صحيفة أسبوعية تصدر عن اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال | توزع مجاناً

العدد  02 | 89ربيع الثاني  09 | 1440ديسمبر 2018

خالل رعايته مؤتمر التعصب الرياضي

سمو أمير القصيم :جامعة القصيم سباقة لمناقشة
التعصب الرياضي وإيجاد الحلول المناسبة له
أكد صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود،
أمري منطقة القصيم ،عىل أهمية التحيل
بالــروح الرياضية لدى مشــجعي
الرياضة ورؤساء األندية والقائمني
عليها ،ألن هــذه الروح تجعلهم أكثر
قبــوال ً لكل يشء ،وأهمهــا أن يكون
هناك قبول للطرف اآلخر ،مشــرًا
إىل أنه بإمكان كل شــخص تشجيع
نا ٍد معني ،ولكن دون معاداة النادي
اآلخر ،فكلنا أبناء وطن واحد ،وكلنا
أرس متحابــة ومتقاربة ،وال يجب أن
نعادي بعضنا البعض ألجل مباراة يف
أي رياضة كانت.
وعرب ســموه عن تمنياته بأن
تختفي ظاهــرة التعصب الريايض
خالل كلمته التي ألقاهــا يف افتتاح
أعمال مؤتمــر «التعصب الريايض..
اآلثار والحلول» الذي نظمته الجامعة
ممثلة يف كلية الرتبيــة يوم األربعاء
املايض املوافــق 1440/3/27هـ،
بمقر املدينــة الجامعيــة باملليداء،
بمشاركة باحثني متخصصني يف هذا
املجال قدمــوا  18بحثا تناولت كافة
جوانب ظاهــرة التعصب الريايض
وأســبابها وطرق مواجهتها والحد
منها ،كما عرب ســموه عن سعادته
بأن تكون جامعة القصيم ســباقة يف
مناقشة مثل هذه اآلفة وإيجاد الحلول
املناسبة لها ،مشريًا إىل مسؤولية اآلباء
ورؤساء األندية واملسؤولني عن تقديم
القدوة الحسنة ألبنائهم وتربيتهم عىل
ثقافة التحيل بالروح الرياضية.
تفاصيل :ص11,6

مدير الجامعة يوجه بتمديد فترة التقديم
على وظائف "معيد" للجنسين
وجه معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة ،بتمديد فرتة التقديم عىل
وظائــف اإلعــادة يف الجامعة إىل
تاريخ  6ربيــع الثاني 1440هـ،
بدال ً مــن تاريــخ  28ربيع األول
1440هـ ،وذلــك إلتاحة الفرصة
الســتقبال أكرب عدد مــن طلبات
التوظيــف ،حيث كانــت الجامعة
قد أعلنت عن حاجتها لشــغل عدة
وظائــف يف تخصصــات مختلفة
بمسمى "معيد" للجنسني ،وتم فتح
باب التقديــم للوظائف املتاحة منذ
 17ربيع األول 1440هـ.
وترغب الجامعة يف شغل هذه
الوظائف بكفــاءات وطنية مؤهلة
علميا ً وعمليا ً ممــن تنطبق عليهم
الرشوط الخاصــة بهذه الوظائف،
والتي تتمثــل يف أن يكون املتقدم
ســعودي الجنســية ،والئقا ً طبيا ً
للعمــل بالوظيفــة ،باإلضافة إىل
أن يكون حســن السرية والسلوك،
وأن تكون شــهادة البكالوريوس
الحاصل عليها يف التخصص املطوب
من جامعة سعودية أو من جامعة
غري ســعودية معرتف بها ومعادلة
من وزارة التعليم.
كمــا تضمنت رشوط شــغل
الوظيفــة أن تكــون دراســة

البكالوريــوس للمتقدم باالنتظام،
وأال يقل التقديــر العام أو يف مواد
التخصص يف املرحلة الجامعية عن
تقدير جيد جداً ،وأال يتجاوز عمره
وقت التقديم  28عامــا ً بالتاريخ
الهجــري للحاصــل عــى مؤهل
البكالوريــوس ،وال يتجــاوز 30
عاما ً بالتاريــخ الهجري للحاصل
عىل مؤهل املاجستري يف التخصص
الدقيــق املطلــوب وفــق معايري
الجامعة ،فضالً عن حصول املتقدم
عىل درجة ال تقل عن  75يف اختبارات
القــدرات العامــة للجامعيــن،
وحصوله عىل درجة ال تقل عن 75
من  100يف اختبار التخصص املعد
من القسم األكاديمي.
ويجب عــى املتقــدم تقديم
عرض علمي يف مجال التخصص ملن
حقق درجة ال تقل عن  75من 100
درجة يف معايري املفاضلة ســابقة
الذكر ،عىل أال تقل الدرجة الحاصل
عليها يف تقييم العرض العلمي عن
 75من  100درجــة ،باإلضافة اىل
اجتياز اختبار الهيئة الســعودية
للتخصصــات الصحية والحصول
عىل قبول لإلقامــة (البورد) ،وذلك
للمتقدمني للتخصصات الصحية.
وعىل املتقدم اســتيفاء األوراق
املطلوبة للتقديــم ،والتي تتمثل يف
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أشاد بالجهد العلمي للدراسة وتكاتف جميع الجهات مع الجامعة

األمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير الجامعة ويتسلم دراسة
مشروع وادي الرمة
اســتقبل صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقــة القصيم رئيس
مجلس التنمية السياحية باملنطقة ،بمكتب
ســموه بمقر اإلمارة بمدينة بريدة ،معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير جامعة القصيم ،ووكيل إمارة املنطقة
الدكتور عبدالرحمن الوزان ،ورئيس فريق
دراسة مرشوع وادي الرمة الدكتور محمد
بن إبراهيم الدغريي ،وأعضاء الفريق وهم
وكيل الجامعة للدراســات العليا والبحث
العلمي الدكتور أحمــد الرتكي ،والدكتور
أحمد الدغريي ،والدكتور رشيف الخويل،
الذين قدموا للســام عىل سموه ،وتسليمه
نتائج دراســة مرشوع وادي الرمة الذي
جرى إعداده من قبل الجامعة.
ورحب سموه يف بداية اللقاء بالجميع،
مؤكــدا ً عىل ما يحتاجه الــوادي تجاه ما
قدمه فريق العمل املكلف بدراسة املرشوع

لالستفادة من نتائج هذه الدراسة ،مشيدا ً
بالجهود العلمية لهذه الدراسة التي بذلتها
جامعة القصيم ،ومنوها ً برضورة تكاتف
وتعاون جميع الجهــات ذات العالقة مع
جامعــة القصيم لحل جميع املشــكالت
البيئية املوجودة بالوادي ،مؤكدا ً ســموه
عىل أهمية حــل كل العوائق وتوفري كافة
املتطلبات املساعدة لتطويره ،مشريا ً سموه
إىل األهمية البيئية التي يمتاز بها الوادي،
موجها بإزالة جميع التعديات عىل مجرى
الوادي ،وداعيا ً املوىل -عز وجل -أن يوفق
الجميع لكل خري ،وأن يديم عىل هذه البالد
نعمة األمن والخري والنماء.
بعد ذلك جرى اســتعراض التقرير
من قبــل رئيس فريق دراســة مرشوع
وادي الرمة الدكتور محمــد بن إبراهيم
الدغريي ،وتقديم عرض موجز عما جرى
يف الدراسة ،ومنها مناقشة ما تضمنته من
نتائج وتوصيات وحلول بيئية للوادي.

خالل االستقبال

برعاية سمو أمير المنطقة  ..الجامعة توقع عقدين لنقل الطالبات وتنفيذ تمديدات
لكلية العلوم واآلداب بالبكيرية
رعــى صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل
بن مشــعل بن ســعود أمري
منطقة القصيم ،توقيع جامعة
القصيــم لعقدين يوم األربعاء
املوافــق 1440/3/27هـ،
يف قاعــة كبار الشــخصيات
باملدينة الجامعيــة باملليداء،
حيث وقــع معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الــداود مديــر الجامعة ،مع
رشكة الفهد للتجارة والصناعة
واملقاوالت والتي مثلها األستاذ
فهد بن عبدالله السعيد ،لتنفيذ
تمديدات البنية األساسية ملوقع
كلية العلوم واآلداب للطالبات
بالبكريية بمبلغ سبعة ماليني
وستمئة وواحد وخمسني ألف
ريال.

كما تــم توقيع عقد لنقل
طالبات الجامعة مع مؤسسة
محمد شــديد الحربي للنقل
املدريس والتي مثلها األســتاذ
فهد بن محمد الحربي ،بمبلغ
ثمانية ماليني ومئــة وأربعة
عرش ألف ريال.
وبارك سمو أمري املنطقة
هذه العقــود ،قائال" :بفضل
الله ننعــم دائما بتوقيع عقود
ومشاريع جديدة لنمو وازدهار
املنطقــة ،وذلــك بفضل من
الله ،وبدعم من حكومة خادم
الحرمني الرشيفني ،وسمو ويل
عهده -حفظهما الله ،-مشددا
ســموه عىل أن يكون اختيار
السائقني عىل مســتوى عال
لنقل الطالبات  .

صورة جماعية عقب توقيع العقود

عميد كلية اآلداب بجامعة الملك سعود ُيشيد بتغطية «صحيفة الجامعة» للزيارة الملكية
بعث عميــد كلية اآلداب
بجامعة امللك ســعود األستاذ
الدكتور نايف بــن ثنيان آل
سعود بخطاب شكر وتقدير
للمرشف العام عــى اإلدارة
العامــة لإلعــام واالتصال
بالجامعــة ،رئيــس تحرير
صحيفــة جامعــة القصيم،
وذلك نظــرا لتميــز العدد
الخــاص الــذي أصدرتــه
الصحيفة بمناســبة الزيارة
امللكية من لدن خادم الحرمني

الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ،وسمو
ويل عهده األمني األمري محمد
بن ســلمان -حفظهما الله-
ملنطقة القصيم.
وأشاد "بن ثنيان" بتميز
العدد وشموليته وتغطية كافة
محطات وفعاليــات الزيارة
بطريقة تليق بهذه املناسبة.
يذكر أن صحيفة الجامعة
كانت قد أصدرت عددا ً خاصا
بمناســبة الزيــارة امللكية،

اشــتمل عىل تغطية إنجازات
خــادم الحرمــن الرشيفني
وســمو ويل عهده ،وإنجازات
سمو أمري املنطقة ،باإلضافة
إىل إبراز املشاريع التي دُشنت
من قبل امللك سلمان -حفظه
الله -وتغطية خاصة لجميع
محافظــات املنطقــة ،كما
نقلت مشــاعر أهايل املنطقة
ومنســوبي الجامعة يف هذه
املناسبة التاريخية.

عدد خاص بمناسبة زيارة
خادم الحرمين الشريفين
منطقة القصيم
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بالتعاون مع مسك الخيرية ..الجامعة تستضيف مبادرة
"السعودية تبرمج"
يســتضيف البهو الرئييس
باملدينة الجامعية باملليداء اليوم
األحد املوافق  9ديسمرب ،مبادرة
"السعودية تربمج" التي تنظمها
مؤسسة مسك الخريية من الساعة
الثالثة عرصا وحتى الثامنة مساء،
وذلك بدعم وتوجيــه من معايل
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الــداود مدير الجامعة،
وبمتابعة كلية الحاســب ،حيث
تتيح هذه املبادرة الفرصة لجميع
رشائــح املجتمع من الجنســن
لتعلم تقنيات ولغات املســتقبل
يف بيئة ممتعة وسهلة ،باإلضافة
إىل تعريــف الحضور عىل طرق
االبتــكار القائمة عىل املعرفة بما
يتوافق مع برامج التحول الوطني
 2020ورؤية اململكة .2030
وتهــدف املبــادرة إىل بناء
قدرات رقمية رائدة ورفع ترتيب
اململكة عامليــا يف مجال التقنية،
وذلك بتعليم أساسيات الربمجة
والتفكري املنطقــي لجميع فئات

املجتمع من خالل دروس قصرية
وممتعــة لتأهيل أكــر عدد من
الكفاءات الســعودية الواعدة يف
مجال الربمجــة للخروج بحلول
برمجية للتحديات التي تواجهنا
يف حياتنا اليومية ،وتسهم يف حياة
أفضل ألجل تحقيق أهداف رؤية
اململكة العربية السعودية .2030
وتقيم مبادرة "الســعودية
تربمــج" ورشــة تعريفيــة
باستخدام برنامج Minecraft
وتحدي إنرتنت األشياء وبرمجة
الروبوتات ،باإلضافة إىل تعريف
بمسارات التعلم الثالثة:
 Make codeوهــي منصة
تبســط مفاهيم التفكري املنطقي
والتسلسل الربمجي.
 Java scriptلغــة برمجة
يكثر استخدامها يف بناء واجهات
مواقع تفاعليــة وأيضا تطوير
تطبيقات الجوال.
 Pythonلتعليم أساســيات
الربمجة باستخدام لغة Python

شائعة االستخدام يف مجال علوم
البيانات واألمن السيرباني.
باإلضافــة للعديــد مــن
الفعاليات كرشح عن تقنيات القلم
 3D penوالطابعة 3D printer
والفرق بينهمــا ،وتقنيات الواقع
االفــرايض ،Virtual reality
باإلضافة إىل عروض الروبوتات
وكيفية برمجتها وتشغيلها.
يذكر أن هذه هي النســخة
الثانيــة من مبادرة الســعودية
تربمج ،حيث حققت الدورة األوىل
من املبــادرة أكثر من  307آالف
مشــاركة حول اململكة لتصبح

اململكــة يف املركــز الرابع عامليا
تزامنا مع ساعة الربمجة العاملية.
وتدعو جامعة القصيم جميع
منســوبيها وأفراد املجتمع من
الجنســن من املراحل العمرية
 6وحتــى  65ســنة لالنضمام
واملشــاركة يف مبادرة السعودية
تربمج ،ملــا لها مــن فوائد عىل
الفرد واملجتمع لتعليم أساسيات
الربمجة بــكل يرس وســهولة
لتنمية قدرات رأس املال البرشي،
مما سيســهم يف تنمية االقتصاد
الرقمــي للمملكــة وجعلها قوة
تقنية واقتصادية عاملية.

كلية االقتصاد واإلدارة تستضيف
االجتماع األول لـ"منصة القصيم
للتسوق"
اســتضافت جامعــة
القصيــم ممثلــة يف كليــة
االقتصــاد واإلدارة يوم األحد
املايض املوافق 24/3/1440
االجتماع الثاني لفريق تأسيس
"منصة القصيم للتســوق"
والتي وجه بإنشــائها سمو
أمــر املنطقة بناء عىل توصية
مجلــس منطقــة القصيم يف
دورتــه الثالثــة التي عقدت
يوم األربعــاء 23/1/1440
برئاســة الدكتور يوسف بن
عبدالله العريني ،األمني العام
للجنة تنمية االستثمار بمنطقة
القصيــم ،وبعضوية عدد من
أعضــاء هيئــة التدريس يف
الكلية :الدكتورة مشاعل بنت
صالح السالمة ،الدكتور مهند
بن عيل السويلم ،والدكتور فهد
بن صالح العيريي ،إىل جانب
عدد من األعضاء من القطاعني
العام والخاص.
وقد تم خــال االجتماع

تناول عــدد مــن املواضيع
املتعلقــة بالجانــب التقني
لتصميم املنصــة ،إضافة إىل
مصادر التمويــل وتخطيط
االحتياجات من املوارد البرشية،
وقد تم الوصول إىل صيغة شبه
نهائية لإلطــار العام للمنصة
وأهدافها مع وضع آلية العمل
التي ستنتهج يف تنفيذ املنصة.
من جهته ،أشار الدكتور
نصــار بن صالــح النصار،
عميد كلية االقتصاد واإلدارة،
إىل أهمية الوظيفة الثالثة من
وظائف الجامعة وهي خدمة
املجتمــع يف تحقيق رســالة
الجامعة والكلية ،واإلســهام
الفعــال يف الجهود الرامية إىل
تحقيــق التحــول الرقمي يف
اململكة وصوال إىل رؤية ،2030
مثمنا ً الدعم الكبري الذي تتلقاه
الكلية من معايل مدير الجامعة
وتشجيعه الدائم عىل التفاعل
مع جميع املبادرات التنموية.

جانب من اللقاء

وكالة عمادة تقنية المعلومات لألقسام
النسائية تطلق عددا من الخدمات
اإللكترونية
أطلقت وكالة عمادة تقنية
املعلومات لألقســام النسائية
بالجامعة عــددا من الخدمات
اإللكرتونيــة الجديدة بإرشاف
الدكتورة منال بنت غيث الغيث،
حيث شــملت هذه الخدمات:
«خدمة استالم املفاتيح ،وخدمة
حجــز مرافــق ،باإلضافة إىل
خدمة خدمات املكاتب ،وخدمة
اســتئذان "خاصــة بموظفي
عمادة تقنية معلومات"» ،وذلك
انطالقا من اهتمامات العمادة يف
تسخري كل ما هو جديد يف مجال
التقنية لخدمة منسوبي الجامعة
وتسهيل كافة اإلجراءات.
وتسعى وكالة العمادة إىل
تمكني كفاءات مــن موظفات
العمادة مــن توفري بنية تحتية
تقنية متطورة ،وتقديم العديد
مــن الخدمــات اإللكرتونية،
ولزيــادة الكفــاءة اإلنتاجية،
وحتى يستطيع املستفيد إرسال
طلبه إلكرتونيــا ً للجهة املعنية
وخــال دقائق ســيتم تلقيه
والتعامل معــه بنجاح ،وذلك

لتكون الجامعــة رائدة يف هذا
املجال يف ظل ما تشهده اململكة
العربية الســعودية من تطور
يف املجــاالت التنموية املتعددة،
ومنها املجــال التقني والتحول
الرقمي والــذي هو من أهداف
رؤية اململكة .2030
هذا وقــد أعلنــت وكالة
العمادة أنها عىل أتم االستعداد
الستقبال أي طلبات ومقرتحات
من الجهــات التــي ترغب يف
تحويــل الخدمــات الورقية
املقدمــة من قبلهــم إىل خدمة
إلكرتونيــة ،كما يمكــن لكافة
منســوبي الجامعة االستفادة
من خدماتها عن طريق الدخول
لبوابة الخدمات اإللكرتونية عرب
الرابطeservicesqu.edu.sa :
وذلك للتغلب عىل املشاكل
التي قد تواجه هــذه الجهات،
وتؤدي إىل تعطل ســر العمل
وإهدار الوقــت وتقليل الكفاءة
اإلنتاجية ،ومن أبرزها اســتالم
وتعبئــة النمــاذج الورقيــة
واملعامالت املكدسة عىل املكاتب.
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ً
ً
ً
وعونا
وعضدا
سندا
أمير القصيم :في يوم البيعة يتجدد العهد بأن نبقى
لمليكنا وسمو ولي عهده األمين
قال صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم:
"إنَّنــا إذ نقف صفــا ً واحدا ً خلف
ســيدي خادم الحرمني الرشيفني،
وسنده وعضده ويل العهد ،صاحب
السمو امللكي ،األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز "حفظهما الله" ،إنَّما
نُجدِّد العهــد ونحن نحتفل بذكرى
البيعة الرابعة التي تحل يف الثالث من
ربيع اآلخر 1440هـ ،وبالدنا تميض
يف مســرة الخري والعطاء والنماء،
وتحصد مزيدا ً مــن املنجزات التي
النتقال تنمويٍّ كب ٍري يرتقي
تؤسس
ٍ
إىل طموحاتنا الوطنية ،والحفاظ عىل
مكتسباتنا وإرثنا وأصالتنا ،وتطوير
مواردنا البرشيــة والطبيعية حتى
ننجز النهضة التــي نخطط لها يف
ازن وشــموليةٍ يف
جميع املناطق بتو ٍ
كافة الجوانب".
وأكد ســموه أن اململكة العربية
ً
عظيمة
السعودية قد خطت خطوات
يف عهــد ســيدي خــادم الحرمني
الرشيفني ،امللك سلمان بن عبدالعزيز

ٍ
ُنجزات
"حفظه الله" ،وحققــت م
استحقاق يف أعىل
وضعتها بجدار ٍة و
ٍ
السلم التنموي ،وذلك لم يكن ليأتي
لوال فضل الله ثــم القيادة الحكيمة
التي تســتوعب متغــرات العرص
ورضورة املواكبــة ُ
بخ ٍ
طط جديدة،
ورؤيةٍ أكثر اســترشافا ً للمستقبل
وقراء ًة ملتطلباته ،والعمل عىل تنفيذها
بكل الحزم الذي يجعل شعبنا أكثر
أمنا ً ورخا ًء وازدهارا.
وأوضح سموه أن العهد يف يوم
البيعة يتجدد بأن نبقى سندا ً وعضدا ً
وعونا ً ملليكنا وسمو ويل عهده األمني،
تأكيدا ً للُحْ مَتنــا الوطنية ،وتعزيزا ً
ملجدنــا ،وأداء ألمانة يف أعناقنا ،بأن
نبقى مخلصني لقيادتنــا ،ونعمل
بكل جهدنــا وقوتنا مــن أجل أن
ترتقي بالدنا ،ونســهم يف تطورها
وتنميتها ،ومواصلة املســرة التي
ابتدأت بجهد وكفاح املؤسس ،امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
"طيب الله ثراه" ،واألسالف األماجد
الذين أعانوه يف بناء دولتنا ،وترسيخ
أقدامها بني األمم والشعوب.

