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بعد تقديم خدماتها ألكرث من  954مستفيد

قوافل طب األسنان بالجامعة تخت�تم حملتها
بمركز الفويلق
اختتمــت قوافل طــب بالجامعة
مبادراتها التوعوية والعالجية التاســعة
عــر بمركــز الفويلق يــوم الخميس
املــايض املوافــق 1439 / 5 / 8هـ،
بعد أن اســتمرت ملــدة ثالثــة أيام،
برعاية صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود
بــن عبدالعزيز أمري منطقــة القصيم،
وبتوجيهــات معــايل مديــر الجامعة
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود ،ليستفيد منها  954شخصا.
حيث أكــد عميد الكليــة الدكتور
ظافر األســمري أن القافلة اســتهدفت
ســكان مركز الفويلق واملراكز املجاورة
باإلضافة إىل الزيارات امليدانية للمدارس،
لتقديم للخدمــات العالجية للمراجعني،
واملواد التوعوية والتثقيفية حول سالمة
الفم واألســنان وطرق املحافظة عليها
كذلك فحص طلبة املدراس من الجنسني
وتطبيق مادة الفلورايد لطلبة الصفوف
األولية باملرحلة االبتدائية ،حيث يشارك
بالقافلة  100طالــب وطالبة متطوعني
بعد أن أســندت الكلية الطلبة إدارتها
التنفيذيــة ،لغــرس القيــادة وتحمل

املســؤولية فيهم وحب العمل التطوعي،
مؤكــدا ً أن مانــراه من عمــل احرتايف
ومتميــز يدعونــا لإلشــادة بهم وأن
نفخر بهــذه الكوكبة املتميزة من طالب
وطالبات الجامعة بكلية طب األسنان.
وأضــاف "األســمري" أن القافلة
هــي باب للعطــاء وما تحملــه الكلية
عىل عاتقها من خدمــة املجتمع ،والتي
تٌعد أحــد الركائز األساســية لجامعة
القصيم بعد التعليــم والبحث العلمي،
وهــذا الربنامج يقــدم خدمات عالجية
تخصصيه و توعويــة وتثقيفية لخدمة
املجتمع يف طب االسنان ،حيث يتم تسيري
القوافــل عىل فرتات متكــررة للقرى و
املناطــق النائية بغرض تقديم الخدمات
لكافــة املحتاجني ،مٌبينــا ً أن الربنامج
يسري وفق خطة مســبقة و تنسيق تام
مع الجهات الحكومية املختصة.
من جانبــه ّ
بي "األســمري" أنه
يشــارك بالقافلــة كالً مــن الطالب
والطالبــات وأطباء االمتيــاز و أعضاء
هيئــة التدريس وأطبــاء متطوعني من
خارج الجامعة يف كافــة التخصصات
وذلك لتقديم الخدمات العالجية لضمان

تقديــم الرعاية املميزة للمســتفيدين،
والتي تسهم يف صناعة شخصية الطبيب
الطالب وصقــل موهبته وزيادة خربته
من خالل ممارســة العمل الصحي مع
أطباء متخصصــن كذلك مقابلة حاالت
مختلفة ،والتي شــهدت إقباال ً وتفاعل
كبري من األهايل منذ إنطالقها ،بســبب
الخدمــات املقدمة عرب أجهــزة حديثة
و خصوصا ً أن العمــل مجاني و يقوم
عليه نخبة من الطالب والطالبات ،ليبلغ
عدد مســتفيديها خالل ثالثة أيام 954
شخصا من الجنسني وبمختلف األعمار.
من جهته ك ّرمــت القافلة الجهات
الحكوميــة وأهايل مركــز الفويلق عىل
دعمهــم وتســهيلهم إجراءاتها وتوفري
الخدمات الالزمــة ،الذين من جهتهم
ثمنوا لســمو أمري منطقة القصيم
ومعــايل مدير الجامعــة دعمهم
الالمحدود لهذه القوافل الخرية
والتي تقصــد املراكز والقرى
التي تفتقد الخدمات الطبية
املتطــورة معربيــن عــن
بهجتهم بمشــاركة الطالب
والطالبــات الســعوديني

لهم يف هــذه الحملة
ســائلني املــوىل أن
يوفقهــم يف مجالهــم
الصحي وتقديــم املزيد من
الحمالت التطوعيــة لخدمة دينهم
ووطنهم.

طالب كلية طب األسنان خالل تقديم الخدمات لمختلف الزوار

الجامعة تنهي استعداداتها لقيادة المرأة بتجهيز  5655موقف سيارات
أنهــت إدارة املشــاريع
بجامعة القصيم اســتعداداتها
الســتقبال الطالبــات باملدينة
الجامعيــة بـ"املليدا" بتجهيز
 5655األف موقف ســيارات
وذلك لقيادة املرأة و املقررة يف
تاريخ 1439/10/10هـ .
وتجري إدارة املشــاريع
دراسة كليات الجامعة النسائية
باملحافظــات لتجهيز مواقف
لســيارات بما يتناســب مع
عدد الطالبــات يف كل محافظة
باملنطقــة حيث يتم دراســة

مجمع كليات العلوم و املجتمع
بمحافظة عنيــزة و املذنب و
البدائع و البكريية باإلضافة إىل
مجمع كليــات الرس ومناطق
الطرفيــة و النبهانيــة وعقلة
الصقــور و رضيــة و كليات
مدينة بريدة ومنها الفروسية و
الصفراء وتجهيز قاعة دراسية
قيد اإلنشاء باالسياح وتم رفع
التصور النهائــي للمختصني
العتماد مخططات املشــاريع
ومن ثم الرشوع بالتنفيذ .
يذكــر أن معايل األســتاذ

الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الداود مديــر جامعة القصيم
تفاعل مع األمر السامي لخادم
الحرميني الرشيفني امللك سلمان
بــن عبدالعزيز  -حفظه الله –
الصادر يــوم  6محارم املايض
قبل أربعة أشــهر بالســماح
للمرأة بقيادة الســيارة وفق
الضوابط الرشعية و النظامية
وذلك بتاريخ 1439/10/10
هـــ بتوجيه مبــارش إلدارة
املشــاريع بإعــادة تخطيط
مواقف كليات الطالبات .
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أخبار الجامعة
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للمشاركة في محاور المؤتمر وفروعه المقرتحة

الجامعة تدعو الباحثني في السنة النبوية لإلسهام
في مؤتمر «مستقبل الدراسات الحديثية»
تنظم جامعة القصيم مٌمثلة
بكليــة الرشيعة والدراســات
اإلســامية ،مؤتمرا علميا عامليا
حول مستقبل الدراسات الحديثية
يف الســنة النبويــة تحت عنوان
"مستقبل الدراســات الحديثية:
رؤية اســترشافية" ،وذلك يومي
األربعاء والخميس  3-2شــعبان
1439هـــ ،بهدف اســترشاف
املجــاالت البحثيــة يف الســنة
النبويــة ،وتطوير الدراســات
العلميــة والتعليميــة والنقدية
املتعلقة بالحديــث النبوي ،حيث
تدعــو الجامعة كافــة الباحثني
واملتخصصــن من الجنســن
للمشــاركة يف محــاور املؤتمر
وفروعــه املقرتحة ،عىل أن تكون
األبحــاث مركزة عــى الجانب
االسترشايف يف هذا املجال.
وأكد الدكتور خالد أبا الخيل
عميــد الكلية ،أنه قــد تم تحديد
يوم األحــد املوافــق الرابع من
جمــادى األوىل 1439هـ ،كآخر
موعد الستقبال األفكار البحثية،
عىل أن يكون يــوم األحد املوافق
 16جمادى الثانيــة 1439هـ،
هو آخر موعد الستقبال األبحاث
واملشاركات العلمية عىل الروابط
املخصصــة للمؤتمــر يف املوقع
اإللكرتوني للجامعة ،مشــرا ً إىل

أن املؤتمر يهدف إىل املشــاركة
يف تطويــر الدراســات العلمية
والتعليميــة والنقديــة املتعلقة
بالحديث النبوي ،واقرتاح أنساق
واتجاهات للدراســات الحديثية

الحديثــي املســتقبيل ،وابتكار
أســاليب وطرق لتعلــم وتعليم
ودراسة السنة النبوية ،ومعالجة
بعض اإلشكاالت العلمية ،وكذلك
عرض مشــاريع علمية وتقنية

أبا الخيل :المؤتمر يهدف إلى تقديم
تصورات حول أولويات البحث الحديثي
المستقبلي
املستقبلية يف جميع محاور املؤتمر.
وأضــاف "أبــا الخيل" أن
املؤتمر يهدف أيضــا إىل تقديم
تصورات حــول أولويات البحث

لخدمة الحديــث النبوي ونرشه،
ومراجعــة وتقييم جهود تطوير
الدراسات العلمية يف السنة النبوية،
باإلضافــة إىل تصويب مســار

البحــوث الحديثية املســتقبلية،
عرب معرفة مواطــن الضعف يف
البحوث املعــارصة وتقديم رؤية
استرشافية.
ومن جهتهــا صنفت اللجنة
العلميــة للمؤتمــر موضوعات
األبحاث إىل عدة محــاور منها:
املصطلــح ،والنقــد الحديثي،
والتدريــب والتعليــم الحديثي،
والنــر والبحث العلمي الذي تم
تخصيصه للبحوث والدراســات
املهتمة بمســتقبل الدراســات
الحديثية باإلضافة إىل محور عن
فقه النص الحديثــي الذي يهتم
بالبحوث املتخصصة يف مستقبل
دراسات متون السنة النبوية ،وما
يتطرق للمتن من ارتباط بالعلوم
األخرى.
وقد حددت اللجنة العلمية عدة
رشوط يجب توافرها يف األبحاث
واملشاركات املقدمة من أهمها :أن
يقترص البحث عــى أحد املحاور
السابقة فقط ،وأن يتميز باألصالة
والعمق ،وأن يكون البحث جديداً,
ولم يسبق نرشه أو املشاركة به يف
أي ندوة أو مؤتمر ،باإلضافة إىل
التزام الباحث بضوابط وعنارص
منهــج البحث العلمــي ،وإجراء
التعديالت املنصــوص عليها يف
تقارير التحكيم.

