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بحضور أمير المنطقة ..وجوائز بلغت مليون ريال

حفل ختام جائزة «جود» وتوزيع جوائز نسختها األولى
رعى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،الحفل الختامي
لجائزة عبــد الله الســليمان
الدوليــة لإلبــداع العلمي يف
النخيــل والتمــور «جــود»،
والــذي أقيم يف بهــو الجامعة
الرئيــس باملدينــة الجامعية
باملليداء ،يــوم األربعاء املوافق
2018/10/10م ،حيث أقيمت
الجائزة بدعم من مؤسسة عبد
الله الســليمان ،ورشاكة علمية
مع جامعة القصيم ممثلة بكلية
الزراعــة والطــب البيطري،
وبمجموع جوائــز بلغ مليون
ريال يف كافة فئات الجائزة.
وأقيــم حفــل الختــام
بحضور معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مدير جامعــة القصيم ،ومعايل
الدكتور غسان بن أحمد عبدالله
الســليمان عضو مجلس إدارة
مؤسســة عبدالله الســليمان،
وعدد مــن مســؤويل املنطقة
ووكالء وعمداء الجامعة ،حيث
تعد «جود» جائزة دولية تمنح
كل عامــن لإلبــداع العلمي
يف مجاالت النخيــل والتمور،
وتهــدف إىل دعم وتشــجيع
العلمــاء والباحثني واملخرتعني
واملهتمني محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً
تحت إرشاف الجامعة.
وافتتح ســمو أمري املنطقة

معــرض الجامعــة والنخلة،
والــذي احتوى عــى منتجات
مزرعة كليــة الزراعة والطب
البيطري ،وقدمــت فيه حقائق
غذائية عن التمور واملشاركات
الدوليــة للمعــرض والكتب
واملؤلفات عــن النخيل والتمور
والجوائز العلمية.
وشهد سموه توقيع مذكرة
تعاون بني أمانة جائزة عبدالله
الســليمان لإلبــداع العلمي يف
النخيــل والتمــور ،وبرنامج
"بــادر" لحاضنات ومرسعات
التقنية ،بعد ذلك انطلق الحفل
بالســام امللكي ،وتالوة آيات
من القرآن الكريم ،عقب ذلك تم
تقديم عرض مرئي عن الجائزة
وأهمية النخلة يف بالدنا.
وأكد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بــن ســعود بــن عبدالعزيز،
خالل كلمته أمــام الحفل عىل
فخــره واعتزازه وســعادته
بهذا اليوم الذي يشــهد بصمة
علمية ووطنية ومفرحة بشكل
ً
خصوصــا وأنها تخص
كبري،
رصحً ا مــن رصوح هذه البالد
وهي جامعة القصيم وإدارتها
املتميزة بقيــادة معايل مديرها
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
حمد الداود.
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أكد معايل األســتاذ الدكتور
عبد الرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،عىل أهمية استشــعار
دور املعلم وأمانته واملهام املوكلة
إليه ،مشــرًا إىل أن املعلم ليس
مجرد ذلك الرجل الذي يقف أمام
الطلبة بالفصــل ويتحدث إليهم
بمــادة أو تخصص ،وإنما دوره
يتعــدى ذلك ليشــارك الطالب
جميــع العلوم واملعــارف وكل
ما يمكن تقديمه بشــكل جذاب
وبقالب أبــوي وأخوي تربوي
يفرتض أن يصل إىل املتلقي بكل
يرس وتمكني.
وأعرب "الداود" عن اعتزازه
وتقديره للمعلمني يف كلمته التي

ألقاها أثنــاء احتفاء كلية الرتبية
بمناســبة اليوم العاملي للمعلم،
والذي يوافــق  5أكتوبر من كل
عام ،مــن خالل نــدوة قدمها
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
تحت شعار «مكانة املعلم ورؤية
2030م ..الدور والرســالة» ،يف
املقر الرئيس باملليداء ،للتأكيد عىل
مكانة املعلم االجتماعية ،ورسالته
الرتبوية الوطنية ،وإســهاماته
يف تطويــر العملية التعليمية من
خالل الدور املتوقع للمعلم يف بناء
املواطــن الصالح وتحقيق األمن
املجتمعي بكافة أبعاده.
تفاصيل :ص03

مدير الجامعة يقف على
مبنى كلية العلوم واآلداب
بضريه  ..ويشدد على
سرعة إنجازه

21
خبر

الجامعة تحدد الموعد
الجديد لمؤتمر «التعصب
الرياضي ..اآلثار والحلول»

24
خبر

طالب متخصص في
التغذية  ..يقدم فنون
القهوة لطلبة إسكان
الجامعة

 02الثانية

صحيفة
العدد  05 | 81صفر  14 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
 www.qu.edu.sa | @qunewspaperالقصيم

برعاية سمو أمير منطقة القصيم

الجامعة توقع  6عقود بأكثر من « 80مليون ريال»

تحــت رعايــة صاحــب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود
أمري منطقــة القصيــم ،وقعت
الجامعة صبــاح األربعاء املايض
املوافــق 2018/10/10هـــ،
عددا من العقود التنموية ،بقيمة
إجمالية بلغــت 80.270.909
رياالت ،حيث وقع معايل األســتاذ
الدكتــور عبد الرحمــن بن حمد
الــداود مدير الجامعــة  6عقود
مع الجهات التاليــة :العقد األول
مع مؤسســة نارص عبد الله أبو
رسهــد ،لنقل طالبــات الجامعة
بمبلــغ  31.851.225ريــاال،
كمــا وقــع معاليه مــع مكتب
فضاء لالستشــارات الهندســية
عقــدا للخدمــات الهندســية
االستشــارية ملشــاريع الجامعة
بمبلغ 26.172.000ريال.
كما تم توقيع عقد مع مؤسسة
صالح مقبل امللحم للنقل املدريس
لنقــل طالبات الجامعــة بمبلغ
 8.032.500ريال ،وعقد آخر مع
مكتب روافد الرواد لالستشارات
الهندسية ،وذلك لتقديم الخدمات

االستشــارية ملشــاريع الجامعة
باملدينة الجامعية بمحافظة عنيزة
ومجمع الكليــات باملذنب بمبلغ
 7.236.000ملــدة  ٣٦شــهرا ً
ميالديا ،ووقــع معاليه عقدا مع
كيان البالد للتجــارة واملقاوالت
ملــروع اســتكمال مرافق كلية
العلــوم للطالبــات باملليــداء
بالجامعة بمبلــغ 3.999.965
ريــاال ،ووقع عقدا مع مؤسســة
التعلم الحارض لالتصاالت وتقنية
املعلومــات ،لتصميــم وتطوير
املقــررات اإللكرتونيــة بمبلــغ
 2.979.219.69رياال .
وبارك ســمو أمــر املنطقة
هذه العقود التي ســتعود بالنفع
عــى الجامعة وتجعلهــا تتقدم
إىل مســتويات أعــى ،مبينا بأن
حكومة خادم الحرمني الرشيفني
 حفظه الله  -مشــكورة تواصلدعمها املعهود للجامعة ،وبمتابعة
مستمرة من معايل مدير الجامعة
والذي كان له اليد الطوىل يف متابعة
هذه املشاريع ،سائال الله التوفيق
للجميــع ،وأن تنعم بالدنا بفضل
الله بالتطور والنماء املستمر.
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عقد تقديم الخدمات االستشارية لمشاريع الجامعة بالمدينة
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«الداود» يشيد بدور المعلمين ورسالتهم

كلية التربية تنظم فعالية بمناسبة «اليوم العالمي للمعلم» بمشاركة
معلمي المنطقة
أوضح معايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،خــال الندوة التي
حرضهــا مديــر إدارة التعليم
بالبكرييــة الدكتــور خالد بن
راجح الراجح ،وعدد من املعلمني
واملعلمــات ،أن املعلم قد توفرت
لــه يف الوقت الحــارض كثري من
األمور والوســائل التــي تعينه
عىل إيصال رســالته بكل إتقان،
وأوىص معاليــه معلمي التعليم
العــام والتعليم العايل أن يقدموا
ما يعكس دور املعلــم وأهميته
بالعملية التعليمية.
وقال "الــداود" :إن للمعلم
دورا محوريا ورئيسيا يف وطننا،
ونحن نعيــش ونعمل عىل رؤية
م 2030وهو لــه دور رئيس يف
بنائها ،وهذا مــا يجب أن نصل
إليه من خالل الوسائل واألدوات
املســاندة مع التأكيــد عىل أن
األســاس هو املعلم الذي له كل
التقدير واالحرتام ملا يتحمله من
مســؤولية وما يبذله من جهود
داخل وخارج القاعة الدراسية.
من جهته تحــدث الدكتور
سامي بن فهد الســنيدي عميد
كلية الرتبية عــن احتفاء العالم
أجمــع بيوم املعلــم يف الخامس
مــن أكتوبر منذ عــام 1994م،
إلحياء ذكرى توقيــع التوصية
املشــركة الصادرة عن منظمة
العمل الدوليــة ،ومنظمة األمم
املتحدة للرتبيــة والعلم والثقافة
(اليونيســكو) ،والتي وقعت يف
عام 1966م واملتعلقة باملعلمني،
مؤكدًا أن ذلــك له داللة واضحة
عىل أهمية دور ومهنة املعلم.
وقال "السنيدي" :إن تكريم
املعلمني كل عــام احتفاال ً بهذه
املناسبة يأتي تحفي ًزا لهم ونحن
نحلم ونأمل أن يتــم تكريم كل
من يعمــل بهذه املهنــة ،والتي
تعتــر رســالة مهمــة تصنع
مســتقبال وتبني أجيــاال تؤمن
بأهميــة وعظمــة دور املعلم يف
العمليــة التعليمية ،ومن منطلق

إيمان عميق ويقــن بأن التعليم
هو املدخــل الحقيقي ألي عملية
إصــاح تربــوي واجتماعــي
واقتصادي يهــدف إىل النهوض
باملجتمع".
وأشار "الســنيدي" أن هذه
املبادرة جــاءت كجزء من تكريم
املجتمع للمعلم ،حيث إن الجامعة
والكلية تحتفي بهــذا اليوم من
باب مسؤوليتها االجتماعية تجاه
مجتمعهــا وبيئتهــا التعليمية،
وذلك بهدف زيادة اعتزاز املعلم
بمهنته ،وتعزيز مكانته بني كافة
أفراد املجتمــع ،إضافة إىل إبراز
دوره يف تحقيــق رؤيــة اململكة
 ،2030وتحقيق الدور التكاميل
بني الجهــات التعليمية املختلفة،
وكذلك توضيح العالقة بني مكانة
املعلــم ورقي املجتمــع املحيط
بــه ،وإظهار الصــورة املرشفة
للمعلم السعودي محليا ً وعامليًّا،
مشريًا إىل اهتمام حكومة اململكة
الرشيدة البالغ بالتعليم وأهله من
بداية تأسيســها عىل يد املؤسس
طيب الله ثــراه ومن بعده أبنائه
الذين أكملوا املســرة وتحملوا
املسؤولية".
وشــهد برنامج الندوة عدة
محاور تتعلق بمهنة املعلم ،وكان
من أهمها :مهنة التعليم يف اإلسالم
وإســهاماتها يف اململكة ،والتي
قدمها الدكتــور أحمد بن محمد
التويجري ،باإلضافة إىل محارضة
عن املعلم ومكانته االجتماعية عرب
العصور ،ألقاهــا الدكتور وليد
بن إبراهيم العبيكــي ،وأخرى
عن إعداد املعلــم يف ضوء رؤية
 2030تحدث فيهــا عميد كلية
الرتبية الدكتور سامي السنيدي،
كذلك معلم املعلم" :الدور املناط
بأســاتذة كلية الرتبيــة يف بناء
شخصية املعلم بأبعادها املتعددة
للدكتور عبــد الرحمن النصيان،
باإلضافــة إىل تجارب املعلمني يف
البحث العلمي وأثره عىل امليدان،
شــارك بها عدد مــن املعلمني
واملعلمات املشاركني.

الداود

السنيدي

جانب من الحضور

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
إﺑﺮاز اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،واﻟﺘﻲ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رؤﻳﺔ  ٢٠٣٠ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻤﺜﻞ أﻫﺪاﻓﺎ ،ورؤى ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻢ

أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻮل دور اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ إﻟﻰ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
وﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎر اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
 ٢٠١٨وﻫﻮ " ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ"

ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻢ ،واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻬﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،وﺗﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ رؤﻳﺔ  ٢٠٣٠ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺮﻳﺎدة ﻟﻤﻬﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺑﺮاز دور اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻷﻣﻢ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ – ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ – ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات
اﻟﻤﻌﻠﻢ ،وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺪاده؛ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ

إﺑﺮاز ﻣﺎ ورد ﻓﻲ رؤﻳﺔ  ٢٠٣٠ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻸﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ،
وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
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وجه بحصر احتياجات الطالبات بالمبنى المستأجر

مدير الجامعة يقف على مبنى كلية العلوم واآلداب
بضريه  ..ويشدد على سرعة إنجازه

تقدم خدمات إصدار الهوية وتجديدها

عربتان متنقلتان من األحوال
المدنية تخدم منسوبي الجامعة
لمدة يومين
يف إطــار التعــاون القائم
بني جامعة القصيــم واألحوال
املدنيــة تتواجــد عربتان من
األحوال املدنية باملدينة الجامعية
باملليداء ،يومــي األحد واإلثنني
املوافقني1440/02/6-5هـ،
وذلــك بهدف تقديــم خدمات
إصــدار الهويــة وتجديدهــا
ملنسوبي ومنسوبات الجامعة من
طالب وموظفــن وأعضاء هيئة

أثناء تفقد المبنى

وقــف معــايل األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة،
عىل مقر كليــة العلــوم واآلداب للبنات
بمحافظــة رضيه ،يوم الثالثــاء املايض،
باإلضافة إىل تفقد معاليه ملا تم إنجازه من
مرشوع مبنى الكلية الجديد ،يرافقه سعادة
وكيل الجامعة الدكتور محمد الســعوي،
ومدير إدارة املشــاريع والصيانة املهندس
حمد الشهوان.

وشدد "الداود" خالل الجولة عىل إدارة
الكلية بحــر احتياجات الطالبات باملبنى
املســتأجر ورفعها إلدارة الجامعة بشكل
عاجل ملعالجة ما يلزم خالل الفرتة القادمة
بالتعاون مع إدارات وعمــادات الجامعة
ذات العالقــة ،باإلضافة إىل توجيه اإلدارة
العامة للمشــاريع بمتابعة املقاول وإنهاء
بقية األعمال بشكل عاجل يف مرشوع املبنى
الجديد الذي وصلت نســبة اإلنجاز فيه إىل

حوايل  ٪٩٠حيث ســيوفر  -بتوفيق الله-
بيئة تعليمية مميزة للطالبات.
كمــا التقى "الداود" خــال الزيارة
بسعادة رئيس بلدية املحافظة األستاذ نايف
أبو رسداح الحربي يف مبنــى الكلية ،وتم
بحث موضوع الطريــق العام الذي يخدم
املبنى الجديد ،وآلية اســتكماله واالنتهاء
من أعمال األرصفة ،والذي أكد االنتهاء من
أعمال الطريق خالل هذا الشهر بإذن الله.

الكلية

تدريس ،باإلضافة إىل تســجيل
واقعات الزواج والطالق ،وتعديل
املهن للنســاء الالتــي يحملن
بطاقة الهوية الوطنية.
يذكر أنه تم تجهيز العربات
بأحــدث األجهــزة والتقنيات،
وســيكون مقر تواجــد عربة
الرجال يف الجــر أمام مدخل
الجامعة الرئيس وللنســاء أمام
مركز الطالبات.

علوم وآداب عنيزة توزع لوحات
توعوية في شوارع المحافظة
حميده الصالحي
يف أول فعالية من نوعها عىل
مســتوى كلية العلوم واآلداب
بمحافظة عنيزة ،أطلق قســم
الفيزيــاء بالتعــاون مع بلدية
عنيزة حملتــه التوعوية األوىل،
وذلك من خالل عدد من اللوحات
التثقيفية بقالب مبســط وزع
يف أماكن متفرقة من شــوارع
املحافظة عــى مــدار ثمانية
أسابيع متتالية ،ومن ثم سوف
يتم نقلهــا إىل أماكن أخرى ،مع
تغيري وتجديــد املحتوى الثقايف
لكل لوحة منشورة.
وتهدف هذه الفعالية لرفع
مســتوى الوعي لــدى أفراد
املجتمــع بكافة فئاتــه ،وذلك

انطالقا من إيمان الكلية بدورها
الذي ينبغي أن يتجاوز أسوارها
ويتعــدى حــدود مقاعدهــا
الدراسية.
كما تشــجع هذه املبادرة
عــى تفعيــل دور الطالبة يف
األنشطة الالمنهجية وفتح نافذة
لها لخدمــة مجتمعها ،وكذلك
زيادة وتنمية مهارات الطالبات
وقدراتهــن يف إدارة أفكارهن،
وبث روح املنافســة والتشجيع
وإعطاء الفرصة لكافة الطالبات
ملشاركة األفكار ونرشها.
وقدمت الكلية شكرها لبلدية
محافظة عنيزة عــى تعاونها،
وكذلك الشكر لألستاذة تهاني
الجابر ،وملنسوبي وحدة خدمة
املجتمع بقسم الفيزياء.
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لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الجامعة واألمانة

مدير الجامعة يستقبل أمـيـن منطقة الـقصيـم

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

العالم يحتفي بالمعلم
يحتفي العالم باملعلــم تقديرا لدوره الريــادي يف بناء عقول
األجيــال ،وال ريب أنني وإياك عزيزي الطالب يعلق يف ذاكرة كل منا
معلمون أســهموا يف صناعة شخصية كل منا ورسم مستقبله ،فلهم
علينــا واجب الوفاء ورد الجميل ليس يف يوم واحد فقط وإنما العمر
كله.
ويخ ِّلد الحفاوة باملعلــم والتعليم صاحب اقرأ األوىل بقوله عليه
الصالة والســام( :من ســلك طريقا يلتمس فيه علما سهَّ ل الله به
طريقا إىل الجنة).

الداود خالل استقبال منسوبو األمانة

اســتقبل معايل األســتاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الــداود مدير جامعــة القصيم
يف مكتبه صبــاح اإلثنني املوافق
 1439/1/28هـ ،أمني منطقة
القصيــم املهنــدس محمد بن
مبــارك املجيل ،وذلك ملناقشــة
عدد من املوضوعــات التي تهم
الطرفني ،وتعزيز أوجه التعاون
بينهــم واالســتغالل األمثــل
ملقدرات كل طرف.
وثمــن "الــداود" خالل
اللقــاء الجهود التــي تقوم بها
أمانة املنطقة ،وما تبذله لخدمة
املواطنــن والتســهيل عليهم،
مؤكدًا عىل أهميــة الدور الذي
يقومــون به يف عمليــة تطوير
الخدمات املقدمة للتيســر عىل

املواطنني.
يذكــر أن مركــز التنمية
املســتدامة بالجامعــة قد وقع
مذكرة تعــاون ,مــع املرصد
الحرضي بأمانة املنطقة ,والتي
شــملت قيــام مركــز التنمية
املستدامة بالجامعة بدعم املرصد
الحــري باملنطقــة بعدد من
الخــراء املتخصصني ,باإلضافة
إىل إعــداد إطار علمــي ومهني
للمؤرشات التــي يطلب املركز
الحرضي دراستها من الجامعة,
وكذلك إجراء عدد من الدراسات
واألبحاث املتخصصة وفق طلب
املرصد مع تزويده باإلصدارات
واألبحــاث الدوريــة التي تفيد
يف إنجاز مهــام املرصد ،وذلك
بهدف تعزيز أوجه التكامل بني

وحسبك أيها املعلم أن تكون مكمال ملسرية األنبياء وظيفتك النور
يمأل األفق ،وصوتك يعانق كل مســمع فوق هام السحب ،فمن منا ال
يرى فضال لك عليه؟ ومن منا ال يرى فيك ذكرى خالدة ال تزال طرية،
وتوجيها ساميا ال يزال محفورا يف ذاكرته.
إننا نستشعر أن أمة ال تحرتم التعليم واملعلم تهني نفسها وتهون
من شأنها..
أيها الطالب ال تحســب األستاذ مالكا ال يخطئ أو آلة ال يك ّل وال
يمل؛ بل هو برشٌ يعرتيه القصور والخطأ وامللل ،وحسبه أنه يتعامل
مع عقول متغايرة وأمزجة متفاوتة.
إن موجة اجتاحت مواقع التواصل ووســائل اإلعالم وجلسات
الناس تتخــذ من املعلم مادة للتندر أو التنقــص أو النكتة لتوحي
للعالم بأننا شعب ســاخر ال يرى للج ِّد قاموسا يف حياته وال للعلم
قدرا يف تقدمه وبنائه !!
كيف ونحن نهــدم أعمدته بأيدينا ونقــوض بنيانه بإرادتنا؟
فحذار من هذا الســلوك باستشــعار واجبنا تجــاه هؤالء النخب،
واملبادرة يف تصحيح صورة املعلم والسعي يف إيقاف هذه املوجة.
أيها املعلم عش حميدا وارفع رأسك ،وال تلتفت إىل من ال يرى لك
قيمة ..وسالم عليك حني ولدت وحني تموت وحني تبعث حيّا.
عميد عمادة القبول والتسجيل

صورة جماعية عقب اللقاء

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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أمير القصيم يدشن فعاليات مؤتمر «جودة مياه الشبكة»
دشــن صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيــم ،بحضور معايل
نائب وزير البيئة واملياه والزراعة
املهنــدس منصور املشــيطي،
ووكيل إمارة املنطقــة الدكتور
عبدالرحمن الــوزان ،والرئيس
التشــغييل للمنطقة الشــمالية
والشــمال الغربي برشكة املياه
الوطنية املهندس إبراهيم الرقيبة،
ومديــر عام فــرع وزارة البيئة
واملياه والزراعة باملنطقة املهندس
ســلمان الصوينــع ،ومدير عام
خدمات امليــاه باملنطقة املهندس
عبداملحســن الفريحــي ،مؤتمر
جــودة مياه الشــبكة واملعرض
املصاحب للمؤتمر الذي اســتمر
ليومــن بمركــز امللــك خالد
الحضاري بمدينة بريدة .
كما افتتح سمو أمري منطقة
القصيــم املعــرض املصاحب
للمؤتمــر املتزامن مــع انطالق
فعالياتــه وورش عمله ،وأوضح
معايل املهندس منصور املشيطي
نائب وزير البيئة واملياه والزراعة
من خالل كلمته أن املؤتمر سيسهم
يف زيادة الوعي االجتماعي املتعلق
بجودة مياه شــبكة توزيع املياه،
األمر الــذي يتوافق مع توجهات
الوزارة يف تحقيق استدامة املياه
ورفع كفاءة الخدمات املقدمة بما
يتماىش مع رؤية اململكة  2030م.
وقال معاليــه" :إن الوزارة
تنظر إىل جودة امليــاه من رؤية
شــاملة سوف تســهم يف تمكني
أفضل املمارسات العملية ،وابتكار

الحلول ملواجهة تحديات استدامة
الجــودة ،وضمــان موثوقيتها،
وذلك بالتعاون مع كافة الجهات
الحكوميــة والقطــاع الخاص
للوصــول إىل معايري أداء وطنية
تضاهــي مثيالتهــا العاملية"،
مبينا ً أن الوزارة تســتهدف من
خالل التحســن املستمر يف إدارة
الجودة فتح آفاق جديدة لتعظيم
مكتســباتها ،إضافــة إىل إيجاد
مؤرشات لقياسها.