وأردف ســمو أمــر القصيم:
"نجدد بيعتنا لسيدي خادم الحرمني
الرشيفني ،ونؤكد عىل والئنا وانتمائنا،
أل َّن ذلــك هو دورنــا وواجبنا ورس
قوتنا وقدرتنا عىل مواجهة تحدياتنا،
فمليكنا بمــا لديه من العزم والحزم
وسداد الرأي وقوة الشكيمة ،يعرب بنا
وطن
الزمن إىل حيــث طموحاتنا يف ٍ
عرصي ،يستثمر جميع موارده من
أجل خري اإلنســان واإلنسانية ،ففي
هذه الذكــرى العظيمة نثبت للعالم
بأرسه أنَّنا عىل قلب رجل واحد خلف
قائدنا وملكنا الذي يبذل أقىص جهده،
من أجل توفري األمن واألمان والسالم
والتنمية لكل مواطن سعودي".
وجدد ســموه العهــد يف يوم
البيعة مؤكــدًا عىل أن نخلص الجهد
جميعا ً من أجل هــذا الوطن الغايل،
ليتجاوز جميع الصعاب بحول الله
تعاىل وقدرتــه ،ثم بتكاتف والتحام
أبناء الشعب مع قيادتهم ،مشريًا إىل
أنه هذا هو نموذجنــا الذي نقدمه
للعالم والتاريخ ،من حيث االلتفاف
والوالء والســمع والطاعــة ،وذلك

من مبادئ ديننــا الحنيف وثوابتنا
الوطنية وأعرافنا االجتماعية وأخالقنا
الشخصية.
مؤكدًا أنه مع ســلمان الحزم
والعــزم ،تميض املســرة وتتعطر
السرية بأعظم اإلنجازات ومشاريع
التنمية يف جميع ربوع الوطن لخري
ورفاهية املواطــن ،يف أي مقام من
ثرى هذه البــاد الطيبة ،ومع هذه
املشــاعر الوجدانيــة العميقة
ً
والصادقة نمتلك ً
حيوية
طاقة
يف مواصلة العمل ومساندة
القيــادة الحكيمــة يف
جميع خططها ،حتى
تظل رايــة التوحيد
ً
خفاقة ترفرف عاليا ً
عنوانا ً لوطن الحب
والســام واملجد
بــإذن الله
تعــا ىل
و حو لــه
وقوته.
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم

نائب أمير القصيم :ذكرى البيعة مشاعر محبة ووالء..
وشاهد استقرار ونماء
َّ
عب نائب أمري منطقة القصيم
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيز ،عن أســمى
مشــاعر الفخر واالعتزاز بمرور
الذكــرى الرابعة لتــويل خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظــه الله ورعاه-
مقاليد الحكم ،ومــا تحمله هذه
املناســبة الغالية من معاني الوالء
الصادق ،وعمق ومتانة التالحم بني
القيادة والشعب يف بالدنا الحبيبة،
وقال ســموه :تحل هذه املناسبة
الغالية علينا جميعً ا وبالدنا تعيش
واستقرار؛ يف ظل ما
وأمن
يف رغ ٍد
ٍ
ٍ
توليه القيادة الرشيدة من اهتمام

وحرص لــكل ما يُحقــق رعاية
املواطن ،وتلبية احتياجاته وتأمني
الحياة الكريمة له.
الفتا ً إىل أن هذه املناسبة تأتي
بعد أســابيع قليلة من الزيارات
امللكية امليمونــة لعدد من مناطق
اململكة ،والتــي حملت الكثري من
املشــاعر الفياضة من الشــعب
بمختلف أطيافه تجــاه مليكهم
املحبوب؛ والــذي يضع -حفظه
الله -كل جزء مــن وطننا الغايل
يف قلبه وعينيــه ،وي ُّ
ُكن كل الحب
واالعتــزاز ،للمواطنني واملواطنات
الذيــن يبادلونه صــادق الوالء
وموفور املحبة.

وأضاف ســموه بالقولَّ :
إن
عمق ومتانــة التالحم بني القيادة
والشعب الســعودي الويف جسدت
أســمى معاني الوحدة الوطنية،
وما ذلك إال ثمرة ملا توليه حكومة
ســيدي خادم الحرمني الرشيفني
وسمو ويل عهده األمني -حفظهما
الله -من مواصلة واهتمام باألسس
واملبادئ التي قامــت عليها هذه
الدولة املباركة مــن خدمة الدين
اإلســامي الحنيــف والحرمني
الرشيفني ،وإرســاء قيــم العدل
واملســاواة ،وتوفري أسباب العيش
الكريم ألبنــاء هذا الوطن املعطاء،
واملساهمة الفاعلة يف استقرار األمن

العاملي ومحاربة التطرف.
ونوه سموه بما تم تحقق من
إنجازات وقفزات تنموية هائلة يف
عهد خادم الحرمني امللك ســلمان
بن عبدالعزيــز -أيده الله -والتي
تأتي بتوجيهاته الكريمة وبجهود
جلية من ســمو ويل العهد األمري
محمد بن سلمان ،حفظه الله.
واختتم ســموه حديثه سائال
اللــه ْ
أن يمــ َّد خــادم الحرمني
الرشيفــن وســمو ويل عهــده
حفظهما اللــه -بعونهِ وتوفيقهِ ،ْ
وأن يُديم عىل بالدنا الغالية نعمة
األمن واالستقرار والرخاء.
صاحب السمو امللكي األمري فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري منطقة القصيم
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ذكرى البيعة  ..فرصة للحديث عن اإلنجازات والمواقف
تأتي الذكرى الرابعة للبيعة
املباركة لخادم الحرمني الرشيفني
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز
يحفظه الله -مُتزامنة مع إعالناململكة العربية الســعودية أكرب
ميزانية إنفــاق يف تاريخها بمبلغ
يتجــاوز الرتيليون ريــال للعام
املايل 2019م ،وهو ما يعكس قوة
ومتانة االقتصاد السعودي ،ونجاح
اإلجــراءات والربامج الحكومية يف
تنويع مصادر اإليرادات وتقليص
االعتمــاد عىل النفط؛ ومشــاركة
الصناديــق التنمويــة وصندوق
االســتثمارات العامة يف اإلنفاق
الرأسمايل واالستثماري بما يزيد
عىل حجم اإلنفاق الرأســمايل من
امليزانية يف السنوات السابقة.
كما تأتي هذه الذكرى املباركة
يف أعقاب الزيارات امللكية الكريمة
التي قــام بها خــادم الحرمني
الرشيفــن إىل عدد مــن مناطق
اململكة ،وتَفضــل خاللها بتفقد
أحوال املواطنني ،وتدشني وافتتاح
ووضع حجــر األســاس ملئات
املرشوعات التنمويــة والتعدينية
والصناعية ،والتأكيد عىل منهجية
التنميــة املتوازنــة يف اململكــة،
ومواصلة تعزيز االقتصاد الوطني
وفق برامج رؤية اململكة (،)2030
وتحقيــق املزيد مــن املرشوعات
العمالقة ،واســترشاف املستقبل
لإلســهام يف تحقيق تنمية شاملة
ومتوازنة تستثمر موارد وإمكانات
وثروات هذه البالد املباركة ،ليعود
نفعها للوطن واملواطن.
وتجيء هذه الذكرى بعد أيام
من كلمة خادم الحرمني الرشيفني
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز

حفظه اللــه -يف افتتاح أعمالالسنة الثالثة من الدورة السابعة
ملجلس الشــورى التي تضمنت
جملة من املعانــي والدالالت التي
تؤكــد أن اململكة تأسســت عىل
املنهج اإلسالمي الذي يرتكز عىل
إرســاء العدل ،وأنها تعتز بجهود
رجال القضــاء والنيابة العامة يف
أداء األمانة امللقــاة عىل عاتقهم،
ولن تحيد عــن تطبيق رشع الله،
ولن تأخذهــا يف الحق لومة الئم،
وما اشــتمل عليه الخطاب امللكي
من ثوابت فيما يتعلق بسياســة
اململكــة الداخليــة والخارجية،
واعتزاز اململكة بمــا تمر به من
تطور تنموي شامل وفقا لخطط
وبرامج رؤيــة اململكة (،)2030
وتعزيــز دور القطــاع الخاص
وتمكينه كرشيك فاعل يف التنمية،
وتأكيد للسياســات املالية ،بما يف
ذلك تحقيق التــوازن بني ضبط
اإلنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو
االقتصــادي ،والقيــام بدورها
القيــادي والتنمــوي يف املنطقة،
والتأكيد عىل مواقف اململكة الثابتة
تجاه القضايا العربية واإلسالمية
والدولية الراهنة ،وحرص اململكة
عىل رشاكاتها اإلســراتيجية مع
الدول الصديقة املبنية عىل املنافع
املشــركة واالحــرام املتبادل،
وإســهامها يف تعزيــز االقتصاد
العاملي ونموه.
إن هذه الذكرى املجيدة تحل
علينا واململكة تواصل مسريتها يف
مرشوع التنمية والبناء واإلصالح،
فمنذ أن اســتلم امللك ســلمان
يحفظه اللــه -مقاليد الحكم يفهذا الوطن الغايل اململكة العربية

أ.د .عبدالرحمن بن حمد الداود
الســعودية ،وهو يمــي برؤية
واضحة ومنهج ثابت نحو تدعيم
أســباب التنمية والبنــاء واألمن
واالستقرار للبالد ،مستندًا يف ذلك
عــى إرث تراكمي مــن املعارف
والخــرات والتجــارب يف إدارة
شــؤون البالد ،ســواء بالجانب
املتعلق باإلدارة املحلية والتنموية،
أو ذاك املرتبط بشــؤون السياسة
الخارجيــة ،مســتلهمً ا خطواته
وأعمالــه ومواقفه من مدرســة
املؤســس امللــك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن -طيب الله ثراه -التي
تجمــع ما بني البنــاء والتحديث
الداخــي وضبــط التوازنــات
الخارجيــة ،تلك السياســة التي

تمنــح البالد القــدرة عىل تنفيذ
برامج التنمية وبناء اإلنسان ،ويف
الوقــت ذاته تعمل عىل ترســيخ
العالقات واملواقف الخارجية التي
تحفظ للمملكــة مكانتها ،وتعزز
من حضورها يف املحافل اإلقليمية
والدولية.
كمــا تتجــى رؤيــة خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بــن عبدالعزيز -أيــده الله -يف
القيادة وإدارة الدولة يف توجيهاته
الحصيفة ألعضاء مجلس الوزراء
الذين يقــودون اإلدارة التنفيذية
للحكومــة ،حيث يحــرص عىل
تعزيــز الثقة بأعضــاء الفريق
والتحقق من إنجاز املهام املنوطة

بالقطاعات التي يتولون إداراتها،
ومنحهــم الصالحيــات الكافية،
ومــن ذلك الدعم والثقــة اللذين
يحظى بهمــا صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
بن عبدالعزيــز ،ويل العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
يحفظه اللــه -يف إنجاز املهامواملســؤوليات التي يرشف عليها،
ومن ضمنها مسؤولياته الخارجية
يف تعزيز عالقــات اململكة إقليميًّا
ودوليًّا ،حيث قام ســموه مؤخ ًرا
وبتوجيهات من امللــك بزيارات
خارجيــة إىل عــدد مــن الدول
العربية لتعزيــز أوارص التعاون،
وتعميــق عالقــات التواصل مع
الدول الشقيقة يف املجاالت كافة،
وحضور سموه ومشاركته يف قمة
العرشيــن التي انعقدت مؤخ ًرا يف
األرجنتني بحضــور زعماء أقوى
عرشين اقتصادا يف العالم.
إن هذه املناسبة تمثل فرصة
ســانحة للحديث عن اإلنجازات
واملواقف والخطط التنموية التي
شهدتها اململكة خالل هذه الفرتة
الوجيــزة بقياس الــدول ،فقد
استطاع امللك ســلمان -يحفظه
الله -أن يؤســس لرؤية تنموية
جديدة تدعم العوامل واملعطيات
الجديدة للمملكة داخليًا وخارجيًا،
بدأهــا بإطالق مــروع الرؤية
التنموية التي اســتندت يف بنائها
عىل مكامــن القوة التــي تتمتع
بها اململكــة املتمثلة يف مكانتها يف
العالم اإلسالمي ودورها يف املجال
العاملي ،وموقعها اإلســراتيجي،
وثرواتهــا االقتصادية ،ومواردها
البرشية.

ومع إطــاق الرؤيــة التي
ارتكزت عىل الحوكمة والشفافية،
قاد خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك سلمان -يحفظه الله -حملة
صارمة وحازمة عىل الفساد ،إيمانًا
منه بأن أي مــروع تنموي لن
يحقق أهدافه ومراميه إال باجتثاث
الفساد ومعالجة أســبابه ،هذه
الحملة ســتؤتي ثمارها -إن شاء
الله -بإشاعة ثقافة النزاهة وحفظ
املــال العام ،كما أنها ســتعطي
الجهــات الرقابية دفعــة قوية
ملمارسة مهامها والقيام بأدوارها،
وتؤســس لثقافة جديدة يف أعمال
القطاع الحكومي والخاص.
إن هــذه املناســبة املباركة
تأتي واململكة تسري بخطى واثقة
ومدروســة نحو املستقبل ،فامللك
يحفظه الله -يقود اململكة نحوالتنمية والبناء وتعزيز القطاعات
االقتصادية من جهة ،ويعمل عىل
تعزيز األمن واالستقرار واملوازنات
الخارجية من جهة أخرى.
أســأل الله أن يديم عىل قائد
مسريتنا خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز الصحة
والعافية ،وأن يجزيه خري الجزاء،
وأن يحفظــه من كل مكروه ،وأن
يوفق عضــده صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع،
وأن يديم عــى بالدنا نعمة األمن
واالستقرار والتنمية الشاملة ،وأن
يحفظ وطننــا ،ويحمي جنودنا،
ويغفر لشهدائنا ،ويشفي جرحانا،
ويديم األمن واألمان عىل هذا الوطن
وقيادته وشعبه الويف.
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خالل رعايته مؤتمر «التعصب الرياضي ..اآلثار والحلول» بالجامعة

أمير القصيم :كلنا أبناء وطن واحد وكلنا أسر متحابة
ومتقاربة وال مكان للتعصب بيننا
أكد صاحــب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود ،أمري منطقة القصيم ،عىل
أهمية التحيل بالروح الرياضية لدى
مشجعي الرياضة ورؤساء األندية
والقائمني عليهــا ،ألن هذه الروح
تجعلهم أكثر قبوال ً لكل يشء ،وأهمها
أن يكون هناك قبول للطرف اآلخر،
مشــرًا إىل أنه بإمكان كل شخص
تشجيع نا ٍد معني ،ولكن دون معاداة
النــادي اآلخر ،فكلنــا أبناء وطن
واحد ،وكلنا أرس متحابة ومتقاربة،
وال يجب أن نعادي بعضنا البعض
ألجل مباراة يف أي رياضة كانت.
وعــر ســموه عــن تمنياته
بــأن تختفــي ظاهــرة التعصب
الريايض خالل كلمتــه التي ألقاها
يف افتتاح أعمــال مؤتمر «التعصب
الريايض ..اآلثــار والحلول» الذي
نظمتــه الجامعة ممثلــة يف كلية
الرتبية يوم األربعاء املايض املوافق
1440/3/27هـــ ،بمقــر املدينة
الجامعية باملليداء ،بمشاركة باحثني
متخصصني يف هذا املجال قدموا 18
بحثا تناولت كافــة جوانب ظاهرة
التعصب الريايض وأسبابها وطرق
مواجهتهــا والحد منهــا ،كما عرب
سموه عن سعادته بأن تكون جامعة
القصيم سباقة يف مناقشة مثل هذه
اآلفة وإيجاد الحلول املناســبة لها،
مشريًا إىل مســؤولية اآلباء ورؤساء
األندية واملسؤولني عن تقديم القدوة
الحسنة ألبنائهم وتربيتهم عىل ثقافة
التحيل بالروح الرياضية.
وعرب ســمو أمري القصيم عن
ثقته يف أن الجميع ســيكونون عىل
هذه املنهج ،وســوف يبتعدون عن
التشنج والتعصب ومعاداة األندية
األخرى ،مشريًا إىل أهمية دور أندية
املنطقة التي قدمت مبادرات عديدة
ملكافحة التعصب الريايض وتكريس
الوطنية وحــب الوطن ،وهذا يشء
يذكر ويشــكر ألندية املنطقة التي
ال تنحــر مهامها عــى الجوانب
الرياضية ،بل عىل الجوانب الوطنية
واالجتماعية ،مثل هذا امللتقى ،مشيدا ً
بأوراق العمــل املطروحة من داخل
وخارج اململكة ،ســائالً الله -العيل
القدير -للجميع التوفيق والســداد،
ومقدما الشكر ملعايل مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود وجميع منســوبي الجامعة
والعاملني عىل هذا املؤتمر.
من جهته ،عرب معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة عن ســعادته بتنظيم
مؤتمر حــول التعصــب الريايض
بالجامعة ،ومناقشــة هذه الظاهرة
السلبية من الجانب العلمي ،معتربًا

فيصل بن مشعل :جامعة القصيم سباقة لمناقشة التعصب
الرياضي وإيجاد الحلول المناسبة له
«الداود» يعلن عن موافقة مجلس الجامعة على تحويل
قسم التربية الرياضية وعلوم الحركة إلى كلية مستقلة
أن هذا مــن األدوار املهمــة التي
تؤديها الجامعة تجاه الرياضة التي
أصبحت ترتبــط بالتنمية يف الكثري
من املجاالت ،مؤكــدا أن الرياضة
بأنواعها لها دور أسايس ورئييس يف
دعم التطور والنماء يف وطننا اململكة
العربية السعودية.
وأشــار "الداود" إىل أهمية أن
تمارس هذه الرياضــات بمختلف
أنواعها يف جو مــن األلفة واملحبة
والتنافــس الرشيــف واألخــاق
الحميدة ،موضحً ا أن ظاهرة التعصب
هي آفة يجب أن نقف عندها ونحدد
آثارها ،ونتحدث حولها ونناقشــها
وندون حلولها ،حيث سيســعى يف
ختامه إىل إيجاد الحلول واملقرتحات
التي تساعد القائمني عىل الرياضة،
وتســاعدنا نحن كجهــات علمية
وتعليمية وبحثية ،وتساعد الجهات
املرشفة كهيئة الرياضة وغريها من
األندية عــى الحد من هذه الظاهرة،
التي ال يمكن أن يقبل بها مجتمعنا،
وال يمكن أن نقــف تجاهها مكتويف
األيدي ،فال بد من الســعي إليجاد
الحلول املناســبة للقضــاء عليها،
وقد ســعت الهيئة العامة للرياضة
للحد من هــذه الظاهرة بالكثري من
الربامج ،ونحن نشرتك معهم للبحث
يف الجانب العلمــي والرتبوي تجاه
هذه الظاهرة.
وأعلن "الداود" يف نهاية كلمته
أن مجلس الجامعة وافق عىل تحويل
قســم الرتبية الرياضيــة وعلوم
الحركة إىل كلية مســتقلة ،وسرتى
النور قريباً ،مقدمًا الشــكر لجميع
املنظمني لهذا املؤتمر واملشــاركني
من داخل اململكة وخارجها وجميع
اإلعالمني والحضور ،ســائالً الله
للجميع التوفيق والسداد.
من جانبهّ ،
بــن رئيس اللجنة
العلمية الدكتور ســامي السنيدي
عميد كلية الرتبية أن حكومة خادم
الحرمني الرشيفني أولــت اهتماما
بالغــا ً بالرياضة ،فقامت بإنشــاء
األندية الرياضية تحت مظلة الهيئة
العامة للرياضــة ،كما حرصت عىل
فتح أقســام الرتبية البدنية وعلوم
الرياضة بالجامعات الســعودية،

وركزت رؤية  2030عىل أهمية دور
الرياضــة ومكانتها يف خلق مجتمع
حيوي ،وتطويــر الجيل القادم من
الشــباب بدنيا وصحيا ،وذلك سعيا
لتحقيق األهداف املرجوة من الرؤية
وزيادة الوعــي الريايض يف مختلف
فئات املجتمــع ،ولكن قــد يحيد
املهتم بالرياضــة بعيدا عن املعاني
الحقيقية لهــا ،واملتمثلة يف التنافس
الرشيف واالستمتاع والتحيل بالروح
الرياضية.
وأوضح "السنيدي" أن الرياضة
تعترب عامل ربط بني أفراد املجتمع
عىل اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم،
لذلــك يعاني املجــال الريايض من
ظاهرة التعصب الريــايض والتي
تعترب أحد الســلوكيات الســلبية،
التي تدمر هذه الروابط وتســهم يف
تفتيتها ،ويضعف املواطنة الصالحة
ويزيد من انتشــار العنف والشغب
يف املالعــب الرياضيــة واألماكن
العامة ،وقد يصل تأثريه عىل البيت
الواحد ،وإن كانت هــذه الظاهرة
ليست بالجديدة ولكن أسهمت عدة
عوامل يف تفاقمها وتغذيتها يف اآلونة
األخرية ،لذا حرصت جامعة القصيم،
ممثلة يف كلية الرتبيــة بتوجيه من
معايل مديــر الجامعة ،عىل عقد هذا
املؤتمر للتعرف عىل األســباب وما
يرتتب عليهــا والوصول إىل الحلول
العلمية والعملية.
وقــال "الســنيدي" إن هذا
املؤتمــر يهــدف للتأكيــد بدور
املنافســات الرياضيــة يف تعزيز
االنتماء والــوالء للوطن ،وتوظيف
األلعــاب الرياضية يف رفع ســمعة
اململكة العربية الســعودية إقليميا ً
ودولياً ،وكذلك التعرف عىل أسباب
التعصب الريــايض وآثاره الضارة
عىل بناء املجتمــع الحيوي ،ونرش
الوعــي بأهميــة دور الرياضة يف
االندمــاج والتماســك املجتمعي
والتكاتف بني األفراد ،وما تعكســه
من آثار عــى النمــو االقتصادي
والسيايس واالجتماعي .كما يسهم يف
تقديم األفكار واملقرتحات للحد من
التعصب الريايض ،والوسائل الكفيلة
بتحجيمه ،وتنمية وتعزيز األخالق

الرياضيــة يف األوســاط الرياضية
واملجتمعية.
كما تتناول محاور املؤتمر إبراز
دور املؤسســات التعليمية واألندية
الرياضية واألنظمــة والقوانني يف
الحــد من تلك الظاهــرة ،ويتناول
املؤتمر العديد من املحاور من أهمها
اآلثار الســلبية لهذه الظاهرة عىل
تطور األلعاب والرياضات باململكة،
ودور املؤسسات التعليمية والرتبوية
واألنديــة الرياضية ومؤسســات
املجتمع ذات العالقــة واألنظمة يف
التوعيــة والحد منهــا ،خاصة بني
الجماهري الرياضيــة ،باإلضافة إىل
عالقة وســائل اإلعــام ،وأوعية
التواصل االجتماعــي يف زيادتها،
ودور مدونــات أخالقيات اإلعالم
ومواثيق الرشف اإلعالمي املهني يف
مكافحتها والتقليل من آثارها.
وأضــاف "الســنيدي" أن
مجــاالت األوراق العلمية املتنوعة
التي تقدمت للمشــاركة يف املؤتمر
بعد الفحــص والتحكيم من اللجنة
العلمية إىل  24بحثا ً يف عدة مجاالت
منها العلوم الرياضيــة والرتبوية
والنفســية ،وكذلــك يف مجال علم
االجتمــاع ،باإلضافــة إىل العلوم
الرشعيــة والثقافــة اإلســامية
واألنظمة ،حيث شــارك العديد من
الباحثني واألكاديميــن من داخل
اململكة وخارجها ،وكانت املشاركات
من خــارج اململكة مــن جمهورية
مرص العربية والجزائر والســودان
والعراق والسويد.
وناقش املؤتمــر عدة محاور
ملعالجة ظاهرة التعصب الريايض
عــى النحو اآلتي ،املحــور األول:
اآلثار الســلبية لظاهرة التعصب
الريــايض عــى تطــور األلعاب
والرياضات يف اململكة ،وتأثري ذلك
عىل تميزها وقدرتها عىل املنافســة
محليًّــا ودوليًّا ،واملحــور الثاني:
دور املؤسسات التعليمية والرتبوية
واألنديــة الرياضية ومؤسســات
املجتمــع ذات العالقــة يف توعية
أفراد املجتمع ،خاصــة الجماهري
الرياضيــة بمخاطــر التعصب
الريايض ،وأهمية إشــاعة األخالق