وكيل الجامعة يتفقد كلية الصحة بالبكريية
قــام ســعادة وكيــل
الجامعــة الدكتــور محمــد
بن عبــد الرحمن الســعوي
بزيارة كليــة الصحة العامة
واملعلوماتيــة بمحافظــة
البكرييــة يــوم الخميــس
املوافــق 1439 /04 /24ه،
حيث كان يف اســتقباله عميد
كليــة الصحــة الدكتور فهد
بن محمد البجيدي وســعادة
وكيــل الكليــة للشــؤون
التعليميــة الدكتــور عيل بن
حليفــان الحربي وســعادة
وكيل الكلية للجودة الدكتور
ســليمان ســلمي الديحاني
ورؤساء األقسام بالكلية .
وتم خالل هذه املناســبة
عقــد اجتماع اســتمع فيها
وكيل الجامعة اىل آلية العمل
يف الوحــدات وكذلــك بعض
التحديــات التــي تواجهها
واثنى عىل االعمــال املقدمة
من الكلية وامللموسة يف كافة
الوحدات  ,و أكد "السعوي"
عىل التمســك بنقــاط القوة

لدى الجامعــة وبرامجها و
دعمها يف عدة محاور .
ويف نهايــة الجولة تفقد
وكيــل الجامعة مرافق الكلية
مــن مكتبة الكليــة والصالة
الرتفيهيــة حيث ابدى اعجابه
بالحــرص الــذى تقدمــه

الكلية لطالبها يف اســتغالل
اوقات الفراغ وحيث ان هذا
الحرص وهذا االستغالل هو
نواة مركــز االبتكار وريادة
االعمال .
و قــدم عميــد الكليــة
شــكره وتقديره لســعادة

وكيــل الجامعــة عــى هذه
الزيــارة التي تأتــي ضمن
اطار وجهود وكالة الجامعة
يف التميــز بكافــة مجاالتها
ولتحقيــق رؤيــة وتطلعات
الجامعة واالسهام يف تحقيق
رؤية اململكة .2030

03

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

إعادة األمل
منذ تأســيس اململكة العربية الســعودية وهي
تنظر إىل اليمن جارة شــقيقة تدعمها وتســاعدها
وتقف معهــا يف كل املصاعــب والتحديات تمثل يف
دعمها سياســيا ً واقتصاديــا ً وتنمويا ً ،بل وصل إىل
إيفاد عدد من املعلمني الســعوديني للمشــاركة يف
دعم مســرة التعليم يف مختلف املراحــل التعليمية،
ويف الجانب اآلخــر ويف كافة مناطــق ومحافظات
وقــرى اململكــة أتيحــت لالخــوة اليمنيني فرص
العمــل بمختلــف التخصصــات والحــرف واملهن
حيــث تشــكل الجالية اليمنيــة يف اململكة النســبة
األكــر بــن الجاليــات العربية ،وممــا يؤكد عىل
اســتمرار وقوف هــذه البالد املباركة مــع اليمن
الشــقيق ما وجه به خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيــز -حفظه الله -منــذ توليه
للحكم نحــو التصدي للعــدوان الحوثي عىل اليمن
فكانــت عاصفــة الحزم ثــم عملية إعــادة األمل
لدعــم الرشعية فيه ،وقــد كان آخر ما ســاهمت
بــه اململكة مــن دعم لليمــن الشــقيق جاء يف أمر
خادم الحرمــن الرشيفني -حفظــه الله -بوضع
وديعــة مالية قدرها  2مليــار دوالر لصالح البنك
املركــزي اليمني ،بهدف دعــم اســتقرار العملة
اليمنيــة وتأمــن الوقــود واحتياجــات الكهرباء
بصــورة منتظمــة لتحقيــق االســتقرار يف املدن
واملحافظات ،كمــا خصصت اململكــة مبالغ إلعادة
إعمار اليمــن ،وإصالح البنــى التحتية يف مجاالت
التعليــم والصحــة والطــرق والكهربــاء واملياه
وغريهــا ابتداء من يناير .2018
ويســعدنا ويرشفنــا يف جامعــة القصيــم أن
ننظــم ندوة بعنــوان الجهود اإلغاثيــة للمملكة يف
اليمــن التي ســيتضح من خاللها الــدور الرئيس
واالنســاني الذي تلعبــه اململكة يف دعمهــا لليمن
ا لشقيق .
مدير الجامعة

السعوي يستمع إلى شرح من أحد منسوبي الكلية

ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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وجه معالي مدير الجامعة بسرعة تسليمها

الجامعة تسلم  3300طالب وطالبة
وثائق التخرج
ســلمت جامعــة القصيم
ُقرابــة ( )3300وثيقة تخرج
لطــاب وطالبــات مرحلــة
البكالوريــوس بالجامعة ،وتم
التســليم عرب مختلــف الكليات
التي ستستمر يف التسليم إىل يوم
االثنني القادم ،وذلك بعد صدور
توجيه من معايل مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود يوم الثالثاء املايض
لعمداء الكليــات برسعة رصد
الدرجــات الســتخراج وثائق
التخرج للخريجني والخريجات،
حتى يتسنى للطلبة التقديم عىل
الوظائــف الحكومية والخاصة

لخدمة وطنهم.
ومــع هــذا التوجيه من
معاليه تفاعلت عمــادة القبول
والتسجيل مبارشة؛ وعىل الفور
بــدأت العمــل واملتابعة لرصد
الدرجات أوال ً بــأول ،ومن ثم
بارشت العمادة طباعة الوثائق
وأعــدت خطــة توزيعهــا يف
كليات الجامعة ،حيث أكد عميد
القبــول الدكتور فهد األحمد أن
هذا القــرار جــاء نتيجة طلب
الخريجني من مديــر الجامعة
باإلرساع يف تســليمهم الوثائق
األمر الذي تفاعــل معه معايل
مديــر الجامعة وأصــدر هذا

صحيفة
جامعة
القصيم

«الداود» يشيد باألوامر الملكية الكريمة
ويهنئ الطلبة بزيادة مكافآتهم
أشاد معايل األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بن
حمد الداود مدير جامعة القصيم ،باألوامر امللكية
الكريمة التي أصدرها خــادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – والتي
عربت عن حرصــه عىل تحقيق التنمية االقتصادية
يف البــاد مع مراعــاة الحفاظ عىل مســتويات
املعيشــة للمواطنني ،ملا ترتب عليها من تخفيف
ألعباء املعيشــة عىل املواطنني واملواطنات ،رافعا
أسمى آيات الشكر والتقدير ملقام خادم الحرمني
-حفظه الله.

التوجيــه .ورشعــت العمادة
مبــارشة يف العمل عــى تجهيز
الوثائــق وطباعتهــا وإرفاق
الســجالت األكاديميــة معها،
باإلضافة إىل املراجعة والتدقيق
ورسم خطة التوزيع يف الجامعة
والتنسيق مع كافة الكليات بهذا
الخصوص.
وأضاف "األحمد" أنه ملس
سعادة الطلبة بهذا القرار الذي
ينم عــن مســؤولية عالية من
قبل الجامعــة ،متمنيا أن يقوم
الطالب بخدمة دينهم ووطنهم
ويدفعــوا عجلــة التنمية التي
تدور برسعة يف أرجاء اململكة.

الداود

كمــا بــارك "الــداود" ألبنائــه الطالب
والطالبات ،والذين شملتهم األوامر امللكية بزيادة
مكافآتهم الشهرية بواقع  ،%10مشريا ً إىل اهتمام
خادم الحرمــن حفظه اللــه ،بأبنائه من طالب
اململكة ،بما يســهم يف االرتقاء بالعملية التعليمية
ويســاعد الطالب يف التغلب عىل بعض الصعوبات
املادية التي تواجههم ،وتخفيف األعباء املالية عن
آبائهم ،ســائالً الله تعاىل أن يحفظ بالد الحرمني
وقيادتها الرشيدة ،وأن يديم عليها األمن واألمان
واالستقرار والرخاء.

«نزاهة» ت�ثمن مشاركة الجامعة في الملتقى
السنوي لمكافحة الفساد
ثمنــت الهيئــة الوطنيــة
ملكافحــة الفســاد (نزاهــة)
مشــاركة (نــادي نزاهــة)
بجامعــة القصيــم يف فعاليات
اللقاء السنوي الثاني ملنسوبي
أنديــة نزاهــة باملؤسســات
التعليميــة 2017م ،والــذي
أقيم يــوم األربعــاء املوافق
1439/3/25هـ ،يف كلية امللك
فهــد األمنية بالريــاض ،كما
عربت عن تطلعاتها الســتمرار
التعاون مع الجامعة لرتســيخ
مبادئ حماية النزاهة وتعزيز
الشفافية ومكافحة الفساد.
وقدمــت الهيئة شــكرها

الطلبة الخري�جني خالل تسليم الوثائق

للجامعة يف خطاب رسمي ملعايل
األســتاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة،
من منطلق الرشاكة القائمة بني
الهيئة من جهــة ،والجامعات
الحكومية والكليات العسكرية
يف اململكة من جهة أخرى ،حيث
تضم هــذه املؤسســات أندية
(نزاهة) ملكافحة الفســاد ،بما
يضمــن تحقيق أعــى درجات
الشــفافية يف اإلدارة ومنــع
املمارسات الســلبية التي تؤثر
عىل االقتصاد الوطني.
يُذكــر أن عمادة شــؤون
الطالب بالجامعة ممثلة بنادي

نزاهة ،قد شــاركت يف امللتقى
الســنوي الثانــي بالتعــاون
مــع الهيئة الوطنيــة ملكافحة
الفســاد ،وذلك خالل ورشــة
عمل ،لنرش األساليب التوعوية
بأنديــة نزاهة باملؤسســات
التعليميــة بعنــوان "الواقع
والتطلعات" ،حيــث تعد هذه
هي املشــاركة الثانيــة لنادي
نزاهة بالجامعة ،بعدما شارك
العام املــايض يف امللتقى األول،
والذي يأتي بالتزامن مع اليوم
العاملي ملكافحة الفســاد الذي
يصادف  10ديســمرب من كل
عام.