المشيطي :متوسط
نصيب الفرد اليومي
من الماء  265لتر
وأوضــح "املشــيطي" أن
الــوزارة ممثلة بقطــاع توزيع
امليــاه ســتضاعف جهودهــا
بحســب الطلب املتزايد عىل املياه
واســتثمارات التحلية ،والعمل
عليها باســتغالل أفضل تقنيات
جودة امليــاه ،موضحا ً أن مؤتمر
جودة مياه الرشب يســتعرض
ويناقش نتائج مــا حققه قطاع
توزيع املياه وجهــوده يف إدارة
الطلب الفعّ ال عىل امليــاه ،مبينا ً
أن متوسط نصيب الفرد اليومي
من املياه بلغ ما مقداره  265لرتا ً
يوميــاً ،إضافــة إىل ارتفاع عدد
املشــركني يف املياه الذين وصلوا
حتى اآلن إىل أكثــر من مليوني
مشرتك يف الخدمات املائية ،مؤكدا ً
أن جودة املياه تتطلب اســتثمارا
فاعال وكامــا لتطويــر البنى
التحتية لقطاع املياه ،كذلك تنفيذ

املشــاريع بمكونات ذات كفاءة
عالية ،ومشاركة الخربات مع كافة
الجهات الخاصة لزيادة اكتساب
الخربة املأمولة واالستفادة منها
يف تطويــر املنظومات املائية عىل
حد سواء.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل،
حيث دشــن ســمو أمري منطقة
القصيم فعاليات املؤتمر والفيلم
التعريفي املصاحب ،والذي اشتمل
عىل عرض مفصل ملشاريع املياه
عىل مستوى اململكة والبالغة 917
مرشوعا ً بقيمة إجمالية قدرها 46
مليار ريال ،باإلضافة إىل الخدمات
التي تقدمها رشكة املياه الوطنية
عرب  78مختربا ً يتــم من خاللها
تحليل  900عينة مياه يوميا ً وعرب
 380فنيا ً لقياس جودة املياه.
وأكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيم ،يف كلمته أن هذا
املؤتمر يشــكل هدفــا ً متميزا ً يف
إطالع املواطنني واملواطنات عىل
جودة مياه الشبكة ،مشريا ً إىل أنه
من بواعث الفخر واالعتزاز إقامة
مثل هذه املشــاورات بني الخرباء
واملختصني يف هذه املنطقة املباركة
ملناقشة ما يمكن أن يتوصلوا إليه
من توصيات تخص هذا الجانب
لخدمة الوطــن وأبنائه ولتقديم
خدمة ذات جودة عالية لهم.
وأكــد ســموه أن علينا أن
نفخر يف هــذه البــاد املباركة
أننا أكرب دولــة يف تحلية املياه يف
العالــم وبما يــوازي  % 20من
املياه املحالة عىل مستوى العالم،

اعتماد تشكيل مجلس اإلدارة العامة
للتعليم بالقصيم
أقرت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم،
تشــكيل مجلــس إدارة ،يهدف إىل رفــع كفاءة
وفاعلية اآلداء التعليمي ،والعمل عىل نقل التجارب
والخــرات ،مع جميــع القطاعات واملؤسســات
الحكومية واملجتمعية ،وذلك برئاســة املدير العام
عبد الله الركيان ،وإنابة املساعدة التعليمية هيفاء
اليوســف ،وعضوية عدد من القيادات التعليمية
واإلدارية بالقطاعني.
وبحســب نائــب رئيس املجلس ،املســاعدة
التعليميــة للمدير العــام ،هيفاء بنــت إبراهيم
اليوســف أن املجلس إرشايف تنفيــذي ،يهدف إىل
املســاهمة يف رفع كفاءة وفاعلية األداء التعليمي،
واقرتاح الحلــول املناســبة لألمــور التعليمية
والظواهر الرتبوية واالجتماعية ،وترســيخ العمل
املؤســي والعمل بروح الفريق ،باإلضافة إىل رفع
مستوى املشــاركة يف صناعة القرار وتقديم الدعم
الالزم ملتخــذه ،وتوثيق التعــاون والتواصل بني
القائمني عىل التعليم واملجتمع والجهات الحكومية
ذات العالقة ،وتحقيق التنســيق وتبادل الخربات
بني القطاعات التعليمية ،ونقل الخربات والتجارب
الناجحة .
وبينت اليوســف أن مجلس التعليم يضطلع
بعدد من املهام التي تعنى بدراســة املوضوعات

التعليمية والظواهــر الرتبوية واالجتماعية املحالة
إليه  ،واقرتاح الســبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة
التعليــم ،وتنظيــم اللقاءات والربامج املشــركة
الهادفة بني أقسام اإلدارة ،وكل ما من شانه تقديم
الدعــم للميدان التعليمــي ،وأوضحت أن املجلس
يعقد اجتماعاته بما ال يقل عن مرتني وال يزيد عن
أربع مرات خالل العام الدرايس.

تعليم القصيم

أمير القصيم يدشن الفعالية

مؤكــدا ً أن تلك النســبة تعكس
جهــودا تبذلها الدولــة ـ أعزها
اللــه ـ ألبناء هذا الوطن وتعكس
خدمات عالية املستوى تقدم من
هذا القطاع الحيوي املهم ،مؤكدا ً
أن عىل الجميع الحفاظ عىل املياه
املنتجة واســتخدامها استخداما ً
أمثل ،مشــرا ً إىل أن تعزيز جودة
مياه الشبكة باستمرار هو واجب
وطني ،ويشــكل أحد التحديات
التي تواجه رشكة املياه الوطنية،
باإلضافــة إىل مــا تواجهه من

هدر املياه عرب ترسبات الشــبكة
أو غريها من األســباب املختلفة،
مشريا ً إىل رضورة تعزيز التوعية
للمواطنني بأن هذه الشبكة تقدم
لهم مياه نقية معالجة بالشــكل
الســليم وال تقل جودة عن املياه
املعلبة ،مقدما ً ســموه شــكره
وتقديره ملعايل وزير البيئة واملياه
والزراعة عــى اهتمامه وتواصله
الدائم ودعمــه ملثل هذه امللتقيات
باملنطقة ،وحضور معايل النائب
وكافــة الزمالء يف الــوزارة ويف

املنطقــة الذين يبذلــون جهودا ً
كبرية ملواكبة تطلعــات القيادة
ـ أيدهــا الله ـ نحو تحقيق رؤية
اململكة  2030وبما يحقق أهدافها
املرجوة ،ســائالً املوىل عز وجل
للجميع التوفيق والسداد .
ويف ختام الحفل كرم ســمو
أمري منطقــة القصيم معايل نائب
وزيــر البيئة وامليــاه والزراعة
وســلم الدروع التذكارية ،وكرم
الرعاة واملشاركني وفريق العمل
ورشكاء النجاح.

قــام محافــظ البكرييــة
املهندس صالح بــن عبدالعزيز
الخليفة بزيــارة املكتبة العامة
باملحافظــة  ،حيــث كان يف
اســتقباله مدير املكتبة االستاذ
يوســف بن عبدالعزيز املزيني
وعدد من منسوبي املكتبة.
وا ّ
طلع املحافظ فور وصوله
عىل فلــم وثائقــي يحكي عن
املكتبــات العامــة املنترشة يف
مناطق اململكة ودور تلك املكتبات
وأهميتها.
بعدها قــام املحافظ بجولة
عــى مقتنيات املكتبة شــملت
الجناح الخــاص باملؤلفني من
أبناء البكرييــة ،واملكتبةالرقمية،
والكتب النادرة ومــن بينها ما
ُ
طبع قبل ()١٠٠عــام ،وكذلك
ّ
قاعةالكتب الرئيسية والتي تزيد
عن( )٣٠ألــف كتاب يف مختلف
املجاالت.
وأ ّكــد محافــظ البكريية
املهندس صالح الخليفة يف ختام

جولته عىل ســعيه وحرصه عىل
توفري مقرا ً ومبنــا ً دائما ً للمكتبة
التي تعترب حيوية وتخدم روادها
ووجودها هام جــدا ً حيث أنها
مرجع للمؤرخني واملثقفني وطلبة
العلم  ،متمنيــا ً أن تقدم املكتبة
املزيد من خدمة الشــأن الثقايف

والبحثي والعلمي البناء املحافظة.
وقدم مدير املكتبة يوســف
املزيني ،خالص شكره وتقديره
ملحافــظ البكريية عــى زيارته
وترشيفه ووقفته الغري مستغربة
 ،متمنيــا ً ان تقدم املكتبة دورها
الثقايف والعلمي لروادها.

محافظ البكيرية يزور «المكتبة العامة»
بالمحافظة ويؤكد أهمية وجودها

الخليفة أثناء الزيارة
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وكيل اإلمارة للشؤون األمنية
يؤدي صالة الميت على «الشهيد
الفريدي»

اليوم « ..البيئة» تدشن المرحلة الثالثة من حملة
«أرض القصيم خضراء»
تدشن وزارة البيئة واملياه
والزراعة املرحلــة الثالثة من
حملة (أرض القصيم خرضاء)،
برعاية صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيــم ،اليوم األحد
املوافق 1440 / 2 / 5هـ.
وأوضح مدير فرع الوزارة
بمنطقــة القصيــم املهندس
ســلمان الصوينــع أن هذه
الحملة تعــد من أوىل مبادرات

وزارة البيئة للتشجري باململكة
والتي تأخذ الطابع الرســمي،
حيــث تــم يف املرحلتني األوىل
والثانيــة زراعة أكثر من 150
ألف شــتلة ،بالتعــاون مع
جميع الجهات الحكومية ذات
العالقة.
وبــن الصوينــع أنــه
اســتكماال ً لتنظيــم العمــل
امليداني للحملة ،ســيتم توقيع
اتفاقيــة مع املديريــة العامة
للشــؤون الصحيــة بمنطقة

القصيم لتشجري املستوصفات
الحكومية واملستشفيات ،لتوفري
بيئة صحية آمنة للمرىض.
وينتظر أن تشهد انطالقة
املرحلــة توقيــع اتفاقية مع

إدارة التعليم باملنطقة لتشجري
املدارس الحكوميــة واألهلية،
لتكون بيئة املــدارس صحية،
إضافة إىل تربية النشء عىل حب
األشجار والطبيعة.

وفد من تعليم المدينة المنورة يزور «تأهيل عنيزة»

قام وفد من تعليم املدينة
املنــورة برئاســة مدير عام
التعليــم نارص بن عبــد الله
العبدالكريــم وأمــن املنطقة
املهنــدس مســاعد الســليم
أمــس األول ،بزيــارة ملدينة
الخدمات اإلنســانية بمحافظة
عنيزة التابعــة لجمعية عنيزة
للخدمات اإلنسانية "تأهيل"،
وذلك بتنســيق مــن مجلس
منطقة املدينة املنورة .
واطلع الوفــد عىل مرافق
وقاعات املدينــة الحديثة وعىل
الخدمات اإلنســانية املقدمة
واملعدات والتجهيزات ووسائل
التأهيــل والرتفيــه وااللتقاء
بأبرز الخــرات فيها ،كما تم
ّ
عقد اجتماع بني املســؤولني
يف املدينــة والفريق الزائر ،تم
من خالله االســتماع ألفضل
التجارب والخــرات يف رعاية
اإلعاقــة الفكريــة والحركية
والتشخيص املبكر لإلعاقة.

الهذلي يقدم التعازي لذوي الشهيد

ضبط  1225مادة تبغ خالل جولة
رقابية في األسياح
تأهيل عنيزة

دار رعاية المسنين بعنيزة تختتم فعاليات اليوم
العالمي للمسنين
نظمــت دار الرعايــة
االجتماعية للمســنني بعنيزة،
احتفاال ً بمناســبة اليوم العاملي
للمســنني ،الذي يصادف األول
مــن أكتوبــر يف كل عام ،حيث
امتدت فعاليــات االحتفال ملدة
ثالثة أيــام متتاليــة ،تخللتها
العديد من الفعاليات واألنشطة
التي تستهدف النزالء والزوار،
وذلك يف مقر الجمعية بعنيزة.
وأوضح مدير الدار منصور
الدليقان ,أن الدار استعدت لهذه
املناسبة وأرشكت املجتمع بها،
مشيدا ً باألدوار االجتماعية التي
يقدمها املوطنــون لهذه الفئة
الغاليــة ،الفتــا ً إىل أن الوزارة
تســعى لتقديم أفضل الخدمات
الرعوية للمســنني لتضمن لهم

أدى وكيل إمــارة منطقة
القصيم للشؤون األمنية إبراهيم
بن محمد الهذيل ،صالة امليت عىل
شهيد الواجب الجندي خالد بن
عوض الفريــدي -رحمه الله،-
الذي استشــهد أثناء دفاعه عن
الوطن يف الحد الجنوبي ،وذلك يف
جامع مركز قبه التابع ملحافظة
األسياح بمنطقة القصيم.
وقدم وكيــل إمارة منطقة
القصيم للشؤون األمنية ،نيابة
عن صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل ِبن مشــعل بن
ســعود بن عبــد العزيز أمري
منطقة القصيــم ،أحر التعازي
ألرسة وذوي الشــهيد ،سائالً
املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواســع رحمته ويسكنه فسيح

جناتــه ،ويتقبله يف الشــهداء
والصالحني ،ويلهم أهله وذويه
الصرب والسلوان.
مــن جانبهم ،عــر ذوو
الشهيد عن شكرهم وامتنانهم
للقيادة الحكيمة ولســمو أمري
منطقة القصيم عىل مواساتهم،
التــي كان لها بالــغ األثر يف
نفوســهم وتخفيف مصابهم،
سائلني الله تعاىل أن يحفظ لهذه
البالد أمنها واستقرارها يف ظل
القيادة الحكيمة.
وأدى الصالة مــع وكيل
إمارة القصيم للشؤون األمنية،
مســاعد قائد معهــد القوات
الربية اللواء ركن طيار عبد الله
الشهراني ،وذوو املتوىف ،وجمع
من املصلني

العيــش يف حيــاة كريمة من
خالل تقديم الخدمات الصحية
والتعليميــة واالجتماعيــة
والنفســية وإقامة املناشــط
الثقافية والرتفيهية.
من جانبه أشــاد مســاعد
مدير فرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بمنطقــة القصيم
لقطــاع التنميــة االجتماعية،
بالوقفة املجتمعية التي حرضت
يف مناســبة اليــوم العاملــي
للمسنني ،مشــددا ً عىل رضورة
االهتمــام باملســنني وجعــل
األولويــة لهــم يف كل مكان،
مبينــا ً أن الدولة أوجدت مراكز
اجتماعية متقدمة ملن تقدم بهم
العمر وال يوجــد من يقدم لهم
الرعاية من عائالتهم .

جانب من الفعالية

ضبــط أعضــاء اللجنة
الوطنية ملكافحة التبغ بالقصيم
 1225مادة للتبغ ومشــتقاته،
وذلك بعد تنفيذ جوالت رقابية
عىل عدد من املحالت التموينية
والبقاالت يف محافظة األسياح،
وذلك امتدادًا للجهود املبذولة يف
املتابعة والرقابة املفاجئة لكثري
من املحالت وقــد رافق اللجنة
عدة جهات حكومية منها قطاع
الصحة العامة والبلدية ورشطة
األســياح ،حيث رصدت اللجنة
العديــد من املخالفــات منها
 1199ظرف تنباك مضغ منوع

(تبغ غري مطابق للمواصفات)
 16عبوة كلــس "مثبت تبغ"
(غــر مطابــق للمواصفات
ومخالف للنظــام) 10 ،بكت
معســل  250جرام (أقل من
 500جرام).
وتم يف نهاية الجولة اتخاذ
املخالفات بحق املخالفني حسب
اللوائح واألنظمــة املنصوص
عليها ،وأنهــت اللجنة الجوالت
الرقابية عىل عــدد من املواقع
باملحافظــة لرصــد املخالفني
والتأكــد مــن تطبيــق نظام
مكافحة التبغ.
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«الفيصل» يبارك إنشاء كرسي علمي
للقدوة الحسنة بجامعة جدة ويدعمه
بمليون ريال

شراكة مجتمعية بين جامعة نجران
ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
أبرمت جامعة نجران ممثلة
يف عمادة خدمة املجتمع ومركز
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
مذكرة تفاهم تهدف إىل التعاون
لدعــم وخدمة كافــة رشائح
املجتمــع بنجــران ،حيث مثل
جامعة نجران معــايل مديرها
األســتاذ الدكتور فالح بن فرج
الســبيعي ،فيما مثــل مركز
الحوار الوطنــي مدير الفرع
باملنطقة األستاذ راشد آل منجم.
وأوضح معايل مدير جامعة
نجران األســتاذ الدكتور فالح
الســبيعي أن الجامعة مستمرة
يف توســيع آفــاق التعاون مع
الجهات الحكومية والخاصة يف
ما يخدم املجتمع ويربز إمكانات
الجامعة العالية.
من جهته ّ
بي عميد عمادة

السبيعي

خدمة املجتمع والتعليم املستمر
بجامعــة نجــران الدكتــور
صالح بن نمــران الحارثي بأن
االتفاقيــة تهــدف إىل التعاون
املشرتك عىل تعزيز قيم التالحم
والتعايــش الوطنــي وثقافة
الحوار املجتمعي ،واالســتفادة

من خربات منســوبي الطرفني
وإصداراتهم بالتنســيق بينهم،
وكذلــك التعاون عــى إعداد
البحوث والدراسات التي تخدم
أهــداف الطرفــن ،إىل جانب
تشــجيع األنشــطة الطالبية
التطوعية.

جامعة اإلمــام عبدالرحمن بن
فيصل يش ّكل إضافة مهمة لدور
الرشكــة املجتمعــي يف تعزيز
جهــود أرامكو الســعودية يف
مجال الســامة كاسرتاتيجية
طويلة األمد ،مضيفا أن خطط
الكريس تشــمل تنفيذ مشاريع
وإجــراء دراســات تفصيلية
خالل فــرة االتفاقيــة ،حول
ضحايــا الحــوادث املرورية
وتحديد أسبابها وإيجاد الحلول
املناسبة للحد من حدوثها داخل
املــدن ،وتصنيــف وتعريف
الحوادث ً
وفقا للمعايري الوطنية
والدولية .كما سيقوم الكريس
بتقديم الدعم ألمانات وبلديات
املنطقة إلعادة دراسة التصاميم

الهندسية إليجاد الحلول املثىل
لتحسني انسيابية حركة املرور،
وحل مشكلة االزدحام املروري
يف بعــض املداخــل واملخارج
املؤدية من وإىل املدن ،والرتكيز
عىل تفعيل أنظمة النقل الذكية
املتقدمة باملنطقة الرشقية ،وأفاد
بأنه ً
وفقا لالتفاقية سيســتمر
الكــريس يف تعزيز الســامة
املروريــة باملنطقــة الرشقية،
بإجــراء مزي ٍد مــن األبحاث
وتنظيم العديد مــن الدورات
التدريبية وورش العمل ،ونقل
التقنية وتوظيفها يف هذا املجال،
واملســاعدة عىل تطوير أنظمة
املــرور ،وتأهيــل العاملني يف
قطاع السالمة املرورية.