األمير الدكتور فيصل بن مشعل

الداود

السنيدي

الرياضيــة والتنافــس الرشيف
بني األنديــة وجماهريها ،واملحور
الثالــث :عالقة وســائل اإلعالم،
وأوعية التواصل االجتماعي بزيادة
التعصب الريايض ،ودور مدونات
الخالفيــات اإلعــام ومواثيــق

الرشف اإلعالمي املهني يف مكافحة
التعصب وآثــاره ،واملحور الرابع:
دور األنظمة والقوانني يف الحد من
ظاهرة التعصب الريايض ،واآلليات
واإلجراءات الكفيلة بضمان تفعيل
هذه األنظمة والقوانني وتنفيذها  .
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المؤتمر يناقش آثار التعصب السلبية على الرياضة بالمملكة وقدرتها على المنافسة محليا ودوليا

الجلسة الرئيسية لمؤتمر التعصب الرياضي تناقش
«اإلعالم ودوره في إثارة التعصب»

ناقشــت الجلســة الرئيسية
ملؤتمر التعصب الريــايض املنعقد
بجامعة القصيم يوم األربعاء املوافق
1440/3/27هـ ،والتي ترأســها
الدكتور عبدالعظيم العتيبي رئيس
قسم الرتبية البدنية بجامعة القصيم،
موضــوع "دور املنظمات واإلعالم
يف الحد من التعصــب الريايض"،
وتحدث فيهــا الدكتور عيل الجفري
األستاذ بكلية الرتبية بجامعة جدة،
واألستاذ عادل الزهراني وكيل الهيئة
العامــة للرياضة املســاعد لإلعالم
والعالقات واملدير التنفيذي التحاد
اإلعالم الريايض السعودي ،واألستاذ
فيصل الجفن اإلعالمــي الريايض،
حيث ناقشت الجلســة العالقة بني
ظاهرة التعصب الريايض وعالقتها
بوســائل اإلعالم ومحاولة االرتقاء
بــاألداء اإلعالمي للحــد من هذه
الظاهرة.
ويف بدايــة الجلســة تحدث
"الجفري" عــن التعصب الريايض
بصفتــه آفــة املالعب ،مؤكــدًا أن
ســببها قلــة الوعي وعــدم اإلملام
الكايف باملعانــي الحقيقية للتنافس
الريايض ،باإلضافــة إىل حب الذات
"األنانيــة" والتي ال تقبــل النقد
واالســتماع لوجهات النظر األخرى،
والتأثر الرسيع باإلعالم غري الهادف

من خالل أعمدة الكتاب املتعصبني،
وتقديــم املصلحــة الخاصة عىل
املصلحة العامة.
وأوضح "الجفري" أن مشكلة
التعصب موجــودة ومنترشة بيننا،
ويجــب أال نغمض أعيننــا عنها،
واإلعــام جزء مــن التعصب وإن
كان هو األبرز يف إشــعال التعصب
وتشكيله ،ولكنه ليس سببها الوحيد،
فسلوكيات الجماهري يف املالعب أحد
أهم األسباب النتشار التعصب.
من جهته ،قــال "الزهراني":
إن املســؤولني بالدولة استشعروا
خطورة هــذه الظاهــرة ووجهوا
باتخــاذ الالزم تجــاه املتعصبني،
ووقف هذه الســلوكيات الخاطئة
التي تشهدها ساحات الرياضة ،وقد
وجه مجلس الوزراء عدة جهات منها
هيئة الرياضة وهيئة اإلعالم املرئي
واملســموع ،ووزارة اإلعالم ،ووزارة
الداخلية ،ومركز امللك عبدالله للحوار
الوطنــي ووزارة التعليــم ومركز
الحوار بــروه التوعيــة وبحث
ودراسة هذه الظاهرة.
وأكد "الزهرانــي" أن اإلعالم
الريايض هــو جزء من املشــكلة،
وســيكون باملســتقبل جزءا من
املحل بعد قرار إنشاء اتحاد اإلعالم
الريايض والذي تأسس يف 2018م،

الزهراني

بقرار من مجلس الوزراء ،مشريًا إىل
أن معايل املستشــار تركي آل شيخ
رئيس الهيئة العامــة للرياضة قد
وجه بتشكل مجلس اإلدارة واعتماد
املجلس األســايس لها ،وقد شــكل
مجلــس اإلدارة بخــرات إعالمية
منوعة ،وبدأ العمل ،وهناك عقوبات
إعالمية قد طبقت وقد أعلن بعضها
وبعضها لم يعلــن فليس املقصود
التشهري.
وقال الزهرانــي" :لقد قيمنا
الوضع الحايل ولــم يكن الوضع يف
واع،
الســابق جيدا ،فبعض شبابنا ٍ
ولكــن لدينا الصوت الســلبي هو
العايل يف مواقــع التواصل ،مطالبا
األصوات اإليجابية بالجهور بالحق
حتى ال تســيطر األصوات السلبية
عىل املوقف ،فالتعصب آفة وليســت
متعلقة بنسبة كبرية باملجتمع".
وأضــاف" :إن ما نشــاهده
بالوقــت الحايل ليــس بالتعصب،
فالتعصب بريء من كثري من التهم
التي ترمى عليه ،فمن يقوم بالسب
والشتم ليس ألنه متعصب ريايض،
بل ألنه شــخص قد تعود عىل ذلك
من خالل تربيته وهذا يعود لسلوكه
يف املجتمع ،معلنا عن إقامة برنامج
تدريبي لتأهيــل وتدريب اإلعالميني
ومســار أكاديمي خــاص باإلعالم

الريــايض لصناعة جيــل إعالمي
جديد يقود الرأي العام الريايض يف
املستقبل.
وكشف "الزهراني" أن اتحاد
اإلعالم الريايض الســعودي يف طور
إنشاء بطاقة طالب متدرب ليستطيع
الطالب ممارسة اإلعالم دون قيود،
مشريًا إىل أهمية تشــجيع الشباب
يف هذا املجال ،كما شــدد عىل أنه يف
حال ظهور إعالمي ريايض ال يمتلك
رخصــة فهناك اتفاقيــة بني هيئة
اإلعــام املرئي واملســموع واتحاد
اإلعالم الريايض بغرامة قد تصل إىل
 10ماليني ريال.
كما تحدث "الجفن" عن وجود
مــن يعتقد أن التعصــب هو نتاج
املجتمع ،وأن الســعوديني ليســوا
متعصبني أكثر من غريهم ،فالواقع
يقــول بأن األســبوع املايض هناك
مباراة بني فريقني مــن األرجنتني
ســببت لغطا رياضيا كبريا وخارج
امللعب ،وتأجلت ونقلت من موطنها
إىل آخر بســبب التعصب الريايض،
وأيضا موضوع الدوري اإلســباني
وتعصــب كاتلونيــا ومطالبتهــا
باالنفصال ،وهي بســبب املشاكل
بني ريــال مدريد وبرشــلونة أدت
لهذه املطالبات ،فال نظلم أنفســنا
فالتعصــب موجــود يف كل أنحاء

الجفن

الزهراني :قريبا برنامج تدريبي
لإلعالميين ومسار أكاديمي خاص
باإلعالم الرياضي
الجفن :المصفقون لبضاعة التعصب
أحد أسباب انتشاره عبر وسائل اإلعالم
الجفري :مشكلة التعصب ليست في
اإلعالم فقط ولكن في سلوكيات
الجماهير أيضا
العالــم ،ولكــن ما الحلــول التي
نحتاجهــا لنرتقي يف كــرة القدم
واملتابعة وتطويرها.
وأضاف "الجفــن" أن الكثري
يحمل اإلعالم ومشــاهري السوشيال
ميديا أســباب التعصب ،وهذا الكالم
صحيح ،لكن لو كان املتلقي رافضا
لعمل هذا املتعصــب لم يكونوا بهذا
الشــكل ،فهذا دليل عــى أن بعض
املجتمع ال يــزال يطالب بالتعصب،
وبعضهم يطالب بالدفاع عن فريقه
وتبيان املظلومية ،مشــرًا إىل أنه لو
لم يوجد مصفقــون لهذه البضاعة

ملا كانــت موجودة ،مبينــا أن هذه
النســبة بدأت بالــزوال ،فاآلن تم
اكتشاف الكثري من األشياء التي كانت
مختفيــة للمجتمع ،وقــد عرفنا أن
كثريا من اإلعالميني يعملون بطريقة
"التوجيــه" لتغطية أخطاء مجالس
اإلدارات لألندية ،وهذا ما ثبت بالدليل
القاطع للمشجعني ،بل هنالك أصوات
عالية بأن هؤالء خدعوا املشــجعني
لفــرة طويلة ويجــب إبعادهم من
الوسط الريايض ،ونعرتف يف مجمل
هذا املوضوع أن بعض املشجعني هم
من يظهرون هذه األصوات النشاز.

العتيبي والجفري أثناء الجلسة
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خالل جلسات مؤتمر التعصب الرياضي ..

المؤتمر يبحث دور المؤسسات التعليمية واألندية الرياضية
ومؤسسات المجتمع في توعية الجماهير الرياضية بمخاطر التعصب
الجلسة األولى

الرحيلي :مواجهة التعصب الرياضي يجب أن تتم من خالل أربع ركائز أساسية
«قانونية ،وأمنية ،وتربوية وإعالمية»
تناولت الجلسة األوىل محور
اآلثار الســلبية لظاهرة التعصب
الريايض عىل األلعاب والرياضات
يف اململكة ،وتأثري ذلك عىل تميزها
وقدرتهــا عىل املنافســة محليا
ودوليا ،والتي ترأســها الدكتور
عبداإللــه الصلوي رئس قســم
اإلدارة الرياضيــة والرتويحيــة
بكلية علوم الرياضة والنشــاط
البدني.
وناقشــت الجلسة يف البداية
دراســة الدكتور نارص الزهراني
األســتاذ املســاعد بكلية العلوم
االجتماعيــة بجامعــة أم القرى
بعنوان "االنعكاسات االجتماعية
لالنتماء للوسط الريايض :دراسة
مطبقة عــى عينة من الرياضيني
املنتمني لألندية السعودية".
كما عــرض ا ُملقدَم نايف بن
راشــد داخل الرحييل من اإلدارة
العامــة للدفاع املدنــي باملدينة
املنورة لبحثــه الذي جاء بعنوان
"التعصــب الريايض وتأثريه عىل
أمن املجتمع مــع تصور مقرتح
للحد منــه" ،والــذي هدف إىل

التعرف عىل ظاهــرة التعصب
الريايض وتأثريها الســلبي عىل
أمن املجتمع مــن خالل إيضاح
املفهــوم واملؤرشات واألســباب
وأشــكال هذه الظاهرة ،وصوال ً
إىل النظريات املفرسة لها ،وبيان
تأثريها عىل أمن املجتمع بمفهومه
الشــامل ،موضحا أن لألمن دورا
مهما يف الحد من ظاهرة التعصب
الريايض من خــال التعامل مع
املشجعني قبل املباراة وبعدها.
ووضع "الرحييل" يف دراسته
تصورا مقرتحا للحد من التعصب
الريايض ،ولتحقيق أهداف البحث
استخدم الباحث املنهج الوصفي
من خالل مدخل تحليل املحتوى
النوعي بالطريقة االســتنتاجية،
وتوصل إىل عدة نتائج من أهمها
أن تتم مواجهة ظاهرة التعصب
الريايض من خــال أربع ركائز
أساســية (قانونيــة ،وأمنيــة،
وتربوية وإعالميــة) ،وبناء عليه
اقرتح الباحث عدة توصيات يأمل
يف أن تســهم يف معالجة ظاهرة
التعصب الريايض منها :أن تتوىل

الهيئة العامة للرياضة تشــكيل
فريــق عمل من جميــع أجهزة
ومؤسسات الدولة املدنية واألمنية
ذات العالقة بالرياضة ،ومن جميع
التخصصــات العلمية يتوىل هذا
الفريق وضع خطة وطنية شاملة
للتعامــل مع ظاهــرة التعصب
الريايض داخل املالعب وخارجها،
وأن تتعاون مع مؤسسات التعليم
العايل يف جميــع مناطق اململكة
العربيــة الســعودية يف تنظيم
ندوات ومؤتمرات ملناقشة ظاهرة
التعصب الريــايض ،وغريها من
الظواهر الســلبية ذات العالقة
بالرياضة للوصول إىل حلول تحد
منها.
وعرض الدكتور إبراهيم بن
صالح الربيش ورقة بحثية بعنوان
"التعصــب الريــايض :حجمه
ومؤرشاته ،وأســبابه ونظرياته،
ومقرتحات مواجهتــه" ،أوضح
فيها الفرق بني التعصب واالنتماء،
ومظاهر التعصب الريايض عامليا
ومحليا ومؤرشاتــه ،كما تطرق
ملفهوم التعصب الريايض ونشأته

والنظريــات املفــرة للعوامل
ذات العالقة بمشــكلة التعصب
الريــايض ،موضحا أن الجماهري
واإلداريني ووســائل اإلعالم من
أهم األسباب التي تعمل عىل إثارة
ظاهرة التعصب ،نظرا لسلوكيات
املشجعني الخاطئة وترصيحات
اإلداريــن واألعضاء وترصفاتهم
التي تثري التعصب بني املشجعني
وتــؤدي إىل حدوث املشــاكل و
النزاعات ،كما أن بعض وســائل
اإلعالم ،ســواء أكانت مرئية أو

مســموعة أو مقروءة زادت من
املشكلة ،وهذا بكتابتها أو إذاعتها
لبعض أشكال التعصب ،مما يثري
باقي املشجعني ويؤدي لكراهية
األندية األخرى.
وقدم "الربيش" يف دراسته
عددا مــن املقرتحــات ملواجهة
ظاهرة التعصب الريايض باململكة
انطالقا ً مــن أهمية املوضوع وملا
له مــن آثار ســلبية عىل وحدة
املجتمع وتالحمه ،وعىل العالقات
بني أفــراد األرسة الواحدة ،تبدأ
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هذه املقرتحــات بتوعية املجتمع
السعودي بأبعاد وآثار التعصب
الريايض ،وتأهيل األبناء ملواجهته،
وإكسابهم قيم التعايش مع اآلخر
وقبوله ،وتفعيل دور املدرســة
يف تنمية قيــم التنافس الرشيف
وتقبل الهزيمة ،وتشديد الرقابة
عىل املواقع اإللكرتونية الرياضية،
وإجــراء مزيد من الدراســات
العلميــة والبحــوث امليدانية يف
كافة املوضوعات املتعلقة بمشكلة
التعصب الريايض.

الجلسة الثانية

الخالد :إثارة الالعبين والجمهور من قبل اإلعالم وأخطاء الحكام وعدم وعي المشجعين أهم أسباب
التعصب
ويف بدايــة الجلســة الثانية
أوضح الدكتور عبدالعزيز الخالد
عضو مركــز رؤية للدراســات
االجتماعيــة ،أن الدراســة التي
قام بها مركز رؤية للدراســات
االجتماعيــة كشــفت أن محاولة
بعض اإلعالميني الرياضيني إثارة
الالعبني والجمهور قبل املباريات
هي مــن أبرز أســباب التعصب
الريايض بنســبة  ،%60.6وكذلك
التعصب الشــديد مــن بعض
املشــجعني ألنديتهــم املفضلة
بنسبة  ،%58.2فيما تأتي أخطاء
الحكام والتــي قد تغري من نتائج
املباريات يف املرتبة الثالثة بنســبة
 ،%58وعدم وعي بعض املشجعني
بدور الرياضة الحقيقي يف حياتنا
بنسبة  ،%51.9ومن األسباب أيضا ً
االعرتاضات املتكررة لالعبني عىل
قرارات الحكام بنسبة .%25.1

وأضاف "الخالد" أن ظاهرة
التعصب الريايض برزت باعتبارها
ظاهرة اجتماعية متعددة املظاهر
واألشــكال ،وترتبط بعدة أطراف
أهمهــا :الجماهــر ،الالعبون،
الحــكام ،املدربــون ،اإلعالميون
ووســائل التواصــل االجتماعي،
واإلداريون ومســؤولو الرياضة
والطاقم املســاعد من أمن وأطباء
ومســاعدين ،كمــا يرتبط بهذه
األطــراف املســؤولة عــن هذه
الظاهرة مؤسســات التنشــئة
االجتماعية يف املجتمع.
وشــارك يف الجلسة الدكتور
مشــيب بــن ســعيد ظويفر
القحطاني األستاذ املشارك بكلية
العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،بورقة
بحثية عن املخالفات الســلوكية
للمشــجعني الرياضيــن يف كرة

القدم املؤديــة لتخريب املمتلكات
العامة بمنطقــة الرياض ،حيث
هدفت الورقة إىل اكتشــاف هذه
املخالفــات ،مســتخدمة منهج
املسح االجتماعي لعينة عشوائية
من األعضــاء املتدربني يف األندية
الرياضية.
وخلصــت الدراســة إىل أن
املخالفات الســلوكية ذات الصلة
بالجمهور الريايض تعود ملتغريات
تتضمــن الترصفــات الخاطئة
كالتعصب ،وشــحن الجماهري،
والهتافات النابية ،وإثارة جماهري
فريق ضد آخر ،وتفريغ االنفعاالت
املكبوتة بتوجيه الغضب ،واستفزاز
املجتمع ،باإلضافة إىل تعمد تأثري
وســائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملقروءة عىل تكوين تيارات رأي
عام حول تشكيل التعصب ،والتي
تدفــع بالجمهور إىل اســتغالل
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وجــوده يف امللعــب للتعبري عن
نفسه بأسلوب فوضوي غري الئق،
واالعرتاض عــى التحكيم ،وعدم
التسامح ،والتشاجر.
وأوىص "القحطانــي" يف
دراســته برضورة التشديد عىل
دُور وسائل اإلعالم يف الرتكيز عىل

القيام بدورها يف توعية الجمهور
الريايض بخطــأ التعصب ،ونرش
ثقافة الفوز والخسارة يف الوسط
الريايض ،ونبذ العنف والتعصب
الريايض ،واالتزان يف نرش الخرب،
وعدم تضخيم األحداث إىل أكرب من
حجمهاَ ،
وس ُّن األنظمة والقوانني

التــي تحكم األلعــاب الرياضية
لحمايــة الالعبــن والحــكام
والجماهــر الرياضية واملمتلكات
العامــة والخاصــة ،مــع إبراز
العقوبات الرادعة للمخالفني عرب
وسائل اإلعالم ،خصوصا ملرتكبي
السلوك املخالف للذوق العام.
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الجلسة الثالثة

السلمان :التعصب من الظواهر العالمية التي تعانيها معظم المجتمعات بصورة أو بأخرى في كافة
أنشطة الحياة
وعقــدت الجلســة الثالثة
ضمن املحــور الخاص باآلثار
الســلبية لظاهــرة التعصب
الريــايض عــى األلعــاب
والرياضــات يف اململكة ،وتأثري
ذلك عىل تميزهــا وقدرتها عىل
املنافســة محليا ودوليا ،حيث
بدأت الجلســة التي رأســها
الدكتور سليمان الجلعود ،وكيل
كلية علوم الرياضة والنشــاط
البدنــي للتطويــر والجودة،
بعرض الورقــة البحثية التي
شــارك بها الدكتور عبدالعزيز
بن عيل بــن أحمد الســلمان
أستاذ مساعد بقســم الرتبية
وعلــم النفس بجامعــة اإلمام
فيصل بن عبدالرحمن بعنوان
"التعصب الريايض من وجهة
نظر طالب جامعة اإلمام فيصل
بن عبدالرحمــن" ،والتي أكد
فيها عىل تطور الرياضة بشكل
عام والرياضة التنافسية بشكل
خاص يف مختلف أنحاء العالم.
وأوضح "السلمان" أن هذا
التطور أســهم يف جلب مزيد
من الجماهري املهتمة بمشاهدة

األنشــطة الرياضية املختلفة
وبمــا تتضمنه مــن فعاليات،
سواء كانت ترفيهية أو مادية،
للمشــاهدين واملشــجعني يف
املالعــب واألنديــة الرياضية،
وبالتايل الحضور الحاشــد من
قبل الجماهري ســواء لفريقها
أو نجمها املفضــل ،مما تنتج
عنه أنواع مــن التعصب ،وبما
يتضمنه من حكم مسبق مع أو
ضد فرد أو جماعة أو موضوع
ال يقوم عىل أســاس منطقي أو
حقيقــة علمية ،يجعــل الفرد
يرى أو يسمع ما يحب أن يراه
أو يسمعه هو فقط ،األمر الذي
بــدوره قد يــؤدي إىل العنف
والتعصب ،وجميعها قد تؤدي
يف كثري مــن األحيان إىل افتقار
األنشــطة الرياضية إىل قيمتها
الرائعــة وخصائصها املمتعة
الرتويحية والتنافسية.
كمــا يعــد التعصب من
الظواهــر العاملية التي تعانيها
معظم املجتمعــات بصورة أو
بأخرى يف أي نشاط من أنشطة
الحيــاة ،وبالرغم مــن التقدم

التقني الذي يعيش فيه اإلنسان
حالياً ،فإنه ما زال يعاني العديد
من املشكالت التي تمارس تحت
مسميات كثرية للتعصب ،مثل
التعصب الديني أو املذهبي ،أو
التعصب السيايس ،أو التعصب
االجتماعــي ،أو التعصــب
الريايض ،أو التعصب اإلقليمي،
أو التعصب لألفكار املستوردة،
أو التعصب للذات.
وشــارك بالجلسة األستاذ
الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم
املصطفى بورقة بحثية بعنوان
"دور التنشئة األرسية يف حماية
األبناء مــن التعصب الريايض
من خالل بناء مفهوم التنافس
الريــايض الرشيــف" ،والتي
أوضح من خاللها أن الرياضة
التنافســية والرتويجية مظهر
مــن مظاهر الرقــي والتقدم
التي تقاس بها حضارة األمم،
لذا تحــرص دول العالم عىل
توجيــه وتشــجيع مواطنيها
نحو ممارسة األنشطة البدنية
والحركية املختلفة إيمانا منها
ببناء الروح اإليجابية لإلنسان

وسالمته ،واألنشــطة البدنية
بصورهــا املختلفــة تعتمــد
بدرجة كبرية عىل روح املنافسة
الرشيفة بــن البرش ،ألنه يمثل
القوى التــي تحركهم وتثريهم
نحو ممارسة مختلف األنشطة
الرياضية التنافسية واالستمرار