صحيفة
جامعة
القصيم
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رجل في مدينة ملبورن بأسرتاليا
مبتعث من الجامعة «يغامر بحياته» لينقذ ً
أطلقت الصحافة األسرتالية
لقب "بطل نهر يارا" عىل املبتعث
السعودي من جامعة القصيم يف
أسرتاليا "أحمد املحيميد" ،الذي
أنقذ رجال كان عىل وشك الغرق
يف مدينــة ملبــورن ،وذلك يوم
األحــد 1439/5/4هـ ،حيث
خاطر بحياته إلنقاذ شــخص
غريب وقفــز بالنهر ،عىل الرغم
من وجــود ســمك القرش يف
املنطقة ،وأخرج الغريق ليدخل
املستشفى ويتلقى العالج الالزم
ويخرج بسالمة ،وقد أبدى شهود
عيان أسرتاليني إعجابهم بأخالق
وشجاعة الشاب السعودي الذي
يمثــل مبادئ الدين اإلســامي

ميــاه النهر البــاردة وإنقاذه
وســحبه إىل بر األمــان ،مؤكدا
بأن هذا الفعــل ال يتعدى كونه
عمال إنســانيا يتوافق مع القيم
واملبــادئ الســائدة يف املجتمع
السعودي املسلم.
وقدم"املحيميــد" شــكره
ملعــايل األســتاذ الدكتــور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعة القصيم ،وألفراد السفارة
السعودية يف أســراليا وأقاربه
عــى اهتمامهم وســؤالهم عنه
واتصالهم به لالطمئنان عليه.
وذكر املحيميــد يف حديثه
لعدة وسائل إعالم أسرتالية بأن
ما قام به يمثل أخالق الشــباب

المحيميد :سارعت دون تردد بالقفز في مياه
النهر الباردة بعد سماع نداء االستغاثة من
الغري�ق
وأخالقيات الشعب السعودي.
وكشف"املحيميد" يف حديثه
لوســائل اإلعالم األسرتالية عما
حدث حول نهــر الدوكالند يف
الساعة التاسعة مساء ،حيث كان
يتجول برفقــة أصدقائه بجوار
النهر ،حينما سمع استغاثة من
شخص يصارع الغرق ويطلب
النجدة وســط النهر  ،فسارع
دون تردد بالقفــز مبارشة يف

والشابات السعوديات ومبادئهم
ومعدنهم األصيــل والذي أثبت
اعتدالهم وتعايشهم مع الجميع،
هذا وقــد وجد موقــف البطل
الســعودي رواجا عرب وســائل
اإلعــام األجنبية التــي تناولت
صورا ملا حدث عــرت عن قوة
وشجاعة الشباب السعودي.
المحيميد خالل تلقيه العالج بالمستشفى

إحدى نشرات األخبار االسرتالية تشيد بموقف المحيميد

عمادة تقنية المعلومات وشركة «هواوي» توقعان مذكرة تفاهم ألول حرم جامعي
ذكي في المملكة
عىل هامــش ملتقى يوم
هواوي الســعودية ،2017
أبرمــت الجامعــة مذكرة
تفاهم مــع رشكة “هواوي
تــك إنفســتمنت العربيــة
الســعودية املحــدودة”،
بهــدف التعــاون يف مجال
تطويــر مختلــف النظــم
واملفاهيم الخاصة بخدمات
الحرم الجامعــي الذكي يف
الجامعة ،وذلــك وبموجب
املذكــرة ،وتــم اعتمــاد
رشكــة “هــواوي” املزود
لدى الجامعة يف املشــاريع
الحالية واملســتقبلية التابعة
للجامعــة كنظــام مركزي
لتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت املركزيــة ما
يســهم يف تعزيز مســتوى
كافــة الخدمــات الذكيــة
املنشــودة ،ويدعــم جهود
اإلدارة عىل صعيــد تحقيق
رؤيــة الحــرم الجامعــي
الذكــي ،بما ينســجم مع
رؤية اململكة .2030
حيــث ســتدعم خطط
“هــواوي” الجامعة يف بناء
برنامــج لتطويــر رؤيتها

الذكية وبنيــة التكنولوجيا
املطلوبــة لتنفيــذ خارطة
الطريــق الخاصــة برؤية
اململكــة للجامعــة اآلمنــة
وســتقوم
والذكيــة،
“هــواوي” بتجربــة بعض
الخدمــات التــي تســاعد
الجامعة عــى تحقيق فوائد

املتقدمــة الالزمــة لقيادة
مســرة العمل عــى تطوير
مشــاريع الجامعات الذكية
يف اململكة.
وأكــد الدكتــور عادل
بن عبداللــه العريني عميد
عمــادة تقنيــة املعلومات

«الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تيك إنفستمنت
العرب�ية السعودية» دينيس جانغ
نفخر بأن نكون شري ًكا إسرتاتيجيا لجامعة القصيم
مهمــة عــى أرض الواقع،
باإلضافــة إىل توريد أحدث
املعــدات التقنية الحرصية،
وتدريب املدربــن ،ورصد
تنمية املواهــب وغريها من
املبادرات االســتباقية التي
تســتهدف نقــل الخربات
ورفع الكفــاءات واملهارات
وتبــادل املعرفــة ،كذلــك
دعــم برنامــج التحــول،
والــذي يركــز عــى تنمية
االقتصــاد الرقمــي ،وذلك
يف إطار بناء فريــق مهني
يتمتــع باملهارات والخربات

" :تنفيــذ ا ً لتوجيهــات
القيــادة الحكيمــة وإدارة
الجامعــة بهــدف تحقيق
اإلســراتيجي
الهــدف
املتمثــل يف تطويــر مدينة
جامعيــة فريــدة ومتقدمة
مــن الناحيــة التكنولوجية
تعتمــد أعــى األســس
واملعايري العامليــة للجامعة
اآلمنــة والذكية  ،وقعنــا
مذكــرة تفاهــم ورشاكــة
مــع واحدة مــن الرشكات
الرائــدة يف مجــال تطوير
وإنشــاء الجامعــات اآلمنة

والذكية  بما يخــدم هدفنا
يف مواكبة  آخــر التطورات
التقنيــة ،ويمكننــا مــن
متابعــة ريادة العمل يف هذا
املجال عىل مســتوى املنطقة
والعالــم ويلبــي طموحات
إدارة الجامعــة ،ويتوقــع
مــن تكنولوجيــات الحرم
الجامعي اآلمن والذكي التي
ســيتم العمل عىل تطويرها
وتنفيذها أن تشــكل منصة
حيويــة لتوفــر العديد من

الخدمات الجديدة الذكية".
مــن جانبــه قــال
دينيــس جانــغ ،الرئيــس
التنفيــذي لرشكة “هواوي
تيــك إنفســتمنت العربية
بصفتهــا
الســعودية”
واحدة من مــزودي حلول
الجامعات اآلمنــة والذكية
املتقدمــة ،إننــا نفخر بأن
نكــون رشي ًكا إســراتيجيا
لجامعة القصيــم يف مجال
تلبيــة مختلــف احتياجات

حلــول تكنولوجيا املعلومات
واالتصــاالت يف اململكــة،
التــي تلعب دورا ً حيويا ً عىل
مستوى دعم مســار العمل
لتحقيــق رؤيــة اململكــة،
ونأمــل أن هــذا التعاون
ســيصب يف صالح  توفــر
املزيد من الخدمات السلسة
والذكيــة والرقميــة التي
تخــدم منســوبي وطالب
الجامعات يف اململكة.
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مركز اإلعالم واالتصال يعقد برنامج التنسيق اإلعالمي الجامعي
ويضع سياسة نشر موحدة للنشر اإللكرتوني بالجامعة
قام مركز اإلعالم واالتصال
بالجامعــة ضمــن برنامــج
التنســيق اإلعالمي الجامعي،
بعقد اللقاء األول مع املنســقني
واملنســقات للجانب اإلعالمي
للكليات والعمــادات ،بتاريخ
الثالثــاء 1439/4/15هـــ،
وبحضور الدكتور عيل السيف
وكيــل الجامعــة للشــؤون
التعليميــة ،بهــدف توضيح
السياســات اإلعالمية للجامعة،
وسياســة النــر اإللكرتوني،
والضوابــط التنظيمية ملواقع
التواصل االجتماعــي التابعة
للجامعــة ،باإلضافة إىل تنظيم
عملية النرش اإللكرتوني ،وذلك
لوضع سياســة نــر موحدة
بما يخــدم سياســة الجامعة
وتوجهها اإلعالمي.
وأكــد املــرف العام عىل
املركز األســتاذ فهد بن نومه،
يف بدايــة اللقــاء ،أن الربنامج
يهــدف لتطويــر قــدرات
املنسقني واملنسقات يف الكليات
والعمادات من الناحية اإلعالمية
من خالل برامج التدريب وعقد
اللقاءات املســتمرة واستقطاب

الكفاءات من داخل الجامعة.
وقدم "بــن نومه" رشحا
حــول آلية النــر اإللكرتوني
لكليــات ووحــدات الجامعة،
وما يتعلــق بكيفيــة تصدير
األخبار واملعلومات عن الكليات
والعمــادات ،باإلضافــة إىل
آلية نقل املعلومــات واألخبار
ووســائل التواصل بني املركز
وكافة منســقي ومنســقات
كليــات الجامعة بمــا يضمن
سهولة ورسعة وصول األخبار
من الكليــات إىل مركز اإلعالم
واالتصــال ،موجها الشــكر
لجميع املشــاركني يف اللقاء من
مختلف الكليات ،لحرصهم عىل
املشاركة.
وأوضح "بــن نومه" أن
هــذا الربنامج الــذي يرشف
عليه املركــز ،يأتي لتعزيز دور
منســقي ومنســقات الكليات
والعمــادات ،من خالل الربامج
التدريبيــة املتخصصة يف مجال
اإلعالم ،سواء من ناحية تحرير
األخبار أو النرش اإللكرتوني أو
صناعة املادة اإلعالمية ،وكذلك

كل مــا يخص األمــور الفنية
املتعلقة بهــا ،وبصناعة املواد
املرئيــة ،بما يوفــر الكثري من
الوقت والجهد ،ويســاعد عىل
رسعة تحريــر وصياغة املواد
الصحفية ،يف ظل عملية التطوير
والتحديث التي يجريها املركز،
وتعدد املنابر اإلعالمية الناطقة
باســم الجامعة ،وذلــك بعد
انتظــام صحيفــة الجامعة يف
الصــدور وتوزيعها يف مختلف
مناطق اململكة.
من جانبه أشــاد الدكتور
عيل الســيف خــال حضوره
هــذا اللقــاء والــذي يعترب
امتــدادا لالنطالقــة الحقيقية
التــي شــهدتها الجامعــة يف
العام املايض يف مجــال العمل
اإلعالمي ،باإلضافة إىل تأسيس
ووضع خطة طموحة لالرتقاء
بكل جوانب اإلعالم يف مختلف
الكليات ،مشريا ً إىل أن الجامعة
بلغــة األرقام لديهــا إنجازات
عظيمــة ،وعــدم نــر هذه
اإلنجازات وتعريف املجتمع بها
يعد ظلما ً لهذا الرصح التعليمي
الكبري.