تجديد «كرسي أرامكو للسالمة
المرورية» بجامعة اإلمام عبدالرحمن
لمدة  3سنوات

الفيصل خالل االجتماع

بارك مستشار خادم الحرمني
الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة
صاحب السمو امللكي األمري خالد
الفيصل ،إنشــاء كــريس علمي
بجامعة جدة يحمل اســم "كريس
األمري خالــد الفيصــل للقدوة
الحسنة" ،معلنا عن دعمه للكريس
بمبلغ مليون ريال.
ولدى ترؤس أمري منطقة مكة
املكرمة اجتماعــا يف مقر اإلمارة
بجدة الستعراض فكرة وأهداف
الكــريس ،بحضــور نائبه األمري
عبد الله بــن بندر ،ووكيل اإلمارة
الدكتور هشام الفالح ،جدد التأكيد
عىل امليزة التي خص الله سبحانه
وتعاىل بها إنسان اململكة العربية
السعودية واملتمثلة يف مجاورة بيته
الحرام ،وترشيف أبناء هذه البالد
أيضا بخدمة ضيــوف الرحمن،
األمر الــذي يحتم علينا جميعا أن
نكون قدوة حسنة ،ونقدم أنفسنا
بصورة مرشفة أمام العالم تعكس
واقع اإلنسان السعودي.
وقــال مدير جامعــة جدة
الدكتــور عدنان الحميــدان إن
الكريس يهــدف إىل إبراز القدوات
الحســنة وتوظيفهــا للنهوض
باملجتمــع وتأســيس االرتقاء
التنمــوي الشــمويل املســتدام،
وتماشيا مع مسؤولية الجامعة يف
بناء الجيل املسلم وتسخري طاقاته
وإمكانياتــه يف خدمــة املجتمع
وتعزيز مفهوم القدوة الحســنة

ومن خالل رؤيــة الكريس التي
أنشئ من أجلها.
بدوره قــدم املدير التنفيذي
مللتقى مكة الثقايف الدكتور الحسن
املناخرة ،شكره ألمري منطقة مكة
املكرمــة ونائبه ووكيــل اإلمارة
عىل الدعم الالمحدود الذي يجده
امللتقى منهم وكان آخرها اعتماد
هذا الكريس العلمي الذي سيتناول
ســنويا موضوعا يخدم املنطقة
إنسانا ومكانا ،وسريكز هذا العام
عىل موضــوع "كيف نطور مدننا
لخدمة الحج والعمرة" .
وســيتوىل كــريس األمــر
خالد الفيصل للقدوة الحســنة،
اإلســهام يف نرش ثقافــة القدوة
الحســنة والتأكيد عــى تطبيقها
يف الواقع ،ونرشها للمســتفيدين
يف مختلف األوســاط مع األخذ يف
االعتبار دراســة معوقات تطبيق
هذا املفهوم واقرتاح أنجع الســبل
للقضاء عليها ،إضافة لإلسهام يف
رفع مســتوى الوعي املجتمعي يف
التعامل مع مختلف مناحي الحياة.
أهداف الكريس
 دعم مجال البحث العلمي مساندة ملتقى مكة الثقايف تحتشعار (كيف نكون قدوة)
 أداء دوره التكامــي مع امللتقىبغيــة تأصيل مجاالتــه وتفريع
تطبيقاته ومبادراتــه وبرامجه
الفكرية

 اإلســهام يف تحقيــق الرؤيةالشــاملة لبناء اإلنســان كأحد
مرتكزات االســراتيجية التنموية
ملنطقة مكة املكرمة.
خطة الكريس الزمنية
 تمتد خمسة أعوام تنظيم املؤتمرات املتخصصة يفالقدوة واملشــاركة يف املؤتمرات
ذات العالقة
 عقد املحارضات اإلثرائية تنظيم الدورات وورش العملوحلقــات النقاش ودعم البحوث
العلمية األكاديمية ورعايتها
 تبني الرشاكات وتفعيلها وإقامةاملسابقات وتنظيمها
 إعداد التقاريــر الدورية حولأعمال الكريس
 تقديم الرأي واملشــورة حولموضوعاته واهتماماته.
عىل ماذا يركز الكريس أعماله؟
 إثــراء الدراســات واألبحاثاملعززة لقيم اإلسالم يف مجاالت
القدوة الحسنة وتفعيلها
 وضــع املعايــر واملؤرشاتالعلمية للقدوة الحســنة ونرشها
وتيســر تطبيقهــا وقياســها
للمستفيدين
 معالجــة األفــكار املنحرفةوالتيــارات الهدامــة من خالل
اسرتاتيجية تقدم الحلول العلمية
والعملية.

ّ
وقعت أرامكو الســعودية
وجامعة اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل ،اتفاقيــة تجديد كريس
أرامكو الســعودية للســامة
املرورية ملدة ثالثة أعوام ،تبدأ
من يناير  2019وتســتمر إىل
ديسمرب .2021
ّ
ووقــع االتفاقيــة يف مقر
مدرســة رشق لتعليم ســياقة
الســيارات بالدمــام املديــر
التنفيــذي للســامة واألمن
الصناعي يف أرامكو السعودية
املهندس بــدر القدران ،ووكيل
الجامعــة للدراســات العليا
والبحــث العلمــي الدكتــور
عبدالســام الســليمان ،حيث
أعرب مديــر جامعــة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل الدكتور
عبداللــه الربيش عن شــكره
ألرامكو السعودية عىل تجديد
اتفاقية كرســيّها للســامة
املروريــة يف الجامعة -قســم
هندسة النقل واملرور -متطلعً ا
إىل أن يُسهم هذا الجهد يف تعزيز
السالمة املرورية عىل املستوى
الوطني واالستفادة من الخربة
العاملية يف بنــاء ثقافة مرورية
تساعد يف نرش مفاهيم السالمة،
وتقليل الحوادث املرورية التي
تُعد مشــكلة عرصية قد تُخ ِّلف
فاقدًا برشيًا وماديًا كبريًا.
وقال النائب األعىل للرئيس
للتشــغيل وخدمــات األعمال
يف أرامكو الســعودية الدكتور
محمد السقاف :إن كريس أرامكو
السعودية للسالمة املرورية يف

أثناء توقيع االتفاقية
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ً
فقرا؟
كيف ستغير البيانات وجه الزراعة في الدول األكثر
مجلة ساينس العلمية
أطلقــت الحكومات الوطنيــة األفريقية
مبــادرة بقيمة  500مليــون دوالر أمريكي
ملســاعدة الدول النامية عىل تجميع البيانات
يف نطاق صغري املــدى ملحاربة الجوع والفقر
ولدفع عملية التنمية الزراعية.
ويهــدف الربنامج – الذي تشــارك فيه
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس – إىل سد ثغرة
معلوماتية حيال ما يفعله  500مليون مزارع
يف  50دولة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
وســيعمل الربنامج عىل توسيع املسح ليشمل
الثروة الحيوانية واملحاصيل الزراعية علما ً بأن
تلك األنواع من الدراسات طبقتها ثماني دول
يف العقد املايض.
وأكدت املبــادرة رصف  36مليون دوالر
أمريكي طوال الثالث سنوات القادمة بدءا ً من
عام  2019عــى أن ينفقوا  200مليون دوالر
حتى عام  2030ويأمل الربنامج يف أن يســهم
تقديــم املعلومات الدقيقة عــن أنواع البذور

مزارع صغيرة

شعار جائزة "أبيل"

للرياضيات في النرويج

مزارع أوغندي

والدخل والسعة التقنية للمزارعني يف تتبع هل
أن جهودهم يف االســتثمار الزراعي ستصنع
الفارق أم ال .

سيساعد الربنامج الدول عىل تحقيق أهداف برنامج األمم املتحدة للتنمية
املســتدامة والذي وضع أهدافا يف  2015لتقليل الفقر ولتحسني حياة دول
العالم الفقرية عن طريق مضاعفة اإلنتاج الزراعي ودخل املزارعني الصغار
كجزء من الحملة الدولية للتخلص من الفقر عام  .2030إال إن السؤال الذي
طاملا قض مضاجع بنوك التنمية واملنظمات الخريية كيف ســراقب ســر
التقدم نحو الهدف يف ظل عدم وجود بيانــات حول اإلنتاج الزراعي حول
العالم باستثناء ما يأتي عن طريق منظمة األغذية والزراعة التي تعتمد
عىل الدول والتي غالبا ما تقدم بيانــات ناقصة بل حتى يف الدول التي
تجمع بيانات مفصلة تجدها عند اإلحصاء قديمة يف ظل عدم قدرة الحكومات
عىل تدبري املال الالزم لتكرار املسح بانتظام.
أما هنا فإن املعلومات التي تجمعها املنظمة والبنك الدويل مركزة بشكل
أكرب وأرخص وأرسع مما يســمح للدول بتجميــع البيانات برتكيز وبثمن
أرخص وأرسع يسمح للدول بتجميع البيانات قبل وبعد الحصاد .ويف إطار
عمل الخطة ستستطيع الدول تلقى دعما فنيا عن كيفية تنفيذ املسح واستخدام
البيانات التي يجمعها أفراد البحث .ويف الوقت ذاته ستلتزم الحكومات بزيادة
مواردها نحو الربنامج بغية اكمال ملكية الربنامج يف غضون عقد كامل.
يف معرض تعليقها عــى الربنامج قالت رئيس الرشاكة العاملية لبيانات
التنمية املســتدامة “كلري ميالميد" من مقرها يف لندن "إن البيانات تضحى
أكثر قيمة كلما زادت االســتثمارات فيها" ،علما بأن الشبكة تجمع أجهزة
حكومية وجهات أكاديمية ورشكات عاملية.

كما يأمل الباحثون يف أن يســهم تجميع
البيانــات يف مســاعدة الحكومات عىل وضع
سياسات تساعد املزارعني أنفسهم.

بيانات أفضل..أوغندا نموذجا

تعد أوغندا واحدة من الدول األفريقية التي تتلقى العون واملساعدة
من البنك الدويل منذ  2009ووضعــت البيانات يدها عىل واحدة من
مشــاكلها تتمثل يف عدم قدرة املزارعني عىل إيجــاد خدمات بيطرية
للماشية واألن أعادت الحكومة األوغندية تصميم برنامجها لتوفري تلك
الخدمة للمزارعني حتى يتســنى لهم توفري رعاية بيطرية ملواشيهم.
واألن تستعد أوغندا ملســح منظمة األغذية والزراعة كثاني دول عن
طريق فســح املجال ملئات الفنيني ممن يتلقوا تدريبا االن عىل تجميع
البيانات من املزارعني حول موسم الزراعة الحايل ،ثم سيتبعونه بمسح
آخر بعد نهاية املوســم وستبدأ نفس العملية يف موسوم الزراعة التايل
يف أبريل 2019
ترى عاملة االجتماع يف منظمة الفاو "إمييل هيغ" – التي تعمل يف
املرشوع يف مهمة مؤقتــة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن
النتيجة الحتمية لذلك الجهد ستتوج بقاعدة بيانات إحصائية مدعومة
بقاعدة بيانات جغرافية دقيقة عن املزارع يمكن اســتخدامها يف تتبع
االتجاهات وتعديل جهود الحكومات وفقا لها ،علما ً بأن هذا املسح
يســتهدف  70000مزرعــة ويكلف  850ألف دوالر ســنوياً،
وباملقارنة أوغندا سيشــمل املســح فيها عىل  48ألف مزارع بتكلفة
قدرها  11مليــون دوالر ومقرر عقده يف عام  2020أي بعد  12عاما ً
من آخر مســح أجري هنالك .واختتمت كالمها بأن هذا األمر سيغري
وجه استخدام بيانات الزراعة يف العالم بأرسه".

فنلندا تنضم للمبادرة األوروبية لتسهيل الوصول
لألبحاث العلمية مجانا
وافق مجلس ممويل األبحاث
الوطنية يف فنلنــدا عىل االنضمام
للخطة ( )Sالتي وضعتها مجموعة
من املنظمات األوروبية يف مبادرة
لعمل تغيري جذري يف نرش نتائج
األبحاث الجارية.
وتعد أكاديمية فنلندا للعلوم
واآلداب األوىل التي تعلن حركتها
يف شهر سبتمرب املايض واألوىل من
املنظمات التي تنضم للخطة بعد
اطالقها يف أوائل شــهر سبتمرب
 .2018وطالبــت املبــادرة التي
تضــم اآلن  12عضــوا أن تنرش
نتائج األبحاث التــي تمولها تلك
الهيئة مجانــا وعىل الفور بحلول
عام .2020

حديقة متاهة الرياضيات في
النرويج

تخصيص  510مليون
دوالر لألبحاث
عام 2017

والقت تلك املبــادرة ترحيبا ً
كبريا ً يف األوساط العلمية األوروبية
مثل رابطــة الجامعات األوروبية
ورابطــة الجامعــات البحثيــة
األوربية ورابطة مكتبات األبحاث
األوروبية
وخصصــت األكاديميــة
الفنلندية مبلغ  510مليون دوالر
أمريكي لألبحــاث يف عام ،2017
أخذ معظم الباحثــون الفرديون
نصيبهم منها.

معهد فنلندا

حديقة المتاهة

مجلة ساينس العلمية
عندمــا طلبــت جامعــة
"بريغــن" يف النرويج من عالم
الرياضيــات "هانــز مونث
كآس" تصميــم حديقة نباتية
للجامعة لم يــدر يف خلده قط
كيف ســيصمم تلك الحديقة،
فظل يفكــر ويفكر حتى هدي
إىل طريقة فريــدة من نوعها
وبعد عــام صمم حديقة متاهة
الرياضيات التي ستســتضيف
احتفاليــة جائــزة "آبيل" يف
الرياضيات العام القادم.
وســمى العالم الشــهري
الحديقة متاهــة أرخيميدس
وأقامها عىل مســاحة  800مرت
مربع يف "أدياباتا" أو "الثبات
الحــراري" وهــي حديقــة
اشتقت اسمها من عملية الثبات
الحــراري حيث هــواء البحر
الرطب يرضب سفح الجبال.
ولكي يصمم املتاهة رشع
" هانز مونث كآس" يف تجميع
حلزونيات مســتلهما ً حلزون
أرخميــدس – منحنى يظهر
خالل العالــم الطبيعي حتى يف
الرسخسيات .ثم نظر إىل التكرار
التناســقي الالنهائي يف شكل
نماذج ثنائية األبعاد تسمى بـ
"مجموعات ورق الجدار" التي
تظهر يف شكل فسيفسائي شائع
يف املبانــي القديمــة والقرون
الوســطى تماما كما يف مدينة
الحمراء األندلسية.
وفقط اثنان من الســبعة
عرش ورق الجــدار كان لديها
الحلزونات التــي كان يبحث
عنها وهما كانتا زوات تناسق
يف املرايا حتى إن رأسيهما كانتا
يف اتجاهات معاكســة حيثما
التقيا .واحدة من االثنني كانت
عىل شكل نبات الخس سدايس
الشكل بينما األخرى كانت

مربعــة .واختــار "هانز
مونث كآس" الشكل السدايس
ليجعل املتاهة أكثر ضحكا ً كلما
تحركت داخلها باإلضافة إىل أن
االشكال السداسية لديها شكل
عضوي تماما كشــكل قرص
العسل أو أصداف السالحف.
أمــا جــدران املتاهــة
صنعهــا "مونــت كآس" من
أشــجار الطقســوس  -شجر
دائــم الخرضة مــن الفصيلة
الصنوبرية – يشــمل العديد
من قطع الشــجر املصممة عىل
شــكل أصيص التي يمكن أن
تتحرك لتغــر ترتيب املتاهة.
األجمل يف املتاهــة أنها قريبة
من مطــار "بريغن" مما يم ِّك ُن
ركاب الطائرات من رؤية ذلك
التصميم الرائع من السماء.
وافتتحت يف بداية شــهر
أكتوبــر الحايل تلــك الحديقة
الغناء الفريــدة أمام الجمهور
وستســتضيف جــزءًا مــن
احتفاالت العام القادم لجائزة
"آبيل" املعروفة باســم "نوبل
يف الرياضيــات"  -جائــزة
دولية تمنحها سنويًّا الجمعية
الرياضياتية النرويجية لواحد
أو اثنني مــن علماء الرياضيات
وقد اســتمدت اسمها من اسم
العالم النرويجي" نيلز هنريك
أبيل ".تُوصف هــذه الجائزة
بأنها جائزة نوبل للرياضيات
ألن نوبل ال تُعطيها للمساهمات
العلمية يف مجــال الرياضيات.
وســيطلب من الزوار حل لغز
يف الرياضيات قائم عىل املفاتيح
املبعثرة يف املتاهة.
ويعــد "مونــت كآس"
الرئيس الحــايل للجنة جائزة
"آبيل" ويأمل يف أن تبقى تلك
الحديقــة عالمة بــارزة لعلم
الرياضيــات ملئــات األعوام
القادمة.
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أمير القصيم :هذه الجائزة تدل على تقدم وحضارة كل سعودي

فيصل بن مشعل يرعى حفل ختام جائزة «جود»
الدولية ويكرم الفائزين
قال صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم خــال رعايته
للحفــل الختامــي لجائزة عبد
الله الســليمان الدولية لإلبداع
العلمــي يف النخيــل والتمور
«جــود»" :عندمــا نحرض مثل
هذه املناسبة التي ترشفت بأني
حظيت بإدارتها ،حيث أصبحت
من أكثر األشــياء التي تفرحني
ألنها جائــزة دولية ،وكما رأينا
أنها شــملت مناطــق عديدة يف
هذه البالد ،مثل منطقة الرياض
ومحافظة اإلحساء ،وجمهورية
مرص الشــقيقة ،والتــزال يف
بداياتهــا لتصــل إىل أكرب عدد
ممكن من الفائزيــن بمختلف
فروعهــا الهتمامهــا بالبحوث
العلميــة ،والتقــي لجانــب
من جوانــب الحيــاة الزراعية
واالقتصاديــة ،والجوانــب
األخرى ،وهذا الجائزة تدل عىل
تقدم وحضارة كل ســعودي،
كما أن منتــج النخيل أصبح من
أهداف رؤية 2030م ،وســوف
يكون رافــدًا من روافد مصادر
الدخل ،وأثمن لكليــة الزراعة
والطب البيطري ممثلة بعميدها
الدكتــور خالد بانــي الحربي
وفريق العمــل معه ،الهتمامهم
بها وتطبيق رؤيتها ورسالتها".

أمير القصيم:
منتج النخيل أصبح من
أهداف رؤية المملكة
2030

كما أشــاد ســموه بفرع
وزارة امليــاه والزراعة بمنطقة
القصيم ،ملا يوليــه من اهتمام
بالغ بالزراعة ومنتجاتها ،مشريًا
إىل أن اللجنــة العليا لسوســة
النخيل قــد وضعت وقتا محددا
وهــو 2020م ،للقضــاء عىل
هــذه اآلفة ،كما أشــاد برجال
األعمال بهذه املنطقة ،وعرب عن
فخره بهم ألنه ملــس اهتمامهم
وتشجيعهم ،وبذلهم وعطاءهم
لهذه املنطقة ،وســبقهم لكل ما
يهم الجوانب العلمية ،والبحثية،
وكل ما يعود للوطن بخري.
وأوضح ســموه أنه منذ 4
ســنوات كان االهتمــام بمنتج
التمــور مقصورا ً عــى مناطق
محــددة باململكــة والوطــن
العربــي ،ولكن يف هــذا العام
رأينــا جميع أصقــاع األرض
بدت تهتم بالنخيــل والتمور،
وتعرف أهميتهــم االقتصادية

فيصل بن مشعل

الدواد

وأنها أحد أهــم مصادر الدخل،
مطالبا بمضاعفة االهتمام حتى
ال يســبقنا اآلخــرون ،يف عدة
جوانب ،وطالب أيضا بالحفاظ
عىل جودة املنتــج ،واإلكثار من
مثل هــذه املــزارع النموذجية
تقديرا ً لهذه الشــجرة املباركة،
سائالً الله تعاىل التوفيق ململكتنا
الرشيدة بقيادة خادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وســمو ويل عهده
األمني ،ملــا يولونه لهــذا البلد
املعطاء ،كما خص بالشكر معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود ،مدير الجامعة،
وراعي الجائزة مؤسسة عبدالله
الســليمان الخرييــة والقائمني
عليها.
وأعلن سمو أمري املنطقة يف
ختام الحفل عن تدشني الدورة
الثانية مــن الجائزة ،والتي من
املنتظر أن تشــهد تطورا كبريا
يف فئــات الجائــزة وأهدافها
لتحسني وتطوير كافة الجوانب
التي تتعلق بالنخيل والتمور يف
اململكة.
من جانبه عرب معايل األستاذ
الدكتور عبــد الرحمن بن حمد
الداود مديــر جامعة القصيم،

عن سعادته باحتضان الجامعة
لجائزة الشيخ عبدالله السليمان
الدولية لإلبداع العلمي للنخيل
والتمور ،والتــي تأتي تحقيقا
ألهــداف الجامعة الرئيســية
الثالثــة "التعليــم ،والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع" مشريًا
إىل أن هذه الجائزة تجســدت
فيها الثالثــة أهداف من خالل
ما رســم لها ،وإقامة مثل هذه
الجائزة واحتضــان الجامعة
ممثلة بكليــة الزراعة والطب
البيطري تدل داللة واضحة عىل
االهتمام بالنخلة التي يتميز بها
وطننا.
مقدما شــكره لسمو أمري
املنطقة الداعــم األول للجامعة
عىل مــا يوليه من دعم ومتابعة
مســتمرة ،ولرعاية حفل هذا
اليــوم واهتمامــه بالنخلــة
وتحديدا يف ما يخص سوســة
النخيــل ،وملؤسســة عبدالله
السليمان الخريية ممثلة بمعايل
الدكتور غســان السليمان ،عىل
ما يبذلونه من جهود مع أمانة
الجائــزة كما بــارك للفائزين
الحصــول عىل الجائــزة عىل
املستوى العاملي واملحيل ،متمنيا
بأن يعود علمهــم عىل صناعة