فيها بصورة منتظمة بما يعود
عليهــم بالصحة الجســمية
والعقلية والنفسية واالجتماعية.
وأكــد "املصطفــى" عىل
دور التنشئة األرسية يف حماية
األبناء مــن التعصب الريايض
وبناء مفهوم التنافس الريايض

الرشيف من خالل ممارســة
األلعــاب الرياضيــة يف أندية
املنطقــة الرشقيــة باململكة
العربيــة الســعودية ،وأوىص
الباحث بــرورة إجراء مزيد
من الدراسات حول تعميم ثقافة
التنافس الريايض الرشيف.
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الجلسة الرابعة

التويجري :الثقافة اإلسالمية تحصن عقل الفرد من أي انحراف عقدي أو سلوكي ،وتضبط تصرفاته
دون تطرف أو غلو
وتناولت الجلسة الرابعة التي
رأسها الدكتور عبدالله اللهيبي
رئيس قسم الرتبية البدنية بكلية
علوم الرياضة والنشاط البدني،
مناقشــة عدة دراســات ،حيث
قدم الدكتور أحمــد بن محمد
التويجري أستاذ مشارك بكلية
الرتبية بجامعة القصيم ،ورقته
بعنوان "تحليل محتوى مقررات
الثقافــة اإلســامية يف جامعة
القصيم يف ضوء تناولها لظاهرة
التعصب الريــايض" والذي أكد
مــن خاللها عىل واقــع تناول
مقررات الثقافة اإلسالمية التي
تدرس لطالب الجامعة لظاهرة
التعصب الريايض ،وقدم تصورا
مقرتحا لتضمني ظاهرة التعصب
الريــايض يف مقــررات الثقافة
اإلسالمية ،لتســهم يف تعريف
الطالب بآثار هذه الظاهرة وسبل
عالجها لدى طالب الجامعة.
وأشــار "التويجــري" إىل
أن الثقافة اإلســامية هي زاد
رضوري لكل مســلم يريد أن
يعيش حياة إســامية يف عقيدة
التوحيد ،وهي ســاح قوي بيد
كل مســلم يملك العزم اإليماني
واإلرادة القوية ليواجه تحديات
العرص ،ويتغلب عليها وما يتناىف

مع القيم اإلســامية السمحة،
فخري زاد لإلنسان ثقافة إسالمية
تحصن عقله ،ونفسه وأرسته من
أي انحراف عقدي أو ســلوكي،
وتضبط ترصفاته بكل وسطية
دون تطرف أو غلو.
كما شارك بالجلسة الدكتور
عبدالرحمن بــن عبدالعزيز أبو
الحاج أســتاذ مســاعد بكلية
الرتبية بجامعة القصيم بدراسة
عن "دور معلم العلوم الرشعية
يف الحد مــن التعصب الريايض
لدى طالب املرحلــة الثانوية يف
منطقة القصيم من وجهة نظر
الطــاب" ،والتي أكــد فيها أن
التعصب أتى بالعصبية ،وهو أن
يدعو الرجل إىل نرصة عصبته عىل
من يناوئهم ظاملني أم مظلومني،
والتعصب الريــايض هو امليل
إىل جانب مهمــا كانت النتائج،
ويكون الجانب االنفعايل له دور
كبري يف االبتعاد عــن الحقائق،
وجانب الكراهيــة والحقد هو
الطريق إلصــدار التوجيه ،كما
أن التعصب عملية تراكمية من
االنفعاالت واملعلومات تؤثر عىل
دائرة املــخ من أجل تقبل اتجاه
معني ومن ثم تؤثر عىل ســلوك
الفرد يف االتجاه ذاته.

وبني "أبــو الحــاج" أن
الدراسة ركزت عىل إجابة أسئلة
البحــث التي تمحــورت حول
واقع دور معلم العلوم الرشعية
يف الحد مــن التعصب الريايض
لدى طالب املرحلــة الثانوية يف
منطقة القصيم من وجهة نظر
الطالب ،وطرق تفعيل دور معلم
العلوم الرشعيــة يف مواجهتها،
كما أوضحت الدراســة وجود
عدة جوانب إيجابية ملمارســة
الرياضة ،حيــث تنمي الجانب
األخالقي والتعامل الحضاري مع
اآلخرين وتقبل الرأي اآلخر ،وهي
تنمي جوانب املواطنة الصالحة
وااللتزام باألنظمــة والقوانني
واالنضباط.
وخالل الجلســة شــارك
الدكتــور حمــد بــن عبدالله
الصقعبي وكيــل عمادة خدمة
املجتمع بجامعة القصيم ،بورقة
بحثية عن "دور األئمة والخطباء
يف تعزيز بعض القيم األخالقية
لدى مشجعي األندية الرياضية"،
وتأتي أهمية هذه الدراســة من
كونهــا تعمــد إىل تعزيز القيم
األخالقية لدى مشــجعي األندية
الرياضية من ناحية ،ومحاولتها
تحديــد دور األئمة والخطباء يف
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تعزيز هذه القيم األخالقية لدى
مشــجعي األندية الرياضية من
ناحية أخرى.
وأوضــح "الصقعبي" أن
األنديــة الرياضيــة يف اململكة
العربية الســعودية تعد واحدة
من أهم املحاضن التي تحتضن
الشباب وتهتم بتحقيق رغباتهم،
واالهتمام بســلوكياتهم والعمل
عىل إشباع طاقاتهم ،وألن مرحلة

الشــباب بمثابة مرحلة انتقال
يف هذه الحياة ،إذ يتشــكل فيها
الجانب الفكري الذي يحدد نظرة
الشاب نحو نفســه ومجتمعه
والعالم مــن حوله؛ لــذا كان
االهتمام بهــذه املرحلة رضورة
دينية دعوية ،ولهذا تقوم األندية
الرياضية بدور كبري يف تحقيق
األهداف التي تنشــدها التعاليم
اإلســامية؛ ألن منطلقاتهــا

وأهدافهــا تنطلق مــن منهج
اإلسالم ،من خالل مجموعة من
الربامج التي تقدم ضمن خطط
هيئة الرياضة يف اململكة ،والتي
تسعى من خاللها لشغل أوقات
الفراغ لدى الشباب بما يفيدهم
ِّ
ويحصنهم
يف دنياهم وآخرتهم،
ضد الهجمات الرشسة املوجهة
من قبل أعداء هذا الدين الحنيف.
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الجلسة الخامسة

الثبيتي :ليس بغريب أن تهتم السعودية بحماية شبابها من االنحراف الفكري والسلوكي بتوفير
المحاضن التربوية المتخصصة لهم
وأقيمت الجلسة الخامسة برئاسة
هاني السعود ،املحارض بقسم النشاط
البدني وعلوم الحركة بجامعة القصيم،
ضمن املحور الثانــي للمؤتمر حول
دور املؤسســات التعليمية والرتبوية
واألندية الرياضية ومؤسسات املجتمع
ذات العالقة يف توعية أفراد املجتمع،
خاصة الجماهري الرياضية ،بمخاطر
التعصب الريايض ،وأهمية إشــاعة
األخــاق الرياضية التنافس الرشيف
بني األنديــة وجماهريهــا ،وتحدث
خاللهــا الدكتور محمــد بن عبيد
الله بن نارص الثبيتي أســتاذ الدعوة
والثقافة اإلســامية املساعد رئيس
قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنســانية يف جامعة الباحة،
بورقة عمل بعنــوان "املعوقات التي
تحد مــن دور األنديــة الرياضية يف
التوعية بمخاطر التعصب دراســة
ميدانيــة النادي األهيل الســعودي
أنموذجــاً" ،والتي أكد فيها املعوقات
التي تحد مــن دور األندية الرياضية
يف التوعيــة بمخاطر التعصب ،حيث
ً
ً
ً
ومكانة
عظيمة
أهمية
تبوّأ َ الشــباب
ً
ســامقة يف اإلســام ،فهم قوة األمة
وعماد نهضتهــا ،وألجل ذلك نجد أن
أعداء األمة ودعــاة التيارات الفكرية
خصوا هذه الفئة الغالية دون غريها

بمناهجهم املعلولة ،وسعوا الجتذابهم
وكرس صالبتهم وتمييــع أصالتهم،
ليقضوا بذلك عىل القيــم األخالقية
الفاضلة يف نفوسهم.
وأضاف "الثبيتــي" أنه ليس
بغريب أن تهتم الســعودية بحماية
شــبابها مــن االنحــراف الفكري
والسلوكي ،من خالل السعي إىل توفري
املحاضن الرتبويــة املتخصصة من
أندية رياضية ومراكز علمية وثقافية
ونحوها ،لتشغل وقت فراغهم وتنمي
عقولهم ،وتزكي نفوســهم ،وترتقي
باالســتعدادات واملواهــب ،وتغرس
فيهم القيم اإلســامية الفاضلة ،لذا
أُسســت الهيئة العامة للرياضة التي
كانت وما زالت تسعى بجدية واهتمام
كبرييــن إىل تحقيق تلــك الغاية من
خالل مناشطها الرياضية والثقافية
واالجتماعية التي تهــدف إىل رعاية
الشباب وتوجيههم التوجيه الصحيح
وفــق مراد الله ورســوله ،مؤكدا أن
دور األنديــة الرياضية ال يقترص عىل
الجوانب الرياضية فحســب ،بل تقع
عىل عاتقها مسؤولية تحصني الشباب
بنظام قيمي ثقايف رصني ،مســتمد
من ديننــا الحنيف لكي يســتطيع
الشباب مواجهة أعداء األمة والتصدي
لهجماتهم الرشسة.

وعرض الدكتور عيل بن عوض
عيل الغامــدي مــن إدارة اإلرشاف
الرتبوي بوزارة التعليــم بالطائف،
دراســة عن الدور الرتبوي الوقائي
للمدرســة الثانوية يف توعية طالبها
بأرضار التعصب الريايض من وجهة
نظر املعلمني بمحافظة الطائف ،حيث
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الدور
الرتبوي الوقائي للمدرســة الثانوية
يف توعية طالبها بــأرضار التعصب
الريــايض من وجهة نظــر املعلمني
بمحافظــة الطائف ،وقــد توصلت
الدراســة إىل أن للمدرســة الثانوية
أدوا ًرا تربوية وقائية إيجابية يف توعية
طالبها بــأرضار التعصب الريايض
منهــا :االهتمام بضبــط انفعاالت
الطالب عند التشجيع الريايض داخل
املدرســة ،تحســن فرص ممارسة
األنشــطة الرياضية بجميع أشكالها
داخل املدرسة.
كما تطرق الدكتور جمال الدين
إبراهيم العمرجي أستاذ املناهج وطرق
التدريس بكلية الرتبية بعفيف جامعة
شقراء ،إىل دور املؤسسات التعليمية يف
محاربة التعصب الريايض والتي بينت
أن ظاهرة التعصب الريايض أصبحت
سمة واضحة يف الرياضة وخاصة يف
مجال كــرة القدم ،حيث تحظى هذه
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الرياضة باهتمام الكثري؛ وانتشــار
هذه الظاهرة خطري يحتاج إىل تكاتف
وتعاون الجميع خاصة املؤسســات
التعليمية للحد من خطورتها ،مشريًا
إىل أن النسق الرتبوي يف الوقت الحارض
أصبح يعاني الكثــر من الضغوط
بسبب قصوره عن أداء بعض األدوار
املنوطة بــه؛ مما يتطلب إعادة النظر
فيه بعقلية انفتاحية اجتماعية ليسهم

يف القضاء عىل العديد من املشــكالت
التي أصبحت تهدد أمن املجتمع مثل
التعصب الريايض.
وأكد "العمرجــي" عىل أهمية
الرتكيز عــى دور التعليم يف تعزيز
الروح الرياضيــة واالعتدال وتربية
األجيال بما يعصمهــا من الوقوع يف
التعصب الريايض ،ألن مؤسســات
التعليم هي التي يمكنها تربية النشء

عىل ممارسة الرياضة وقبول االختالف
ِّ
ويرسخ فيهم قبول اآلخرين
وإدارته،
ومنافستهم رياضيا وحسن التعايش
معهم ،ويمكنهم من امتالك األدوات
التــي يســتطيعون أن يواجهوا بها
تحديات الحياة دون إفراط أو تفريط،
وبغري أن يســقطوا يف هاوية الغلو
والتعصب.

الجلسة األخيرة

الربدي :الرياضة في زمننا المعاصر أصبحت استثمارا وصناعة وجانبا اقتصاديا
مهما لكثير من الدول
رأسها الدكتور راشد الجساس
األستاذ املشارك بكلية الرتبية بجامعة
امللك ســعود ،وتحدث بها الدكتور
حمــد بن عبدالله القميزي أســتاذ
مشــارك بكلية الرتبية بالخرج من
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
حول دراســته التي حملت عنوان
"تأثري وســائل التواصل االجتماعي
عىل مســتوى التعصــب الريايض
لدى طالب وطالبــات كلية الرتبية
بالخرج يف جامعة األمري ســطام بن
عبدالعزيــز" ،والتي تطرق فيها إىل
التعرف عىل تأثري وســائل التواصل
االجتماعي عىل مســتوى التعصب
الريــايض لدى عينة مــن الطالب
والطالبــات ،من خالل اســتخدام
املنهج الوصفي املسحي ،حيث توصل
البحث إىل عــد ٍد من النتائج أبرزها:
وجود تأثري كبري لوســائل التواصل
االجتماعي يف رفع مستوى التعصب
الريايض لدى الذكــور واإلناث من
طلبة كلية الرتبية يف الخرج.
ويــرى "القمبيــزي" أنه مع
ظهور وســائل التواصل االجتماعي
وانتشــارها بادر مستخدمو شبكة
اإلنرتنــت يف العالم العربي إىل قبول
هذه التقنية الجديدة بشــكل رسيع
واالســتفادة من كل ما تقدمه هذه
الوســائل يف االتصــال والتواصل

وتبادل املعلومات مع اآلخرين ،وقد
شكلت وسائل التواصل االجتماعي
حيزا ً كبريا ً من فكر واهتمام ووجدان
وعقول طالب وطالبات الجامعات،
دون اعتبارات ألي فوارق جغرافية
أو عرقية أو جنســية أو سياسية أو
غريها ،ليمتزج االتصال الشــخيص
والجمعــي والجماهــري يف بيئة
واحدة ،وإعادة تشــكيل السلوكيات
االجتماعية ،والتأثــر عىل منظومة
القيم واألخالق والتفكري.
كما عرض الدكتور ســفيان
بن إبراهيم الربــدي ورقته البحثية
التي جاءت تحت عنوان "التعصب
الريايض لدى طالب جامعة القصيم
يف ضوء بعض املتغريات الشخصية"،
والذي أكــد خاللهــا أن الرياضة
تعترب جانبــا ً مهما ً يف حياة البرش يف
املجتمعات املختلفــة التي تمارس
أنشــطتها وألعابها بشكل فردي أو
جماعي ،ولهــا متابعون ومهتمون،
وتقام لها الدورات والتجمعات املحلية
واإلقليمية والعاملية بشكل مستمر يف
جميع دول العالم ومثال ذلك؛ (كأس
العالم لكرة القدم والدورات األوملبية
لأللعــاب املختلفة عىل مســتوى
العالم) ،وبمــا أن الرياضة تمارس
بشــكل فردي أو جماعي من قبل
األفراد فإن الدول تحرص عىل القيام

بتأسيس أندية رياضية تمارس بها
األنشــطة الرياضية املختلفة بحيث
تكون مؤسســة رياضية اجتماعية
ثقافية تخضــع لألنظمة املتبعة يف
الدولة ،وتقوم هذه األندية باملشاركة
يف املنافســات الرياضيــة املحلية
واإلقليمية والعاملية بمختلف األلعاب
الرياضية.
وأضاف "الربدي" أن الرياضة
يف زمننا املعارص أصبحت استثمارا
وصناعة وجانبــا اقتصاديا مهما
لكثري من الدول ،فاملبالغ الفلكية التي
يتم رصدها لرشاء عقد العب معني،
ومبالغ اإلعالنــات التجارية خالل
املنافسات املحلية واإلقليمية والعاملية،
ومبالغ حقوق النقــل التلفزيوني،
جميعهــا تثبت أن االســتثمار يف
الرياضة أصبح جاذبا ومغريا لكثري
من األغنياء والرشكات العاملية.
ويف ختام الجلســة السادسة
تحدث الدكتور إكرامي بســيوني
عبدالحي خطاب أســتاذ مشارك يف
القانون اإلداري والدستوري بكلية
العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة
شــقراء ،عن "التعصــب الريايض
بني الحرية الدســتورية والضوابط
القانونية" قائالً :ملا كانت الرياضة
هي غذاء البدن ،فإن ممارستها تتفق
مع الفطرة الســليمة ،ويحث عليها

الرشع ،وتضع لها الدول من القوانني
ما ينظــم آلية ممارســتها ،ولكل
رياضة ممارسون ومشجعون ،فضال
عن مجموعة مــن القواعد والقوانني
التي تنظم ممارستها ،لذا فإن تنظيم
سلوك املشجعني لهذه الرياضات ال
بد أن تحكمه قواعد قانونية تمنع من
تغول هؤالء املشجعني وتعصبهم يف
مواجهة الفرق الرياضية املنافسة.
وأوضحــت الدراســة أن
التعصب الريايض متعدد الطرق
والوسائل ،كما أن وسائل معالجته

ال بــد أن تتــم يف إطــار رشعي
وقانونــي مزدوج ،فــا ينبغي
أن يعالــج التعصــب الريايض
بعصا القانــون وحده ،بل يتعني
أن يضاف إىل هــذه العصا درع
من الحمايــة األخالقية تخمد نار
التعصب وتروي زهــور املحبة
واملنافسة الرياضية الرشيفة ،وقد
يعتقد البعــض أن التعصب لنادٍ
أو لفريق أو لشــخصية رياضية
نوع من أنواع الحرية الدستورية
يف إبــداء الرأي والتعبري ،ورغم أن
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غالبية دســاتري العالم تؤكد عىل
هذه الحرية ومــن بينها الوثائق
الدستورية السعودية ،وعىل رأسها
النظام األسايس للحكم ،إال أن هذه
الدساتري تؤكد يف ذات الوقت عىل
أن ممارســة هذه الحرية ال بد أن
تتم يف إطار من الضوابط الرشعية
والقانونية ،فالحرية ليســت حقا
مطلقا من كل قيد ،بل هي محاطة
بســياج من الرشعية القانونية ال
ينبغي أن تتعداه أو تتخطاه.
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١٤٤٠/٣/٢٧هـ ،ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﮐﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﮑﻲ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد أﻣﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ،
 ٢٥ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻲﻓ ﺧﺘﺎم أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﳌﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻗﺪﻣﻮا  ١٨ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻠﻤﯿﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﮐﺎﻓﺔ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻃﺮق ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﯽﻠﻋ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 -١ﺗﺒﻨﯽ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻤﻮ أﻣﯿﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.

 -١٤ﺿﺮورة ﺗﻮﻋﯿﺔ ﮐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﯽﻠﻋ ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ وﻋﺪم إﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ أﯾﴼ ﮐﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ.

 -٢اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺴﻠﺒﯿﺎت ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺘﯽ ﻻ ﺗﺘﺰاﯾﺪ واﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات واﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻣﻊ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ ﺗﻠﻚ
اﻟﻈﺎهﺮة ﯽﻠﻋ ﮐﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﯾﺎت اﳌﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ.

 -١٥اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲﻓ إﯾﺼﺎل رﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،وﺗﺒﯿﻦ آﺛﺎرﻩ اﳌﺪﻣﺮة ﯽﻠﻋ اﻟﻔﺮد
واﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻊ اﻻﺗﺰان ﻲﻓ ﻧﺸﺮ اﻟﺨﺒﺮ ،وﻋﺪم ﺗﻀﺨﯿﻢ اﻷﺣﺪاث إﻟﯽ أﮐﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ،
واﻟﺘﺄهﯿﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻺﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻲﻓ اﳌﺠﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼم هﻮ
اﳌﺤﺮك اﻷول ﻻﺗﺠﺎهﺎت وﺳﻠﻮﮐﯿﺎت اﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺳﻠﺒﺎ أو إﯾﺠﺎﺑﺎ.

 -٣إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻧﺪوات وﻣﻠﺘﻘﯿﺎت ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﮐﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻬﯿﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ وأﺿﺮارﻩ.
 -٤ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻲﻓ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄﺿﺮار
ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاهﺮ اﳌﺪﻣﺮة ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺮﺧﺎء ﻲﻓ
اﳌﺠﺘﻤﻊ.
 -٥ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﻮﮐﯿﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﯽﻠﻋ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب
وﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
 -٦ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﯽﻠﻋ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻲﻓ ﺗﻮﻋﯿﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻧﺪوات ودورات وأﻧﺸﻄﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﳌﺜﺎﻟﻲ.
 -٧وﺿﻊ ﺷﺮاﮐﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺔ ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﮑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺪوات وﻣﺆﺗﻤﺮات
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ وﻏﯿﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯽ ﺣﻠﻮل ﺗﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
 -٨ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﳌﺪرﺳﺔ ﻲﻓ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﯾﻒ ،ﻣﻊ إﻋﺪاد ﺣﻤﻼت
ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻲﻓ اﳌﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻨﻮادي وﻣﺮاﮐﺰ اﻷﺣﯿﺎء ﻟﻐﺮس اﻟﻘﯿﻢ واﳌﻔﺎهﯿﻢ
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.
 -٩إﯾﺠﺎد ﮐﺮﺳﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺔ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب.
 -١٠ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﺪى
ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻃﻮﯾﻠﺔ اﳌﺪى.
 -١١ﺗﺄهﯿﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،وإﮐﺴﺎﺑﻬﻢ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄهﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﯽﻠﻋ ﺑﻨﺎء
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻲﻓ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 -١٢ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻘﺮرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ واﳌﻔﺎهﯿﻢ واﻟﺴﻠﻮﮐﯿﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﮐﺪ اﮐﺘﺴﺎب ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ ﻲﻓ
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 -١٣ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻘﺮرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺪاد ﻃﻼب
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮازع
اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﺪﯾﻬﻢ ﻟﻠﺤﺚ ﯽﻠﻋ ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﮑﺮاهﯿﺔ ،وﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺒﺎهﻬﻢ ﻟﺘﺠﻨﺐ وﺑﺎء
اﻟﺘﻌﺼﺐ.