جانب من اللقاء

كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس ٌتقيم
محاضرة لمنسوبيها عن مشروع "الكايزن"
عيســى الشالحي

أقامت كلية العلوم الصحية
التطبيقيــة بالرس ممثلة بلجنة
مــروع تحقيــق الكايــزن
محــارضة ملنســوبي الكليــة
من أعضــاء هيئــة التدريس
واملوظفني وذلك حــول أهمية
تحقيق مرشوع اســراتيجيات

يف تحســن العمل لدى املوظف
واإلدارة.
حيــث تــرأس املحارضة
عميد الكلية الدكتــور عبدالله
الرثيــع والتــي تحــدث فيها
عن أهمية تجربــة الكايزن يف
اإلدارة ويف التحســن املستمر
للعمــل وأبــان أن مفهــوم

الكايزن يعمل باألســاس عىل
توفري الجهــد والوقت والهدر
املــايل ويمكــن تطبيقها عىل
جميــع مناحي الحيــاة ،حيث
أشــار أعضــاء اللجنــة أثناء
املداخالت مع منســوبي الكلية
إىل نجــاح تجربــة الكايــزن
لدى كثري من الــدول املتقدمة
كاليابان وغريها

جانب من الندوة
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الجامعة تدشن « 7خدمات إلكرتونية» لطلبة
الدراسات العليا
دشن معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بــن حمــد الداود
مدير الجامعــة ،برنامج الحركات
األكاديميــة باســتعمال النظام
االكاديمــي والبوابــة اإللكرتونية
لطالب الدراســات العليا وذلك يوم
الثالثاء املوافــق 1439/5/6هـ،
حيث قامت عمادة الدراسات العليا
وعمادة تقنيــة املعلومات بتغيري
ســبع حركات أكاديمية وتحويلها
من املعامالت الورقية إىل اإللكرتونية
وهي :تأجيــل القبــول ,وتأجيل
الدراسة ,وحذف الفصل ,والفرصة
اإلضافية لرفع املعــدل ,والفرصة
اإلضافية النتهاء املدة ,وطي وإعادة
القيد.
وتمكن الخدمة الجديدة طالب
الدراسات العليا من إدخال طلباتهم
عن طريق اإلنرتنــت يف أي مكان
وزمــان ،وكذلــك متابعة وضعية
الطلب عــن طريــق صفحاتهم
الشخصية ،كما تتطلع العمادة إىل
تفعيل خدمة الرســائل القصرية
( )SMSقريبــا إلعــام الطالب
بنتيجــة الطلب (مقبــول أو غري
مقبول) ،باإلضافة إىل تمكني رؤساء
األقســام وعمداء الكليــات وعميد
الدراسات العليا من متابعة رسعة
تنفيــذ الحــركات األكاديمية عن

عزي�زي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد
الداود خالل تدشني الخدمات

طريق النظــام اإللكرتوني ورسعة
التواصل مع الطالب يف حال وجود
استفسارات إضافية.
وتأتي هــذه الخطوة يف إطار
حــرص الجامعــة عىل تســهيل
اإلجراءات وإتاحتهــا أمام طالب
الدراســات العليا ،بما يتماىش مع
روح العرص ويوفر الوقت والجهد،
فقد كان الطالب بالسنوات املاضية
يتوجب عليــه تنفيــذ الحركات
األكاديمية يدويا ً باستخدام النماذج
التي توفرها عمادة الدراسات العليا

عــن طريق موقعهــا اإللكرتوني،
حيث تبني أن طلب وتنفيذ الحركات
األكاديمية بواسطة النماذج اليدوية
يعد من الطرق املكلفة وغري املجدية
ألســباب عدة منها التكلفة املادية،
وفقدان الطلب ،وبطء التنفيذ.
ومن جانبــه أكــد الدكتور
عادل العرينــي عميد عمادة تقنية
املعلومات بأن هذه الخدمة املقدمة
تأتي اســتكماال لعمــل الجامعة
اإللكرتونــي يف الخدمــات املقدمة
للطالب حيث تمكــن هذه الخدمة

رؤساء األقســام والوكالء والعمداء
يف الكلية مــن االطالع عىل الطلبات
املقدمة ومعالجتها حتى االنتهاء من
قبولها لدى عمادة الدراسات العليا.
وأكــد الدكتور محمد الدغريي
عميد الدراســات العليا عىل أهمية
هــذه الخطوة للطالب للتســهيل
عليهم يف تقديــم الطلبات ومتابعة
القبول أو الرفض عرب الجوال مشريا
إىل أن تدشني هذا الربنامج من مدير
الجامعة يأتي بهدف التخلص من
املعامالت اليدويــة الورقية والتي
تستنزف الكثري من الوقت والجهد.

« 8محاضرات» و « 32ورشة عمل» في دورة االمتياز الطبي بالجامعة
وكيفية الحصــول عىل الوظيفة
فيها.
ومــن جانبه أكــد الدكتور
نزار محمد باهربي استشــاري
األمــراض الباطنيــة واملعدية
بالكليــة أن دورة االمتياز تعترب
من أهم الدورات التدريبية التي
تســاعد يف تهيئــة طالب الطب
ملرحلــة ما بعــد التخرج ،حيث
تعد ســنة االمتياز هــي البداية
الحقيقية للحياة العملية للطبيب،
مشريا إىل رضورة استمرار مثل
هذه الدورات والتوســع فيها ملا
تحققه من نتائج إيجابية لطالب
الكلية.
مشاركة الطالب بالندوة

نظمت الجامعة ممثلة بكلية
الطــب "دورة االمتياز الطبي"،
التي ناقشــت آخر املســتجدات
العلميــة والعملية ألكثر من 15
تخصصــا طبيا ،وذلــك يومي
الجمعة والســبت املاضيني بمقر
العيــادات الخارجية وبحضور
عدد من املحارضين واملختصني
من مختلــف مناطــق اململكة،
حيث تمت خالل الدورة مناقشة
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أبرز مزايا وعيوب التخصصات
الطبية.
وبلغ عدد املســتفيدين من
الــدورة أكثر مــن  150طالبا
وطالبة ،من خالل  8محارضات
علمية و 32ورشة عمل ،بمشاركة
أكثر من  20طبيبــا وطبيبة يف
مختلف التخصصــات الصحية،
حيث تمت مناقشــة كيفية رسم

خطة االمتياز ودور الطبيب مع
فريق العمل ،باإلضافة إىل عرض
آخــر املســتجدات والتحديثات
يف اختبــار الهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية ،كما رشح
املحارضون طريقة كتابة السرية
الذاتية النموذجية وعرضوا أبرز
األخطاء التي يجب تجنبها أثناء
كتابتها ،باإلضافــة إىل توضيح
الجهــات الوظيفيــة لألطباء

كما أوضح الدكتور عمادي
الوشمي ا ُملعيد يف جراحة املسالك
بالكليــة ،أن هذه الــدورة التي
تقام للمرة الخامسة عىل التوايل
يف جامعة القصيــم ،تعترب اآلن
واحدة من أفضل وأكرب الدورات
عىل مستوى التخصصات الطبية،
مشريا إىل أن فكرتها انطلقت قبل
 ٦سنوات بمبادرة من منسوبي
كلية الطب يف جامعــة القصيم
بهدف رســم طريق الطبيب قبل
التخرج و تمهيد الطريق له نحو
اختيار التخصص املناسب.