واقتصــاد النخلة ،معلنا إدخال
فــرع جديد للجائزة لسوســة
النخيــل ضمــن فــروع هذه
الجائزة ،ليكــون هنالك أبحاث
جديدة وعديدة للقضاء عىل هذه
اآلفة ،سائال الله تعاىل أن يحفظ
بالدنا وأمننا وقيادتنا الرشيدة.
وتحــدث معــايل الدكتور
غســان بــن أحمــد عبدالله
الســليمان ،بالنيابة عن مجلس
إدارة مؤسسة عبدالله السليمان
الخريية ،عن شكره لسمو أمري
منطقة القصيم رئيس املجلس
األعىل للجائزة ،ودعمه للجائزة،
ولجامعــة القصيــم ممثلة يف
كليــة الزراعة والطب البيطري
عىل إرشافهــا العلمي واإلداري
عــى الجائزة ولكافــة اللجان
والعاملني املشــاركني يف أعمال
الجائزة.
وبني "السليمان" بأنه قبل
عامني بالتحديد وقعّ ت مؤسسة
عبد الله الســليمان الخريية مع
كليــة الزراعة والطب البيطري
بجامعة القصيم كجهة أكاديمية
متميزة عقــدا ُ إرشافيا ُ إلطالق
جائزة نوعية تهتــم بالنخيل،
كبادرة تعاون مــع الجامعة،
وجاءت فكــرة إطالق "جائزة

عبد اللــه الســليمان الدولية
لإلبــداع العلمــي يف النخيل
والتمور" ،وال شك أن هذا العمل
من أعظم الفوائــد التي تعود
بالنفع عــى مجتمعنا ووطننا،
والنخلــة هي من األشــجار
املباركــة التي تتميــز بكثرة
خريها عىل اإلنســان وقد كرم
الله النخلة بذكرها يف القرآن يف
عدة مواقع .
مؤكدا بأن فوائد شــجرة
النخلــة كثرية جــدا ً ومختلفة
ومتنوعــة الفائدة لإلنســان
أو الحيــوان ،وثمارهــا غذاء
وقوت وحلوى ورشاب وفاكهة
وجذعها يســتفاد منه يف البناء
والتشــييد وصنــع األواني،
ومن خوصهــا تصنع الحرص
واملراوح وغريها يف الصناعات
الســعفية ،وتصنع الحبال من
ليفها والحشــايا ويستفاد من
نــواة بلحهــا يف صناعة علف
اإلبــل واألبقــار وغريها من
الحيوانات ،وحديثا ً تســتعمل
النواة يف صناعة القهوة والثمار
ويف صناعــة الكحــول الطبية
ومشــتقات غذائية كثرية مثل
املربى.
وأوضح "الســليمان" أن
تمر النخل فيه عالج وشــفاء
ملــن تناوله كما جــاء ذكره يف
أكثــر من حديث رشيــف ،لذا
فمــن البديهــي أن نفكــر يف
النخلة وتطويرهــا ،كأحد أهم
الروافد االقتصاديــة للمملكة
عامة وللقصيــم خاصة ،وهذا
الحفــل لتوزيع جوائز األبحاث
واألعمال الفائزة بالجائزة هو
أول ثمار التعاون بني مؤسسة
عبداللــه الســليمان الخريية
وجامعة القصيم ممثلة يف كلية
الزراعة والطب البيطري ،ومن

الداود:
«سوسة النخيل» فرع
جديد يدخل ضمن فروع
الجائزة
املتوقع أن تســعى الجائزة إىل
تحفيز البحث العلمي يف مجال
النخيل والتمــور ،لتعزيز دور
اململكة عامليا يف زراعة النخيل،
وتحقيقــا ً لرؤية اململكة 2030
التي تركز عــى تنويع مصادر
الدخل.
وقدم "الســليمان" شكره
لجامعة القصيــم عىل إرشافها
للجائزة وعىل رأسها معايل مدير
الجامعة عىل مــا قدمت وتقدم
لهذه املنطقة وحرصها عىل خلق
الرشاكات الهادفة بني الجامعة
ومؤسســات املجتمع املختلفة،
وبذلك تكمل رســالة الجامعة
التعليميــة والتنموية ،ولعميد
كليــة الزراعة والطب البيطري
املرشفة عىل الجائــزة ،وكافة
أعضاء هيئــة التدريس بالكلية
واللجان املشــاركة والعاملني،
الذيــن كان لهم الدور الكبري يف
تأسيس واطالق الجائزة.
وألقــى املديــر التنفيذي
للجائــزة الدكتــور خالد باني
الحربــي عميد كليــة الزراعة
والطــب البيطــري بجامعة
القصيــم ،كلمة خــال الحفل
أكد فيها أن هــذا اليوم املبارك
يشهد تكريما للعمل األكاديمي
الجاد واملميز ويشــهد تكريما
خاصا للنخلة والشجرة املباركة
من قبل الرجــل األول باملنطقة
واألمري األكاديمي ،الذي يحظى
السلك األكاديمي بمكانة خاصة
عنده ،حيث تلقى النخلة اهتماما
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السليمان :تسعى الجائزة إلى تحفيز البحث العلمي في مجال النخيل والتمور
الــحــربــــي :أمانة الجائزة اجتهدت في خلق الشراكات النوعية لرفع كفاءتها
ورعاية منقطعة النظري لديه ملا
تشكله من أهميه للمملكة بشكل
عام وللمنطقة بشــكل خاص،
نظرا ً ألهميــة القطاع الزراعي
وقطاع زراعة النخيل عىل وجه
الخصــوص ،إذ تعد اململكة من
أكرب الدول إنتاجا ً للتمور ولديها
العدد األكرب من أشجار النخيل،
ما يعطيها السبق عن غريها يف
هذا املجال.
وأكــد "الحربــي" خالل
كلمته عىل أهمية البحث العلمي
يف املجاالت العلميــة والعملية،
وأهميــة تعزيز املمارســات
الصحيحــة والســليمة يف هذا
املجال بما يسهم يف تطوير ونمو
هــذا القطاع الحيــوي واملهم
للحفاظ عىل هذا املكســب الذي
يحقق الريــادة للمملكة عاملياً،
مشــرًا إىل أن الجامعة عقدت
العديــد من اللقــاءات العلمية
الدولية واملحلية عــن النخلة،
وكتبــت وألفت عنهــا الكثري
ودعمت ونرشت عنها البحوث
العلميــة املحكمــة ،وأطلقت
القوافــل التوعوية لها ودربت
وصقلــت أبناءهــا باملهارات
الالزمة لها ،كما قامت الجامعة
وبدعم وتوجيه من ســمو أمري
املنطقــة وإرشاف مبــارش من
معايل مدير الجامعة ،باحتضان
جائزة علمية تشجيعية تقديرا ً
لهذه الشــجرة وما تجســده
من أهميه للمملكــة واملنطقة،
واستشعارا من الجامعة ممثلة
بكلية الزراعة والطب البيطري
لهذا الدور وتماشيا مع رسالتها
ورؤيتها املستقبلية.
وأوضــح "الحربــي" أن
بذرة هذه الجائزة بدأت حينما
أطلقها ســمو أمري املنطقة يف

الحربي:
الجامعة عقدت العديد
من اللقاءات العلمية
الدولية والمحلية عن
النخلة

املؤتمر الــدويل الثاني لنخيل
التمــر يف العارش مــن محرم
1438هـ ،وكانــت البداية من
خالل تشــكيل األمانة واللجان
التابعة لهــا والهيكل التنظيمي
والتنظيم الداخيل الخاص بها،
حيث أخذت الجائزة عىل عاتقها
أهدافا ً سامية للمساعدة يف رفع
تنمية هــذا القطــاع الحيوي
من تكريــم الباحثني ورجاالت
العلم عــى ما يبذلونــه لهذه
الشــجرة املباركة عىل الصعيد
الــدويل واملحــي ،وأخذت عىل
عاتقهــا تحفيــز املنتجني من
مزارعني ورشكات ومؤسسات

تعمل بمجــاالت زراعة النخيل
لرفع وتحســن جودة اإلنتاج
واملمارســات الزراعية السليمة
والفريــدة من نوعهــا ،مؤكدًا
أنها لم تغفل أن تشجع األعمال
النموذجيــة املميزة التي تخدم
النخلة ســوا ًء كانــت ترتبط
بمؤسسات متخصصة باملجال
من القطاعــن العام والخاص
أو مزارعني لديهم أعمال مميزة
تخدم هذا القطــاع أو غريهم
من املبدعــن ممن لديهم أعمال
إبداعية وأعمــال مميزة تخدم
وتضيف للنخلة.
مضيفا بــأن أمانة الجائزة
اجتهــدت يف خلــق الرشاكات
النوعيــة لرفــع كفاءتهــا،
وتحقيقــا ً ألهدافها من خالل
توقيع اتفاقية التعاون املشرتك
يف هــذا اليوم ،وعــى هامش
هذا الكرنفــال باملجلس األعىل
للجائــزة بني أمانــة الجائزة
وبرنامــج بــادر لحاضنات
ومرسعــات التقنيــة التابع
ملدينة امللــك عبدالعزيز للعلوم
والتقنيــة ،ليحظى مرشــحو
الجائزة بأولويــة االحتضان
والرعاية من قبل هذا الربنامج
الوطنــي الفريد مــن نوعه،
والرائــد يف مجاله وفق معايري
خاصــة ،مقدمً ا وافر الشــكر
لربنامــج "بــادر" والقائمني
عليه.
وأشــار "الحربي" إىل أن
هذا اليوم يشهد أول ثمار هذه
املبادرة الجميلــة بهذا الحفل
والعــرس األكاديمــي املبارك
لتكريم الفائزين بالدورة األوىل
للجائزة ،حيث شــهدت الدورة
األوىل تنافســا ً بــن املتقدمني
ألكثر مــن  53أكاديميا ً مميزاً،
من أكثر من  11جنسية عربية
وأجنبية تحققــت بهم جميع
اشرتاطات الجائزة ومعايريها،
والعديــد مــن املؤسســات
واملــزارع واألفــراد الذيــن
تقدموا بأعمال وتجارب فريدة
ومميــزة ،باإلضافة إىل العديد
مــن الطلبات غــر املكتملة أو
التي ال تنطبق عليها اشرتاطات
ومعايــر الجائــزة ،خضعوا
جميعهم للتدقيــق والتحكيم
وفــق اإلجــراءات التنظيمية
للجائزة.
مقدما شــكره لســمو أمري
القصيم الذي أوىل النخلة اهتماما
بالغا ً وسخر لها إمكانات كبرية
ومازال يوصينــا بالنخلة خريا،
وهذا بدوره سيضمن بعد توفيق
الله مساهمتنا الفاعلة يف استدامة
هذا القطاع ونموه وفق تطلعات
قادتنــا حفظهم اللــه ،موجها ً
التهنئة للفائزيــن بهذه الدورة
نظري تميزهم كالً يف مجاله.

الفائزون في صورة جماعية مع أمير القصيم

جانب من الحضور
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بمعرض تزين بسعف النخيل ..الجامعة تحكي قصتها مع النخلة
معرض "الجامعــة ..والنخلة" ،والذي
ُ
صمم بشكل يحكي قصة الجامعة وعالقتها
بالنخلــة عىل مدى أكثر من  ٢٠عام ،يف دعم
النخلــة وأبحاثها والدراســات التي قدمت
واملؤلفــات يف موضــوع النخلة والجوالت
التوعوية والعالجيــة التي تقدم من خالل
كلية الزراعــة والطب البيطري واملؤتمرات
الدولية واملحلية التي تمت املشــاركة فيها
لتوضيح دور النخلة ومنتجاتها من التمور.
وحرصــت الكلية من خــال املعرض
الذي افتتحه صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل أمــر منطقة

القصيم ومعايل الدكتور عبدالرحمن الداود
مديــر جامعة القصيم ،عــى هامش الحفل
الختامــي لجائزة «جــود» ،إلبراز الجذور
املتأصلة للنخلة يف جــوف األرض لتعريف
الزوار بالثمــرة العريقة ومــدى اهتمام
الجامعة بها ،من خالل املعرض الذي تزيّن
بســعف النخيل وإثراء الزائــر بكم هائل
من املعلومات التاريخية عن نشــأة النخلة،
وتاريخها ومراحل نموها.
كما عرضــت الكلية لــزوار املعرض
منتجات الخطــوط التصنيعية والوحدات
التعليمية الصادرة من الكلية ،باإلضافة إىل

؟

عرض الحقائق الغذائية عن التمور ،والنخلة
كزراعة متخصصة مثل الدعم ونرش البحوث
العلمية املحكمــة للنخلة والكتب ،والنرشات
التوعوية ،وإطالق الجوائز العلمية ،وعرض
القوافل التي أطلقتها الكلية ملحاربة سوسة
النخيل ،والتي اســتفاد منها أكثر من 700
مزارع باملنطقة ،كما عملــت الجامعة عىل
تمثيل النخلة محليًا ودوليًا ،عرب املشاركات
املتنوعة بمختلــف مناطق اململكة ،بمعرض
متخصــص ،باإلضافة إىل املشــاركات يف
املناســبات الدولية بأكثر من  9مشاركات
حول العالم.

أمير القصيم خالل تجوله بالمعرض

من هو عبدالله
السليمان راعي
الجائزة
مولده
ولد يف عنيزة سنة 1884م وتويف
يف جدة ســنة 1965م ودفن يف
مكة املكرمة يف مقابر املعالة.
دراسته
درس مبادئ العلوم الرضورية
يف كتاتيبها ،وكان زميله يف فرتة
الدراسة الشــيخ محمد بن عبد
العزيز املانع العالم املشــهور،
الذي تــوىل نظــارة املعارف
السعودية فيما بعد.
أعماله وإنجازاته
عمل بالتجــارة بدعم من تجار
عنيزة مثــل الذكــر والفضل
والبســام وغريهم ،فسافر رشقا ً
حتــى وصل الهنــد حيث عمل
مع الشــيخ عبد اللــه الفوزان
1327هـ 1910 /م.
كان أخوه األكــر محمد يعمل
لدى امللك عبــد العزيز يف كتابة
الرســائل ،عندما مرض محمد
السليمان أناب عنه أخاه عبد الله
بإذن من امللك عبد العزيز.

كانت للملك عبد العزيز فراسة يف
معرفة الرجال وقدراتهم ،فقرب
عبد اللــه منه ووثــق فيه ،فلم
تمض أكثر من سنة حتى أصبح
مســؤول الخزينة الــذي يتوىل
جمع إيرادات البالد ومصارفها.
كان عضو لجنة قــرر امللك عبد
العزيز إرسالها إىل مكة املكرمة
عام 1343هـ1924 /م من أجل
إدخال الطمأنينــة عىل من بقي
فيها من األهايل.
توىل ” مديرية املالية العامة ” يف
مكة املكرمة عند إنشائها يف عام
1346هـ 1927 /م ،وكان لقبه
مدير املالية العام.
أســس مصنع كســوة الكعبة
املرشفــة يف عــام 1346هـ /
1927م.
يف عــام 1351هـــ 1932 /م
وهي سنة توحيد البالد بمسمى
” اململكة العربية الســعودية ”
أصدر امللك عبــد العزيز قراره
الخاص بإنشــاء أوىل وزارات
الدولة والوزارة الوحيدة يف ذلك
الوقت ،فصدر القرار املسمى ”

صور من المعرض

أول وزير رسمي بالمملكة ..ومؤسس مصنع كسوة الكعبة المشرفة
وقع اتفاقية النفط الكبرى نيابة عن الملك عبدالعزيز

أنشأ أول إذاعة بالمملكة وأنشأ مؤسسة النقد العربي السعودي
نظام املالية ” ،والقايض بتحويل
املاليــة إىل وزارة يرأســها عبد
الله السليمان بمسمى ” وزير ”
ويصبح بذلك أول وزير رسمي يف
تاريخ اململكة العربية السعودية،
وعني أخوه حمد وكيالً عنه.
بعد ذلك بسنتني أصدرت وزارة
املاليــة أول ميزانية رســمية
نظامية حســب نظــام مجلس
الوزراء.
قام عبد الله الســـليمان بتوقيع
االتفاقية الكربى يف تاريخ النفط
نيابة عن الـــملك عبـدالعزيز
ممثالً للمملكة العربية السعودية
مع لويد هاملتون ممثالً لرشكة
"ســوكال" األمريكية وذلك يف
عام 1933م.
عــن رئيســا ً لوكالــة الدفاع
(تحولــت فيما بعــد إىل وزارة
الدفاع) يف عام 1934م.
أنشــأ أول إذاعــة يف اململكــة
تابعة لشــؤون اإلعالم باململكة
عام   1948م.
أنشــأ مؤسســة النقد العربي
السعودي يف عام 1952م.

عمل وزيرا ً لالقتصاد إىل جانب
وزارة املالية يف أول وزارة شكلها
امللك سعود يف عام 1953م.
اســتمر يف حياتــه التجاريــة
بعد تركه للعمل الرســمي عام
1953م.
أنشــأ أول مصنع لإلسمنت يف
جدة عام 1955م.
تربع بأرض مــن مزرعته وما
عليها من فلل ومرافق لتأسيس
جامعة امللك عبد العزيز األهلية
وكلياتها املختلفــة يف جدة عام
1965م.
أســس مؤسســة خريية باسم
مؤسســة عبد الله الســليمان
الخرييــة يف عــام  1385هـ،
بموجب صك الوقفية الذي كتبه
عند الشيخ محمد بن عيل الحركان
رئيس املحكمة الرشعية الكربى
يف جــدة يف 1385/3/3هـــ،
ويف عام 1429هـ تم تســجيل
املؤسســة يف وزارة الشــؤون
االجتماعية باســم مؤسسة عبد
الله السليمان الخريية ترخيص
رقم (.)65

السليمان

جائزة جود 13

صحيفة
العدد  05 | 81صفر  14 | 1440أكتوبر 2018
جامعة
القصيم www.qu.edu.sa | @qunewspaper

تميزت بتنوع فئاتها ..وسخاء جوائزها المادية

جود» أكبر جائزة عالمية لتشجيع اإلنجازات العلمية في
مجال النخيل والتمور
محاور الجائزة

نشأة الجائزة
تأسســت جائــزة عبــد الله
السليمان الدولية لإلبداع العلمي
يف النخيــل والتمور عام 1438
هـ  /أكتوبــر 2016م ،برعاية
كريمة من صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبد العزيز أمري
منطقة القصيــم رئيس املجلس
األعىل للجائــزة ،وبتمويل من
مؤسســة عبد الله الســليمان

أهداف الجائزة

ورشاكــة علمية مــع جامعة
القصيم ممثلة بكليــة الزراعة
والطب البيطري.
وهــي جائزة دوليــة تمنح كل
عامني لإلبداع العلمي يف مجاالت
النخيل والتمــور ،وتهدف إىل
دعم وتشجيع العلماء والباحثني
واملخرتعــن واملهتمــن محليا ً
وإقليميا ً ودوليــا ً تحت إرشاف
جامعة القصيم.

الرؤية

تقوم إدارة الجائزة بالدعوة لنيل
الجائزة يف إحدى املحاور التالية:
◌ تحسني تقنيات إنتاج التمور
ووقاية نخيل التمر من األمراض
واآلفات.
◌ اســتخدام التقنيات الحديثة
لتحســن وتطوير نظم التداول
والتعبئة للتمور.
◌ تطوير نظم تسويق التمور.
◌ تحســن تقنيــات تصنيع

التمور.
◌ تطويــر ميكنــة العمليات
الزراعية للنخيل والتمور.
◌ اســتخدام التقنيات الحيوية
الحديثــة يف إنتــاج املنتجات
الثانوية للتمور.
◌ تطوير التقنيــات الحديثة يف
نظم الري لرتشيد استهالك املياه
يف زراعة النخيل مع املحافظة عىل
إنتاجياتها االقتصادية وجودتها.

الرسالة

جائزة متميزة عامليا لتحفيز اإلنجازات العلمية اإلبداعية واالبتكارية يف
مجال النخيل والتمور.

تحفيــز العلماء والباحثني ومنتجي ومصنعــي التمور البتكار أعمال
إبداعية للتطوير واملســاعدة يف حل املشكالت املتعلقة يف مجال النخيل
والتمور وتدعيم ونرش املعرفة املتعلقة بهذا املجال.

تركز هذه الجائــزة العلمية
عىل تحقيق األهداف التالية:
◌ تعزيــز الــدور الريادي
للمملكة العربية الســعودية
عامليا ً يف تنمية وتطوير البحث
العلمي الخاص بالنخيل.
◌ تشــجيع املنتجــن
واملصدريــن واملســوقني
واملؤسســات والجمعيــات
الخاصة بالنخيل.
◌ دعم البحث العلمي الخاص
بتطويــر شــجرة النخيل يف
جميع جوانبها.
◌ تكريــم املؤسســات
والشخصيات املتميزة العاملة

يف مجال النخيــل والتمور،
عىل املستوى املحيل واإلقليمي
والدويل.
◌ تنمية التعاون بني الجهات
العاملة يف هــذا املجال ،من
أجل اإلبداع يف مجاالت زراعة
ووقاية وتداول وتســويق
للمنتجات التــي تعتمد عىل
نخيل التمر كمادة أساسية يف
املنتجات النهائية.
◌ نرش ثقافة االهتمام بالنخيل
والتمور عىل املستوى املحيل
واإلقليمي والدويل.
◌ تشــجيع االخرتاعــات
والتقنيات العلمية ذات الصلة
بالنخيل والتمور.