 -١٦ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ
وﻲﻓ اﳌﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻹﻋﻼم اﳌﺪرﺳﻲ ﻲﻓ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻄﻼب
ﺑﺄﺧﻄﺎر اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻣﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﳌﺸﺎرﮐﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻲﻓ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.
 -١٧ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﯿﻦ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ دراﺳﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﮑﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ،ووﺿﻊ ﺣﻠﻮل وﻣﻌﺎﻟﺠﺎت
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﮑﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﯽﻠﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة وﺿﻊ
ﻣﯿﺜﺎق ﺷﺮف أﺧﻼﻗﻲ إﻋﻼﻣﻲ ﯾﻠﺘﺰم ﻓﯿﻪ ﺑﺂداب اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
 -١٨ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ ﻧﺠﻮم اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﳌﺸﺎهﯿﺮ
إﻋﻼﻣﯿﴼ اﳌﺤﺒﻮﺑﯿﻦ ﻲﻓ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
 -١٩ﻋﻘﺪ اﻟﺪورات اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻲﻓ أﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد اﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،ﻣﻊ
إﻋﺪاد اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ َﺗ ُﺤ ُّ
ﺚ ﯽﻠﻋ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺼﺐ ،وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ ﻲﻓ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ إﺑﺮاز اﻟﻘﺪوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ ،وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
 -٢٠ﺣﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﯽﻠﻋ إﺟﺮاء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﳌﺘﻐﯿﺮات اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ
واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺈدارة اﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.
 -٢١ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺜﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﯽﻠﻋ ﺿﻮء ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﺣﺪاث
ووﻗﺎﺋﻊ.
ﺳ ُّ
ﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﮑﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ ﻲﻓ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
َ -٢٢
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ واﻟﺤﮑﺎم واﻟﺠﻤﺎهﯿﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ واﳌﻤﺘﻠﮑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻊ
إﺑﺮاز اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳌﺮﺗﮑﺒﻲ اﻟﺴﻠﻮك
اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺮوح اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ.
 -٢٣ﺗﻮﺣﯿﺪ ودﻣﺞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ،وإﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ،وﻧﻘﺘﺮح أن ﯾﮑﻮن ﻣﺴﻤﺎﻩ "ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﮑﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ".
 -٢٤ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﯽﻠﻋ اﻷﻓﺮاد ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﯽﻠﻋ زﯾﺎدة اﻟﺘﻌﺼﺐ
اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.
 -٢٥ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﻼم ووﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﺸﺎهﯿﺮ
اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻲﻓ إذﮐﺎء ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.
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وجه بتفعيل عمل اإلدارات والعمادات لخدمة المجتمع

مدير الجامعة يدشن «المركز التطوعي» ويكرم الفائزين بجائزة
«درع جامعة القصيم لخدمة المجتمع»

ويف ختام الحفل تم تكريم الكليات
عىل النحو اآلتي:
أوال :الكليات الفائزة بالدرع
ً
األلماسي
 .1كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
 .2كلية الصيدلة باملركز الرئييس
 .3كلية الزراعة والطب البيطري
 .4كلية التمريض
 .5كلية طب األسنان
 .6كلية الرتبية
 .7كلية التصاميم
 .8كلية العلوم الصحية التطبيقية
بالرس
 .9كلية التأهيل الطبي

عميد خدمة المجتمع :أكثر من
 50ألف مستفيد ومستفيدة
من خدمة مجتمع الجامعة لهذا
العام

رعى معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعــة حفل الدورة الثانية لجائــزة «درع جامعة
القصيم لخدمة املجتمع» ،الذي أقامته عمادة خدمة املجتمع
بالجامعة يوم الثالثاء 1440/3/26هـ ،عىل مرسح العيادات
الطبية باملدينة الجامعية باملليداء ،لتكريم الفائزين من الكليات
يف مجال خدمة املجتمع عن العام الجامعي 1439/1438هـ،
كما دشــن معاليه خالل الحفل «املركز التطوعي» بالعمادة،
والذي يهدف إىل نرش وتعميق ثقافة التطوع وتكوين قاعدة
بيانات للمتطوعني ،وبناء مبادرات تطوعية فاعلة ،باإلضافة
إىل نمذجة األعمال التطوعية ،وتعزيز املنافسة بني الكليات يف
مجال العمل التطوعي ،وبناء مؤرشات للتطوع داخل الجامعة.
وأكد «الــداود» خالل رعايته الحفل أن الزمالء يف عمادة
خدمة املجتمع فتحوا مجال املشــاركة أمــام جميع طلبة
ومنسوبي الجامعة للمشــاركة يف خدمة املجتمع ،معربا ً عن
سعادته بحضور مثل هذه املناسبات يف الجامعة والتي يرى
فيها الجميع ثمار العمل والجهد املبذول بالجامعة ،مؤكدًا أن
هذا الدرع الذي تمنحه الجامعة باسم خدمة املجتمع يعكس
جهود الجميع من الطالب ،وأعضاء هيئة تدريس ،ومسؤويل
الكليات والعمادات املختلفة بالجامعة ،ومقدما جزيل الشكر
لكل من شارك يف هذه املسابقة التنافسية الرائدة التي تحقق

جــزءا من الهدف الرئيس الثالث مــن الجامعة ،وهو خدمة
املجتمع.
وقال «الداود»« :إننا مهما قدمنا للمجتمع ولهذا الوطن
الغايل فلن نفيه حقه ،فنحن علينا مسؤولية كبرية بالجامعة
بكل وحداتها وإداراتها وكلياتها ،ألن املجتمع بأمس الحاجة
لهذه الجهود ،وبال شــك إننا ســعدنا بالرقم الكبري للذين
استفادوا من خدمات جامعة القصيم من كافة فئات املجتمع،
ولكن ما زال املجتمع بحاجة لنا لنقــدم له أكثر مما قدمنا،
ولعل الزمالء يدرسون مشــاركة جميع اإلدارات والعمادات
والكليات يف هذه املسابقة ،حيث ال عذر ألي جهة من الجهات
بأن تقدم خدمة للمجتمع ،وتقييم مشاركة كل من قدم خدمة
للمجتمع”.
وأشــار «الداود» إىل أن همة ونشــاط وحرص طلبة
الجامعة ومنســوبيها عىل تقديم خدماتهم املجتمعية لكل
فئات املجتمع أسهم بشكل كبري يف ظهور الجامعة بالشكل
الذي يليق بمكانتها ،رغم األعباء الكبرية امللقاة عىل عاتقهم،
مؤكدًا أن عبء خدمة املجتمع ال يجب أن يقترص فقط عىل
الكليات بل عىل الجميــع بالجامعة ،فالكل يجب أن يقدم
خدمة للمجتمع الذي ينتظر من الجامعة أكثر مما ينتظره
من أي جهة أخرى ،ولله الحمد نســتطيع أن نتميز ونقدم
ذلك بهمة العاملني فيها من اإلخوة واألخوات وما يملكونها
من قدرات وطاقات وتميز.
مؤكدا أن هذا العطاء سيكون خدمة لوطننا ورفعة له
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز،
وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد
بن سلمان ،حفظهما الله ،وبتشجيع مستمر من سمو أمري
املنطقة ونائبه -حفظهما الله -واللذين يشجعان الجامعة

باســتمرار وبالذات فيما يتعلق بخدمــة املجتمع ،مقدما
شــكره لخدمة املجتمع عىل هذه املسابقة وكل من أسهم
فيها ،ســائال الله التوفيق بأن تكــون الجامعة يف مقدمة
الجامعات يف خدمة املجتمع أو بالتعليم أو البحث العلمي.
من جانبه ،أكد عميد عمــادة خدمة املجتمع الدكتور
عبدالرحمن النصيان أن هــذه الجائزة كان لها أثر واضح
يف تحفيز الكليات لتقديم ما لديها يف أبهى صورة من أجل
خدمة املجتمع ،حيــث ملس الجميع قفزات كمية ونوعية يف
أعداد املشاركني ،وتجاوز عدد املستفيدين واملستفيدات لهذا
العام أكثر من  50ألف شخص ،وبلغ عدد الكليات املشاركة
يف هذه الدورة  22كلية بنسبة  %58من كليات الجامعة ،كما
بلغت الزيادة يف الكليات املتنافسة لهذه الدورة  7كليات.
وأضاف «النصيــان» أن الجامعة تحتفي يف هذا اليوم
بالجهود املخلصــة يف خدمة املجتمع ،وهــو تحفيز لكل
الكليات لتحقيــق الوظيفية الثالثة للجامعة ،والحفاظ عىل
صورة جامعاتنا العريقة كمركز لإلشعاع الثقايف والعلمي
وبيت للخربة األكاديمية يف املجتمع املحيل ،مشريً إىل أنه منذ
أن أخذ اإلذن من مدير الجامعة بانطالق النســخة الثانية
ملنافسة درع الجامعة لخدمة املجتمع ،فقد وجد عزما دؤوبا
وعزائم قوية وروحا تنافســية راقيــة بني كليات الجامعة
لتحقيق الهدف األسمى من هذه الجائزة.
كما أعلن «النصيان» انطالق املســار املنفرد والخاص
بأعضاء هيئة التدريــس بالجامعة للعمل املتميز يف خدمة
املجتمع ،مقدما خالص الشكر والتقدير ملعايل مدير الجامعة
ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية عىل جهودهم ومتابعتهم
الدائمة واملستمرة والتي أســهمت وتسهم يف تحقيق هذا
النجاح الكبري.

ً
ثانيا :الكليات الفائزة بالدرع
الذهبي
 .10كلية العلوم واآلداب برياض
الخرباء
 .11كلية العلوم الطبية التطبيقية
 .12كلية العلوم واآلداب بعنيزة
ً
ثالثا :الكليات الفائزة بالدرع
الفضي
 .13كلية الطب باملركز الرئييس
 .14كلية العلوم واآلداب باألسياح
 .15كلية الصحة العامة واملعلوماتية
الصحية بالبكريية
رابعاً :الكليات الفائزة بالدرع
الربونزي
 .16كلية العلوم
 17كلية الصيدلة بعنيزةً
خامسا :الكليات الحاصلة
على شهادة مشاركة في
المسؤولية المجتمعية
 .18كلية العلوم واآلداب بالبكريية
 .19كلية املجتمع بربيدة
 .20كلية العلوم واآلدب بالرس
 .21كلية العمارة والتخطيط
 .22كلية العلوم واآلداب بالبدائع
ويف الختام تم تكريم لجنة فحص
ملفات الكليات املشاركة لنيل درع
جامعة القصيم لخدمة املجتمع.
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أمير القصيم يدشن المرحلة الثانية من انطالق الفريق الكشفي التطوعي

دشن صاحب السمو امللكي األمري فيصل
بن مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز ،أمري
منطقة القصيم ،رئيس رابطة التطوع باملنطقة
الرئيس الفخري للفريق الكشــفي باملنطقة،
بديوان إمارة املنطقــة بمدينة بريدة ،املرحلة
الثانية من انطالق الفريق الكشــفي التطوعي
بانضمام ومشــاركة  12فريقا ً كشفيا ً جديدا ً
عىل مستوى محافظات املنطقة ،بحضور وكالء
إمارة املنطقة ومحافظي املحافظات ومديري
الجهات الحكومية باملنطقة.
حيــث ابتدأ الحفــل بآيات مــن الذكر
الحكيم ألقاها الكشاف حمد العويف ،تلت ذلك
كلمة وكيــل إمارة منطقــة القصيم الدكتور
عبدالرحمن الوزان ،أكــد من خاللها أن اليوم
العاملي للتطوع ومنــذ انطالقته عام 1985م
عىل مســتوى العالم عكس تأكيد أهمية العمل
التطوعــي وتعزيــزه كقيمة إنســانية نبيلة
يحتفل بها العالم ،تكريمــا ً للعمل التطوعي
واملتطوعني ودعم شــأنهم يف تحقيق التنمية
الشاملة بمجتمعاتهم ،وتشــجيع العطاء بال
مقابل ،مؤكــدا ً عىل أن مبادرات ســمو أمري
منطقة القصيم انعكســت عىل تعزيز العديد
من املشــاركات الرائدة عىل مســتوى اململكة

وأسبقية تفتخر بها املنطقة وأبناؤها عرب إنشاء
الفريق الكشــفي ورابطة التطوع وغريها من
مبادرات ،والتي أسهمت يف تقديم أعمال نوعية
عىل مستوى اململكة ،مؤكدا ً عىل أن تقلد سموه
القالدة الكشــفية الذهبية ومشــاركة 5000
متطوع ومتطوعة باملنطقة انعكس عىل تسليط
الضوء عىل تلــك املبادرات والتي ارتســمت
بتوجيه ســمو وزير الداخليــة -حفظه الله-
بتعميم تجربة إمارة املنطقة وجعلها أنموذجا ً
يحتذى به يف كافة مناطق اململكة ،مقدما ً شكره
وتقديره لسمو أمري منطقة القصيم عىل رعايته
ودعمه ألبنائه وبناته باملنطقة.
بعد ذلك ألقى مديــر الدفاع املدني اللواء
عبدالرحمــن الصالح كلمة ،بني من خاللها أن
العمل التطوعي عمل ريادي إنســاني خادم
للمجتمع ومحقق ألهداف رؤية اململكة ،2030
مشــرا ً إىل أن الدفاع املدني أســهم يف تعزيز
عملهم عــر إطالق نظام تطــوع إلكرتوني،
وعقد العديد مــن ورش العمل لتعزيز العمل
التطوعــي ،مبينــا ً أن هنــاك  480متطوعا
يمارســون العمل التطوعي يف الدفاع املدني
باملنطقة ،مقدما ً شــكره وتقديره لسمو أمري
منطقــة القصيم عىل دعمه ورعايته ،ســائالً

املوىل -عز وجل -التوفيق.
عقب ذلك ُقدِّم عــرض مرئي عن جائزة
فيصل بن مشــعل للعمل التطوعي ،ثم دشن
ســمو أمري منطقة القصيم املرحلة الثانية من
انطالقة الفريق الكشفي التطوعي عرب انضمام
 12فريقا ً كشفيا ً جديدا ً عىل مستوى محافظات
املنطقة ،تال بعد ذلك مشــاري العنزي وكافة
أعضــاء الفريق الكشــفي التطوعــي الوعد
الكشفي أمام سمو أمري منطقة القصيم .وأكد
صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشــعل بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم ،عىل أن هذه املناســبة من أعز
وأغىل املناسبات عليه ،ألنها تمس جانبًا وطنيًا
وإنسانيًا ومبتكرا لهذه اإلمارة ،حيث إنه -ولله
الحمــد -خطونا خطوات بفضل الله ســبقنا
بها الجميع ،مفتخرا ً بذلك ومعتزا ً به ملواكبتها
الرؤيــة  2030التي تهدف إىل أن يكون هناك
مليون متطوع.
وأفاد ســموه بأن التطــوع من طبيعة
املجتمع الســعودي ،حيث إن املسلم والعربي
أيضا ً من شــيمته دائما عون غــره وتقديم
املســاعدة ملســتحقيها ،حيث إنه ليس غريبا ً
إيجاد فرق التطوع يف مجتمعنا ،مشيدا ً بجهود

الدفاع املدني وما يقومون به من تنظيم لجهود
املتطوعني.
وقال ســموه :ميز منطقــة القصيم هو
توحيــد الفرق التي كانــت يف هيئة الرياضة
وجامعة القصيم والتعليــم والتدريب التقني
والفني ،حيــث توحدت -ولله الحمد -يف فريق
واحد تحت مظلة إمارة املنطقة ،وإقامة رابطة
التطوع ،مترشفا ً بتمثيل مثــل هذه الرابطة،
مهنئــا ً الجميع بأن لدينا من هــذه املبادرات
االجتماعيــة التي كانت ومــا زالت تصب يف
أهداف الرؤية  ،2030قبل أن تصلنا تفاصيل
الرؤية وأهدافها ،مشريا ً إىل أن يف إمارة القصيم
لنا العديد مــن األهداف يف منظــور تنموي
واجتماعي ولتحقيق األهــداف الوطنية التي
نسعى لها يف إمارة املنطقة.
وبارك سموه للفرق التطوعية التي حصلت
عىل هذه الجائزة ،الفتــا ً االنتباه إىل أهمية أن
تكون هناك فرق محرتفة ومنظمة عىل مستوى
عال ،مفيدا ً بأن أبلغ رســالة لهذه الجائزة هي
ٍ
النفــع العام وما يعود عىل املجتمع بكل ما هو
خري ،منوها ً بعمل كثري مــن الفرق التطوعية
وجهودها يف الســيول األخرية التي هطلت عىل

معهد ثقف يطلق  15حقيبة لتدريب المواهب في فنون القصيم
أنهــت جمعيــة الثقافــة
والفنون بمنطقة القصيم اإلعداد
لباكــورة برنامجهــا التدريبي
بنحــو  15حقيبــة تدريبيــة
الكتشــاف وتأهيــل املواهــب
والقــدرات الفنية ،واســتثمار
وتفعيل الطاقات والخربات.
وبحث مدير عــام جمعية
الثقافة والفنون املهندس هشام
الوابــل ،ومدير معهــد الثقافة
والفنــون للتدريــب «ثقــف»
الدكتور يحيى القبييس أمس مع
مدير جمعيــة الثقافة والفنون
بالقصيم ســلمان الضباح بمقر
الجمعية بمدينــة بريدة إعالن
برنامج التدريب بفرع الجمعية
بالقصيم ،بعد االلتقاء بعدد من

الراغبني والراغبات يف االلتحاق
بربامج تدريــب املعهد لتأهيلهم
وتمكينهم.
وأوضح سلمان الضباح أن
استثمار مســارات رؤية اململكة
 2030التي تعتمد عىل التدريب
والتأهيــل وصناعــة املواهب
والقــدرات؛ حفــز الجمعيــة
القتحام عالم التدريب والتأهيل؛
بتخصيــص أكثر من  15حقيبة
تدريبيــة للفنــون بالقصيم،
بالتعاون مع معهد (ثقف).
وأشــار إىل أن حقائــب
املتدربني ســتكتمل مضامينها
وأدواتها يف بداية يناير ،2019
عــى أن تكــون أوىل دورات
التدريــب يف فربايــر بإرشاف

فريق عمل متخصص من املعهد
وأخصائي مؤهل للتدريب.
ولفــت إىل أن معهد «ثقف»
يعد أول معهــد تدريبي للثقافة
والفنــون بمعايــر عامليــة يف
اململكة ،وتأسس عىل يد الجمعية
العربيــة الســعودية للثقافــة
والفنون ،يف بــادرة جديدة من
نوعها يف تاريخ الجمعية لتطوير
األداء واملهارات الفنية وتوظيف
التقنيــة وتهيئة بيئــة محفزة
لالرتقــاء بالثقافــة والفنون
يف اململكــة ،ودعــم املوهوبني
يف الثقافــة والفن ،واســتثمار
املواهب والطاقات ،وخلق فرص
وخيــارات متنوعــة يف مجاالت
الثقافة والفنون.

املنطقة وتقديم يد املساعدة والعون للمواطنني،
ســائالً الله تعاىل لهم التوفيق والسداد ،مكررا ً
فخره بهذه الفرق التطوعية وبأســبقية إمارة
منطقة القصيــم يف تحقيق مثل هذه األهداف
الوطنيــة والتطوعية التي أصبحــت عنوانا
للتقدم والرقي عىل مســتوى العالم ،معتقدا ً
ســموه أننا نجب أن نكون يف اململكة العربية
السعودية لنا األسبقية يف مجال التطوع ،ألننا
بالد العون وبالد إغاثــة الالجئني ،والوصول
بالدعم من حكومتنا الرشــيدة وأيديها الندية
التي وصلت إىل بلدان كثــرة ،مدلالً عىل ذلك
مركز امللك سلمان لإلغاثة الذي وصل لتقديم
املساعدة ومد يد اإلغاثة لعدد من دول العالم،
مفيــدا ً أن ذلك مثال عىل مبدأ التطوع ،موصيا ً
املحافظني ومديــري القطاعات الحكومية بأن
يهتموا بجانب التطوع ،وأن يشــجعوا الفرق
التطوعية ،وأن يكونــوا معهم ،وأن يبذلوا كل
غال ونفيس بدعمهم وال يبخلون عىل املتطوعني
بأي تسهيالت ،سوا ًء من املحافظات أو غريها،
مرحبا ً ســموه بكل من لديه عمل منظم ويفيد
املجتمع ويخدم التطوع ،قائالً ســموه «نحن
رهن إشارته» وجهودنا مسخرة لجميع أبنائنا
وبناتنا يف الفرق التطوعية.
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حرم أمير القصيم تترأس اجتماع اللجنة التنموية
النسائية بالمنطقة
أكدت صاحبة السمو األمرية
عبري بنت ســلمان املنديل ،حرم
أمــر منطقة القصيم رئيســة
اللجنــة النســائية التنمويــة
باملنطقة ،عىل أن اللجنة التنموية
النســائية تســعى إىل أن تكون
داعما ً أساســيا ً وجرسا ً معتدال ً
لتحقيق ما تصبــو إليه القيادة
أيدها الله -من إعطاء املرأة دوراأكرب يف املنطقة وإبراز الكفاءات
من املواطنــات املبدعات يف كافة
املجــاالت التنمويــة ،مبينة أن
اإلنجازات لكل عمل ناجح تعتمد
بعد توفيق الله عىل النية الصادقة
والتعاون الوثيق والثقة املتبادلة
يف األداء والبذل بني أعضاء الفريق
الواحد وبروح التكاتف واألرسة
الواحدة.
كما أكدت ســموها فخرها

واعتزازهــا بكافة أعضاء اللجنة
التنمويــة النســائية ،مباركة
للدكتورة فاطمة الفريح تكليفها
أمينة للجنة النســائية التنموية،
داعية املــوىل -عز وجــل -أن
يوفق الجميع عــى تنفيذ كافة
األعمــال والتطلعــات املرجوة
لخدمة هــذه املنطقــة املتميزة
بمكنونهــا االجتماعي ،متطلعة
من الجميــع إىل توحيد الجهود
للعمل عــى تمكني وإعطاء املرأة
دورا أكرب يف دفــع عجلة التنمية
بما يتوافق مع ثوابتنا اإلسالمية،

وبذل الجهود لتفعيل األنشــطة
النسائية باملنطقة يف كافة مدنها
ومحافظاتهــا ومراكزها ،داعية
املوىل -عز وجــل -أن يديم عىل
هذه البالد نعمــة األمن واألمان
واالستقرار الدائم.
جــاء ذلك خــال االجتماع
األول للجنة التنموية النســائية
باملنطقــة بدورتها الثانية والذي
ترأســته ســموها بمقر اللجنة
بمدينــة بريــدة ،بحضور كافة
أعضاء اللجنة.
حيث اســتعرض االجتماع

مناقشة ســبل تعزيز دور املرأة
باملنطقة ،باإلضافــة إىل عرض
مرئي قــدم من خالله رســالة
اللجنة وأهدافها ولجانها الفرعية،
تال ذلك حوار مفتوح مع ســمو
رئيسة اللجنة التنموية النسائية
باملنطقــة نوقش مــن خالله
عــدد من النقاط التــي تهتم يف
الريادة والجــودة ،وتمكني املرأة
العاملة يف النشــاطات النسائية،
وتأهيــل وتدريــب العامالت،
ومتابعة تقييم وقياس األثر عىل
املجتمــع وتطويره ،باإلضافة إىل
اســتعراض عدد من املقرتحات
املقدمة من أعضاء اللجنة والتي
تســهم يف تحديد جوانب القوة
والضعف وتنميــة أداء اللجان
الفرعية ،ووضع مؤرشات قياس
لتحقيق األهداف والتطلعات.
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ً
متدربا يستفيدون من برنامج
733
«أتقن  »4بتقني القصيم
نفــذت الكليــات التقنية
للبنني والبنات واملعاهد الثانوية
بمنطقة القصيــم  38برنامجا ً
تدريبيا ً ضمــن املرحلة الرابعة
من برنامج التدريب املجتمعي
«أتقن» بمجموع  608ساعات
تدريب خالل األسابيع املاضية،
اســتفاد منها أكثــر من 733
متدربا ً ومتدربــة منحت لهم
شــهادات معتمدة من املؤسسة
العامة للتدريب التقني واملهني.
وبني مدير عــام التدريب
التقني واملهني بالقصيم محمد

بــن صالح املــذن ،أن برنامج
املرحلة الرابعة بدأ بتاريخ 26
صفر املايض ،واستمر التدريب
خمسة أسابيع بواقع أربعة أيام
لكل برنامج بعدد  16ســاعة
تدريب.