إجازتك
عزيزي الطالب وعزيزتــي الطالبة يعتقد كثريون ّ
بأن
الحياة هي العمل والدراســة فقط أو هــي اللهو والرتف
واالســتماع فقط ويقضون أوقاتهم يف رصاع مع ذواتهم
وال شــك أن هذه النظرة نظرة ضيّقــة للحياة ألنّهم بذلك
يضعون أنفسهم أمام نتائج ال وســطية فيها وال اعتدال
يضبطها وقد تســر بهم الحياة دون أن يصلوا إىل هدفهم
ألنهم قرسوا نفوســهم عىل طبائع تخالــف الفطرة التي
أودعهــم بها الخالق وحــن ذاك يصطدمون بردات فعل
عنيفة لم تكن بحســبانهم وقد علمنا رسولنا عليه الصالة
والســام املنهج الوســطي يف عبارته الخالدة حني قال
لحنظلة ريض الله عنه ( ولكن ســاعة وســاعة )  ،ولتعلم
عزيــزي الطالــب أن حياتك عبارة عــن محطات تعربها
يف طريقك نحو الهــدف تمر من خاللهــا بمراحل جادة
ولحظات جميله ،أو مؤملة من مشــاركة األصدقاء والعائلة
مناســباتهم الســعيدة ،ثم إن محطات الحزن ،ومحطات
األلم لن تنتطر يوما ً لتســأل عن حزننا وسعادتنا لذا فأوّ ل
خطوات االســتمتاع بالحياة هي أن نهتم بأنفســنا؛ ّ
ألن
لنفوســنا علينا حقاً ،ومن الظلــم أن نجهدها وال نعطيها
ّ
حقها مــن الراحة والســعادة فإذا اســتمتعت بإجازة
منتصف الفصل أو باإلجازة األســبوعية فإياك أن تكون
ممن يتنازعون مع ســاعاتهم البيولوجية بعد استقرارها
وهدوئها ثم بعد انقضائها يعانون جهدا ووقتا يف العودة
إليها واســتعادتها والنفوس بال شــك تحتــاج للرتويح
املنضبط بحــدود الدين ؛ ألنه يجدد العــودة إيل الجدية
ويخلق االســتمرارية عليها ويساعد يف تنظيم الوقت رشط
أن يكــون منظبطا بضوابط الدين ومتمشــيا مع أعراف
املجتمع وتقاليده املحمودة .
واالســتمتاع باإلجازة ال يعني أن تتخىل عن الضوابط
العامة من حيث الخلــق واألدب واعلم أنك إن فعلت فإنك
تستنبت االزدواجية بشخصيتك التي ترشع لديك التجاوز
وعدم االنضباط وقد تألف الشــخصية غــر الجادة التي
ال تهتم إال باملسلســات والطلعات الربية ومتابعة بعض
املشــاهري ثم تألفها فيصعب عليك الفطام منها،
وال يعني ما ســبق أنك ال تستورح وتمرح مع أقرانك
أو مع أرستك وأقاربك بل افعل ذلــك جاعال نصب عينيك
أن االستمتاع والرتويح خري داعم لك يف استعادة الكرة إىل
املسرية الجادة بنشاط أكرب ودافعية أعىل.
عميد عمادة القبول والتسجيل
@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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األمري فيصل بن مشعل :أعظم أصول نصرة المملكة للرسول صلى اهلل عليه
وسلم تحكيمها لشريعته واتباع سنته
أمري القصيم :قدمت المملكة أنموذج ًا حي ًا فاعالً
في تطبيق الشريعة اإلسالمية والتحاكم إليها
ونشر العقيدة اإلسالمية والدعوة إلى اهلل
أوضح صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيــم  ،أن مــن أعظم أصول
نرصة اململكة للرسول محمد صىل
الله عليه وســلم  ,هو قيام الدولة
عىل أساس تحكيم رشيعته واتباع
سنته  ،الفتا ً االنتباه إىل أن العناية
بالحرمــن الرشيفني وإعمارهما
وخدمتهما من األعمــال الجليلة
ً
خدمة
التي اضطلعت بها اململكة
لإلسالم واملسلمني  ،ملا للمملكة من
مكانة عظيمة يف قلوب املسلمني ،
بوصفها مهبطــا ً للوحي  ،وقبلة
للمسلمني ومهوى ألفئدتهم  ،حيث
أوىل املؤســس امللك عبدالعزيز -
طيــب الله ثــراه  -عظيم جهده
لخدمة الحرمني الرشيفني.
وقال ســموه  :إنه وعىل هذا
املنهج القويم ســار أبناؤه الذين
حكموا هذه البــاد حتى قدمت
اململكة للعالم أنموذجا ً حيا ً فاعالً
يف تطبيــق الرشيعة اإلســامية
والتحاكم إليهــا  ،ونرش العقيدة
اإلســامية والدعــوة إىل الله ،
وإقامة شــعرية األمر باملعروف
والنهي عن املنكر  ،وقيام التعليم
يف املدارس والجامعات عىل أصول
ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة

 ،وســعي الدولــة ـ أيدها الله ـ
إلعطاء الســنة املطهرة والسرية
النبوية الرشيفة املكانة الالئقة يف
إيجاد كليات خاصة بالسنة النبوية
 ،منوها ً بريــادة اململكة يف مجال
نرصة الرسول ص ّل الله عليه وسلم
 ،من خالل تأسيس مجمع خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله
 للحديــث النبوي الرشيف  ،وماسبقه من جوائز ومسابقات لحفظ
الســنة النبوية الرشيفة من والة
أمرنــا ،إدراكا ً منهم بأهمية إقامة
جهد مســتمر لنرصة النبي عليه
الصالة والسالم وإيمانا ً منهم أن
أمثل طرق النرصة هي نرش السنة
الصحيحة.
جاء ذلك يف كلمة لســمو أمري
منطقة القصيم خالل الجلســة
األســبوعية مع املواطنني بقرص
التوحيد بمدينة بريدة  ،بحضور
صاحب الســمو امللكــي األمري
ســلطان بن فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز  ،وأصحاب
املعايل والفضيلة  ،ووكالء اإلمارة
 ،ومسؤويل القطاعات الحكومية
والخاصة  ،وأهايل املنطقة  ،التي
كانت بعنوان "نرصة الرســول
ص ّل الله عليه وســلم وملحات من

األمري فيصل بن مشعل خالل الجلسة

مآثر الدولة الســعودية فيها" ،
قدمها املستشار الرشعي والباحث
يف السنة والسرية النبوية الدكتور
خالد الشايع التي أوضح فيها أن
االجرتاء عىل مقــام النبوة خطري
وله شــؤمه عىل من أجرموا وعىل
من حولهم إن لم ينكروا  ،إذ تقل
الربكات وتزول النعم وتحل النقم
ويذهب األمن ويظهر الفســاد و
النقص يف املعايش يف الرب والبحر.
وبني الدكتور الشايع أن من
أعظم مآثر الدولة الســعودية يف
ّ
صــى الله عليه
نرصة الرســول
وسلم تحكيمها للرشيعة املحمدية

والتحاكم إليها ،وإدارة الحكم يف
البالد قائم عليها ،كاشفا ًأنه يف املادة
األوىل من النظام األسايس للحكم
أن القرآن والسنة هما دستور هذه
اململكة ،مفيدا ً أن يف غضون النظام
األســايس للحكم تفاصيل حول
مرجعية القرآن والســنة وتأكيد
العمل بهما والترشف بخدمتهما،
ومن ذلــك أن القرآن والســنة
حاكمان عىل جميع أنظمة وقوانني
الدولة ،والعناية واإلعمار والخدمة
للحرمــن الرشيفني وقاصديهما
والعناية باملسجد النبوي ،والسنة
النبويــة تعليما ً وعمــاً ونرشا ً

وكيل محافظة الرس يرعى معرض "مع َا ضد اإلرهاب والفكر الضال"
رعى وكيــل محافظة الرس
بــدر محمد العســاف مســاء
الخميس ١٤٣٩/٥/٨هـ معرضا ً
بعنوان " معا َ ضد اإلرهاب والفكر
الضــال" والذي أقيم بالســوق
التجاري شمال املحافظة بتنظيم
من أندية الحــي" بنات" التابعة
لتعليم الرس.
واســتمع الحضور يف بداية
فعاليــات املعــرض إىل رشح
مــن مرشفــة املعــرض وفاء
العقالن،بينت فيــه أن املعرض
يأتــي ضمــن حملــة مكافحة
اإلرهــاب وســلوكياته املنحرفة
وتساهم الفعالية يف توعية النشء
واملجتمع املحيل.
عقب ذلــك ألقى مدير تعليم
الرس ســليمان الطعييس كلمة
أوضح فيهــا أن املعرض يمثل
فعالية توعوية مهمة ،السيما وأنه
يأتي امتداد لجهود أدارة التعليم
ضمن مــروع حملة "معا ضد
اإلرهاب والفكــر الضال" والتي
أطلقهــا بوقت ســابق صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن ســعود

واهتماما ً وتكريما ً وعىل مستوى
اإلعالم ،باإلضافة إىل إنشاء املراكز
والهيئــات والجوائز املتخصصة
يف خدمة الســنة ونرصة الرسول
صىل الله عليه وسلم ،والدفاع عن
الجناب النبوي الرشيف يف العالم
أجمع ملا للمملكة من الثقل السيايس
والدبلومايس واالقتصادي ،وتبني
اململكة ملشــاريع قرارات أممية
يف املنظمــات الدوليــة لتجريم
اإلســاءات نحو األنبياء وبخاصة
خاتمهــم محمد صــى الله عليه
وسلم ،وإقامة املؤتمرات الدولية
يف اململكــة وخارجهــا املهتمة

بنرصة الرســول صىل الله عليه
وسلم وشمولها بالرعاية السامية
من لدن القيادة الرشيدة  -رعاها
الله  ، -ومبادرات رجال األعمال
بتبني املشــاريع األهلية العلمية
لنرصة الرسول وابتكار املشاريع
واملبادرات املحققة لهذا الغرض
الرشيف٫
ويف نهاية الجلســة  ،شارك
العديد مــن الحضــور بطرح
مداخالتهم حــول رشف نرصة
الرســول صىل الله عليه وســلم
ومآثر الســعودية قيادة وشعبا ً
فيها.

مدير فرع وزارة العمل بالقصيم يتفقد
فروع الوزارة بالبكريية

المانع خالل لقاءه األهالي بالبكريية
العساف في صورة تذكارية من عدد من األطفال

بن عبــد العزيز أمــر منطقة
القصيــم،وأن الفعالية تعد من
مساهمات أندية الحي وبمقدمتها
نادي "ارتقاء" بمحافظة الرس
مثمنا ُ جهود املنظمني من قائدات
ومرشفات األندية من منســوبات
التعليم.
وتوالت عقب ذلــك فقرات

الحفل الخطابي بنشــيد وطني،
تاله جولــة وكيل محافظة الرس
عىل أركان املعرض والذي يحتوي
أركان رســم ،ومسابقات وطنية
وثقافيــة  ،ومرسحــا ً للطفل ،
واختتمت الفعالية بتكريم أندية
الحــي املشــاركة و املنظمة ،ثم
تســليم درعا ً تذكاريا ً ملحافظة

الرس نظري دعمها حملة مكافحة
اإلرهاب.
حرض املعرض كل من رئيس
قسم النشــاط الطالبي بتعليم
الرس ماجد العويف  ،وأمني الغرفة
التجارية بالرس خالد الحناكي،
وأمني عام لجنة التنمية السياحية
بالرس محمد الحوشاني .

تفقد مدير عام فرع وزارة
العمــل والتنميــة االجتماعية
بمنطقــة القصيــم تركي بن
عبدالرحمــن املانــع  ،عددًا من
فــروع الــوزارة بمحافظــة
البكريية.
وتضمنت الزيارة التفقدية
مركز التأهيل الشامل بالبكريية،
ووحــدة الخدمات املســاندة
بالبكريية ،ومكتب العمل ،ومكتب

الضمان االجتماعي باملحافظة.
وشــدد املانع عىل مسؤويل
الفــروع بمحافظــة البكريية،
برضورة متابعــة آليات العمل
والتوجيه بخدمــة جميع فئات
املجتمع والحــرص عىل تقدير
الخدمات املطلوبة وبذل قصارى
الجهد لتذليل الصعاب وتيســر
تقديم الخدمة املناسبة وبالجودة
املطلوبة للنزالء واملستفيدين.