فئات الجائزة
◌ فئة العمل اإلبداعي

◌ فئة العالم المتميز

◌ فئة العمل المتميز

يكون الترشــيح لألعمال البحثية
المنشــورة المتميــزة وبراءات
االختراع والتصاميــم الصناعية
اإلبداعيــة وغيرها مــن األعمال
االبتكارية في مجــاالت النخيل
والتمور ســواء من األفــراد أو
المؤسسات.

يكون الترشيح للعلماء والباحثين
المتميزين.

يكون الترشيح لألعمال اإلنتاجية
المتميــزة المحليــة فقط ذات
اإلسهام التطبيقي لمجاالت العلوم
التطبيقية والتطويرية واالبتكارات
في مجاالت زراعة النخيل وإنتاج
التمــور ســواء من األفــراد أو
المؤسسات.

ولمن لهم إسهامات علمية متميزة
في مجــاالت العلــوم التطبيقية
والتطويريــة واالبتــكارات في
مجاالت النخيل والتمور.

◌ فئــة التميز فــي مكافحة
سوسة النخيل الحمراء
يكون الترشيح لألعمال المتميزة
المحليــة فقــط ذات اإلســهام
التطبيقي في مكافحة سوســة
النخيل باســتخدام طرق علمية
تطبيقية وتطويريــة وابتكارية
سواء من األفراد أو المؤسسات.

الفائزون
الفئة األوىل :العمل اإلبداعي (دولية)
مناصفة بني كل من :
 -1د .محمد محمود إبراهيم (مرص)
أستاذ مشــارك بكلية الزراعة جامعة القاهرة
(هندسة زراعية) ،حاصل عىل درجة الدكتوراه
يف العلوم الزراعية (هندســة زراعية) ،جامعة
القاهرة ،له العديد من البحوث واملنشــورات
يف مجــاالت رعاية النخيل ،قــدم عمالً إبداعيا
بتصميــم طائرة رباعيــة ذات تحكم عن بعد
إلجراء عملية التلقيح امليكانيكي يف نخيل التمر
وهي أول مرة يف العالم تطبق فكرة اســتخدام
طائرة ذات تحكم عن بعد إلجراء عملية التلقيح
امليكانيكي للنخيل.
 -٢د .أحمد محمد العبد القادر (السعودية)
مدير عام املنــح البحثية بمدينــة امللك عبد
العزيز للعلوم والتكنولوجيا ،حاصل عىل درجة
الدكتوراه يف العلوم الزراعية (اقتصاد زراعي)،
جامعة أوكالهوما – الواليــات املتحدة ،تدرج
بالعديد مــن املناصب منها الســكرتري العام
للخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
قدم دراسة بعنوان تسويق التمور يف السعودية
املشكالت والحلول لحل مشــاكل عدم وجود
برامج تســويقية للتمور باململكــة لتحقيق
املنافسة العاملية ودراسة الخصائص التسويقية
للتمــر باململكة وقنواته ووضع اســراتيجية
مستقبلية لتعزيز دور التقنيات التسويقيّة مثل
التجارة اإللكرتونية ،وقواعد البيانات.

الفئة الثانية :العالم املتميز (دولية)
د .أحمد محمد الجرب
أستاذ بقســم زراعة األرايض القاحلة ،كلية العلوم
الزراعية واألغذية ،جامعة امللك فيصل ،حاصل عىل
درجة الدكتوراه (املكافحة املتكاملة لآلفات) ،جامعة
كولورادو ،الواليــات املتحدة األمريكية حاصل عىل
براءة اخرتاع من الواليات املتحدة األمريكية الكتشاف
مبيد (الكيومارين) من أصل نباتي ملكافحة سوسة
النخيل .قام بنرش  34بحثا يف مجاالت النخيل وآفاته
ومعظم أبحاثه نرشت يف مجالت عاملية محكمة ذات
معامل تأثري ،وشارك يف تأليف ثالثة كتب عن نخيل
التمر ،حاصل عىل جوائز إقليمية ودولية يف مجال
نخيل التمر.
الفئة الثالثة :اإلنتاج املتميز (محلية)
مناصفة بني كل من:
 -1مزرعة باسقات  :تقع مزرعة باسقات بالقرعاء
شمال مطار القصيم ،مساحتها حوايل  2.5مليون
مرت مربع ،تحتوي املزرعة عــى أصناف مختلفة
من النخيل مثل «اإلخالص والســكري والرشودي
ونبتة عيل والصقعي والربحي والفنخا ونبتة سيف
والسباكا والشقراء والسهيل» ،واملزرعة حاصلة عىل
األيزو  .9001فازت املزرعة بالجائزة عن برنامج
تسميد وري متميز لرعاية أشجار النخيل سكري
ويراعي املعايري الصحية والبيئية ،حيث وصل إنتاج
النخلة الواحدة باستخدام الربنامج إىل حوايل120
كجم ووصل متوسط وزن الحبة إىل  20جرام.
 -2مزارع صالح عبد العزيز الراجحي

مزارع صالح الراجحي يقدر العدد اإلجمايل للنخيل
بها بحوايل ( )100.000نخلة ويبلغ حجم اإلنتاج
من التمور بحوايل ( )6000طن سنويا ً من مختلف
األصناف السائدة «كالسكري والصقعي ،الخالص،
الخرضي ،الهشييش والربحي» ،ويعترب إنتاج الرشكة
من أفخر وأجود أنواع التمــور من حيث الصنف
والحجم واللون.
فازت املزرعة بالجائزة عن تصنيع وتطوير ماكينة
الســتخالص حبوب اللقاح تمتاز برسعة اإلنجاز،
حيث تعطي ضعف معدل املاكينات املســتوردة،
كما قامت املزارع بتطبيق تقنية التلقيح املائي وقد
وصلت نسبة العقد  %98يف صنف السكري و%90يف
بقية األصنــاف وقد قللت هذه التقنية من تكاليف
اإلنتاج بنسبة .%75
الفئة الرابعة :العمل النموذجي (محلية)
مزرعة البستان (عضوية)  :تقع مزرعة البستان
يف محافظة الغــاط وتحتوي عــى أكثر من 14
ألف نخلة موزعة عــى عرشة أصناف مختلفة من
التمــور العضوية الفاخــرة ،املزرعة حاصلة عىل
شهادة ( )BCSاألملانية للزراعة العضوية ،حاصلة
عىل شــهادة  Global Gapالعاملية .فازت املزرعة
بالجائزة لقيامها بتطبيق برامج تسميد وري وخدمة
نموذجية كما تقوم املزرعة بإعادة تدوير مخلفات
النخيل طبقا ً للمواصفات العاملية إضافة إىل إنشاء
محطة تحلية مياه إلمداد املزرعة باحتياجاتها من
املياه العذبة ،وتنتج املزرعة ثمــارا عالية الجودة
تضاهي املستويات العاملية.
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التلوث
الضوضائي
د .رحاب احمد عبد الحفيظ
أستاذ مساعد بقسم
الفيزياء
بكلية العلوم واآلداب
بالبدائع

كيف يعد
اإلصرار والتحدي
سرا من أسرار
النجاح
أسماء المصلح
كليه الطب والعلوم
الطبية بعنيزة

يقــول الله تعــاىل يف محكم
كتابــهَ ﴿ :
ظهَ َر ا ْل َف َســا ُد ِف ا ْل َبِّ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
اس﴾
وَا ْلبَحْ ِر ِبمَ ا َكسبَت أيدِي الن ِ
خلــق الله ســبحانه وتعاىل
األرض وأنشــأها عىل أحســن
حال ،إىل أن ّ
تدخــل فيها البرش،
فغيوا وبدّلوا وأفسدوا ،ولقد بيّ
ّ
اإلسالم خطورة ظاهرة الفساد يف
الدنيا ،والعواقب الوخيمة لها يف
اآلخرة ،لريتدع الناس عن اإلقدام
عليها ولينتهوا عنها.
تعترب الضوضاء من فصائل
التلوث العديــدة إذ إنها صنفت
بأنها ضارة عىل صحة اإلنســان،
والحيــوان ،والطيــور والنبات
وأشياء غري حية أخرى ،إن مشاكل
التلوث الضوضائــي تزداد يوما ً
بعد يوم املناجم ،الطرق الرسيعة،
املطــارات ،املناطــق الصناعية
ومناطق أخرى يوجد بها حركات
إنشــائية كالبناء وتنفيذ مشاريع
املوجات الصوتيــة غري املرغوب
فيها تعترب من الضوضاء ألن أذن
اإلنسان حساسة جدا والتي يمكن
أن تتحمل املوجات الصوتية التي
يرتاوح ترددها ما بني  20درجة
هريتز إىل  2000درجة هريتز .
توجــد العديد مــن الطرق

الفعالــة والعمليّة التــي يُمكن
إيجازهــا لخفض مســتويات
الصــوت ،ولذلك يجــب وضع
قواعد ليتبعها األطفال والبالغون
والعمال والحكومات ،ومن طرق
الحد من الضوضاء:
يفضل ارتداء سدادات األذن
عند استخدام األدوات يف الورش
واملصانــع أو اســتخدام آلة جز
العشب أو ماكينات أخرى تسبب
الضوضــاء ،أيضا ً يجب اإلصالح
املســتمر لــآالت التــي توجد
باملصانــع وبهــذه الخطوة من
املمكن أن يقلل أو يُعدم الضوضاء،
مع تشديد املراقبة عىل الصناعات
وتعديل العمليات للســيطرة عىل
الضوضاء أثنــاء إصدار وتجديد
رخص العمل.
للحكومات ..يجــب إصدار
الترشيعات الالزمــة وتطبيقها
بحزم ملنــع اســتعمال منبهات
الســيارات ومراقبة محركاتها
وإيقاف تلــك املصدرة لألصوات
العالية ،ونــر الوعي وذلك عن
طريق وســائل اإلعالم املختلفة
ببيــان أخطار هــذا التلوث عىل
الصحة البرشية بحيث يدرك املرء
أن الفضاء الصوتــي ليس ملكا

إننا فقط باإلرصار والتحدي نستطيع
تحقيق األهداف مهمــا كانت صعوبتها،
فال يشء يف هــذه الدنيا يمكــن أن يظل
بعيد املنال إذا توفرت اإلرادة ثم اإلرصار
والتحــدي لتحقيقــه ،فاملوهبة وحدها ال
تكفي وال تصلح ،فما أكثر ما نســمع عن
هؤالء الفاشــلني من أصحــاب املواهب،
والعبقرية أيضا ال تصلــح ،فالعبقرية ال
تعدو أن تكون مــرب األمثال ،والتعليم
وحــده أيضا ال يكفــي وال يصلح وحده
فالعالم يمتلئ عــن أخره بهؤالء املتعلمني
املنسيني.
إنمــا اإلرادة واإلرصار والتحــدي

شخصيا.
لقــد كان للتقدم العلمي آثار
بالغــة وملحوظــة يف مكافحة
الضوضاء ،من خالل التقنيات التي
كشــف عنها ،فكما أن هذا التقدم
ساعد عىل وجود الضوضاء ،فإنه
أسهم يف ابتكار الوسائل والحلول
لتخفيف حدة الضوضاء ،ويمكن
القول أن الحمايــة التقنية للبيئة
يف مواجهة الضوضاء ،تعتمد عىل
عدة طرق أهمها:
• تصميــم آالت وماكينات
أقل ضوضا ًء وصوتــاً ،وإجراء
تعديــات يف تصميمها تقلل من
أصواتها ووضــع صمامات ملنع
خروج األصوات املزعجة منها.
• التحكم يف اآلالت املوجودة
بنفسها ،بتعديل طريقة عملها ،أو
إضافة بعض األجزاء الجديدة لها
والتي قد تمتص بعض الضجيج
الصادر عنها.
• يمكــن منــع أو تقليــل
الضوضــاء بتغيــر الخامــات
املســتخدمة يف صناعــة اآللــة
كاســتخدام املطاط مثالً بدال ً من
الحديد ،أو وضع املطاط أو مواد
عازلة للصوت،
عىل جــدران املــكان حتى

والتصميم فقط لهــم الغلبة ،إن أول يشء
يجب أن نتحداه هو كســلنا ،إن الكثري منا
ال يعطون أبدا اإلنســان الحقيقي الكامن
بداخلهم الفرصة كي يطفو فوق السطح،
وبالتايل يعيشون حياة خامدة غري مرضية،
وبدال مــن أن يقوموا بتطوير أنفســهم
ويتحدوها ليحققوا كل ما يســتطيعون
تحقيقــه أو يحلمــون بتحقيقه ،نجدهم
يتقدمون بخطــوات بطيئــة ومتعثرة،
ويتعاملون بتخبط وكسل مع كل األشياء
اليومية.
بوســعك أن تكون مختلفــا عن كل
هؤالء ،اتخذ القرار بأن تبتعد بنفسك عن

صوتيــة مدرعة حــول مهابط
الطائرات.
• بالنســبة للقطارات يمكن
تغطيــة عجــات القطــارات
باملطــاط ،كمــا هــو الحال يف
القطارات التي تسري تحت األرض
(مرتو األنفاق).
• بالنســبة للسيارات تكون
املكافحة عــن طريــق تركيب
وســائل عزل الضوضــاء فيها،
وتشــجيع إنتــاج كواتم صوت
املحــركات وأجهــزة االحرتاق
الداخــي ،وتســتطيع الدولة أن
تخلــق مضمــارا ً تتنافس فيه
مصانــع الســيارات ،لتخفيض
مستوى الضوضاء الصادرة عن
محركات السيارات بطرق عديدة
مثل :تخفيض الجمارك عىل املواد
األولية الالزمــة لذلك وتخفيض
الرضائب عىل تلك السيارات.
• االهتمــام بتخطيط املدن
وذلــك بتعريــض الشــوارع
وتشــجريها وزيادة مســاحة
الحدائق واملنتزهات العامة داخل
املدن ،وخاصة املــدن الصناعية،
وقد لجأت كثري من املدن إىل عمل
ما يسمى بالحزام األخرض حول
املدن.

تســاعد عىل امتصاص جزء من
ضجيــج اآلالت ،ويعتــر حرص
مصدر الضوضــاء داخل جدران
عازلة للصوت من الوسائل التي
تســتخدم بكثرة لحماية العمال
يف املصانع مــن ضوضاء اآلالت
واملاكينات.
• اســتخدام حاميات لحاسة
الســمع عنــد العمــال بوضع
واقي أذن أو ســماعات تقلل من
الضوضاء ،وتمنــع وصولها إىل
األذن الداخلية.
• يمكن بناء حجرات صغرية
من الزجــاج العــازل للصوت،
يجلس بها العمال داخل العنابر يف
املصانع يف فرتات إلراحة سمعهم
من الضوضاء الشديدة املوجودة
بالعنرب ،ويمكنهــم منها مراقبة
املاكينات.
• يجــب أن تكــون البيوت
السكنية واملدارس ودور الحضانة
واملستشفيات ،بعيدة عن مصادر
الضوضــاء ،وخاصــة الطرق
الرسيعة املزدحمة بوسائط النقل
وخطوط سكك الحديد.
• إبعاد املطــارات عن املدن
واملناطق اآلهلة بالسكان مسافة
ال تقل عن (30كم) ،وبناء حوائط

نعم هذا
الوطن

هذا الكبت ،وأن تستكشف املواهب الفريدة
والقدرات الكامنــة بداخلك ،إنها هناك يف
داخلك تنتظر فقط مجرد أن تحررها من
قيودها.
اطرح مخاوفك وســامح هؤالء الذين
يحتاجون إىل املسامحة وانطلق وثق بأنك
تستطيع الحصول عىل ما تريد بأن تخطو
خطوة واحدة يف كل مرة ،وأن تتخذ قرارا
واحدا كل مرة ،وأن تحقق هدفا واحدا كل
مرة وتتحدى العراقيل وال تستســلم مع
أول كبوة ،وشــعارك اإلرصار والتحدي
ولريسخ يف عقلك أن من أهم أرسار النجاح
 ..اإلرصار والتحدي.

سلمى عبدالرحمن العليان
طالبة كلية الصيدلة

٢٤

١٥ | ٧٨

ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻜﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ

٢٥ | ١٤٤٠

٢٠١٨

١٥ | ٧٨

٢٥ | ١٤٤٠

٢٠١٨

٢٤

ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ:

news@qu.edu.sa

من نعم الله تعــاىل عىل هذا
الوطــن العظيــم ،أن وضع أمام
أعيننا رؤيــة تُمثل مرحلة جديدة
من اســترشاف املســتقبل ،وهي
رؤية للحارض واملستقبل تُ ّ
عب عن
طموحاتنا جميعاً ،وتعكس قدرات
بالدنــا وتجعلــه يف مقدمة دول
العالم.
والتعليم مــن أهم القطاعات
التي نالــت نصيبهــا الوافر من
االهتمــام والرعاية وشــهدنا فيه
تقدما ً هائالً ،وقفزات كبرية مكونا ً
أحد األوجه الناصعة يف مســرة
التنمية والبنــاء للمملكة العربية
السعودية.
فشــكرا ً لله عز وجل عىل منه
وكرمــه ،ولنواصل العمل لتحقيق
املزيد مــن اإلنجــازات والنجاح
والنمو ،متمســكني بثوابت ديننا
الحنيف وقيمنا النبيلة.
والشــكر موصــول أيضــا
لجامعتنا الغراء – جامعة القصيم
– فال يخفى عىل أحد منا إسهاماتها
الجليلة يف اإلثراء العلمي والبحثي،
وجهودها امللموسة لخدمة طالبها
وطالباتها يف مسريتهم التعليمية.
زمالئي وزميالتي من الطالب
والطالبــات ..لنتحد ونهتِف ..معا
للمجد والعلياء ..لنا وألجيال قادمة
من أبنائنا .
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كاريكاتير

هكذا أريد
هديتي
مريم المطيري
كلية العلوم واآلداب
بالبدائع

للهدية مفعول ساحر ..حدثنا
عنه رســولنا صــى الله عليه
وســلم حني قــال" :تهادوا
تحابوا"
يف ذلك الزمن املتشــبع بالقيم
واألخالق والروحانية..
يف زمن القــرآن ونزول الوحي
عــى أرشف الخلــق ،لم تكن
الحياة سهلة وميرسة.
كان السائد هو الفقر والحاجة،
ولكن الهمــم كانــت عالية،
والدين ثابت ،تهادوا تحابوا ال
شك أن يف تلك الحقبة سيكون
للماديات ندرة ورونق وفرحة.
ولكن !!

اللغة اإلعالمية

د سامي زهران
أستاذ اإلعالم المساعد

هندسة
التخطيط

يف زمننا هذا ما الذي ستضيفه
الهدايا؟
يف زمــن املاديــات والــرف
والتشبع من الدنيا..
ً
ســتعطي فرحا ً مؤقتا ً
ومحبة
موصولة باملصالح.
لذا ال تهدني فرحا ً مؤقتاً.
اهدني قرآنا ً وأوصني أن أقرأه
كل يوم.
اهدنــي علما ً ينــر بصريتي
ويزيل جهيل.
ً
نصيحة تنقذني من ألم
اهدني
الغفلة.
وتدارك األعمال الصالحة
اهدني كتابا ً يعريني عقال ً آخر
أســافر معه ألقطــار األرض
وأجول يف مدائنها الفســيحة
فتســمو روحي عاليا ً تالمس
الغيم وتصفو من شوائب الدنيا
التافهة.
هنا فقط ستكون هديتك قيمة
تعيدنــي لنفــي وتمنحني
فرحا ً دائمــا ً يخلو من املصالح
واملاديات املؤقتة.
وتثبــت يل معنــى األخــوة
والصداقة الحقة!

يف ســبعينيات القــرن املايض
وصل علــم التخطيــط ذروته
يف األهميــة وتصــدرت جامعة
هارفــرد بحوثهــا حــول هذا
العلــم ،حيث يعتــر التخطيط
من أهم األدوات املســتخدمة يف
املنظمات ،وينقســم إىل تخطيط
اســراتيجي و تشغييل يختلفان
يف العمــر ،الحجــم واملحتوى،
االسرتاتيجي يكون يف الغالب من
 ٥ســنوات فأعىل أما التشــغييل
فيكــون من ســنة فأقل ويكون
االسرتاتيجي فوق مستوى إدارة
أما التخطيط التشغييل فمستوى
إدارة فأقل ومن ناحية املحتوى،

فاالســراتيجي يختلف محتواه
عــن التخطيط التشــغييل ،الن
االســراتيجي هو رؤية والطريق
املوصل لهذه الرؤية ،هناك الكثري
من النماذج املستخدمة اهمها هو
نموذج فايفــر  Pfiefferويتميز
هذا النمــوذج بعملية “التخطيط
للتخطيــط” ومن أهــم نقاط
هذه العملية هــي اختيار فريق
التخطيط ،فهو يفضل أن يكون
من  ٧-٥أشخاص ويكون موزعني
باملجــاالت التاليــة :التخطيط،
متمكن من صلــب العمل ،إدار
األموال ،التسويق ،املوارد البرشية،
التكنالوجيا ،ويتيمز هذا النموذج
أنه ممكن تطبيقــه يف املنظمات
الصلبة كالــوزارات والجامعات
باملســتويات العليا ،ويحســن
انتاجية العمل بنسبة  ٣٠باملية،
أما التخطيط التشغييل فالحاجة
له كبرية جدا ً ألنه مرتبط بالتنفيذ
ومن أهم النماذج املســتخدمة يف
التخطيط التشــغييل هو سوات
“ ”SWOTويتميز هذا النموذج
بأنه تنفيــذي بامتياز وال يحتاج
إلبداع أو جهد خارجي.