هاتف استشاري إلزالة رهبة االختبارات
بتعليم القصيم

مياه القصيم تنجح في تفعيل الضخ الكافي للمياه لـً 28
حيا في بريدة

200

نجح قطاع توزيع املياه باإلدارة
العامة لخدمات املياه بمنطقة القصيم
يف رفع نســبة األحياء املستفيدة من
الضخ الكايف بمدينة بريدة عىل مدار
الســاعة إىل  % 42ألحيــاء املدينة
تشمل  28حيا ً تتم تغذيتها بخدمات
املياه.
وأكد قطــاع توزيــع املياه أن
عمليات رفع نســبة الضخ املستمر
جاءت دون اللجــوء لزيادة كميات
املياه املنتجــة ،إضافة إىل انخفاض
معدل بالغات الصيانة اليومية بنسبة
 ،% 25مما أسهم يف تقليل تكاليف
الصيانة.
وبني أن عدد املشــركني بمدينة
بريــدة يتجاوز  72ألف مشــرك،
وتعمل اإلدارة خــال الفرتة املقبلة
عىل التوســع التدريجــي يف نطاق
التغذية بنظام الضخ الكايف ليشــمل
املحافظــات كافة ،وفــق الربامج

والخطط لرفع الكفاءة التشــغيلية،
بهدف ضمــان إيصال املياه بصورة
كافية ،فضــاً عن رفع مســتوى
الخدمة املقدمة للعمالء.
ً
تطبيقا
وتأتي هــذه الجهــود
إلسرتاتيجية املياه يف تنفيذ مبادرات
التحول الوطنــي ً
وفقا لرؤية اململكة
التي تستهدف رفع مستوى تغطية
خدمــات امليــاه ،وتســهيل عملية
حصول املستهلكني الحتياجاتهم من
مياه الرشب.
يذكر أن اإلدارة العامة لخدمات
املياه بالقصيم نجحت يف وقت سابق
من تحقيق زيادة جديــدة يف تلبية
الطلب عــى املياه بمحافظات املذنب
والبدائــع وعيون الجــواء ورياض
الخرباء والشماسية ،وذلك برفع نسبة
الضخ الــكايف يف هذه املحافظات إىل
 % 100لتخــدم أكثر من  170ألف
مستفيد وعىل مدار الساعة.

ريال غرامة على المدخن المضبوط« ..مكافحة
التبغ» في  5مراكز صحية بالقصيم

ّ
نفذت اللجنة الوطنية ملكافحة
جولــة ميدانيةً
ً
التبغ بالقصيم،
شملت  5مراكز صحية؛ للتأكد من
االلتزام بضوابط وتعليمات منع
التدخني داخل املنشآت الصحية.
وأشارت «صحة القصيم» إىل
أن الجولة تأتي يف إطار الجوالت
امليدانيــة للجنة الوطنية ملكافحة
التبغ باملنطقــة؛ حيث تهدف إىل
متابعة آلية العمــل وآلية ضبط
املخالفني لنظام مكافحة التدخني
داخل املنشــآت الصحية ،وتنفيذ
العقوبات حسب الالئحة الخاصة

باألفــراد؛ وفقا ً للمــادة الرابعة
عرشة من النظام التي تنص عىل
معاقبة كل من يتعاطى التدخني
بغرامة مالية مقدارها  200ريال.
وبيّنت «الشــؤون الصحية»
أنــه لم يتم رصــد أي مخالفات
باملراكز الصحية التي شــملتها
الجولة وهــي« :الفايزية ،ورشق
الفايزية ،والجزيــرة ،وحويالن،
واملريدســية»؛ مشــرة إىل أن
الجوالت امليدانية مستمرة للجنة؛
لضمان تطبيق جميع التعليمات
والضوابط.

أطلقت إدارة التوجيه واإلرشاد
يف اإلدارة العامة للتعليم بالقصيم،
ممثلة يف وحدة الخدمات اإلرشادية،
برنامج الهاتف االستشاري ،لتقديم
الخدمات اإلرشــادية والنفســية
ملســاعدة الطــاب يف التغلب عىل
املشكالت التي تواجههم خالل فرتة
االختبارات.
وبحسب مدير إدارة التوجيه
واإلرشــاد زامل الصغري ،فسيتم
تنفيذ برنامج الهاتف االستشاري
ابتــدا ًء من يــوم األحــد 2-4-

1440هـــ وحتــى نهايــة فرتة
اختبارات الفصــل الدرايس األول
19-4-1440هـ ،خــال الفرتة
املسائية من الســاعة الـ 4عرصًا
وحتى الساعة الـ 8مساءً ،باإلضافة
إىل الفــرة الصباحية خالل وقت
الدوام الرسمي ،كما يمكن لجميع
الطالب وأولياء األمور التواصل من
خالل وحدة الخدمات اإلرشــادية
عــى (جــوال) 0541914984
أو الهاتــف يف الفــرة الصباحية
 3824984تحويلة .101

«تدارك» تؤهل المقبلين على الزواج
لإلقالع عن التدخين

شــاركت جمعية «تــدارك»
بربيــدة يف الــدورات التأهيليــة
للمقبلني عىل الزواج والتي تقدمها
جمعية أرسة للشــباب املقبلني عىل
الزواج.
وتأتي مشاركة الجمعية وفقا ً
لرؤية األطباء بأهمية توقف املدخن
املقبل عىل الزواج عن التدخني قبل
موعد زفافه ،لتمكني الجســد من
التعايف من آثار التدخني التي تطال
صحة املدخن البدنية والنفســية
والجنسية ،كما تأتي هذه املشاركة
ضمــن بنود الرشاكــة املوقعة مع
جمعية أرسة لتهيئــة املقبلني عىل
الزواج لحياتهم الزوجية.
وأوضــح مديــر الجمعيــة
محمد التويجــري ،أن اإلقالع عن
التدخني أو تثقيــف الزوج املدخن

يعد رافدا ً كبريا ً الســتقرار األرسة
صحيا ً واجتماعياً ،مشــرًا إىل أن
الجمعية تمكن املقبلني عىل الزواج
من اإلقالع عــن التدخني وعالجهم
مجانا ً بالتعاون مع برنامج مكافحة
التدخني بالقصيم.
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الفكر

عبدالمجيد بن هادي الحربي
خريج إدارة أعمال

سكري

عبدالملك ناصر الصقعوب
كلية الصيدلة

يعترب الســكري من النوع الثاني
من أحد أنواع مرض الســكري،
والــذي يؤدي الرتفاع مســتوى
الجلوكــوز بالدم ،وهــذا يؤدي
بدوره إىل حدوث مقاومة من خاليا
الجسم لألنسولني ،وهذا يرجع يف
الحقيقة لعدة عوامل أهمها زيادة
الوزن ،وقلة الحركة والنشــاط

هناك حكمة يف الفلسفة الهندية
تقول :أنــت اليــوم حيث أتت
أفكارك ،وســتكون غــدا حيث
تأخــذك أفــكارك ،الفكــر هو
املســؤول األول عــن صحتنا
بشكل عام وعن حالتنا النفسية
والعضويــة وصورتنــا الذاتية
بشــكل خاص ،هنــاك معلومة
أثــارت انتباهــي يف أحد الكتب
تقول إن اإلنسان يستقبل أكثر من
 60000فكــرة يوميا  %80منها
سلبية وتعمل ضد اإلنسان ،وهذا
يدعم ما نعرفه عن النفس وأنها
أمارة بالســوء ،ولو قمنا بإجراء
حسبة بسيطة وأخذنا  %80من

 60000فكرة نجد أن محصولنا
اليومي من أفكارنا  48000فكرة
سلبية! أال يســحق ذلك منا أن
نقف مطوال عند كل فكرة ونكون
حريصني كل الحــرص قبل أن
نضع أي فكــرة يف ذهننا؟ يقول
الدكتور إبراهيــم الفقي ،رحمه
الله" :من املحتمل أال تســتطيع
التحكــم يف الظــروف ،ولكنك
تســتطيع التحكم يف أفكارك"،
فالتفكري اإليجابي يؤدي إىل الفعل
اإليجابــي والنتائــج اإليجابية،
فالفكــر لــه برمجة راســخة
مكتسبة من سبعة مصادر وهي:
/1الوالدان /2املحيط العائيل /3

املحيط االجتماعي /4املدرسة أو
العمل /5األصدقاء  / 6وســائل
اإلعالم  /7الذات.
وبســبب أن املســاحة املسموح
يل بها يف املقال قليلة ال يســعني
املرور بها كل عىل حدة بشــكل
عام ،فلكي يكون التغيري متكامال
يجب أن يبدأ اإلنســان من ذاته،
فمهما كانت املساعدات الخارجية
قوية و فعالة فلن تســاعدك إال
إذا ســاعدت أنت نفسك ،فقوله
تعــاىل" :إن الله ال يغري ما بقوم
حتى يغريوا ما بأنفسهم" هي آية
قرآنية ومبدأ حياة ال يدركه إال من
أدرك نفسه ،وبداية التغيري تبدأ

البدني ،كما تشري التقارير مؤخرا
إىل أن هناك ارتباطــا بني زيادة
الوزن وحدوث مقاومة لألنسولني،
فزيادة الوزن تؤدي لزيادة فرص
اإلصابة بداء الســكري من النوع
الثاني بنسبة (.)%85-%80

نصيحة فيتامين

الشــيخوخة ،ويعد الكالسيوم
مهما جــدا لـــتكوين العظام
واألســنان يف الصغر واملحافظة
عىل صحتهــم طــوال العمر،
وقد يعمل نقــص معدالته عن
الطبيعي عــى اإلصابة ببعض
األمــراض الخطرية ،مثل مرض
هشاشــة العظام ،كذلك يساعد
عىل تنظيم معدل رضبات القلب.
كما يســتخدم فيتامني (د) ملنع
وعــاج الكســاح ،وهو مرض
ينتج عن نقــص فيتامني (د)،
ويستخدم أيضا لعالج هشاشة
العظام وبعض الحاالت األخرى
مثل ارتفاع ضغط الدم ،وارتفاع
الكولســرول يف الــدم ،إضافة
إىل مرىض الســكري ،والسمنة
وضعف العضــات والتصلب
املتعــدّد ،والتهــاب املفاصل
الروماتويدي ،حيث ّ
إن جسمك
يحتاج لفيتامني (د) المتصاص
الكالســيوم ،لكنّك لست بحاجة
ألخذهما معــاً ،فإذا احتجت إىل
أيّ مســاعدة يف اختيار مكمل
فيتامــن (د) يجب أن تســأل
الطبيب أو الصيدالني لينصحك
باألنسب.

ومع زيادة الوزن تقوم الشــبكة
اإلندوبالزمية (الغشــاء الداخيل
املبطن للخاليا) بإرســال إشارة
لتهدئة مســتقبالت األنســولني
املوجودة يف الخاليــا ،فيعمل هذا
عىل وجود تركيزات عالية من سكر
الجلوكوز يف الدم ،وبالتايل اإلصابة
بداء الســكري من النوع الثاني،
ولكن هناك بعض النقاط العامة
إلنقاص الوزن ،من أهمها تجنب
تناول األطعمــة التي تحتوي عىل
نســبة عالية من الكربوهيدرات،
وتجنب تنــاول املرشوبات التي
تحتوي عــى نســبة عالية من
الســكريات وكذلــك العصائر
املعلبة ،والحد من تناول األطعمة
التــي تحتوي عىل نســبة عالية
من الدهون املشــبعة ،واستبدالها
باألطعمة التي تحتوي عىل الدهون
غري املشبعة.

أحمد فهد العجالن
كلية الصيدلة

فيتامني (د) أحــد الفيتامينات
املهمة التي يحتاجها الجســم،
لكنه يتواجد بكميــات قليلة يف
األطعمة ،أمّ ا الكالسيوم فيشكل
 ٪2من إجمايل وزن الجســم يف
اإلنســان البالغ ،وهو أحد أهم
املعادن التي تحتاجها أجسادنا
منذ الــوالدة وصوال إىل ســن

"كل أزهار الغد موجودة يف بذور
اليوم ،وكل نتائج الغد موجودة يف
أفكار اليوم".
اعمل يوميا عىل تنقيص ما ال تريد
وعىل تصعيد ما تريد حتى ينتهي
تماما ما ال تريد وينمو ويزهر ما
تريد ،وبعد قراءتك لهذا املقال ثق
ثقة تامة بأنك املسؤول األول عن
صحتك ،فــا تدمرها يف التفكري
السلبي بني كل حني وآخر ،وكل
تغيري لألفضل ال يحصل إال بعد
توكلك عىل الله ،وسيفتح الله لك
بابا أفضل مما كنت تتخيل ،ألنه
ارحم الراحمني وأكرم األكرمني.

من اإلنسان نفسه ،كما أسلفت يف
بداية املقال بأن الفكر يؤثر عىل
حياتنا وصحتنا فإنه أيضا يؤثر
عىل األحاســيس والنتائج ،فأنت
عندما تفكر بيشء ما ،سواء كان
ســلبيا أو إيجابيا ،ستبدأ بفكرة
ومن ثم تركيــز عىل هذه الفكرة
بالذات ،وبعدها تشــعر بها يف
أعماقك وتحس بها ،ومن ثم ينتج
عنها سلوك وبعده تظهر النتائج،
فإما تكون سلبية أو إيجابية عىل
حســب توجيهك أنت يف البداية،
فال يمكن للمــرء أن يحصل عىل
النتائج الجيــدة إال عندما يتعلم
كيف يفكر ،فكما قال أرســطو:

معرفة معمقة
إبراهيم عبدالرحمن الدخيل
كلية الصحة العامة بالبكيرية

السنة األوىل دراسة مقررات
اللغة اإلنجليزيــة والعلوم
واملقــررات
األساســية
التمهيديــة للربنامج ،بينما
تخصص الســنوات الثالث
التاليــة لدراســة املقررات
التخصصية التــي يتطلبها
الكتســاب
الربنامــج،
املعرفــة العلمية واملهارات
والقيــم
التخصصيــة
األخالقيــة واملهنيــة .أما
الســنة الخامسة فتخصص
لفرتة االمتيــاز ،ويتم فيها
تدريــب الطــاب يف أحد
املستشــفيات بــإرشاف
متخصصني أكفاء حســب
الخطــة التدريبية املعتمدة
خالل سنة االمتياز .

اإلدارة
بكالوريــوس
الصحيــة تخصص وضع
من أجــل إثــراء الطالب
بمعرفة معمقــة ومهارات
اتخاذ القرارات يف املؤسسة
الصحيــة للقيــام بأدوار
إداريــة عليا عىل مســتوى
املرشفني ومديري مؤسسات
الخدمــات الصحية ،وفهم
وتحديد املعايــر القانونية
واألخالقيــة التــي تحكم
الســلوك املهنــي يف مجال
الصحيــة،
الخدمــات
خصوصــا ً املتعلقــة بمهنة
اإلدارة الصحية.
وتستمر دراســة الربنامج
ملدة خمس سنوات ،تتضمن
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كاريكاتير

الضغوط
النفسية
أوصاف فهد الزلفاوي
كلية التمريض

التَّ عصب الرياضي
"نـبـذة" واجب
وطني
٢-٢

عبدالرحمن بن محمد
الـمهوس
إدارة العقود والمشتريات

الضغــوط بوجه عــام هي
فكرة سلبية تؤثر عىل الصحة
النفســية والبدنية للشخص،
ولكــن ال يُعرف عــى وجه
التحديد هل الضغوط النفسية
هي التي تؤثر عىل الشــخص،
أم أن العمليــة الداخلية هي
ما يؤثر عىل صحة الشــخص،
ســواء أكانــت نفســية أو
جسدية.
فالضغوط النفســية يمكن أن
تكون بســيطة أو متوســطة
أو شــديدة ،وهــذا يمكن أن
يكون له تأثري عىل الشــخص
بصور مختلفــة؛ والضغوط
ٍ
النفسية البســيطة قد تكون
مفيــدة ،ومطلوبــة ألن قليال
من الضغوط النفســية تجعل

الشــخص يقلــق بصــورة
بسيطة ،وبالتايل ينعكس ذلك
عىل الشــخص ،حيث ي ّ
ُحسن
مــن أدائــه يف أي عمل يقوم
به؛ فمثال ً يف هــذه األيام ومع
قــرب االختبــارات النهائية
للطــاب والطالبات ،إذا كان
الشــخص يعُ انــي ضغوطا
نفسية بســيطة فإنه يستعد
ويجتهد كي ينجح وي ّ
ُحســن
أداءه ،وذلــك يجعله يحصل
عــى درجات أعــى ،لكن إذا
تجاوزت الضغوط النفســية
الحد وأصبحت متوســطة ،أو
بالذات إذا كانت شديدة ،فإنها
تؤثر سلبا ً عىل حياة الشخص
وتجعله يُعاني مشاكل صحية
كثرية نفسية وجسدية.

والضغــوط يمكــن أن تكون
ضعوطا نفســية أو ضغوطا
جســدية ،فالضغوط النفسية
تأتي من املشــاكل النفســية
والحياتيــة التــي تحــدث
لإلنســان ،وتُعتــر األحداث
املؤثــرة يف حياة اإلنســان،
خاصة األحــداث الســلبية،
هي أكــر مســبّب للضغوط
النفسية ،وبوجهٍ عام التعامل
مــع الضغوط النفســية أم ٌر
يف غاية األهميــة ،ويجب عىل
الشخص الذي يُعاني ضغوطا
نفســية أال يُهمــل عالج هذه
ّ
والتخلــص منها
الضغــوط
حتى ال تحدث له مضاعفات.

وكل ما تقدَّم بأمــل تحقيق
مــا يأمله الجميع يف إرســاء
دعائــم التَّعايــش الريايض،
خصوصا ً فيمــا بني الجماهري
الرياضية والتي تُع ُّد من أكرب
الداعمــن يف برنامج "ادعم
ناديك" والذي أطلقته الهيئة
العامــة للرياضــة ممثلة يف
معايل رئيســها األستاذ تركي
آل الشــيخ وســط متابعته
الشــخصيَّة ،حيــث َّ
حقــق
الربنامج مــردود ا ً ماليَّا ً جاء
بالفائــدة عىل األنديــة التي
قدَّمت جماهريهــا دعما ً كبريا ً
وارتقت كياناتهــا الرياضية
ُس َّلما ً للنجاح والفالح.
َّ
وإن مبادرة جامعة القصيم،
ممثلة يف كلية الرتبية يف قســم
الرتبية البدنية وعلوم الحركة
بالتعاون مــع الهيئة العامة
للرياضــة ،تُحقق التأكيد عىل
دور املنافســات الرياضية يف
تنمية وتعزيز االنتماء والوالء
للوطن الحضن الكبري لشباب
الوطن من الجنسني ،والهدف
رفع راية الوطــن َّ
خفاقة يف
َّ
وإن إبراز
املحافل الدوليــة،
دور جامعــة القصيم يف هذا

الشأن يأتي من جانب تكثيف
نرش ثقافــة الوعــي للتأثري
إيجابيَّا ً عىل النمو االقتصادي
والسيايس واالجتماعي ،ويُع ُّد
"مؤتمر التعصــب الريايض
اآلثار والحلول" بمثابة امليزان
الــذي يلجأ لعدلــه الجميع،
وتؤكد جامعــة القصيم عىل
ســمو الكلمة و ُرقــي الفكرة
يف الــرح العلمــي ومنارة
العلم ومحضن الشباب وسط
متابعة معــايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الــداود ،والذي جعل
َّ
والســبق يف إثــراء
التَّميُّــز
املجتمع بنجاحات املســؤولية
املجتمعية هدفــا َ مرشوعا ً يف
مرامــي اإلبــداعَّ ،
وأن النَّقد
البنَّاء هــو اإليجابية املطلوبة
والهــدف املنشــود يف عهد
الحَ ز ْم والعَ زمْ.
َّ
وتبقى الرياضة محل االهتمام
من َلــدُن القيادة الرشــيدة
بقيادة موالي خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز -حفظــه اللــه
وعضده سمو سيدي صاحبالســمو امللكي األمــر محمد

بن ســلمان ويل ُّ العهد ،املهتم
جد ا ً برياضــة الوطن ومُذلل
ِصعابها حتى باتت ســهوال ً
جاذبة للمستثمرين يف تحقيق
لجانب مؤثر يف رؤية ،2030
حيث تأتــي الرياضة واجهة
وطنية للسعودية.
وختامــا ً ،هل تتبنَّــى جامعة
القصيــم بالرشاكة مع الهيئة
العامــة للرياضــة "جائزة
الـــمشجِّ ع الـــمثايل" يف
املباريــات التــي تُقــام يف
منطقــة القصيــم عىل األقل،
ْ
وإن انتــرت يف تغطيتهــا
الســعودية
للمســابقات
الرياضية فهذا عمل مشــكور
ويُسهم يف تنمية ثقافة الوعي
بــن الجماهــر ،ويُع ِّزز من
تحقيــق معادلــة "الرياضة
تجمعنا مــا تفرقنا" ،فأندية
الوطــن عىل مســافة واحدة
تعزيز لـمبدأ
أمام الجميع يف
ٍ
الروح الرياضيــة ومنها نبذ
التَّعصب الريــايض واالبتعاد
عــن الكراهيــة والتعايــش
يف ســا ٍم تــام ،ودُمتــم يف
حُ ٍب ووئـــام يف وطن األمن
والسالم.
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بطال للمسابقة الثقافية الكبرى
مدير الجامعة يتوج نادي اإلسكان الطالبي
ً
كرم معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة ،الطالب
الفائزين يف املسابقة الثقافية الكربى التي
نظمتها عمادة شؤون الطالب ،وشملت
مختلف فروع الثقافة والفنون واآلداب،
وذلك بعد أن شهد معاليه املواجهة
الختامية التي أقيمت يف قاعة االحتفاالت
(ب) بمقر املدينة الجامعية باملليداء،
وجمعت بني النادي الطالبي بكلية طب
األسنان باملليداء ،والنادي الطالبي بالسكن
الطالبي ،والتي انتهت بفوز نادي السكن
الطالبي وحصوله عىل درع البطولة ،يف
حضور عدد من وكالء الجامعة وعمداء
الكليات والعمادات ومنسوبي الجامعة،
باإلضافة إىل عدد كبري من الطالب .ويف

السياق ذاته ،كرمت عمادة شؤون
الطالب الكليات الفائزة بالتقييم النهائي
يف فعاليات يوم الطالب ،وذلك نظري
مشاركاتهم املتميزة والتي استفاد منها
عدد كبري من طلبة الجامعة ومنسوبيها.
وكانت عمادة شؤون الطالب ،ممثلة
يف إدارة النشاط الثقايف ،قد أقامت املسابقة
الثقافية الكربى بني الطالب ،والتي استمرت
ملدة أسبوعني تحت شعار «الوصول
للقمة» بمشاركة  18كلية وبطريقة خروج
املغلوب ،حيث شهدت املسابقة عدة جوالت
تنافسية بني الكليات يف املعلومات الثقافية،
إلثراء الجانب الثقايف وزرع روح املنافسة
بني الكليات ،وتنمية املعرفة ورفع مستوى
الثقافة العامة بني الطالب.