صحيفة
جامعة
القصيم

القصيم
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«التجارة» تداهم مؤسسة مخالفة
تقوم بالتقسيط دون ترخيص

وزارة ا����رة وا������ر
Ministry of Commerce and Investment

جانب من الفعاليات المصاحبة لقرية الغضا السياحية

«جناح الملك سلمان» أهم وأبرز برامج ولوحات
مهرجان الغضا  ،والذي يحكي الوطن الغالي
بماضيه العري�ق وحاضره الزاهر ومستقبله
المشرق
تعد قريــة مهرجان الغضا
بمحافظة عنيزة واحدة من املواقع
الســياحية بمنطقــة القصيم،
وتتميــز بخصوصيتها من حيث
املوقع واملســاحة بــن الكثبان
الرملية يف مساحة تزيد عىل 400
ألف مرت مربع ،تطوقها أشــجار
الغضــا التي تتمايــز بأطوالها
املختلفة .
وأصبــح مهرجــان الغضا
بصمة فريدة من نوعه من حيث
الهدف واملعنــى لثقافة مجتمع
تأصل لديه عشــق البيئة الربية
وكيفية الحفاظ عــى هذا اإلرث
من أشــجار الغضا الذي أصبح
عشق أهايل عنيزة ،توارثوه ً
جيل

بعد جيــل ،وأصبح اســتزراع
الغضــا فعالية عمليــة ،ولوحة
هي األبرز واألهــم لدى الجميع،
حيث يتســابقون كبا ًرا وصغا ًرا
يف املشــاركة يف عملية استزراعه،
حتى أصبحت القرية واحة غناء
من أشجار الغضا .
ويدرك الزائر للقرية  -وهي
مقر الفعاليات  -من الوهلة األوىل
حجم الجهد والعمــل والتنظيم
والتنــوع يف محطــات القرية
وبرامج مهرجان الغضا املتنوعة
التي تناســب الفئــات العمرية
من الزوار من الرجال والنســاء
والشباب والفتيات واألطفال .
ويشــهد املهرجــان منــذ
انطالقته قبل أربعة أيام حضو ًرا

كبريًا مــن الزوار لالســتمتاع
واملشاهدة وقضاء أجمل األوقات
داخل رحاب هذه القرية الرتاثية
الجميلة .
ويأتي من أهم وأبرز برامج
ولوحات املهرجــان جناح امللك
سلمان الذي يحكي الوطن الغايل
بماضيه العريق وحارضه الزاهر
ومســتقبله املرشق بــإذن الله،
ولوحة الرحــات الربية والبيئة
التي تتسم باملتعة والتنقل ملعرفة
كل أرسار القرية ،وكذلك مرسح
وواحة الطفل الذي يقدم فواصل
رائعة وبرامــج ترفيهية متنوعة
للطفــل تعزز ثقافته وتوســع
معارفه ومداركه ،فيما يجد الزائر
الفائدة واملتعــة وهو يتجول يف
السوق الشــعبي ،ويقيض وقتا
جميال يف اسرتاحة مقهى الغضا
الشعبي بجلساته املميزة .
كما يستمتع زوار املهرجان

بمشــاهدة الركن الخاص بالفن
التشكييل وتشــكيل املجسمات
عىل الرمال ،ومشــاهدة الطابع
الخاص للمزرعة الشــعبية وهي
تحاكي عيشــة الفالحــة قديمً ا
وكيف يقوم املزارع بحرث أرضه
وطريقــة ريها وكيــف يجني
املحصــول ،وبجانبهــا الحارة
القديمة شامخة ببيوتها الطينية
ودكاكينهــا املتالصقة وعيشــة
أهلهــا البســيطة ،إضافة لعدة
لوحات تشد أنظار الزوار كلوحة
السوق الرتاثي القديم واملقتنيات
الرتاثية ،واأللعاب والجلســات
الشــعبية ،وحديقــة الحيوانات
املفرتســة ،وعروض الســكيت،
واألرس املنتجة ،وعروض الفلكلور
الشــعبي والحرف والصناعات
اليدوية من كافة مناطق اململكة،
لتكتمل القرية بالخدمات الراقية
من خــال توفر عربــات الفود
ترك ومنطقة املطاعم وغريها من
الفعاليات واللوحات املميزة.

حصر المباني ومناطق الرتاث العمراني بالقصيم
أطلقت الهيئة العامة للسياحة
والــراث الوطني مرشوع حرص
مباني ومناطق الرتاث العمراني
يف اململكة  ،حيث تم البدء بأعمال
الحرص والتوثيق يف مدينة بريدة
و محافظات منطقة القصيم .
وأوضــح مديرعــام فرع
الهيئة العامة للســياحة والرتاث
الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم
بن عــي املشــيقح ،أن املرشوع
جاء ضمن مهــام وأعمال الهيئة
يف حرص وتوثيــق مباني الرتاث
العمراني يف اململكة وتســجيلها
يف الســجل الوطني وفق نظام
اآلثار واملتاحف والرتاث العمراني
الصادر يف عام 1436هـ .
وبــن أن الهيئــة طرحت

مرشوع حرص وتوثيــق مباني
ومواقــع الــراث العمراني يف
اململكة وأســندته ألحد الرشكات

املتخصصة يف هذا املجال  ،ويأتي
ضمن مبادرات ومشــاريع مركز
الرتاث العمرانــي الوطني الذي

يرشف عىل جميــع مواقع الرتاث
العمراني يف اململكة.
وأفــاد أن أعمــال الحرص
تتم بطرق علمية و باســتخدام
املصادر الرسمية وغري الرسمية
للمعلومــات مثــل املقابــات
الشــخصية والزيارات امليدانية
التــي تخضــع اىل منهج علمي
للتأكــد والتوثيق,مشــرا ً إىل أن
القصيــم تقع عىل طــرق الحج
القديم وتضم العديد من الشواهد
الرتاثية.
وقدر املشيقح ،إلمارة منطقة
القصيــم وجميــع محافظاتها
وألمانــة املنطقــة والرشكاء من
الجهــات الحكوميــة واألهايل
تعاونهم يف هذا املرشوع .

ضبطت الفــرق الرقابية
بوزارة التجارة واالســتثمار
اليوم أكثر من ( )20ألف شيك
موقع عىل بياض أثناء مداهمة
مؤسسة مخالفة تمارس نشاط
البيع بالتقســيط دون ســجل
تجــاري يف منطقــة القصيم
بمحافظة عنيزة .
جاء ذلك يف إطــار جهود
الوزارة يف تتبع مماريس نشاط
التقســيط دون ترخيــص أو
ســجالت تجاريــة ،حيث تم
التحري والوصــول ملعلومات
عن شــخص يمارس النشاط
استخدم مكتب مقاوالت عامة
باســم مواطنة لتنفيذ عملياته،
وتمت مداهمة املوقع بمساندة
الفرق األمنية ،وضبط أكثر من
( )1000دفرت شــيكات تحوي
يف مجملهــا عــى ( )20ألف
شيك لعمالء موقعة عىل بياض
بحوزة مالك املؤسسة  ,وتشري
الدالئــل األولية إىل اســتخدام

هذه الشــيكات كأداة ضمان ،
وتعمل فــرق الرقابة بالوزارة
عىل إحالة الشيكات إىل مؤسسة
النقد العربي السعودي بحكم
االختصاص.
كما ضبطــت الــوزارة
خــال تفتيش املنشــأة عقود
بيع بالتقسيط ،وسندات ألمر،
وأكثر من ( )50بطاقة رصاف
آيل من بنوك مختلفة لعمالء يتم
اســتخدامها لتحصيل األقساط
الشهرية.
وبــادرت الــوزارة عىل
الفور بإغالق املنشأة املخالفة،
واســتدعاء مالكها الستكمال
اإلجراءات النظامية.
وتدعو الوزارة العموم إىل
التعاون معها واإلبالغ عن أي
مخالفة تجارية ملركز البالغات
عــى الرقــم ( ،)1900أو عرب
تطبيق "بالغ تجاري" أو املوقع
اإللكرتوني للوزارة.

لجنة التنمية االجتماعية النسائية
بربيدة «حواء» تطلق برنامج
«شاور»
تطلــق لجنــة التنميــة
الـــنسائية
االجتماعيــة
بربيدة " حواء " ،برنامـــج
" شاور " لإلصالح واإلرشاد
األســـري ،أحـــد الربامج
التنموية للجنة .
رئيســة
وأوضحــت
مجلــس اإلدارة يف اللجنــة
فاطمــة عبداللــه الصمعاني
أن برنامج "شــاور أســهم
يف عالج الخالفــات األرسية
وآثارهــا عــى األرسة بكافة
الوســائل املمكنة ســواء عرب
اإلرشــاد الهاتفي املتخصص
أو اإلرشــاد اإللكرتونــي أو
اإلرشــاد باملقابلة ( اإلصالح
األرسي ) .
وبينــت أن اللجنــة
تعمل عــى تطبيــق منهجية
عالجية لإلصــاح بني ركني
األرسة املنفصلــن لتحقيــق

االســتقرار العاطفي لألبناء
بعد الطالق ،ودراســة حالة
الراغبــة يف الطــاق قبــل
وقوعه ،ســعيا لبقاء األرسة،
وكذلــك الســعي للمحافظة
عىل أمــن وســامة األرسة
وحمايتهــا ووقايتهــا مــن
التفكك  ،مشرية إىل أن خدمة
اإلصالح واإلرشــاد األرسي
املجانــي تُقدم عــر مكاتب
إرشــادية بكافــة املجاالت
األرسية والزوجية والنفســية
والرتبويــة والصحيــة ،عىل
أيــدي متخصصــات تــم
تأهيلهن وتدريبهن لإلســهام
بفاعليــة وبخصوصية تامة .
يـــذكر أن مـواعـيـــد
العمــل يف اللجنــة تبدأ من
األحد حتــى الخـــميس من
الســاعة الرابعــة حـــتى
الثـــامنة مـــسا ًء يف مـقر
اللجنــة بمدينة بريدة .
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إيقاف برامج وتخصصات إعداد المعلمني في
مرحلة البكالوري�وس
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيىس يف برقية
تلقتها الجامعات الســعودية عــى القرار القايض
بتكوين لجنة لتطويــر برامج إعداد املعلم يف كليات
الرتبية ،تحقيقا ملبادرة التحول الوطني نحو تحسني
الصورة النمطية ملهنة التعليم ،من خالل رفع كفاءة
أداء كليات الرتبية ،وارتباطها بمؤرش األداء الرئييس
القايض برفع نسبة املعلمني املجتازين الختبار قياس

مــن  %48إىل  %65عام  .2020وأشــارت الربقية
إىل اســتمرار إيقاف مرشوعات تطوير واستحداث
الربامج يف مجال الرتبية إلعداد املعلم ما قبل الخدمة،
وعدم الرشوع يف أي برنامــج للبكالوريوس إلعداد
املعلم حتى تنتهــي لجنة تطوير برامج إعداد املعلم
من أعمالها ،وذلك لحني انتهــاء اللجنة املكلفة من
أعمالها وصياغة البديل للمرحلة القادمة.