عرف النقاد العــرب النثر بأنه
الــكالم املرســل من قيــود الوزن
والقافية..
وقسموه إىل :النرش العادي وهو
الذي يســتخدمه عامة الناس يف لغة
تخاطبهــم دون أن يحفلــوا به ،أو
يقصدوا فيــه إىل يشء من الروية أو
التفكري أو الزخرف ،وإنما يرسلونه
مبارشة ملجرد التعبري عن حاجاتهم
املختلفة ،والنــر العلمي وهو الذي
تصاغ به الحقائــق العلمية ملجرد
إبرازها والتعبري عنهــا دون عناية
بالناحية الفنية.
النرش الفني وهــو الذي يرتفع
به أصحابه عن لغة الحديث العادي
ولغة العلم الجافة ،إىل لغة فيها فن
ومهارة وروية ،ويوفرون له رضوبا
من التنسيق ،والتعميق ،والزخرف،
فيختارون ألفاظه ،وينسقون جمله
ومعانيه ،والنرش العميل (الصحفي)
وقالوا إن هذا النوع من النرش يقف

يف منتصف الطريــق بني لغة األدب
(النرش الفني) ولغة التخاطب اليومي
(النرش العادي) له من النرش العادي
ألفته وسهولته الشعبية ،وله من األدب
حظه من التفكري وعذوبة التعبري.
وإذا أردنا أن نسأل ما الفرق بني
لغة اإلعالم ولغة األدب؟
فينبغي لنا أن نفرق بني اإلعالم
واألدب ،فاإلعــام مهنــة لها لغتها
الخاصة وأســاليبها ،ورجل اإلعالم
له أســلوبه بمعنى أن أسلوبه عميل،
علمي ،ال بمعنى العلم ،وإنما بمعنى
أن أســلوبه مقابل لألسلوب األدبي،
ألفاظه ليست مقصودة لذاتها فهي
بعيدة عن الــدالالت املجازية ،وهي
مرتبة بمنطق علمي ســليم ودقيق
وموضوعي تنقل الحقائق ال التجارب
الذاتية ،وبأبســط األساليب اللغوية
امليرسة واملعربة.
أما األدب فهــو فن ولغته ذاتية
تعتمد التصوير ،واإليحــاء ،واللغة

املوســيقية ،واســتخدام املجازات
والبديــع واإلطناب ،واملحســنات
اللغويــة ،وهو يســتهدف تكوين
الفرد املعنــوي للتأثري فيه من خالل
التأمل ،والفارق بينها كبري ،فاإلعالم
أداته الكلمة وهي وسيلة لنقل الخرب
الذي هــو صلب العمــل اإلعالمي،
ويأتــي بعدها الصورة ،والرســم
الكاريكاتــري ،فالكلمــة ال تطلب
لذاتها ،أما األدب فأداته الكلمة ،وهي
تطلب لذاتها ألنهــا جوهر التعبري
ونبضه وإن فقدهــا انهار ،واإلعالم
مهنــة واألدب فن ،والفرق بني املهنة
والفن هو الفرق بني اإلعالمي واألديب.
أقول هــذا الكالم ألنني كثريا ما
أقرأ موضوعات يف الصحافة الورقية
واإللكرتونيــة مُغرقــة يف الفصحى
بدعوى االرتفاع بمســتوى القراء،
فلعل هذا املقال وغريه يوضح لهؤالء
ما غاب عنهم ..وعــى دروب الخري
نلتقي.

عبدالله المقبل
طالب كلية الهندسة
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 24خريجة يستفدن من لقاء «مسيرتك إلى
الدراسات العليا» بكلية التصاميم
نظمت وحدة الخريجات بكلية
التصاميم بالجامعة لقاء تعريفيا
بعنوان "مســرتك إىل الدراسات
العليا" ،قدمتهــا الدكتورة رانيا
نبيل زكي أســتاذ مشارك بقسم
تصميم األزياء ومرشفة الدراسات
العليا ،وذلــك يوم االثنني املوافق
1440/1/28هـــ ،يف قاعة 88
بمبنــى (ب) ،والتي اســتهدفت
الخريجات وطالبات املســتوى
الســابع والثامــن والالتي بلغ
عددهن  24خريجة وطالبة.
وكان الهــدف مــن اللقاء
التأكيد عــى أهمية الحصول عىل
درجة املاجستري ورشوط القبول
بها ،والحركات األكاديمية داخل

مراحل املاجســتري  ،و التعرف
عىل «الئحة الدراســات العليا ـ
دليــل برامج الدراســات العليا
ـ سياســات اإلرشاف ـ الدليــل
اإلرشــادي للطالب ـ متطلبات
إجراءات الطالب» ،وحرض اللقاء
عدد مــن خريجــات وطالبات
املستوى السابع والثامن بالكلية،
وأبدين إعجابهن الشــديد بهذا
اللقاء ،والذى ســاعدهن يف اإلملام
بكافة املعلومات التي تســاعدهن
يف اجتيــاز إجــراءات االلتحاق
بالدراســات العليا ،وبالنهاية تم
تقديم جزيل الشــكر للدكتورة
رانيا نبيل زكي لحســن تعاونها
مع وحدة الخريجات.

حملة توعوية عن الصداع وأنواعه
بـ«العثيم مول» بعنيزة

عرض مرئي

حفل لتهيئة طالبات االمتياز بكلية التأهيل الطبي
أقامــت كليــة التأهيــل
الطبي بالجامعــة حفل تهيئة
طالبات االمتياز للعام -١٤٣٩
١٤٤٠هـ ،يف مرسح املستشفى
الجامعي باملليداء ،والذي هدف
إلعداد الطالبات بشــكل كامل
للبدء بمرحلــة التطبيق العميل
يف املستشفيات ،وذلك بحضور
عميدة الكلية الدكتورة أشواق
الرشيدة.
حيث بــدأ الحفــل بكلمة
ترحيبيــة تالها وكيــل الكلية
للشــؤون اإلكلينيكية الدكتور
فيصل الحذيفي ،تحدث فيها عن
الفرص الوظيفيــة للخريجات

يف تخصص العــاج الطبيعي،
وتحدثت بعد ذلك رئيسة قسم
العالج الطبيعي الدكتورة سحر
محمود عن أهمية سنة االمتياز
للطالبات وكيف يمكن للطالبة
استغالل هذه الفرتة املهمة.
واســتمر امللتقــى حتى
الختــام باســتضافة عدد من
األطباء يف املستشــفيات العامة
يف القصيم إلعطــاء الطالبات
نبذة عــن اللوائــح التنظيمية
لكل مستشــفى عىل حدة ،حتى
يتسنى للطالبات معرفة الئحة
املستشفى قبل البدء يف التطبيق
العميل فيها.

جانب من الحفل

طالبي المذنب يقيم محاضرة عن تطبيقات
«الليزر»  ..وأخرى عن «االستثمار الذكي»
أقام النادي الطالبي بكلية العلوم
واآلداب بمحافظة املذنب ،محارضة
علمية بعنوان "الليزر وتطبيقاته"،
وذلك عىل مرسح الكلية يوم اإلثنني
املوافق ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ ،قدمها
الدكتور مبارك املهل األستاذ املشارك
بقســم الفيزياء ،حيث رشح خاللها
للطالب معنى كلمــة الليزر ،وأهم
خواص أشعة الليزر واالستخدامات
الحديثة لها ،وبعــد ذلك أجاب عىل
أسئلة الطالب واستفساراتهم.
كما نظــم النــادي الطالبي
بالكلية محــارضة أخرى بالتعاون
مع بنك التنميــة االجتماعي ،حول
برنامج"االســتثمار الذكي وتنمية
املــال" ،والتــي قدمتهــا املدربة
نورة الرقيبة ،وذلــك يوم األربعاء
١٤٤٠/٠٢/٠١هـــ ،بحضور عدد
من منســوبات الكلية ،حيث تناول
الربنامج التدريبي أهمية االستثمار
وأهدافه ،وسمات املستثمر الذكي .

أقامت كلية الطب بالتعاون
مع كلية العلــوم الطبية يومي
الجمعة والسبت املوافقني -١٩
١٨/١/١٤٤٠هـ ،حملة توعوية
عن الصــداع وأنواعه ،بمجمع
العثيــم بمحافظة عنيزة ،والتي
تهدف إىل تعريف املجتمع بأنواع
الصداع ،واألعراض املصاحبة،
وأسبابه وطرق عالجه.
وأوضحت مرشفة الحملة،
طبيبــة االمتياز نــوره الباهيل
وخزامى الخلــف ،أن الصداع
أحد املشــاكل الصحيــة األكثر
شــيوعً ا نتيجة أسباب وعوامل
مختلفة ،فهناك أســباب تتعلق
بمعاناة الشــخص من مشاكل
مرضية أو مشاكل سوء التغذية،
وكذلك املرىض املصابون ببعض

األمــراض املزمنة مثل الضغط
والســكر ،وهم أكثــر عرضه
لحدوث وتكرار نوبات الصداع،
حيث قام عدد من طالبات الكلية
املشــاركني بتوعيــة الحضور
باملشــاكل الصحية املصاحبة
للصداع وطــرق الوقاية منه،
عرب تأكيد أهمية النظام الغذائي
الصحي وممارســة الرياضة
بانتظام.
وأوضــح رئيس شــؤون
الطالب الدكتور عادل الحمادي
أن الكلية تســتهدف من خالل
مشــاركاتها الوصول إىل أكرب
عدد ممكن مــن مختلف فئات
املجتمع وتوعيتهم بسبل الوقاية
ومعرفــة األعــراض وطرق
العالج.

أثناء الحملة

علوم وآداب البكيرية تقيم حملة
توعية بمخاطر سرطان الثدي

التجهيز للمحاضرة

أقــام النــادي الطالبي يف
كلية العلــوم واآلداب بمحافظة
البكريية ،بالتعاون مع قســم
اللغــة اإلنجليزية يــوم األحد
املايض يف الساحة األدبية ،حملة
بعنوان اليــوم العاملي للتوعية
بمخاطر رسطــان الثدي ،حيث
يعترب رسطــان الثدي يف مقدمة
األمراض التي تصيب النســاء
يف العالم املتقدم والعالم النامي
عىل حد ســواء ،حيث إن نسب
اإلصابة به تزيد يوما عن اآلخر.
ويعتــر رسطان الثدي من
األورام الرسطانيــة الشــائعة
بكثرة بني السيدات ،مع العلم أنه
قد يصيب الذكور أيضا ،وينجم
هذا الرسطان عــن نمو وتكاثر
غري طبيعي لخاليا رسطانية يف

الثدي ،وهو مــن أكثر األورام
املنترشة والتي تصيب السيدات
بمختلف األعمار ،وعادة ما يبدأ
يف البطانة الداخلية يف فصوص
قنوات الحليب ،ومن املمكن أن
ينترش رسطان الثدي ألكثر من
موقع يف جسم اإلنسان ،كما أن
الخاليا الرسطانية تســتطيع
أن تدخل للقنــوات الليمفاوية،
ومن ثم تنترش عرب هذه القنوات
لوصولها إىل العقد الليمفاوية،
ث ّم بعد ذلك إىل أعضاء الجســم
عن طريــق األوردة الدموية،
ويصنّــف رسطــان الثدي إىل
أنــواع عديدة بنــا ًء عىل مدى
انتشــار الخاليا الرسطانية إىل
األنسجة املجاورة وأيضا ً شكل
الخاليا تحت املجهر.
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طالبات الدراسات العليا بقسم اللغة اإلنجليزية
يفعلن «اليوم العالمي للترجمة»
نظمت طالبات الدراســات
العليا بقســم اللغــة اإلنجليزية
والرتجمة فعالية بعنوان "برنامج
اللغويــات التطبيقية" ،وذلك يف
إطــار االحتفاء باليــوم العاملي
للرتجمة الذي يوافق الثالثني من
ســبتمرب كل عام ،وقد اشتملت
الفعاليــة عىل تقديــم مطويات
ورشوح عن تاريخ الرتجمة ،وأبرز
املرتجمــن العرب ودور املرتجم،
كمــا تــم تقديم فواصــل كتب
باللغتني العربية واإلنجليزية ،وقد
حرضت الفعاليــة أكثر من 260
مستفيدة من الطالبات وأعضاء
هيئة تدريس.
وذكــر الدكتــور احمــد
الحجيالن وكيل الدراسات العليا
بكلية اللغة العربية والدراســات
االجتماعية واملرشف عىل الفعالية
أن الرتجمة تُعد أحد روافد تقدم
الدول وإحدى وســائل التحاور
بني الشعوب واألمم لذا كان لزاما ً
االحتفاء بهذا اليوم.
وأشــارت األســتاذة نافلة
العويــريض إحدى املنســقات
للفعاليــة أن الهدف مــن إقامة

الفعالية هو إذكاء مفهوم الرتجمة
بني الطالبــات وأعضــاء هيئة
التدريس ودعمه بينهن.
ومن جانبها ذكرت األستاذة
أنــوار الحميد إحدى املنســقات
للفعالية ،أنه تم تعريف الزائرات
بالدور الحيــوي والرئيس الذي
يلعبه املرتجم عــى عدة أصعدة
وكيف أن الرتجمة تساعد يف إزالة
الفجوات الثقافيــة بني مختلف
الشعوب.
يذكــر أن فكــرة االحتفاء
باليــوم العاملــي للرتجمة 30
سبتمرب ،تعود إىل االتحاد الدويل
للمرتجمــن ( )IFTالــذي تم
تأسيســه عــام  ،1953وأطلق
االتحاد فكرة االحتفــاء باليوم
العاملي للرتجمــة كيوم معرتف
به رســميا ً عــام  ،1991وذلك
لالحتفــاء باملرتجمــن يف أنحاء
العالم ولتعزيز مهنة الرتجمة يف
مختلف الدول ،وتعترب االحتفالية
فرصة لعرض اإلنجــازات التي
تحققت يف مجال الرتجمة وإلقاء
الضوء عىل التحديات والتجارب
الناجحة.

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

وداعية يوم المعلم
مىض كالربق يوم املعلم العاملي ..ويظل حقه غري ماض وغري منقض
وبالنظر إىل شخصية املعلم الواقعية فإنه يحسن بنا اإلشارة إىل فناء
قوته وشبابه وحرصه ألجل طالبه .
وهذا يستنطق الوفاء فينا تجاهه بعد أن رصنا بتعليمهم عىل درجة
مــن الوعي والعطاء ،فلهم حقوق يجب أن تكون نصب أعيننا والتي
من أهمها :

بروشور باللغة العربية واللغة اإلنجليزية

كلية الهندسة تشارك بورش عمل مؤتمر «جودة
مياه الشبكة»
قــام النــادي الطالبي
بكلية الهندســة باملشاركة يف
مؤتمر ومعرض "جودة مياه
الشبكة  "2018املقام يف مدينة
بريدة والذي حظــي برعاية
خاصــة من صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل
بن مشــعل بن سعود بن عبد
العزيز آل ســعود أمري منطقة
القصيم حيث ركز املؤتمر عىل
حلول تنقية واستخالص املياه
ونقلها ،وعىل آخر األســاليب
يف حفــر وتمديد مجاري مياه
السيول والرصف الصحي.
حيث تم عقد ورشــة عمل
بعنوان "كيفية الحفر األفقي
والتشــغيل والتحكــم األويل
آلليــات الحفــر" ،بإرشاف
الطاقم الهنديس برشكة (TCC
 )TAMIMIكما صحب ورشة
العمل جلســات حــوار مع
خريجي الجامعة من املهندسني
املتميزين عىل هامش املعرض
تم فيها مناقشة احتياج سوق
العمل واملهارات التي يجب أن
يمتلكهــا كل مهندس ،وتأتي
هــذه املشــاركة ،انطالقا من
سياســة الجامعة يف الســعي
الحثيث لصقل مهارات طالبها
وطالباتها وبالتوافق مع رؤية
اململكة .2030
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 ذكرهم بالفضل والخري والدعاء لهم والعرفان ببذلهم وشــكرهمبكل مناسبة مواتية مهما ارتقت شهاداتنا أو مواقعنا أو إبداعاتنا.
 القيام بحقوق اللقاء بطريقة اســتثنائية عند املالقاة يف األسواقواملناســبات فأوجع موقف أن يراك أســتاذك قويا مميزا مقدما يف
الناس وهو يراقبك بعني ترتقب وجسم هده كد األيام يف التدريس ثم
ال تبلل شيبته باستثناء يليق بعظيم العطاء الذي بذل.
 تبجيــل مهنة املعلم فلربما هو الوحيد الذي ال يكاد يعطي معلومةوحيــدة أو معلومات وإنما هو يعطي روحا مــن روحه عبارة عن
مجموعة عالية الرتكيز من العلم والرتبية والقدوة فمهما أعطي فهو
يستحق ومهما انتقص وجب عىل الجميع أن يكون معه ويف صفه.
 أن نربي أوالدنا عىل أن املعلم من مصادر الثقة والرتبية ونغرس يفشخصياتهم احرتام املعلم وطاعته وتبجيله.
وغني عــن القول ..أن نابتة تجاوز األدب مــع املعلم أو تقزيمه أو
االعتــداء عليه أو عــى ممتلكاته إنما هي نابتة غريبة عىل جســم
مجتمعنا النبيل ..
همسة ..
معالجة الطالب داخل الصفوف الدراسية ال يصمد ألمانتها أي أحد..
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

 79طالبة تستفيد من دورة
«تعرفي على ذاتك وخططي
لمستقبلك»

الطالب خالل المشاركة

نظمت كلية العلوم واآلداب
بمحافظــة البدائع ممثلة بوحدة
التوجيــه واإلرشــاد الطالبي
دورة بعنــوان "تعريف عىل ذاتك
وخططــي ملســتقبلك" ،وذلك
يــوم الثالثاء1440/1/22هـ،
بمرسح الكليــة ألقتها الدكتورة
نادية زكري أســتاذ مســاعد يف
الصحــة النفســية ،بحضور
( )79طالبة من جميع األقســام
واملســتويات وتم منح شهادات
حضــور لهن ،وهدفــت الدورة
إىل مســاعدة الطالبــة عىل فهم
ذاتها والتعــرف عليها بمعرفه
مواطن القوة وصقلها ،ومواطن
الضعف والعمل عىل تحســينها،

وذلك لتصبح قادرة ومتمكنة من
التخطيط ملستقبلها بشكل أفضل.
وتضمنــت الــدورة عدة
محاور كان مــن أهمها :معرفة
الــذات ،وصعوبة معرفة الذات،
و رشوط معرفة الذات ،ومحور
خططي ملستقبلك بدقة ،وكانت
خطوات التخطيط هي :تحديد
الهــدف ،وترتيــب األولويات،
ووضع خطة عمليــة ،ووضع
خطة بديلــة للطوارئ ،وختمت
الدكتورة الدورة بتوجيه رسالة
للمشاركات قالت فيها" :أحبي
نفسك وال تكوني أنانية ،خططي
ملســتقبلك فعدم التخطيط هو
تخطيط للفشل".

كليات
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كـلـيـة العــلوم

College of Science

تلبي االحتياجات المجتمعية من البحوث المتخصصة  ..وتيسر نشر النتاج العلمي في مجالت عملية رائدة

كلية العلوم  ..واحة البحث العلمي الداعمة للتميز واإلبداع بالمنطقة

مقدمة

تعد كليــة العلوم من
أقــدم الكليــات يف جامعة
القصيــم ،وهي كلية رائدة
يف تخريج كفاءات متميزة
يف مجــاالت الرياضيــات
والفيزيــاء والكيميــاء
واألحيــاء واإلحصــاء
وبحوث العمليــات لتلبية
احتياجات املجتمع املحيل،

وتُــرف الكليــة أيضا
عىل كلية العلــوم واآلداب
بربيدة اﻷقســام العلمية
للبنات والتي تضم قســم
الرياضيــات  -قســم
الفيزياء -قســم الكيمياء
 قســم اﻹحصاء  -قسماﻷحياء ،باإلضافة إيل إعداد
خريجني مؤهلني من برامج

الدراســات العليا يف جميع
التخصصات ،كما أن لديها
املختربات املجهزة تجهيزا ً
عاليا ً وتضم آخر التقنيات
الحديثــة ،التــي وفرتها
الحكومة الرشــيدة ،وهذا
يحفز للعمــل عىل تحقيق
املزيد من التقدم والرقي.
وتويل الكليــة البحث

والنرش العلمــي ألعضاء
هيئــة التدريــس العناية
والرعاية فعملت عىل افتتاح
مركز أبحاث كلية العلوم يف
شطري الطالب والطالبات
يقــوم بدعــم املشــاريع
البحثية خدمــة للجامعة
واملجتمع واملعرفة.

رسالة الكلية

أهداف الكلية

تقديم تعليم جامعي معتمد أكاديميا ً للحصول عىل مخرجات
ذات كفاءة عالية يف العلوم األساســية تفي باحتياجات سوق
العمل ،وتنفيذ أبحاث تطبيقية متميزة تسهم يف تنمية املجتمع
املحيل وتفعيل الرشاكة املجتمعية وتنمية موارد الكلية

 تزويــد الطلبة باملفاهيم واملبادئ والنظريات األساســية يفمجاالت العلوم األساسية املختلفة.
 تمكني الطلبة مــن تطبيق مهارات التفكــر النقدي وحلاملشكالت واتخاذ القرارات يف مجاالت العلوم األساسية.
 تزويد الطلبة بأســس العمل الجماعــي ومقومات فعاليتهومهارات القيادة والعمــل اإلبداعي وأخالقيات العمل وتحمل
املسئولية الشخصية واالجتماعية.
 تزويد الطلبة بمهارات استخدام تقنية املعلومات واملهاراتالعددية والكميــة والقدرة والكفاءة يف االتصاالت الشــفوية
واملكتوبة يف مجاالت العلوم األساسية املختلفة.