كلية الهندسة تنظم محاضرة عن طريقة اختيار التخصص المناسب
نظمت كلية الهندسة ممثلة
يف النادي الطالبي محارضة
بعنوان «الطريق األمثل يف اختيار
التخصص املناسب» ألقسام كلية
الهندسة ،حيث هدفت املحارضة
لتقديم بعض النصائح لطالب
املستوى الثالث يف كيفية اختيار
هدفه الخاص وليس ما يريده
اآلخرون له.
وأكد ممثلو أعضاء هيئة
التدريس من األقسام الثالثة
(الهندسة املدنية – الكهربائية
طالب
– وامليكانيكية) أن لك ّل
ٍ
قدرة تختلف عن غريه ،وقدرات
ٍ
وإمكانات تختلف عن أقرانه،
لذلك يجب عىل الطالب معرفة
قدراته وإمكاناته ا ُملتاحة الختيار
التخصص الهنديس الصحيح،
كما أشاروا إىل أن القرار املتعلق
باختيار التخصص ال يجب
أن يقف عىل امليول الشخيص
للطالب فقط ،بل ال بد من إشباع
امليول الشخيص وتحقيقه من
خالل الدروس املتعلقة وممارسة
الهوايات.
وهدفت املحارضة إىل بث
رسالة توعوية عن أهمية جمع
املعلومات حول التخصص الذي
يرغب الطالب بدراسته يف الكلية،
وأهمية التخصص بالنسبة لسوق
العمل املحيل والعاملي ،وذلك
من خالل االطالع عىل مواقع
الجامعات عىل اإلنرتنت ،أو من
خالل املرشدين األكاديميني ،وأيضا
يفضل أن يسأل الطالب السابقون
خاصة عن طبيعة التخصص
ومرتكزاته ،وليس عن رأيهم
الشخيص بالتخصص؛ باإلضافة
إىل أنّه يمكن البحث عن خريجي
التخصص وسؤالهم عن الوظائف
التي يمكن ممارستها بعد التخرج،
وبذلك سوف تكتمل الصورة يف
ذهن الطالب حول التخصص،
ومن خاللها يمكن تحديد الرغبة
يف التخصص الذي يريد الطالب أن
يلتحق به.
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أقيمت بإشراف مختصين على مدى  5أيام

عمادة شؤون الطالب تختتم دورة «تحسين الخط
ومعالجة األخطاء اإلمالئية»

شؤون وشجون
أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

ُ
يخل لكم وجه أبيكم
مع قدوم يوسف عليه السالم إىل الدنيا تفجرت يف قلب أبيه يعقوب
عني من الحب واملشاعر األبوية الفياضة ،والتي لفتت انتباه إخوة
يوسف ألبيه ،مما أثار غريتهم ،فقالوا فيما بينهم قولتهم الشهرية
" اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم "..
فهم كانوا يعتقدون أن الذي تسبب بتفجر ينابيع املزيد من الحب
األبوي يف قلب يعقوب ،وهو ميالد يوســف ،سينرصف إليهم هم
بعد فقد يوسف وتغييبه عن مشهد أبيه ،فقولهم ( يخل لكم وجه
أبيكم ) بمعنــى أن تظفروا به كله ويقبــل عليكم ويحبكم حبا
كامال..
وبعد أن تآمروا واتفقوا وتم تغييب يوســف عن املشهد ما الذي
حدث؟

عبدالله العبيد:
اختُتمت عمادة شــؤون الطالب اليوم
الخميس املوافق 28/3/1440هـ ،فعاليات
الــدورة التدريبية التــي نظمتها عىل مدى
خمســة أيام يف الصاالت الرياضية الجديدة
داخل املدينة الجامعية باملليداء ،تحت عنوان
«تحسني الخط ومعالجة األخطاء اإلمالئية»
بإرشاف مختصني يف هذا املجال.
وقدّم املحارضون خالل الدورة نبذ ًة عن
الخط العربــي وأنواعه ،وعرضا ً عن بدايات
الخط ،وكيفية تطوره عرب العصور املختلفة،
وأشهر الخطاطني يف مختلف األزمنة ،كما تم
فيها تناول ترشيح الحرف ،وطريقة كتابته
بالتدريــج ،ابتداء من الحــرف ثم الكلمة
حتى الوصول إىل الجملة الكاملة والتسلسل
بالخط الرسيع ،وشــارك يف الــدورة 20
طالبا ،ويف نهاية الدورة تم توزيع شهادات

الحضــور عىل املتدربني .مــن جانبه ،أكد
وكيل شؤون الطالب الدكتور محمد العجالن
أن الدورة تهــدف إىل تعزيز دور الخط يف
الكتابة الجميلة التي تُ َزين النص ،وتضيف
إليه قيمة مميزة تُبلور جمال الخط العربي
يف تمايل حروفه املتداخلة يف بعضها لتكون
لوحات فنية جميلة ،معربا عن تمنياته بأن
تكون الدورة قد حققت الهدف املرجو منها
واســتفاد منها أكرب عدد من الطالب ،كما
أبدى االســتعداد التام لعقد الدورة بصفة
مستمرة كل شــهر ،وتقام بقاعة الصاالت
الرياضية الجديدة مع تكثيف هذه الدورات
بأنواعها املختلفة ،وذلك بعد أن ملس فائدة
هذه الدورة ورسعتها الكبرية يف تحسني خط
املتدربني ،ويف نهاية الدورة قدم «العجالن»
شكره وتقديره للمدربني عىل جهدهم الكبري
يف الدورة ،وســلم شــهادات إتمام الدورة
للمتدربني.

هنا مشكاة قرآنية لم تزل وستظل تربي القلوب والعالقات!..
ذلك أن هذه العني الجارية من الحب واألبوة ليوســف بلغها شؤم
الغرية والحسد فســدتها وأوقفت جريانها ثم تابعت تهشيم لغة
األبوة والحب واملشاعر ،فقصفت شخصية يعقوب -عليه السالم-
كاملة حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم ،فلم يشعروا هم
باألبوة معه بعد يوسف!!
ولهذا فاالستســام لجموح القلب عىل ما لــم يُع َ
ط ،وجنوحه عىل
قضم مــا ليس له ،وعــدم تمرينه عىل االكتفاء بعطــاء الله له،
سيجعله يقفز إىل أن يكون مجرد التشويه لآلخر هدفا!
همسة
يعقوب هو األب واألب املعد واملسؤول واملرشف وكل من له والية..

 500مستفيد ومستفيدة من نشاط كلية التمريض «مرض حساسية
القمح» في الواحة مول بالرس
حنان النويرص
نفذن طالبات الســنة الثانية بكلية التمريض حملة
توعية بعنوان «مرض حساسية القمح”،وذلك يوم الجمعة
املوافق ١٤٤٠/٣/٢٣هـ ،يف الواحــة مول بالرس وتم
تثقيف  500زائر وزائرة ،وتم التعريف بمرض حساسية
القمح وأنه مرض يصيب الجهــاز الهضمي ويؤدي إىل
تلف األمعاء الدقيقة ويوقف امتصاص العنارص الغذائية
وهذا يحدث عندما يتناول بعض األشخاص مادة الجلوتني
خال من الجلوتني مدى الحياة
وعالجه ،هو النظام الغذائي ٍ
لذلك يجــب تجنب الحبوب من قبيلة العشــب القمحي
(القمح الهجني) أي القمح والشعري وتنفيذ نظام غذائي
صارم  ،ويجب استشــارة أخصائي التغذية عىل األقل يف
بداية العالج ويجب أيضا ً معالجة أي نقص يف الفيتامينات
واملعادن بما يف ذلك حمض الفوليك ( )B12والفيتامينات
التي تذوب يف الدهون والحديد والكالسيوم .
ويف الوقت الحارض يعترب الشوفان غري ضار لغالبية

مرىض حساسية القمح وأمثلة عىل ذلك ،التهاب الجلد :وهو
مرض مزمن وغري حراري يف العادة سببه غري معروف يف
العادة ويمكن أن يحدث يف كل األعمار وبالنسبة لعالجه
فأن الحمية الخالية من الجلوتني تشــفي الجلد وكذلك
تشوهات الغشاء املخاطي لألمعاء الدقيقة .
وهناك طرق أكل صحيحة ملرىض حساسية القمح:
خال من الجلوتني وأســاس
يجــب أن يكون الطعــام ٍ
األطعمــة التقليدية الخالية من الجلوتــن هي ( ،األرز،
الذرة ،البطاطــس ،الفاصوليا ،الفواكــه ،الخرضاوات،
اللحوم ،مشــتقات الحليب ،الحبوب املصنوعة من دون
القمح والشعري ) ،و األطعمة املشتقة من القمح ( حبوب
الجاودار ،والشعري ) ويعتقد تاريخيا ً أنها سامة وتسبب
أمراض الجلوتني ويوجد يف الخبــز والبضائع املخبوزة
 ،واألطعمــة مثل ( الخل ،الكحــول ،واملقطر ،والتوابل )
والعديد من الحبوب القديمة أو البديلة تكون آمنة  ،ومن
البقوليات التي التنتمي إىل القمح الجاودار والشعري هي
( الكينوا ،الدخن ،الحنطة السوداء ،نبتة القطيفة ) حيث

أنها ال تحتوي عىل نفس تسلسل الربوتني لذلك تعترب آمنة
وهناك مخاطر مرتبطة بعدم االلتزام بنظام غذائي
خال من الغلوتني ،ضعف التغذية ،وضعف النمو وتأخر
ٍ
بدء وتطور سن البلوغ  ،وهشاشــة العظام وانخفاض
كثافة املعادن يف العظم ،وزيادة خطر الكســور املرضية
 ،و ورم الغدد اللمفاوية يف األمعاء الدقيقة ،و مشــاكل يف
الخصوبة ،ونتائج الحمل غري املواتية مثل ،انخفاض الوزن
عند الوالدة واإلجهــاض ،و تطوير أمراض املناعة الذاتية
األخرى مثل ،مرض السكري وقصور الغدة الدرقية
وتتوفر األطعمة املصنفة ( خاليــة من الجلوتني )
يف املحــات واملتاجر الكبرية املعروفة منذ ســنوات وقد
تحتوي أطعمة أخــرى عىل جلوتني غري مرئي ،أي القمح
أو مشــتقات الجولتني التي قد تكــون ضمن املكونات
املســتخدمة كمكثف أو أغشــية واقية مــن ضمنها( :
الهامربقر  ،الصلصات  ،الحساء املجفف  ،الجبن املعالج )
ومع التثقيف املستمر نتاج أمة واعية ملمة لتفادي اإلصابة
بمرض حساسية القمح .

مساعد المشرف على وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

ورشة عمل الزيوت العطرية
لطالبات علوم وآداب عنيزة
حميدة عيل الصالحي
بالتعاون مع طالبات قسم
تعليم أســاس وقسم األحياء
بكلية العلوم واآلداب بعنيزة،
أقيمت ورشــة عمل بعنوان
(تحضري الزيــوت العطرية)
بهدف رفع الــروح املعنوية
للطالبات بعــد ضغط فصل
كامل من الجد واالجتهاد وقرب
وقــت االختبــارات النهائية،
بــإرشاف الدكتــورة نجالء
صالح ،وحرض الورشــة 45
طالبة أبدين إعجابهن بمحتوى
الدورة.
وتأتــي الفكرة من خالل
تحضــر الزيــوت العطرية
واســتخالصها من النباتات

الطبيعية  % 100بدون كحول
وبطرق صحية وآمنة ،وتحضري
الكريمــات املعطرة وتوظيف
الزيوت العطرية املستخرجة
يدويــا ً يف تصنيع الشــموع
الفواحة ،والفواحات املصنوعة
من الجيالتني الخام ،ملا له من
أثر عىل نفسية اإلنسان ،وكيفية
استخدام الزيوت العطرية يف
املنزل وتعطريه ،وتأثري الزيوت
العطرية يف إزالة القلق والتوتر
ونرش جو االسرتخاء باملنزل.
وتهدف الورشة إىل تحفيز
الطالبة مســتقبال وتعليمها
كيف تنشــئ مرشوعا صغريا
تخرج بــه إيل املجتمع املحيط
بها يف ســوق العمل ،وكيف
تتعامل مع املجتمع وتنفع به.
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خبراء التقنية والجرائم المعلوماتية يحذرون من االنجراف
خلف مروجي الهاشتاقات المسيئة

الفراج

حمد القاضي

طالب بمصلى الجامعة

زمزمي

الفراج :أعداء

الوطن يستغلون

الهاشتاقات برفعها
إلى الظهور

العالمي (ترند)
لإلساءة إليه

الشويحاني

منذ ظهور برامــج التواصل
االجتماعي وانتشــارها بني الناس
عىل نطاق واسع ،أصبحت خدمات
الوســم "الهشــتاق" ،خاصة عىل
موقع التغريدات القصرية "تويرت"
ســاحا ذا حديــن يســتخدمها
املشــاركون إما ملحاربة ومهاجمة
الجهات أو دعمهــا ،وذلك بهدف
خدمة املجتمــع أو لتحقيق أهداف
ومآرب شخصية ،وكان للجامعات
نصيب كبري من هذه الهاشــتاقات
التي يشارك فيها الطلبة وغريهم يف
هذا الجانب أو ذاك.
"صحيفة الجامعــة" التقت

الطالب وأخــذت آراءهــم وآراء
مختصــن وخــراء يف التقنيــة
والجرائم املعلوماتية لتبيان وقائع
األمور.
يف البدايــة اعتــر عبداللــه
السدحان طالب الهندسة املدنية أن
املشاركة بالهاشتاقات نجحت يف أن
توصل صوت األغلبية للمســؤول،
كما أن موقع التويرت يتميز بخاصية
إعــادة التغريد للمطالــب الجيدة
والتــي تؤيد نفس الــرأي ،مؤكدًا
مشاركته مثال يف هاشتاقات املطالبة
بتعليق الدراســة يف حال ســوء
الطقس أو موجات الغبار الشديدة.

ماجد العتيبي

عادل العنزي

السدحان

السلومي

ورأى عبدالرحمن الســلومي
الطالب بكلية الهندسة أن املسؤولني
بالجامعة عليهــم الرتكيز يف اليشء
املفيد بهشــتاقات تويرت ،وتحديدا
شــكاوى املكافآت ومرحلة ما بعد
االختبــارات ،مشــرا إىل أن عالم
تويرت يضج بالرســائل غري الالئقة
التي تتضمن السب والتطاول وعىل
املســؤول الفرز ،مطالبــا بإيجاد
خطــوط للتواصل مــع الجامعة
لتوصيل الرســالة بشــكل أرسع
وأفضل ،مثــل رقــم للواتس آب
إليصال الرســائل أو أي وســيلة
أخرى.

من جهته ،أشاد عادل العنزي
طالــب الهندســة الكهربائية-بتفاعل حساب الجامعة عىل تويرت
وإبراز أنشطتها ،وهذا دور إيجابي،
مشــرًا إىل أنه يوجد بعض الطالب
الذين يستخدمون "الطقطقة" عىل
بعض األنشــطة وهذا أمر سلبي،
مبينا أن األسلوب والرسالة الجيدة
يوصالن الرســالة بشــكل أفضل
وتفي بالغــرض ،مؤكــدًا أنه لم
يشارك بالهشتاق ،وعرب عن استيائه
من بعض الردود السلبية والسيئة.
كمــا أوضح ماجــد العتيبي
-طالب الهندســة الكهربائية -أن

تفاعل الجامعــة عىل موقع التويرت
جيد ،ولكنه ليــس برنامج تواصل
مع الجامعة ،مؤكدا أن الهشتاقات
التي يصدرها البعض عن الجامعة
ليس لها معنــى ،وأن هناك 90%
منها كاذبة ،مشــرا إىل أن وجود
حســاب يعنى بخدمة الطالب هو
الحل األمثل.
وباســتطالع رأي خبري تقني
متخصص أكد يوسف الشويحاني
أن ظهــور فكرة (الوســم) أو ما
يسمى باملصطلح التقني (هاشتاق)
وهي عبــارة عن وعــاء إلكرتوني
يجمــع بداخلــه كل مــا يتعلق

بموضوع محدد يقوم أَي مستخدم
بإنشــائه ،قــد أســهم يف معرفة
املوضوعات التي تهم رشائح محددة
من الناس ،وبقدر أهمية املوضوع
تزيــد التغريدات فيــه أو تنقص،
ثم تقــوم الشــبكات االجتماعية
بفهرســة تلك الوسوم لتظهرها لك
حسب األكثر نشــاطا عىل مساحة
جغرافية محددة ،ســواء دولة أو
مدينــة أو إقليم ،حيث يســتخدم
الباحثون األكاديميون ،واملسوقون،
والجنائيــون ،والسياســيون تلك
الوســوم ملعرفة توجهــات األفراد
وقياس ميولهم واتجاهاتهم.
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مختص جرائم معلوماتية «الفراج» يحذر :المشاركة بهاشتاقات مسيئة تصل إلى المساس

بالنظام العام وعقوبتها السجن لخمس سنوات وغرامة ثالثة ماليين ريال مع التشهير بالمغرد
الطالب العتيبي:
 % 90من

الهاشتاقات التي

تصدر على الجامعة
كاذبة

الطالب

السلومي:

نطالب بخطوط
تواصل مع

الجامعة إليصال
مشاكلنا غير

التويتر والواتس
آب مثال

ويرى "الشــويحاني" أن
كثريا مــن األفراد قد اســتغلوا
من هذا املنطلق هــذه املميزات
الكبرية للوســم يف القيام بإنشاء
موضوع ما ،وبغض
(هاشتاق) يف
ٍ
النظر عن كونه صادقا أم مزيفا
إال أنهم يلجؤون إىل بعض الطرق
اإللكرتونية التي تســاعدهم عىل
نرش هذا الهاشــتاق ،مما يجعله
متصدرا قائمة األكثر تداوال دون
تدخل برشي ،ومن أمثلة ذلك:
 1يقــوم بعــض املربمجنيبصناعة برنامج ( )onlineيقوم
من خالله بإدراج قاعدة بيانات
تحتوي عىل آالف املســتخدمني،
ثم يقوم بدوره بإدراج تغريدات
محددة ،ثم يقــوم ذلك الربنامج
بسحب تلك التغريدات وإدراجها
يف تلك الحســابات آليا ،فيصعد
بذلك الهاشتاق فيجده الناس يف
قائمة األكثر تداوال فال يزيد النار
إال لهيبا.
 -٢تقوم رشكات الشــبكات
االجتماعيــة برتويــج بعــض
الهاشــتاقات ألغراض تجارية
أو غريها مقابل رســوم مالية،
ويســتطيع صاحب الهاشتاق
اختيــار مســتهدفني حســب
منطقتهم الجغرافية أو حســب

جنسهم أو اهتماماتهم.

صحتهم وسقمهم.

 -٣تقــوم بعــض الرشكات
بخدمات (الرتويج عرب الشبكات
االجتماعيــة) بموجب عقود مع
تلك الــركات ،وهي تســاعد
املستخدمني بإيجاد قواعد بيانات
لتغريداتهم ونرشها وترويجها،
وتقوم برصد األوقات النشطة ليال
أو نهــارا ومزامنتها وغريها من
الخدمات ،وغالبا ما يستخدم تلك
التقنيات الرشكات وليس األفراد
بهدف ترويج منتجاتهم.

بدوره ،أشــار عضو مجلس
الشورى الســابق األستاذ حمد
القايض ،إىل أنه إذا كان الهاشتاق
موضوعيا وينتقد خطأ ما بأسلوب
مــؤدب ،أو مالحظــة بهــدف
معالجته وتصحيحه فهذا جيد،
وهو نوع مــن النقد املوضوعي
املطلوب ،ولكــن إذا كان هدف
الهاشتاق غري موضوعي أو توجها
سلبيا ناحية شــخصية ما فهنا
يفقد الهاشــتاق قيمته ،وال يعبأ
أحد بهذه التغريدة ،مشــرا إىل
أهمية أن تكون املشــاركة تخدم
املجتمــع والوطــن ،وأن يكون
خطابنا بعيدا عن الذاتية ويتناول
القضية بنقد هادف ،ونستطيع
أن نوظف اإلعالم الرقمي أو غريه
بشكل إيجابي.