مبادرة التحول الوطني
كان وزيــر التعليم قد وجــه العام املنرصم
خطابا ملديــري الجامعات بإيقــاف الربامج يف
الجامعات نــص عىل أنه بناء عــى تكوين لجنة
لتطوير برامــج إعداد املعلم يف كليــات الرتبية،
وتحقيقــا ملبادرة التحول الوطني نحو تحســن
الصــورة النمطية ملهنة التعليــم من خالل رفع
كفاءة أداء كليات الرتبية ،وتحقيقا ألهداف اللجنة
التي تســعى إىل وضع إطار عام لتطوير منظومة
إعداد املعلم ما قبــل الخدمة ،بما يعزز قيمة مهنة
التعليم وبرفع كفــاءة األداء األكاديمي ،وخفض

أعداد املقبولــن يف البكالوريوس يف كليات الرتبية
والدبلوم بنسبة  ،%50تقرر أوال :إيقاف مشاريع
تطوير واستحداث الربامج يف مجال الرتبية إلعداد
املعلم قبل الخدمة لحــن انتهاء اللجنة املكلفة من
أعمالها وصياغة البديل املناســب للمرحلة املقبلة،
إضافة إىل إيقاف القبول بربامــج البكالوريوس
القائمة يف تخصصات تعليــم ورعاية املوهوبني
كافة ،وكذلك إيقاف الصفوف األولية ملعلم الصف
يف التعليم األســايس ،وأيضا القبــول يف تقنيات
التعليم ووسائل تكنولوجيا التعليم.

برامج إعداد المعلمني
شــكلت وزارة التعليم يف عــام  2016لجنة
لتطوير برامج إعــداد املعلمني بكليــات الرتبية
بالجامعات الســعودية ،وتولت وضع اإلطار العام
لتطويــر منظومة إعداد املعلــم يف كليات الرتبية،
من خالل تحديث األنظمة والسياســات التعليمية
املتعلقة بقبول الطالب والربامج واملناهج الدراسية

بما يتناغم مع الرؤية املستقبلية التطويرية لربامج
إعداد املعلم ،وبما يحقق تحســن املدخالت ورفع
كفاءة برامجهــا األكاديمية ،إضافــة إىل تطوير
املسارات األكاديمية والربامج التعليمية والتعلمية
بما يحقق كفــاءة نواتج كليــات الرتبية ،ويعزز
الطلب االجتماعي للتخصصات املهنية.

تخصصات تم إيقافها
كان عــدد التخصصــات التي تــم إيقاف
القبــول فيهــا  6تخصصات ،وتشــمل :برامج
البكالوريــوس لتعليــم ورعايــة املوهوبــن،
والصفــوف األوليــة ،ومعلم صــف ،والتعليم
األسايس ،وتقنيات التعليم ،ووسائل وتكنولوجيا
تعليــم ،وتضمــن التعميم الــوزاري يف حينه

خفض عدد الطلبة املقبولــن يف كليات الرتبية،
يف مرحلتــي البكالوريوس والدبلــوم الرتبوي
إىل  .%50وجــاء قرار الوزارة بعد ســنوات من
املطالبــات بإلغاء التخصصــات الجامعية التي
تكدس عدد الخريجني منها بشــكل كبري ،يفوق
تحمل سوق العمل يف اململكة.

القطاع الخاص يبدأ الشراكة مع "تطوي�ر" لتنفيذ المباني التعليمية
تستعد رشكة تطوير للمباني
(رشكة حكوميــة) وبالتعاون مع
وزارة التعليــم للبــدء يف تطبيق
برنامج الرشاكة بني القطاع العام
والخاص ،وذلك تماشيا ً مع رؤية
اململكة ( )2030وبرنامج التحول
الوطني ( )2020من خالل إنشاء
مباني تعليمية يف مختلف مناطق
اململكة.
أوضح ذلك الرئيس التنفيذي
لرشكة تطويــر للمباني املهندس
فهــد الحماد ،مشــرا ً إىل إن هذا
االســتعداد يُعد باكــورة برامج
الرشاكة مــع القطــاع الخاص
إلنشــاء املباني وعرض الفرص
االســتثمارية الواعدة من خالل
املشاركة يف تطوير وتشغيل املباني

التعليمية ورفع كفاءتها واالرتقاء
بالبيئة التعليمية لتلك املباني.
وسيشمل الربنامج (كمرحلة
أوىل) إنشــاء حوايل  60مدرسة
تضم كافــة املراحل التعليمية من
رياض األطفال ،املرحلة االبتدائية،
املتوسطة والثانوية ،وذلك للبنني
والبنات يف مدينتي مكة وجدة.
وأشــار املهندس الحماد أن
رشكة تطوير للمباني تســتقبل
حاليا ً طلبات املشاركة واالنضمام
لربنامــج الرشاكة بــن القطاع
العام والخاص ،من خالل تقديم
املستثمرين واملهتمني باملشاركة يف
برنامج الرشاكة طلب االنضمام،
والــذي من املقــرر أن ينتهي يف

السابع من شهر فرباير القادم.
ويف هــذا الســياق تعتــزم
رشكــة تطوير للمبانــي تنظيم
لقاء مفتــوح لكافة الجهات ذات
العالقــة واملهتمــن بالربنامج،
إليضاح وتقديم ملحــة عامة عن
برنامــج الرشاكــة  ،وذلك خالل
مرحلة تقديم واســتقبال طلبات
املستثمرين.
وأوضحت الرشكة أنه يمكن
للمهتمني واملســتثمرين االطالع
عىل املعلومات املتعلقة بإجراءات
االنضمــام لربنامــج الرشاكة،
والتعرف عىل متطلبــات تقديم
العــروض ،وتفاصيل املؤتمر من
خالل املوقــع اإللكرتوني لرشكة
تطوير للمباني.

صحيفة
جامعة
القصيم

صحيفة
جامعة
القصيم
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عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك
عبدالعزي�ز تحصد شهادة الجودة األيزو
ســ ّلم معايل مديــر جامعة
امللك عبدالعزيز بجــدة الدكتور
عبدالرحمــن بن عبيــد اليوبي
عمادة شــؤون الطالب شــهادة
الجودة األيــزو ,9001 : 2008
املعتمــدة مــن عمــادة الجودة
واالعتماد األكاديمي بالجامعة يف
مجال الخدمات واألنشــطة الال
صفية والربامج اإلرشادية لشطر
الطالب بالجامعــة ,وذلك بمكتب
معاليه بالجامعة ,بحضور وكالء
الجامعة.
وهنأ الدكتــور اليوبي عمادة
شؤون الطالب بهذا اإلنجاز الذي
يعكس مــدى الجهود املبذولة من
وكاالت ومراكــز وإدارات العمادة
يف خدمــة الطالب خــال العام
الدرايس ,مطالبــا ً يف الوقت ذاته
بمواصلة العطاء والتطوير والرقي
بمســتوى الخدمــات والربامج
وتقديم األفضل يف جميع املجاالت

التعليم

جامعة الباحة تشارك في "اإلثراء الشتوي"
بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية
شــاركت جامعــة الباحة
ممثلة بكلية الهندسة ،يف برنامج
اإلثراء الشــتوي ،الــذي تنظمه
جامعة امللــك عبداللــه للعلوم
والتقنية "كاوســت" ,حيث مثل
وفد الجامعة عميد كلية الهندسة
واملرشف العام عىل اإلدارة العامة
للمباني الدكتور خالد بن عبدالله

التي ترشف عليها العمادة.
من جانبه أبان عميد شــؤون
الطــاب الدكتــور عبداملنعم بن
عبدالســام الحياني ,أن حصول
العمادة عىل شــهادة األيزو يؤكد
عىل التطــور اإلداري والتنظيمي
للخدمات واألنشــطة التي تقدم

نظمت جامعة األمري محمد بن
فهد يوم األحد القادم ،ورشة عمل
ملناقشة األفكار والرؤى املطروحة
حول جائــزة جامعة األمري محمد
بن فهد ألفضل عمل متميز يف اليوم
الوطني والتــي أطلقتها الجامعة
بمبلــغ مليون ريــال موزعه عىل
خمس فروع للجائزة .
وتهدف الجائــزة إىل تقدير
وتكريم األعمــال املتميزة يف هذه
الفروع أسهاما ً من الجامعة يف دعم
مسؤولياتها تجاه خدمة املجتمع
 ،كمــا تتمحور فــروع الجائزة
الخمس حول أفضل فيلم وافضل
مشاركة مجتمعية  ,وأفضل عمل
صحفي وأفضل مؤسسة تعليمية
وأفضل فكرة عن اليوم الوطني .
وأنهــت اللجنــة التنفيذية
للجائزة الوثائق املتعلقة بالجائزة
كما تم اعــداد مســودة النظام

وقد بدأت اللجنــة يف اختيار
املشــاركني بورشــة العمل التي
تهدف اىل مناقشة النظام األسايس
والكتيــب التعريفــي للجائــزة
 ،وطــرح اآلراء واالفــكار حول
ذلك  ،واالســتفادة مــن الخربات
الوطنية من ذوي االهتمام بالشأن
االجتماعي .
وأوضــح مديــر الجامعة
الدكتور عيىس بن حسن األنصاري
أن الجائزة قد وافق عليها صاحب
السمو امللكي االمري محمد بن فهد

الخزاعي.
ونوه الدكتــور الخزاعي أن
املشاركة هدفت إىل بناء رشاكات
وبحث إمكانية التعاون يف مجال
األبحاث الهندســية ،حيث اطلع
وفد جامعة الباحــة عىل مراكز
األبحاث واملكتبة املركزية واملعامل
املتخصصة.