رؤية الكلية

كلية متميزة وطنيا ً يف العلوم األساسية تسهم يف تدعيم التنمية
املحلية املستدامة

عن الكلية
عميد الكلية
د .بدر بن صالح عبدالله المحيميد
أستاذ اإلحصاء الرياضي المشارك
 -قسم الرياضيات

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

د .صالح بن عبدالله العشرة
أستاذ مساعد  -فيزياء طبية -
قسم الفيزياء

وكيل الكلية للشؤون اإلدارية

د .فهد بن محمد المندرج

أستاذ مساعد  -كيمياء عضوية -
قسم الكيمياء

أقسام الكلية العلمية «طالب وطالبات» لمرحلة البكالوريوس
1

رياضيات

2

فيزياء

3

4

أحياء «طالبات»

5

إحصاء «طالبات»

وكيل الكلية للتطوير والجودة

د .خالد بن علي الصطامي

أستاذ مساعد  -رياضيات متقطعة
 -قسم الرياضيات

كيمياء

وكيلة الكلية

د .نوف بنت فيصل الحربي

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:

تمنح الكلية درجة املاجستري يف الربامج التالية:

درجة البكالوريوس يف الرياضيات .

برنامج املاجستري يف الرياضيات البحتة.
برنامج املاجستري يف الرياضيات التطبيقية.
برنامج املاجستري يف الفيزياء النظرية.
برنامج املاجستري يف الفيزياء النووية.
برنامج املاجستري يف فيزياء الجوامد .
برنامج املاجستري يف فيزياء الليزر والضوء.
برنامج املاجستري يف الكيمياء الفيزيائية.
برنامج املاجستري يف الكيمياء التحليلية.
برنامج املاجستري يف الكيمياء العضوية
برنامج املاجستري يف الكيمياء غري العضوية.

درجة البكالوريوس يف الكيمياء .
درجة البكالوريوس يف الفيزياء.

أستاذ مساعد  -كيمياء فيزيائية -
قسم الكيمياء

عدد
الطالب
والطالبات

4121

عدد طالب
وطالبات
الدراسات العليا

107

عدد أعضاء هيئة
التدريس ومن
في حكمهم

210
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المبادرات النوعية
أوال ً  :الدراســة التطويرية لربنامج الرياضيات من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي بهيئة
تقويم التعليم.
ثانيا ً  :االعتماد الدويل من الهيئة األملانية  ASSINلجميع برامج الكلية.
ثالثا ً :استحداث نظام إلكرتوني يشمل:
قاعدة بيانات كلية العلوم ( هيئة التدريس –اإلداريون)
معلومات عضو هيئة التدريس (التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع)
االستبانات الربامجية (تقويم مقرر -تقويم برنامج – خربة طالب -خريجني – أرباب عمل)
التحليل اإلحصائي اإللكرتوني وتوصيات التحسني)
مصفوفة مخرجات التعلم
توصيف املقرر
تقرير املقرر

االعتماد األكاديمي

حرصــت الكليــة عىل
االرتقــاء يف تقديــم تعليم
نوعــي لطالبها مــن خالل
وضــع الخطط الدراســية،
كما هــو متطلــب يف هيئة
االعتمــاد األكاديمي الدويل
وقد حصلت برامــج الكلية
عــى االعتماد الــدويل من
الهيئة األملانيــة ()ASSIN
ملــدة خمســة ســنوات،

والربامج املعتمدة دوليا هي
بكالوريــوس الرياضيــات
وبكالوريــوس الكيميــاء
وبكالوريــوس الفيزيــاء
وبكالوريــوس األحيــاء
وماجســتري الرياضيــات
البحتة .واســتكماال ملسرية
الكلية املتميزة وقعت الكلية
عقــدا ً مع الهيئــة الوطنية
لالعتمــاد والتقويم (هيئة

تقويــم التعليــم) العتماد
بكالوريــوس
برنامــج
الكيمياء وبرنامج ماجستري
الرياضيات البحتة وقطعت
الكلية شــوطا ً كبريا ً يف هذا
اإلطار تمهيــدا ً العتماد كل
الربامج اعتمــادا وطنيا ً من
املركــز الوطنــي للتقويم
واالعتمــاد األكاديمي بهيئة
تقويم التعليم.

الشراكة مع بعض شركات التدريب

تعقد الكلية رشاكات مع بعض الرشكات لتدريب الطالب ولتبادل املعرفة مثل :
◌ رشكة سبيماكو الدوائية
◌ وحدة معالجة املياه بريدة
◌ رشكة أسمنت القصيم
◌ رشكة األغذية
◌ رشكة دوف
◌ مصنع هنا للمياه بريدة

األنشطة العلمية
◌ املشــاركة يف اليوم العلمي لكلية العلوم وذلك بالتنســيق واإلعداد للمؤتمر مع عمادة البحث
العلمي ممثلة يف كلية العلوم وتشــجيع الطالب عىل تقديم أبحاثهم وابتكاراتهم يف هذا املؤتمر
وعرضها عىل أعضاء هيئة التدريس ملناقشاتهم وتحكيمها ،بما يعزز دور كلية العلوم ورسالتها
برضورة تنمية القدرات البحثية واالبتكارية لدى طالبها .
◌ املشاركة يف املؤتمر العلمي الطالبي والذي تنظمه عمادة شؤون الطالب .
◌ إقامة حمالت علمية للتعريف بكلية العلوم وأقسامها املختلفة وإسهاماتها يف خدمة
املجتمع وتنميته.

نبذة عن الزيارات للكلية
◌ أساتذة زائرين :البروفوسور ايوالد دالتروزو أستاذ الكيمياء في جامعة كونستانز – ألمانيا
◌ كما أن للكلية زيارات من خبراء أجهزة علمية على سبيل المثال:
◌ Dr. Micheal Mannsberg-ThermoFischer
◌ Jann Vallee- Phywe
◌ قام فريق هيئة األزين األلمانية لالعتماد البرامجي الدولي بزيارة الكلية
بشطريها الطالب والطالبات

مركز البحوث بكلية العلوم
رسالة املركز:
تشــجيع العمل البحثي املتميز بتوفري بيئة جاذبة ومحفزة لدعــم التميز واإلبداع لدى الباحثني لتلبية
بعض االحتياجات املجتمعية من البحوث املتخصصة يف العلوم التطبيقية وتيســر نرش النتاج العلمي
يف مجالت عملية رائدة
مهام املركز:
◌ تشجيع وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثني وطالب الدراسات العليا واملرحلة الجامعية عىل إجراء
البحوث العلمية املبتكرة.
◌ تشــجيع التعاون البحثي املشرتك بني الباحثني يف مختلف مجاالت العلوم التطبيقية والعلمية داخل
وخارج الجامعة .
◌ وضع آلية لتقييم املشاريع البحثية تمهيدا لدعمها ومتابعة تنفيذها وتحكيمها .
◌ املتابعة الدائمة للبحوث املدعومة ومحاولة تذليل أي صعوبات تواجه تقدمها .
◌ اقرتاح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث املختلفة خارج الجامعة والتعاون معها .
◌ تنسيق العمل بني مراكز البحوث يف الجامعة والعمل عىل إلغاء االزدواجية يف أدائها وتشجيع األبحاث
املشرتكة بني األقسام والكليات لرفع كفاءة لرفع كفاءة وفاعلية استخدام املواد املتاحة .
◌ االتصــال بمراكز البحوث داخل وخارج الجامعة والجامعات املحليــة واألجنبية وتبادل املعلومات
البحثية وتنمية التعاون معها لالستفادة من كل ما هو حديث .
◌ توفري املعلومات الرضورية للجهات ذات العالقة يف الجامعة وإنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية
واملنتهية يف الكلية .
◌ إصدار املطويات والكتيبات والنرشات املتعلقة بالثقافة العامة .
◌ إصدار نرشات بحثية محكمة .
◌ إقامة دورات تدريبية وورش عمل تخدم كافة املجاالت وخاصة مجاالت البحث العلمي .
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تشجير األحياء السكنية..

ضرورة أم ترف؟؟
تزايد االهتمام مؤخرا ً بالدور البيئي
لألشــجار داخل املدن ويف األحياء،
فهي خط الدفاع األول واألهم لتقليل
التلوث بأنواعــه املختلفة ،مع
األُخذ يف االعتبار دور األشجار يف
زيادة األكسجني وتقليل امللوثات
والضوضــاء ،وتقليل درجة
الحرارة ،وبالتــايل تقليل
اســتهالك الطاقة إىل غري
ذلك من الفوائد البيئية.

فوائد

ذكرت بعــض األبحاث أن األماكــن الطبيعية ذات
الكثافة الشجرية لها دور كبري يف تقليل تلوث الهواء،
وأكدت عىل أن وجود مساحات خرضاء يف املستشفيات
تجعل املرىض املنومني الذين تتميز غرفهم بإطاللة
عىل تلك املساحات الخرضاء يتماثلون للشفاء بوقت
أرسع ،كما تقلل األشــجار الظليلة يف الشوارع من
التعرض لألشــعة فوق البنفسجية التي تعد مسببا ً
مهما ً لثالثة أنواع من رسطان الجلد.
ووجود عــدة صفوف من األشــجار كفيلة بتقليل
التلوث الضوضائي الذي يسبب آثارا ً صحية ونفسية
ضارة ،وإضفاء الراحة والســكينة وتقليل اإلجهاد
والتوتر ،كما تحجب األشجار املناظر غري املرغوبة،
ولقد رابط باحثون أسرتاليون بني انخفاض اإلصابة
بالســكري من النوع الثاني ،وبــن زيادة الرقعة
الخرضاء يف املدن ،كما وجــد باحثون يابانيون أن
زيادة املســاحة الخرضاء وكثافة أشجار الشوارع
كان لها تأثري إيجابي يف إطالة عمر السكان القاطنني
بالقرب من تلك املواقع.
وتعد األشــجار مصدر إلهــام للكتَّــاب واألدباء
والشــعراء والرســامني والفنانني ،كما أن لبعض
األشــجار قيمة رمزية ومكانة يف املوروث الشعبي،
ويعد وجود األشــجار بكثرة داخل وخارج املنازل
واملدارس محفزا لألطفال لالهتمام باألشجار والبيئة
بشكل عام عندما تتقدم بهم السن ،حيث تعودوا عىل
وجودها منذ الصغر ما يسهم يف تكوين جيل صديق
للبيئة.
ويشجع وجود األشــجار الظليلة يف الشوارع الناس

وتوفر أشــجار الشــوارع املأوى والغذاء لعدد
من الكائنات الحية ،كالطيــور بأنواعها وبعض
الثدييات ،وهذا ما يزيــد التنوع الحيوي وينميه،
وتوفر األشــجار املزهرة الغذاء للنحل ،كما يمكن
استخدام أفرع األشــجار عند تقليمها كوقود ،يف
حني تستخدم األفرع الصغرية واألوراق املتساقطة
لصناعة األســمدة أو الكومبوســت ،هــذا عدا
االســتفادة من ثمار بعض األشجار أو أوراقها يف
تغذية اإلنســان أو يف تجهيز بعض املستحرضات
الطبية.

عىل ممارســة امليش عوضا ً عن اســتخدام وسائل
النقــل ،وهذا يفرس ما توصل إليــه باحثون من أن
ســكان املناطق املشــجرة أكثر صحة وأقل سمنة،
وتطيل األشجار عمر املباني ،حيث تحميها من املناخ
املتطرف والعواصف واألمطار.
تشــكل الشوارع الفرعية (شــوارع األحياء) نسبة
كبرية من إجمايل املســاحة الكلية يف املدن والقرى،
وبالتايل فإن زراعة األشــجار فيها يضيف نسبة ال
يستهان بها من الخرضة إىل إجمايل الغطاء النباتي.
وبطبيعة الحال توجد بعض الســلبيات لألشجار
التي تزرع أمام املنازل والتي قد يكون أهمها ،تأثري
بعض أنواع األشــجار عىل البنيــة التحتية للمباني
واألرصفة ،كما تتصف بعض األشجار بكثرة تساقط
أوراقها مما يزيد املخلفات يف املباني والشوارع وعىل
السيارات التي تقف تحتها ،كما يعاني البعض من
حساســية لحبوب اللقاح التي تنتجها أزهار بعض
أنواع األشجار يف مواسم معينة.
وبالنظر إىل املميزات البيئية واالقتصادية ألشــجار
الشوارع ،يتضح جليا ً أهمية تكثيف زراعة األشجار
يف كل مكان ،وعدم إغفال الشوارع الفرعية خصوصا
يف األحياء ذات الكثافة السكانية العالية ،ولهذا كان
لزاما أن يحظى تشجري الشوارع الفرعية باالهتمام
والعناية لتقليل مخاطر التلوث واالرتفاع املتزايد يف
درجات الحرارة.
حيث إن آالف الشوارع الفرعية يف مدن اململكة خالية
تماما ً من األشــجار وهذا يؤدي إىل مزيد من التلوث
وارتفاع الحرارة واستهالك الطاقة

زراعة األشجار في الشوارع يخفض من
معدالت استهالك الطاقة

تسهم األشجار في التقليل من نسبة
التلوث ومن حدة العواصف الرملية

مصاعب وحلول
توجد بعض املعوقات التي تحد من التوسع
يف تشجري شوارع األحياء ،والتي من أهمها
إغفال األمانــات والبلديات لهــذا الجانب
رغم أهميته ،واقتصار دورها يف التشــجري
عىل الشوارع الرئيســية والحدائق ،وترك
أمر تشجري الشــوارع الفرعية الجتهادات
ورغبــات املواطنني ،وكذلــك المباالة كثري
من املواطنــن وتدني وعيهم البيئي بأهمية
األشــجار وفوائدها الصحية والبيئية لهم
ولسكان الحي واملدينة التي يقطنونها.
كما يشــكل االختيــار غري املوفــق ألنواع
األشــجار التي تزرع أمام املنازل وطريقة
الزراعة عائقا ً آخر مهمّ ا يف طريق التوسع يف
تشجري الشوارع الفرعية.
وتحتل املدارس بأنواعها واملساجد وبعض
املباني التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص
ٍ
مســاحات كبرية من شوارع األحياء ،وتكاد
تخلو هذه املباني من األشــجار يف باحاتها
وأمام أسوارها الخارجية ،نظرا ً لعدم اهتمام
القائمني عــى تلك املبانــي وغياب الوعي
البيئي لديهم.
ويتحجج البعض بعدم توفر املياه الكافية
لري األشــجار أو بارتفاع تســعرية املياه
مؤخرا ممــا يمنعهم من زراعة األشــجار
أمــام منازلهم ،ويمكــن التغلب عىل هذه
العقبة بالتوسع يف استخدام املياه الرمادية
(املياه املنزلية منخفضة التلوث الناتجة من
االســتحمام والوضوء والغسيل وغري ذلك)،
ومياه غسيل األحواش وغري ذلك.

بعض النباتات املســتخدمة يف التشجري
هدر للمياه دون قيمة بيئية تذكر
ونظرا ً للميزات العديدة التي تضيفها أشجار
الشــوارع للبيئة واإلنســان ،ونظرا ً كذلك
لطبيعة اململكة واملنــاخ الصحراوي الذي
يسود أغلب مناطقها ،والذي يتميز بارتفاع
درجات الحرارة صيفا ً وشدة الربودة شتاءً،
ٍ
معــدالت عالية من
ما يتطلب اســتهالك
الطاقة يف التربيد والتدفئــة ،لهذا كله فإن
تكثيف زراعة األشجار يف الشوارع الفرعية
أصبح رضورة وليس ترفا،
وحتى يتم ذلك وينفذ بطريقة فعالة البد من
إيجاد لوائح تنظم هذا املوضوع وتتحدد من
خاللها مســؤولية كل من املواطن والبلدية
والجهة املعنية بالبيئة ،كما يجب أن تسهم
رشكة الكهرباء يف هذا النشاط لتنعم األحياء
السكنية واملدن بالبيئة الصحية وتوفري قدر
كبري من الطاقة.
وتشكل املدارس واملساجد مساحات كبرية
من األحياء السكنية وتكاد تخلو من مظاهر
الخرضة ،وتشــجريها سيعود بالفائدة عىل
روادها وعىل األحياء التي توجد فيها.
أ.د .عبد الرحمن عبد الله الصقير
 كلية الزراعة والطب البيطري عضو لجنة أصدقاء البيئةبمنطقة القصيم
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الجامعة تحدد الموعد الجديد لمؤتمر «التعصب
الرياضي ..اآلثار والحلول»
وافق معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الداود
مديــر الجامعــة ،عــى مقرتح
اللجنة املنظمــة ملؤتمر التعصب
الريايض والنشاط البدني بعنوان
"التعصــب الريــايض ..اآلثار
والحلــول" ،بتحديد موعد جديد
إلقامة املؤتمر ،وذلك يوم األربعاء
املوافق 1440/3/27هـ ،حيث
يهدف املؤتمر الــذي يقام ألول
مرة يف جامعة سعودية ،للتأكيد
عىل دور املنافســات الرياضية يف
تعزيز االنتمــاء والوالء للوطن،
وتوظيــف األلعــاب الرياضية
يف الرتويــج للمملكــة العربية

السعودية إقليميا ً ودولياً ،وكذلك
التعــرف عىل أســباب التعصب
الريايض وآثاره الضارة عىل بناء
املجتمع الحيــوي ،باإلضافة إىل
نرش الوعي بأهمية دور الرياضة
يف االندماج والتماسك املجتمعي
والتكاتف بني األفــراد ،وإبراز
دور األنظمــة والقوانني يف الحد
من ظاهرة التعصب الريايض.
ومــن املقــرر أن يتناول
املؤتمر العديــد من املوضوعات
املتعلقــة بالتعصــب الريايض
من أهمها؛ اآلثار الســلبية لتلك
الظاهــرة عىل تطــور األلعاب
والرياضــات باململكــة ،ودور

بمشاركة العبين والعبات من
المملكة

الرئيس األرجنتيني يفتتح
دورة األلعاب األولمبية
الثالثة للشباب

املؤسســات التعليمية والرتبوية
واألندية الرياضية ومؤسســات
املجتمع ذات العالقــة يف توعية
أفراد املجتمــع خاصة الجماهري
الرياضيــة ،باإلضافة إىل عالقة
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتماعــي بزيــادة التعصب
الريايض ،كمــا يجري العمل عىل
اختيار أسماء املتحدثني يف ورش
العمــل ،وســيحتضن املؤتمر
معرضا مصاحبا ،حيث ســتبدأ
اللجنة املنظمة يف عقد اجتماعاتها
بشــكل أســبوعي ملتابعة آخر
املســتجدات واالســتعدادات
للمؤتمر.

افتتح الرئيس األرجنتيني
ماوريســيو ماركــي ،دورة
األلعــاب األوملبيــة الثالثة
للشــباب ،التــي تحتضنها
العاصمة بيونيس أيرس حتى
 20أكتوبر الحايل ،بمشاركة
أكثــر مــن  4000ريايض
ورياضيــة يمثلــون 205
دولة ،وذلــك بحضور رئيس
الوفد الســعودي األمري فهد
بن جلــوي ،وعدد من زعماء
ورؤســاء الدول والقيادات
الرياضية ،حيــث أقيم حفل
االفتتــاح وللمــرة األوىل يف
تاريخ األلعــاب األوملبية يف
الطريق الرئيس ،يف ســاحة
مفتوحة تتسع ألكثر من 250
ألفا ،واشــتمل عىل عدد من
الفقرات.

«نادال ودجوكوفيتش» يتنافسان على كأس الملك
سلمان بــجــدة

وحمــل العــب املنتخب
الســعودي للكاراتيه محمد
العســري علم اململكة خالل
مســرة الوفد السعودي يف
حفل افتتاح الــدورة ،حيث
تضم بعثة اململكة املشــاركة
 9العبني والعبــة يمثلون 6
منتخبات ،وهي :الســباحة،
رفع األثقــال ،التايكوندو،
الكاراتيه ،املبــارزة ،ألعاب
القوى.
ودشــن منتخب املبارزة
املشاركة الســعودية ،حيث
تمكن الالعــب عيل البحراني
من الفوز عىل نظريه الياباني
بنتيجــة  ،4-5قبل أن يخرس
اللقــاءات املتبقيــة ويغادر
املنافسة.