 -٤يحــدث أحيانــا أن يقوم
أحدهم بإثــارة موضوع يالمس
قيــم املجتمــع أو معتقداتــه
مســتخدما األداة التــي تقول
(خالف تعرف) فيشاركه كم كبري
من املغردين بني مؤيد ومعارض
يرفعون الهاشــتاق إىل (األكثر
تداوال).
وأضاف "الشــويحاني" أن
كثريا من املغردين يســتخدمون
باإلضافة إىل ذلــك حيال متنوعة
ينفقــون فيهــا املــال لنرش
مواضيعهم ،وتارة يســتخدمون
ثغــرات عاطفية لــدى املجتمع
يســتهدفون فيهــا عقولهم أو
معتقداتهــم أو بالدهم أو حتى

وعن سوء استخدام الهاشتاقات
أكد املختص والباحث يف الجرائم
املعلوماتية عبداللــه بن محمد
الفراج ،أن مشاركة الطالب عىل
الهاشتاقات الخاصة بالجامعة قد
تصل إىل املساس بالنظام العام
وعقوبته تصل إىل ســجن خمس
سنوات وغرامة ثالثة ماليني ريال،
مع التشــهري باملغرد وفق نظام

مكافحة الجرائم املعلوماتية ووفق
التعديل عىل املادة السادسة منه.
وذلك إذا أدى الهاشتاق إىل أيًّ
من األمور اآلتية:
 1تأليــب الــرأي العام ولوعىل مســتوى طــاب الجامعة
ومنســوبيها عىل الجامعة أو أي
من كلياتها وإداراتها.
 2الدعــوة إىل التجمعات أواالعتصامــات داخــل الجامعة
لرفض أي قرار أصدرته الجامعة
أو للضغط عليهــا إلصدار قرار
يرغب فيه الطالب أو ألي أمر كان.
وأكــد "الفــراج" أنه يجب
الحذر من إنشــاء الهاشتاقات
املسيئة للجهات أو األفراد ،وعىل
صاحب الحق أن يخاطب الجهة
املعنية بالطرق الرسمية أو اللجوء
للمحكمــة اإلداريــة ألخذ حقه
بالنظام.
إذ إن الهاشــتاق اذا ُكتــب
اســتغله أعداء الوطن برفعه إىل
الظهور العاملي (ترند) لإلساءة
للوطــن ومؤسســاته وتأجيج
املواطنني عــى الحكومة أو إدارة

املؤسسات والجهات الحكومية،
مما يؤدي لنرش صورة سلبية عن
الوطن ،ويُفرح األعداء واملرتبصني
بالوطــن ،والــكل يالحظ مدى
مشــاركة الحاقدين أو من دول
أعداء عىل أي هاشــتاق ييسء إىل
اململكة العربية السعودية.
وأشــار "الفراج" إىل رضورة
التزام جميع أفراد املجتمع بتعاليم
اإلسالم والخوف من الله ومراقبته
يف جميع ما يكتبه املســلم ،سواء
يف مســائل الرشيعة أو اآلداب أو
مناقشة أي مشكلة ،ألنه محاسب
أمام الله عن كل ما يكتبه أو يتلفظ
به ،كما أنه محاسب أمام النظام
كذلك يف كل مــا هو مجرم وفق
نظام الجرائم املعلوماتية ،والذي
نص عىل أن املحــرض واملتفق
واملساعد يعاقبون بما ال يتجاوز
الحد األعــى للعقوبة يف الجرائم
املعلوماتيــة إذا وقعت الجريمة،
وبمــا ال يزيد عــى نصف الحد
األعىل إذا لم تقع الجريمة ،فمجرد
االتفاق عــى ارتكاب الجريمة أو
التحريض عليها أو املســاعدة يف
ارتكابها محل للعقوبة ولو لم تقع
الجريمة كما جاء يف املادة التاسعة
من النظام.
ولذا فقد ناشــد الجميع عدم
الخوض يف مــا ال يعنيهم ،وعىل

الخبير التقني
« الشويحاني»
يكشف الطرق
الوهمية لرفع
الهاشتاقات لترند
على التويتر
من يعنيه األمــر التقدم للجهات
املختصة وفق األنظمة ألخذ حقه،
والنظام كفل الحق للجميع ،وكل
من طالب بحق مرشوع له أعطاه
النظام حقه مــن خالل الطرق
الرســمية ،أما مجرد التشويش
من خــال شــبكات التواصل
االجتماعي فهــذا ال يرد حقا ،بل
قد يوقع الكاتب واملصور والنارش
واملرسل يف الجريمة.
وأهاب "الفــراج" بالجميع
بــرورة االطالع عــى نظام
مكافحة جرائم املعلوماتية ،وهو
متاح للجميع مــن خالل موقع
هيئة الخرباء بمجلــس الوزراء،
ومن خالل موقع هيئة االتصاالت
وتقنية املعلومات.
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ً
ً
ً
وسياسيا
وأمنيا
دفاعيا
لبحث التهديدات اإليرانية وتعزيز وحدة دول المجلس

خادم الحرمين الشريفين يرأس القمة الخليجية الـ( )39اليوم األحد
بالرياض لمزيد من التعاون والتكامل الخليجي
برئاسة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،تنطلق
اليوم األحد يف الرياض القمة الخليجية
التاسعة والثالثون بحضور قادة
املجلس لبحث عدد من القضايا
الهامة املحيطة بدول املجلس سياسيا ً
واقتصاديا ً وأمنيا ً وعسكرياً ،حيث
تعقد هذه القمة يف ظروف بالغة
األهمية تعيشها الدول العربية ،وكذلك
التهديدات والتدخالت اإليرانية يف شؤون
دول املجلس والدول العربية ،ودعمها
للميليشيات الحوثية يف اليمن وتهديد
املالحة الدولية .ورصح األمني العام
ملجلس التعاون الدكتور عبداللطيف
بن راشد الزياني بأن أصحاب الجاللة
والسمو قادة دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،يحفظهم الله،
سيعقدون اجتماع الدورة التاسعة

والثالثني للمجلس األعىل ملجلس التعاون
برئاسة خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية.
وقد أعرب األمني العام عن فخره
واعتزازه بتكليفه من املقام السامي
لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،يحفظه الله ،بنقل
الدعوة الكريمة إىل إخوانه أصحاب
الجاللة والسمو قادة دول املجلس
للمشاركة يف اجتماع الدورة التاسعة
والثالثني للمجلس األعىل ملجلس
التعاون.
وقال" :إن أصحاب الجاللة والسمو
سيبحثون عددا من املوضوعات املهمة
يف مسرية العمل الخليجي املشرتك،
وما تم إنجازه يف إطار تحقيق التكامل
والتعاون الخليجي يف املجاالت

السياسية والدفاعية واالقتصادية
والقانونية ،كما سينظرون يف التقارير
والتوصيات املرفوعة من قبل اللجان
الوزارية املختصة واألمانة العامة.
وأضاف" :أن أصحاب الجاللة
والسمو سوف يبحثون أيضا آخر
التطورات السياسية اإلقليمية والدولية،
ومستجدات األوضاع األمنية يف
املنطقة" .وأعرب الدكتور عبداللطيف
بن راشد الزياني عن أمله يف أن تسفر
هذه القمة املباركة ألصحاب الجاللة
والسمو قادة دول املجلس ،رعاهم الله،
عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون
والتكامل الخليجي يف مختلف املجاالت،
وتحقق تطلعات مواطنيها ملزيد من
التكاتف والتالحم والتآزر ملواجهة كافة
التحديات ،والحفاظ عىل أمن واستقرار
دول املجلس واملنطقة عموما.

الجوانب التجارية تهيمن على القمة

حضور الفت وترحيب دولي بولي العهد في قمة مجموعة الـ20
ولي العهد يلتقي رؤساء
أمريكا وروسيا والصين
وفرنسا وكوريا الجنوبية
والمكسيك على هامش
القمة
رحب قادة العالم بويل العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع األمري محمد بن سلمان خالل
قمة العرشين ،حيث عقد سموه لقاء وديا مع الرئيس
األمريكي دونالد ترمب ،كما التقى الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون ،والرئيس الصيني يش جني بينغ.
وتصافح األمري محمد بن سلمان ،مع الرئيس
الرويس فالديمري بوتني ،وتبادال االبتسامات والشد عىل
األيدي خالل التقاط الصورة الجماعية لزعماء أكرب
االقتصادات يف العالم.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية يف حسابها
عىل "تويرت" أن ويل العهد التقى رئييس كوريا
الجنوبية واملكسيك عىل هامش القمة ،كما التقى رئيس
جمهورية جنوب إفريقيا سرييل رامافوزا ،ونائب
الرئيس اإلندونييس ،ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مودي ،وتم خالل اللقاء استعراض آفاق التعاون
الثنائي بني البلدين الصديقني ،يف املجاالت السياسية
واألمنية واالقتصادية واالستثمارية والزراعية والطاقة
والثقافة والتقنية.
فيما استقبل مؤتمر قمة مجموعة العرشين هذا
العام ،أكثر من  30قائدا عامليا ،وتع ّد اللقاءات
الثنائية التي يعقدها ويل العهد عىل هامش أعمال
القمة مع قادة املجموعة ،دليال واضحا عىل الدور
املؤثر لسموه عىل املستوى العاملي ،وحرص قادة
العالم عىل االلتقاء باألمري محمد بن سلمان ،متى ما
سمحت الفرصة بذلك .وترأس الرئيس األرجنتيني

ماوريسيو ماكري جلسة افتتاح القمة ،مؤكدا الحاجة
إىل مناقشات رصيحة ،ومعربا عن أمله يف أن تتمكن
األطراف من التوصل إىل توافق يف اآلراء يف مواجهة
التغريات االقتصادية واالجتماعية العاملية الرسيعة،
وقال الرئيس األرجنتيني يف كلمته االفتتاحية" :نريد
أن نتجاوز الخالفات عىل أسس الحوار" ،معتربا أن
"هناك فرصا للتقدم رغم التحديات عىل مختلف
املستويات".
وشدد ماكري عىل أن "التحديات العاملية بحاجة
إىل حلول عاملية" ،مضيفا" :بالحوار نستطيع بناء
مستقبل مرشق نقيض فيه عىل الفقر" ،وأضاف
أن جوهر قمة العرشين احرتام االختالفات وتعزيز
الحوار ،مشريا إىل أن قادة الدول سيبحثون مسائل
التجارة الدولية واالستقرار املايل.
وتعد قضية التجارة نقطة محورية خالل القمة،
التي تخيم عليها أيضا توترات جديدة بشأن أوكرانيا
وتزايد االنقسامات بسبب التغري املناخي ،وبعد فرض
رسوم عقابية عىل سلع صينية والتهديد بفرض املزيد
يف كانون الثاني (يناير) من جانب أمريكا ،فهل يتمكن
أكرب اقتصادين يف العالم من تفعيل وقف حربهما
التجارية ،التي قد تؤدي إىل تأثريات متتالية عىل
مستوى العالم ،بعد فرض ترمب رسوما عىل ما قيمته
 250مليار دوالر من السلع الصينية املستوردة.

معالجة التحديات

خالل عام  ،2018ركزت مجموعة العرشين عىل
الحاجة إىل تبني الفرص ومعالجة التحديات التي
تفرضها التحوالت التكنولوجية عىل االقتصاد العاملي
وأسواق العمل ،خالل الرتكيز عىل مستقبل العمل
والتأثريات املتوقعة عىل السياسات العامة ،كما تسعى
املجموعة إىل إثراء جدول أعمالها وصناعة قراراتها،
عرب االعتماد عىل وجهات نظر وخربات مختلفة عما
تقدمه بالدها األعضاء ومنظماتها ،من خالل العمل
بشكل وثيق مع عدد من املجموعات املشاركة التي
تمثل منظمات املجتمع املدني من دول مجموعة
العرشين.

 5000موفد

تسهم املنظمات الدولية الرئيسية والدول املشاركة
بالقمة يف صنع السياسات الخاصة بمجموعة
العرشين ،كما أن اجتماعات املجموعة التي امتدت عىل
مدار عام  ،2018والتي توجت بقمة القادة يف بوينس
آيريس ،اجتذبت ما يزيد عىل  5000موفد ،وضمت
 12مسار عمل و 84اجتماع عمل ،وشملت  11مدينة
مضيفة يف األرجنتني ،وعقد يف إطارها  28اجتماعا
ماليا ،وتم إصدار  11بيانا مشرتكا يف االجتماعات

الوزارية ،وعقد  14اجتماعا وزاريا و 7مؤتمرات قمة
مشاركة.

 19دولة

تتكون مجموعة العرشين ،من  19دولة واالتحاد
األوروبي ،وتمثل  85%من الناتج االقتصادي العاملي،
وثلثا سكان العالم ،وثالثة أرباع حجم التجارة الدولية،
وقرابة  80%من إجمايل حجم االستثمار العاملي،
والدول الـ 19هي :األرجنتني ،أسرتاليا ،الربازيل،
كندا ،الصني ،أملانيا ،فرنسا ،الهند ،إندونيسيا ،إيطاليا،
اليابان ،املكسيك ،روسيا ،السعودية ،جنوب إفريقيا،
كوريا الجنوبية ،تركيا ،بريطانيا ،الواليات املتحدة.

الضرائب والطاقة

تركز املجموعة عىل كثري من القضايا ذات األهمية
العاملية ،مثل الرضائب والطاقة والزراعة ،عىل الرغم
من أن االقتصاد العاملي هو املوضوع الذي يشغل
معظم جدول أعمالها ،وتشمل بعض املوضوعات التي
أضيفت حديثا إىل جدول أعمال املجموعة ،ملف تعزيز
إدماج النساء والشباب يف االقتصاد ،وتوسيع شمولية
دائرة األعمال لتضم مزيدا من الرشائح االجتماعية،
والصحة العاملية ،ودعم خطة التنمية املستدامة لعام
.2030
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هاتف Xiaomi Pocophone F1
من شركة شاومي
 شاشة مزودة بطبقة  Gorilla Glassاملقاومة للخدش. كامريا خلفية مزدوجة بدقة  12ميجا بكســل مع فتحة  1.9/fوعدسةثانية بدقة  5ميجا بكسل مع فتحة . 2.0/f
 جودة تصوير بدقة  1080بكسل بمعدل  240/30إطار يف الثانية. كامريا أمامية بدقة  20ميجا بكسل مع فتحة  2.0/fمع إمكانية التعرفعىل الوجه.
 معالج  845 Snapdragonثماني النواة برتدد  2.8x4جيجا هرتز. نظام تشغيل أندرويد أوريو اإلصدار .8.1 بطارية هاتف بســعة  4000مليل أمبري تســتمر بالعمل لـ  6ساعاتمتواصلة.
 األلوان املتوفرة األزرق واألسود واألحمر. -سعر الهاتف  300دوالر أمريكي.

تطبيق  Zoeticلعمل مقاطع فيديو زمنية من
الصور
حرصيا ً يف متجر  Google Playتطبيق جديد للمهتمني بجمع صور شخصية
لهم أو ألطفالهم أو حتى ملنازلهم ورؤيتها بعد مرور زمن مع املقارنة للتغيريات
التي طرأت عليها ،فتطبيق  Zoeticيوفر هــذه امليزة الجديدة فبإمكانه تجميع
الصــور امللتقطة وصناعة فيديو زمني مع الرتكيــز عىل أهم النقاط املتغرية مع
مرور الوقت ليظهر الناتج النهائي بشكل طبيعي مع إمكانية التحكم يف الكامريا
وظروف اإلضاءة من لقطة ألخرى.
التطبيق متاح بنســختني األوىل مجانية بخيارات محدودة والثانية مدفوعة
الثمن مع مميزات أعم وأشمل وقدرة عىل إنتاج مقاطع فيديو إضافية.

ﻛﺎﻣﻴﺮا  YN٤٥٠ﺑﻨﻈﺎم أﻧﺪروﻳﺪ
وﻋﺪﺳﺔ Canon EF
 -א   5א

كليك

حسن أحمد العواجي

اختراق أمازون
(نحن نتواصل معك لنخربك أن موقعنا عىل الويب كشف عن غري
قصد اسمك وعنوان بريدك اإللكرتوني بسبب خطأ فني) ...هذه
الجملة تم إرسالها ملجموعة من عمالء موقع التجارة اإللكرتونية
األشهر (أمازون) كإجراء احرتازي بعد اكتشاف خلل يف املوقع
أدى لكشــف بيانات العمالء ،وأضافت أمــازون( :تم اصالح
املشــكلة ،وال توجد حاجة لتغيري كلمة املــرور الخاصة بك أو
اتخاذ أي اجراء آخر ،أمن حسابك هو أهم أولوياتنا) ورغم كل
الرســائل واالعتذارات إال أن أمازون رفضت إعطاء أي تفاصيل
حول عدد املســتخدمني املتأثرين بهذا اإلجراء الذي يعتقد بأنه
طال جميع من يملك حساب يف موقع التجارة اإللكرتونية األكرب
بالعالم.
هذا الرفــض القاطع يبدو بأنه إجراء مــدروس إلدارة األزمة
واحتوائها بتقليل حجم الرضر القائم والتكتم عن أي معلومات
من املمكن أن تفاقم حجم املشــكلة وتبعاتها عىل سهم أمازون
وثقة املستخدمني.
أحد املســؤولني يف رشكة األمن السيرباني  Censor Netرصح
بأن كل مســتخدم للموقع عليه تغيــر كلمة املرور الخاصة به
وتجاهل نصائح أمازون تحســبا ً ألي نتائج عكســية قد تؤدي
لكشف بيانات أخرى أكثر أهمية.
لو ســلمنا مجازا ً بأن ما حدث هو مجــرد خطأ فني يف موقع
إلكرتوني ،فمن يســتطيع تأكيد أعداد املترضرين يف ظل تكتم
املوقع عنهم ،ولو كان العدد قليال ً فلم قامت أمازون بإرســال
رســالة التحذير املغلفة باالعتذار لجميع من يملك حســاب يف
املوقع ،ولم مر الحــدث بهدوء ولم يثر ضجــة كبرية كضجة
فيســبوك التي علم بها القايص والداني ،هــل هو الوعي لدى
أمــازون والتعامل الجيد مع املوقف؟ ،أم أن تخفيضات الجمعة
البيضاء والســوداء والصفراء رصفت انتباه املستخدمني عن أي
مشكلة تقنية وإن كانت يف أكرب موقع لتجارة اإللكرتونية؟!.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية  -إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa
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ﻣﺆﺗﻤﺮ إﺟﻨﯿﺸﻦ 2018 IGNITION
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﯿﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﯾﺪر Business Insider

ﺣﺪث Slush
هﻠﺴﻨﮑﻲ -ﻓﻨﻠﻨﺪا
Slush
 TNW NYCﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻲﻓ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
ﻧﯿﻮﯾﻮرك  -اﻟﻮﻻﯾﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺷﺮﮐﺔ Slush
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

استراحة محارب

المملكة تطلق بنجاح قمرين صناعيين للتصوير عالي
الدقة « سعودي سات 5أ وسعودي سات 5ب»
رفع صاحب الســمو األمري
الدكتــور تركي بن ســعود بن
محمــد ،رئيــس مدينــة امللك
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنية،
التربيــكات لخــادم الحرمني
الرشيفــن امللــك ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ،ولصاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع -حفظهما الله -بمناسبة
نجاح إطالق القمرين الصناعيني
"سعودي سات 5أ" و"سعودي
ســات 5ب" الذي تــم يف يوم
الجمعة  7ديســمرب 2018م عند
الساعة الـ 12:12ظهرا ً بتوقيت
بكني عىل متن الصاروخ الصيني

( )2D Long Marchمن قاعدة
جيوغــوان بجمهوريــة الصني
الشعبية.
وأوضح سموه أن تحقيق هذا
اإلنجاز تم بفضل الله ثم برعاية
ودعم وتوجيه خــادم الحرمني
الرشيفــن ،ومتابعــة وعناية
من ســمو ويل العهــد ،وتفاني
منســوبي املدينة ،ومســاندة
الجهات الحكومية ،مؤكدا ً أن هذا
اإلنجاز يأتي اســتكماال ً للعديد
من اإلنجــازات التي تم تحقيقها
يف مجــاالت الفضــاء والطريان
انسجاما ً مع رؤية اململكة .2030
ويأتي تحقيــق هذا اإلنجاز
كمحصلة للجهــود التي بذلتها
مدينة امللــك عبدالعزيز للعلوم

والتقنيــة عىل مدى ســنوات يف
نقل وتوطني وتطوير العديد من
التقنيات املتقدمة ،ومنها تقنيات
األقمار الصناعية ،وبناء الكوادر
الوطنيــة القادرة عــى التعامل
مع هذه التقنيات ،وإنشاء البنى
التحتية املتطورة ،مما مكن املدينة
مــن تطوير وتصنيــع القمرين
الصناعيني "ســعودي ســات
5أ" و"ســعودي سات 5ب" يف
معاملها بأيادٍ وطنية ،حيث ستتم
االســتفادة من هذيــن القمرين
يف تزويــد الجهــات الحكومية
بالصور الفضائيــة عالية الدقة
التي تضاهــي مثيالتها يف الدول
املتقدمة ،وذلك الســتخدامها يف
شــتى مجاالت التنمية الوطنية،

وســتتم إدارة وتشــغيل هذين
القمريــن مــن محطــة تحكم
متطــورة تقع يف مقــر مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالرياض.
يذكر أن مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية ســبق وأن أطلقت
 13قمرا ً صناعيا ً سعوديا ً بني عامي
 2000و2017م ،كما شــاركت يف
تنفيذ تجــارب علميــة يف الفضاء
الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء
األمريكية "ناسا" وجامعة ستانفورد
من عىل متن القمر ســعودي سات 4
يف عام 2014م ،وكذلك شــاركت يف
مهمة (تشــانق آي  )4بالتعاون مع
وكالة الفضاء الصينية يف عام 2018
الستكشاف القمر.

مع وصولنا لـــنهاية الفصل الدرايس األول من العام الجامعي
الحايل  ،وفرتة االختبارات التــي ندعو الله فيها أن يوفق طالب
الجامعــة وطالباتها يف اجتيازها بنجاح وتميز .
مناســبات كثرية وأحداث هامــة وفعاليات متعددة شــهدتها
الجامعــة خالل هــذا الفصل ،بــذل فيها منســوبو الجامعة
وطالبهــا جهودا كبــرة أظهــرت الجامعــة يف أبهى صورة
ووضعتها يف املكانة التي تليق بهــا علميا وأكاديميا ومجتمعيا،
تكاتف وتناغم بني كافة عمــادات الجامعة وإداراتها وكلياتها،
ومبادرات مجتمعية ووطنيــة ،كان لها أثرا ً كبريا ً وإيجابيا عىل
منطقة القصيم.
وقد حرصنا سواء صحيفة الجامعة أو يف اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصــال عىل إبراز هذه الصورة املرشقــة للجامعة من خالل
منابرها اإلعالمية ومنصاتها اإللكرتونية األخرى ،التي شــهدت
تفاعل الجميع.
ومع كل مناســبة ويف كل فرصة نجدد الدعوة لطالب الجامعة
وطالباتها املهتمون بمجال اإلعالم والصحافة ســواء يف التحرير
الصحفــي أو التصوير واملونتاج واإلخــراج وغريها من فنون
اإلعالم ،ليشــاركوا يف إعداد وتنفيذ املــواد اإلعالمية والصحفية
الصادرة عــن الجامعة ،حتى تســتفيد الجامعــة من طالبها
وطالباتهــا املوهوبني ،ونتيــح لهم الفرصة لصقــل مواهبهم
واكتســاب الخربات العملية واإلعالمية التي تساعدهم يف تنمية
مواهبهم.
و نرجــو الله مع بدايــة انطالقة الصحيفــة يف مطلع الفصل
الدرايس القــادم أن تواصــل تقديم رســالتها اإلعالمية التي
تعكس الجهود التي يبذلها منســوبو الجامعة ،وأن تبقى مرآة
ناصعــة لهذه الجهــود يف كافة املجاالت العلميــة واألكاديمية
وخدمة املجتمع.
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