ﮐﺄس اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري

بوستر إعالني

أعلن معايل املستشار تركي
آل الشــيخ رئيس الهيئة العامة
للرياضة عن اســتضافة صالة
مدينة امللك عبداللــه الرياضية
يف جدة لــكأس امللك ســلمان
للتنس بني بطيل العالم اإلسباني
"رفائيــل نــادال" والرصبي
"نوفاك جوكوفيتش" ،وذلك يوم
 22من شهر ديسمرب املقبل.
وقال رئيــس الهيئة العامة
للرياضة يف تغريدته التي نرشها
عرب حســابه الرسمي يف تويرت":
كأس امللك سلمان للتنس  ...بطيل
العالم يف أقوى منافسة".
ويعــد الثنائــي املحرتف
اإلسباني والرصبي من أبرز العبي

كرة التنــس املحرتفني يف العالم
ويتقدمــان التصنيــف العاملي
لقائمة نجوم الكرة الصفراء.
ويتصدر اإلســباني نادال
تصنيف العبي التنس بـ8760
نقطــة ،وخلفــه الســويرسي
روجر فيدرر بـــ 6900نقطة،
ودجوكوفيتــش ثالثــا ً برصيد
 6445نقطــة ،وتأتــي املباراة
ضمن مجموعة فعاليات أقامتها
الهيئة العامــة للرياضة خالل
العام الحــايل ،مثل أعظم رويال
رامبــل وكأس محمد عيل كالي
للمالكمــة ،كما ســتقام بطولة
فورموال "إي" يف الدرعية شــهر
ديسمرب ،والسوبر اإليطايل مطلع
العام القادم

اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

1

اﻟﻨﺼﺮ

5

5

0

0

15

2

اﻷهﻠﻲ

5

4

1

0

13

3

اﻟﻬﻼل

4

4

0

0

12

4

اﻟﻮﺣﺪة

5

2

3

0

9

5

اﻟﺸﺒﺎب

5

2

3

0

9

6

اﻻﺗﻔﺎق

4

2

2

0

8

7

اﻟﺘﻌﺎون

5

1

3

1

6

8

اﻟﻔﺘﺢ

5

1

3

1

6

9

اﻟﺮاﺋﺪ

5

1

2

2

5

10

اﻟﺤﺰم

5

1

2

2

5

11

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

5

1

1

3

4

12

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

5

1

1

3

4

13

اﻟﺒﺎﻃﻦ

5

1

1

3

4

14

اﻟﻔﯿﺤﺎء

5

1

0

4

3

15

أﺣﺪ

5

0

1

4

1

16

اﻻﺗﺤﺎد

5

0

1

4

1

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع

آل الشيخ

اﻟﻔﺘﺢ  vsاﻻﺗﺤﺎد
0-2
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻟﺮاﺋﺪ
3-0

اﻟﺸﺒﺎب  vsاﻟﺘﻌﺎون
1-1
أﺣﺪ  vsاﻟﺒﺎﻃﻦ
1-0

اﻷهﻠﻲ  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
0-2
اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﺤﺰم
1-5

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  vsاﻟﻮﺣﺪة
1-0
اﻟﻬﻼل  vsاﻻﺗﻔﺎق
ﻟﻢ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ
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القطاع الخاص هو الحصان األسود في تحقيق رؤية2030

وزير العمل يعد بخفض نسبة «البطالة» إلى أقل
من  ٪ 10.5خالل  4سنوات
وعــد الدكتــور أحمد بن
ســليمان الراجحي وزير العمل
والتنميــة االجتماعية ،بخفض
نســبة البطالة إىل أقل من 10.5
 ٪خــال  4ســنوات ،واعرتف
"الراجحــي"  ،خــال لقــاء
تلفزيوني لربنامج "يف الصورة"
عىل قناة روتانــا ،بالتقصري يف
ً
كاشفا
ملف التوظيف النسائي،
عن صدور تنظيم خالل شــهر
يم ّكن املرأة من معرفة حقوقها
وواجباتهــا وحمايتهــا ،نافيًا
وجود ظاهرة فصل شباب مقابل
توظيف فتيات.
وعىل الرغم مــن عدم رضا
الوزير عــن أداء "هدف" الذي
وصفــه بأنه ســيئ جــدًا ،إال
أنه كشــف أنه ســيتم إطالق
الصندوق لعدة منتجات تساعد
الشــباب والفتيات عــى العمل
خالل األســابيع املقبلة ،وحول
برنامج حســاب املواطن ،أشار
"الراجحي" إىل وجود دراسة يف
بداياتها وقد تنتهي خالل أشهر
إليجاد حســاب موحد
لتقديــم الدعــم املوجّ ه
للمستحقني.
و قــا ل
"الراجحي":
إن هدفنا
ا ليو م
هو

الوصول للدخل املناســب الذي
يجــب أن يكون عليــه املواطن
الســعودي ،بخلق مهن جديدة
ذات مصداقيــة ،لريتفــع دخل
العامــل دون اإلرضار برجــل
األعمال.
ووعــد "الراجحي" خالل
الحلقة األوىل من برنامج خليك
يف الصورة مع اإلعالمي عبد الله
املديفر عىل قناة روتانا خليجية
االثنني املايض ،بإطالق عدد من
الجمعيات الخرييــة والتعاونية
والتخصصية تصــل لـ 1800
جمعية يف غضون ســنة ونصف
الســنة ،وهو ما يفوق ما أسس
خالل  30سنة املاضية التي كانت
ً
كاشفا عن إطالق
 950جمعية،
 35مبادرة للتنمية خالل األشهر
الثالثة املقبلة.
و أ كد

إﻧﻔﺎق ﻗﯿﺎﺳﻲ ﻲﻓ
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ  2019ﯾﺘﺠﺎوز
 1.1ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن رﯾﺎل

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ  31ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل
رﻏﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 26%
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

"الراجحــي" متابعته ملوضوع
إيقاف شيكات املعاقني مع وزارة
املالية ،مشريًا إىل إطالق برنامج
خاص لتوظيف كل املهندســن
العاطلــن ،موضحً ا أنه ســيتم
خالل سنة من اآلن تطبيق 100
 ٪حماية األجور ،وأن الرشكات
التي ال تلتزم بدفع رواتب عمالها
ســيتم إيقاف كامــل الخدمات
لها خالل  3أشــهر ،مشريًا إىل
أن رشكات ســعودي "أوجيه"
و"املعجل" موضوعها قضائي.
ولفت "الراجحــي" إىل أن
القطاع الخاص يرى أنه سيتأثر
بإغــاق املحال  9مســاء من
مبيعات األون الين والتي تشكل
خط ًرا لكن ســتتم مواجهة ذلك
باسرتاتيجية سوق العمل.
وحول إلغاء املادة  ،77قال
وزير العمل :ندرس اآلن تعديل
البند ،مشريًا إىل أن آخر إحصائية
األســبوع املايض أوضحت أن
نسبة املفصولني من البند ()77
ال يتجاوزون  ٪ 1.5بحســب
بيانــات التأمينات االجتماعية
وليس  ٪3كما ذكرتها إحدى
الصحــف ،الفتًا إىل ســعي
الــوزارة إليجاد حل بحيث ال
يكون القطاع الخاص حكوميًا
ً
مجحفا مــع الباحثني عن
وال
عمل.
و أ ضــا ف
"الراجحــي" أن
املفصولــن من
مــادة ()77
تدفــع لهــم
مبالــغ عــن
طريــق برنامج
ســاند ملدة سنة
كاملــة حتــى
يجدوا وظائف
مناســبة لهم،
مؤكــدًا أن عقد

اﻹﯾﺮادات
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

الرشاكــة مع القطــاع الخاص
بالتمكني مقابل توظيف الشباب،
ولدينــا اآلن برنامــج لتدريب
 1000شاب وشابة عىل استالم
الوظائف القيادية ،مشريًا إىل أن
رجال األعمــال وجدوا عوائق يف
تنفيذ رؤيــة ،2030وأنه وصل
لقناعة بأن معظم رجال األعمال
يرغبون يف العمل واالســتثمار
الحقيقي بالبلد.
وأضاف وزير العمل أن هناك
(عدم ثقة) ولغة غري مشرتكة بني
الوزارة والقطاع الخاص ،ولكنه
يحــاول اآلن أن يبني هذه الثقة
واللغة املشرتكة ،مؤكدًا بأن الكرة
اليوم يف ملعبهــم ،وأن الوزارة
ال تتعامل مــع القطاع الخاص
بسياســة (العصا والجزرة) ،بل
بسياســة الرشاكة ،ألن القطاع
الخــاص هو الحصان األســود
الذي يجب االعتماد عليه لتحقيق
رؤية 2030كما يرى ويل العهد.
وكشف الوزير الراجحي عن
مبادرة يف مراحلها األخرية بإعطاء
أي شــخص يبدأ عمــاً جديدًا
بمنحه  9تأشريات من اليوم األول
رشيطة أن يوظف نفسه ،مشيدًا
بكفاءة ومهارة الشباب السعودي
يف القطاع الخاص ،ومشــرًا إىل
أن العاملــن يف القطاع الخاص
مليون و 800ألــف ،والحكومة
مليون و 200ألف ،مشريًا إىل أن
أغلب الوظائف القيادية يف قطاع
البنوك والتأمني والبرتوكيماويات
ً
مضيفا" :لن
مــن الســعوديني،
تستطيع أن تجعل كل املواطنني
يف املواقع والوظائف العليا".
واختتــم وزير العمل حديثه
باإلجابة عىل ســؤال عن والده
بالقــول :تعلمــت مــن والدي
ســليمان الراجحي كل يشء فقد
كان مدرســة ومربيا فاضال من
كل النواحي.

أ.د .عبدالله المسند

تأمالت كونية
ال يعلم أحد الحكمة يف خلق الكون بهذا الحجم الهائل جدا ً جداً؟!
والذي طاشت له عقول العلماء عجبا ً  ...وهوال ً  ..وإجالالً!!
ال يعلم أحد الحكمــة ملاذا الخالق ـ عز وجل ـ خلق بليون بليون
بليون بليون من النجوم!؟ بل وأكثــر وأكرب من ذلك!! وال نعلم
ملن هــي؟ وملاذا هي؟ وملاذا ُخلقت بهــذا الحجم؟ وبهذا العدد؟
وبهذا الشكل!؟
هل عــدد النجوم محصور؟ وكم عددها؟ وملــن خلقت كل هذه
النريان واألفران النووية؟ والتي تفوق الشــمس حجما ً بماليني
املرات!!
ومــا الحكمة من وجود باليني النجوم يف مجرتنا؟ وملن ُخلق هذا
الكون العظيم ،املخيف؟ وهل نحن وحدنا يف هذا الكون!!؟
يصعب عىل املتأمل املتدبر املتفكر يف ملكوت الله ـ فقط ا ُمل ْكتشف
ـ أن يجزم بأن الكــون ال يوجد به إال نحن بنــو البرش والجن
واملالئكة!!
وملاذا حجم كوكبنا مقارنة بالســماء ضئيل جدا ً جداً؟ وما الحِ كم
الكونية يف كون كوكب األرض متناهي الصغر؟
مــن أجل أن تتخيل حجم كوكبك األريض مقارنة بما تم كشــفه
من الكون فقط ،فهو كحجم ميكــروب مجهري قابع فوق ذرة
غبار عالقة فوق الربع الخايل ،مقارنــة بحجم الجزيرة العربية
برمتها.
كل ما سبق أسئلة مرشوعة ومستمدة من قوله تعاىلَ { :ويَتَ َف َّك ُر َ
ون
السمَ ا َو ِ
ِف َخ ْل ِق َّ
ات َو ْال َ ْر ِض}.

أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
| ALMISNID
| almisnid@yahoo.com

ﺗﻮﻗﻌﺎت وزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

978
ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل

اﻟﻌﺠﺰ
اﳌﺘﻮﻗﻊ

كونيات

128
ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل

اﻹﯾﺮادات
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

882
ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل

اﻟﻌﺠﺰ
اﳌﺘﻮﻗﻊ

اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

1030
ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل

148
ﻣﻠﯿﺎر رﯾﺎل
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هاتف بـ  5كاميرات من شركة « LGالكورية»
كشفت رشكة  LGالكورية
عن جهــاز هاتــف جديد يعد
األول من نوعــه ،حيث يحتوي
هاتــف ThinQ LG V40
عىل  5كامريات ،ثــاث منها يف
الجهة الخلفيــة للجهاز واثنتان
أماميــة ،إضافــة ملعالج ثماني
النواة من رشكــة "كوالكوم"
 845 Snapdragonمقــاوم
للمــاء واألتربة وفــق معيار
.IP68

ومــزود بشاشــة ThinQ
من نوع  OLEDبنســبة عرض
 19:5:9مع صــوت عايل الدقة
بفضل مكرب الصوت Boombox
ومحول الصوت 32bit Hi-Fi
 Quad-DACوصــوت ثالثي
األبعاد .DTS:X
وســيتوفر هاتف ThinQ
باللــون األســود واألزرق
والرمادي واألحمر وبسعر بيع
يبدأ من  900دوالر أمريكي.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ WhatsApp
ﻓﺘﺢ ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﺗﺼﺎل
اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﻌﻠﻮي اﻷﻳﻤﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ أﻳﻘﻮﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺮد ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل.
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺎت اﺗﺼﺎل أﺧﺮى ﻹﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.

تطبيق « »NotaBeneلتدوين المالحظات بميزات
جديدة

تطبيــق «»NotaBene
هو تطبيــق جديــد لتدوين
املالحظــات ،تــم تصميمــه
للتدوين الرسيــع ،فمن خالل
واجهاته يســتطيع املستخدم
تدويــن املالحظــات كتابة
وصوتــا ً مــع إدراج الصور
واملوقع الجغــرايف ،وإمكانية
تمييــز املالحظــات املهمــة
بعالمــة للرجــوع إليها عند
الحاجة ،كذلك فــإن التطبيق
مــزود بمحــرك بحث رسيع
للعثــور عــى املالحظــات
القديمة.
وتطبيــق «»NotaBene
مجاني عــر متجر Google
 Playويدعم نظام Android
.5.0

كليك

حسن أحمد العواجي

«فورتنايت»..
القنبلة الموقوتة
هي لعبــة فيديو إلكرتونية صــدرت يف  ٢٧يوليو ٢٠١٧م ،وكان
يُعتقد يف بادئ األمر بأنها موجهة لألطفال ،وتعتمد بمفهومها العام
عىل البقاء مهما كانت الظــروف ،فبعد أن يتعرض كوكب األرض
لعاصفة عاملية ينتج عنها اختفاء  ٪٩٨من ســكان العالم ،تنشط
مخلوقات غريبة تهاجم البقية األحيــاء ،لتكون مهمة الالعب هنا
بناء فرق وتجهيزها بالسالح والعتاد للقتال ضد هذه املخلوقات.
تأملت كثريا ً عند كتابة هذه الســطور كيف تم تصنيف هذه اللعبة
لألطفال؟ وأين تكمن الرباءة؟ ليتــم توجيهها لطفل ال يملك من
أمره سوى أن يســلم عقله وجسده ملا سميت مجازا ً "لعبة" وهي
أبعد ما تكون عن ذلك ،فقد اشــتكى الكثــر من اآلباء مؤخرا ً من
ترصفات عنف يقوم بها أبناؤهم تجــاه الغري أو محاوالت تنفيذ
أوامر بالقتل أو االنتحار تلقوها عرب الشــبكة العنكبوتية ،وهذا إن
دل عىل يشء فإنما يدل عىل أن املوضوع برمته يتعدى جهاز ألعاب
وشاشــة ويد تحكم تعتقد بأنك أنت من يقودها ويف الحقيقة هي
من تقودك.
ولتعزيز فكــرة القيادة يوهمك القائمون عىل اللعبة بتكوين جيش
ودفع املال لتجهيزه ،برشاء السالح والعتاد عن طريق عملة خاصة
من املؤكد بأنك ستضطر لرشائها بعملة حقيقية ،فالهدف األسمى
هــو الربحية فعائدات اللعبة عرب منصــة  »»iOSفقط بلغت ٣٠٠
مليــون دوالر ،محتلة بذلك املركز األول رغم عمرها القصري البالغ
 ٢٠٠يوم منذ إطالقها.
بعد كل هذا هــل آن األوان ألن نعي بأن »فورتنايت» وغريها كثري
هي قنابل موقوتة؟ وضعناهــا بأيدينا يف غرف أطفالنا ،معتقدين
بأننا نهدي إليهم مساحة زمنية من الرتفيه املباح ،ونحن يف الحقيقة
نكتب فصالً لنهاية حزينة بل مأســاوية عنوانهــا» ..كان طفالً
وأصبح قاتال».
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة

اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 2018
19
- 18
أﮐﺘﻮﺑﺮ
25
- 22
أﮐﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﻟﻠﻤﻄﻮرﯾﻦ
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ اﻟﮑﻮرﯾﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ أوراﮐﻞ
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ أوراﮐﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻮﯾﺘﺸﮑﻮن

28
- 26
أﮐﺘﻮﺑﺮ

ﮐﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻮﯾﺘﺶ Twitch

05
- 01
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺑﺎرﯾﺲ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺷﺮﮐﺔ SELL

أﺳﺒﻮع ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﻸﻟﻌﺎب
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

ال حياد في أمن وطني
تتعرض بالدنا الغالية يف اآلونة األخرية لهجمة إعالمية رشســة من
دول
وسائل إعالم جعلت هدفه األول تحقيق أجندات عدائية لصالح ٍ
مغرضة وفق منهج واضح قائم عىل الكذب واالفرتاء ،فقد روجت هذه
الوسائل لقضايا إعالمية كشــفت بمكنونها عن نوايا خبيثة أسقط
فيها القناع ليكشــف لنا توجهات بعض مــن اإلعالميني املغرضني
الذين ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة..

قارعة الطريق تصادف المستقبل مع العشق

طالب متخصص في التغذية  ..يقدم فنون القهوة
لطلبة إسكان الجامعة
بدأ عاشق الفاتنة السمراء
"القهوة" واملتخصص بالتغذية
يف كلية الزراعة والطب البيطري
املستوى الخامس الطالب بدر
العتيبــي ،بتحقيــق طموحه
وعشــقه بالدمج بني دراسته
ومستقبله بشــغفه بالقهوة،
بالعمل منذ أســبوعني بكافيه
إسكان الجامعة ،والذي جاء عىل
قارعة طريقه نحو املستقبل.
ويــروي "العتيبي" قصته
والذي بــدأ العمل
عن طريق

عرض إدارة اإلســكان لعدد من
الوظائف ،واختار العمل بالكافيه
يف الفرتة املســائية ،باإلضافة إىل
العمل يومني صباحــا ،يف حالة
وجود وقــت "األوف" يف جدوله،
حيث يعمل "العتيبي" إلشــباع
رغبتــه يف تخصصه ورفع دخله
املــادي يف بيع القهوة إلســكان
الجامعــة وزوارهــا ،ويقــول
"العتيبي" :إنه يتقن عمل قهوة
الســبنش التيه ،وبــاك كويف،
وكابتشــينو ،والكرك ،وعدد من
أنواع الشــاهي وغريها الكثري"،
باإلضافة إىل بعــض املأكوالت،
مشــرا إىل أن املحل بالســابق
كان يديره عمالة من جنســيات
أسيوية ،ولكن بعد قدومه جرى
هناك العديد من التحســينات،

وقدمت لــه إدارة الكافيه مبلغا
لرتتيــب املحل وقام بتنســيقه،
وشــهد إقباال من الطلبة بفضل
الله بعد تطويره.
وقدم "العتيبي" شــكره
إلدارة إســكان الجامعة الذين
يقدمون العديــد من الخدمات
آخرهــا توصيــل "إنرتنت"
األليــاف البرصيــة مطلــع
األســبوع املايض ،باإلضافة إىل
خدمات أخرى مثــل املقاهي
والجلســات العربيــة وتنظيم
محارضات دعويــة ورحالت
لعــدد من األماكن الســياحية
والرتاثيــة ،ويختتــم العتيبي
حديثه بطموحه الكبري بتطوير
عمله للوصول ملرحلة عاملية يف
هذا املجال.

والغريــب أننا يف مثل هذا األمر نجــد أن البعض يتغنى بالحيادية،
ويصور لنا وجود منطقة رمادية باإلمكان له أن يســترت فيها ،ففي
مثل هذه املواقف التي تستدعي من الجميع التكاتف والتآزر للوقوف
صفا واحدا يف مواجهة هذه الحرب الرشســة التي تســتهدف أمن
بالد الحرمني واستقرارها ،فهنا تكون الحيادية املزعومة والسكوت
املفتعل خيانة كربى بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
فالجميع يعلم أن أمن هذا البلــد املعطاء كان وما يزال خطا ً أحمراً،
ومن واجبنا جميعا ً الدفــاع عنه والذود عن حماه ،فالدفاع هنا ليس
قرصا ً عىل جنودنا يف الحدود أو رجال األمن يف امليدان ،بل هو واجب
عىل كل مواطن ومقيم يعيش فوق هذه األرض الطاهرة ،كل يف مجاله
إلظهار الصورة الحقيقية وحمده ســبحانه عىل النعم الكربى التي
أنعم بها عىل هذا الوطن قيادة وشعبا.
ونخص بالذكــر يف هذا املقام من يعمــل بالجانب اإلعالمي بصفة
خاصة ،ومــن يمتلك قدرة إعالمية أو وســيلة تواصل يســتطيع
من خاللهــا توصيل رأيه وتصحيح الصــورة الخاطئة التي يعمل
املغرضون عىل رسمها كل يوم.
فاليوم املســؤولية امللقاة عىل عاتقنا كإعالميني ،هي حماية هذا البلد
من هذه الهجمات املغرضة ،وتوجيه منصته اإلعالمية أيا كانت صوب
حب الوطن وحمايته والدفاع عنه والذود عن حماه.
ولطــاب الجامعات دور كبــر بما يملكونه من وســائل تواصل
اجتماعي ،بأن يجعلوا من حســاباتهم عىل هذه املواقع وتغريدا تهم
أسلحة يف وجه أي عدو يحاول النيل من هذا الوطن وأمنه واستقراره.
رئيس التحرير
| bin_nomah
| bin_nomah@qu.edu.sa

صحيفة جامعة القصيم
• صحيفة أسبوعية
• أول صحيفة جامعية تصدر باللغة العربية واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa

العتيبي أثناء عمله بالكافيه