يذكــر أن برنامــج اإلثراء
الشــتوي يقام بشــكل سنوي
يف جامعة امللــك عبدالله للعلوم
والتقنيــة ,ويتنافس فيه باحثون
وعلمــاء ومختصني مــن جميع
أنحاء العالــم بتقديم محارضات
ونــدوات وورش عمل يف مختلف
املجاالت.

للطالب يف شــتى املجاالت ,مشريا ً
إىل خضوع اإلجراءات والتنظيمات
التــي تطبقها العمــادة ملعايري
الجودة ,بمتابعة من وكالة التطوير
بالعمادة التي بذلت جهود متميزة
إليصــال مســتوى األداء املهني
بالعمادة إىل أعىل درجات الجودة.

جامعة األمري محمد بن فهد تعقد ورشة
عمل لجائزة أفضل عمل باليوم الوطني

األســايس والكتيــب التعريفي
للجائزة والذي يشــتمل عىل كافة
عنارص الجائزة بدء من الرســالة
واالهــداف ورشوط ومعايــر
االختيار وفروع الجائزة ،و اشتمل
الكتيب عــى املعايري الخاصة لكل
فرع من فروع الجائــزة وآليات
عملها.
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بن عبدالعزيز رئيس مجلس االمناء
بالجامعة إيمانا ً من مســؤولياتها
االجتماعية تجاه املجتمع ومشاركة
من الجامعة بهذه املناسبة الوطنية
العزيزة عىل الجميع .
وبني الدكتــور األنصاري أن
الجائزة تسعى اىل تكريم وتقدير
أصحاب االعمال املتميزة ذات االثر
االيجابي عىل املجتمعات املحيطة ،
واألعمال املتسمة بالطابع العرصي
الحديث ،مشــرا ً إىل أن الجائزة
لن تقف عند حــد تكريم وتقدير
الفائزين باألعمال املتميزة يف اليوم
الوطني فحســب بل ستعمل عىل
نرش األعمال الفائزة واالســتفادة
من تطبيقاتها يف إحداث أكرب أثر
إيجابي عــى املجتمعات من هذه
األعمال إذ ترمي الجامعة ألن تكون
أيام السنة كلها يوم وطني للبالد
من خــال التفاعل مــع األعمال
املتميزة والفائزة عىل مدار العام .

الملحقية الثقافية في بريطانيا تشارك في
فعالية اللغة العرب�ية بجامعة ساوس لندن

عقدت جامعة ساوس SAOS
لندن ،الفعالية الســنوية باللغة
العربية  ،بالتعــاون بني مركز
الدراســات اإلســامية بجامعة
لندن وامللحقية الثقافية للمملكة
العربيــة الســعودية باململكة
املتحدة .
وناقشــت الفعالية عد ًد من
املحاور تناولت أفضل الطرق يف
تعلم اللغة العربية ،للربوفســور
محمد عبدالحليــم ،واللهجات يف
الجزيرة العربية للدكتور بروس
انغم ،و "اللغة العربية بني رشق
العالم العربي وغربه الســعودية
واملغــرب نموذجً ــا" للدكتور

أحمد الدبيان ،واللغــة العربية
واملوسيقى للدكتور أوين رايت .
وألقيت خــال الفعالية عدد
من القصائد من الشــعر العربي
مرتجمة باللغــة اإلنجليزية  ،إىل
جانب تسليط الضوء عىل اآلداب
والفنون املتنوعة املتعلقة باللغة
العربية .
وثمن القائمــون عىل كريس
امللك فهد للدراســات اإلسالمية
يف ســاوس بجامعة لندن الدور
الريادي الذي تقــوم به اململكة
العربية الســعودية يف دعم اللغة
والثقافة العربية يف الجامعة من

خالل تأســيس كريس امللك فهد
للدراســات العربية واإلسالمية
يف جامعــة لندن منــذ أكثر من
عرشين عامً ا ،ومن خالل التعاون
املتميز مع سفارة خادم الحرمني
الرشيفني لــدى اململكة املتحدة
وامللحقيــة الثقافية الســعودية
بلندن .
حرض الفعالية امللحق الثقايف
الســعودي باململكــة املتحدة
الدكتور عبدالعزيز املقويش وعدد
من منســوبي السفارة وامللحقية
الثقافيــة للمملكــة جمــع من
املهتمني باللغة العربية وأساتذة
اللغة العربية والرتجمة والرتاث .
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رأي

االشعة
التشخيصية بني
الحاجة والعادة

د .عبدالرحمن السياري
أستاذ مساعد
قسم تقنيات االشعة
كلية العلوم الطبية التطبيقية

يالحظ من خــال الزيارات
امليدانية أو االطالع عىل السجالت
الطبية وجداول املواعيد يف أقسام
التصوير الطبي يف مستشــفيات
اململكة العربية الســعودية زيادة
عدد الفحوص اإلشعاعية وتكرارها
بغض النظر عن مــدى الحاجة
إليها أو اســتبدالها بما يتوفر من
وسائل تشــخيص أخرى يكون
الخطر من اســتخدامها محدودا
إن لم يكن معدومــا .وال يخفى
علينــا أن األشــعة الطبية تعترب
يف الوقت الحــارض أصبحت هي
العني للطبيب لتشخيص ومعرفة
مســببات األمراض للمراجعني
للعيادات الطبيــة .ولذلك أصبح
من الروتني الوظيفــي للطبيب
طلب الفحص اإلشعاعي للمريض
يف كثري من الحاالت ما أســهم يف
رفع عدد الفحوصات اإلشــعاعية
يف اململكــة العربية الســعودية

"الطقطقة"
َّ
نتاج التعصب
الرياضي

عبدالرحمن بن محمد الـمهوس
عمادة تقنية المعلومات

مؤتمر "التَّ ُّ
عصــب الريايض
اآلثار  والحُ لول" ،هــو نِتاج عمل
عزمت جامعة القصيم عىل تفعيله يف
املنشأة التعليمية األوىل عىل مستوى
منطقة القصيم والرائدة يف املبادرات
اإليجابيَّة وسط مشــاركة متنوعة
ومتكاملــة من أهــل االختصاص
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إىل عرشات املاليني ســنويا ً خالل
العقديــن األخريين .وال يخفى أن
سبب ذلك يعود إىل التطور املستمر
يف أدوات التشــخيص اإلشعاعي
وإدخــال التكنولوجيا الحديثة يف
الحصول عىل الصور اإلشــعاعية
وتحسينها .ومن املعلوم فإن هذه
األنواع من الفحوصات اإلشعاعية
تعرض املرىض لإلشــعاع املؤين،
ممــا قد يرفع مــن خطر إصابة
الشخص بالرسطان مدى الحياة
ال ســمح اللــه .ولذلك تســعى
جميع الجهات الطبية واإلرشافية
عىل مراقبة اســتخدام األشــعة
التشــخيصية وقيــاس معدالت
الجرعات اإلشــعاعية للمرىض
والعاملني يف املجال الطبي وأيضا
املجتمع بشــكل عام والعمل عىل
تقنينها والتقليــل من اإلفراط يف
استخدامها.

ويف اآلونــة األخــرة تبذل
الجهات املســؤولة ممثلة بوزارة
الصحة وهيئة الــدواء والغذاء يف
الســعودية وهيئة التخصصات
الصحيــة العديد مــن الجهود
للتيقن مــن أن كل املرىض يعمل
لهم الفحص اإلشعاعي املناسب يف
الوقت املناسب والجرعة اإلشعاعية
املناسبة .وقد وجد أن أهم أسباب
اإلفراط يف اســتخدام األشعة يف
اململكة هو الجهل بخطورتها من
قبل رشيحة كبرية من املجتمع بما
فيهم بعض األطباء املمارســن،
وتساهل املمارسني اإلشعاعيني يف
عمل الفحوصات بدون التأكد من
مدى استفادة املريض أو احتياج
الحالة لذلــك ،اعتماد األطباء عىل
الفحوصات اإلشــعاعية بشكل
عام وعدم تطبيق معادلة الفائدة
والــرر قبل طلــب الفحص
اإلشــعاعي وأيضا عــدم وجود
قوانــن تحد من ذلك وسياســة
املحاسبة يف املنشــآت الطبية يف
حال وجود دالئل عىل االستخدام
غري املربر لتلك الفحوصات.

ويمكــن تعريــف اإلفراط
يف اســتخدام طلبات الفحوص
اإلشــعاعية إىل أنها االستخدام
غــر القانوني مــن أجل ترسيع
خــروج املريض املنــوم او عدم
عمل الفحص الرسيري للمريض
الزائــر .وقــد خلصــت بعض
املنشــورات أن ما يصل إىل 20
 %50من إجراءات التصوير ذاتالتقنية العالية تفشــل يف توفري
املعلومات التي تحســن معالجة
وشــفاء املرىض ،بل وصلت إىل
نســبة  %70يف أحد مستشفيات
منطقــة القصيــم ،وبالتايل قد
تصنــف تحت سلســلة خدمات
التصويــر غــر الرضورية عىل
أقل التقديــرات .وكثريا ما يؤدي
اإلفراط يف االستخدام إىل تعريض
املرىض لجرعات إشعاعية ال لزوم
لها ،ويزيد من الجرعة املتوسطة
للمجتمع نتيجة التعرض لألشعة
الطبية  .

اوالً :مبدأ التربير  :
أي قــرار قــد يغــر حالة
التعرض اإلشعاعي القائمة (مثالً،
إدخــال مصدر إشــعاعي جديد
أو تقليل التعــرض القائم) يجب
أن يكون نفعــه أكثر من رضره.
وهذا يعني أنه عند إدخال مصدر
إشعاعي جديد أو تقليل التعرض
القائم أو تقليــل خطر التعرض
املحتمل ،وعليه يتم تحقيق منفعة
كافية للفــرد أو منفعة عامة من

واملهتمني بالشــأن الريايض بأمل
الوصــول إىل الحلــول واملعالجة
ووضع النقاط عىل الحروف للظاهرة
التي باتت تُهدِّد تماسك األرسة وتؤثِّر
عىل الفرد الــذي هو محور االهتمام
وأساس املجتمع تحت مبدأ الرياضة
تجمعنا وال تفرقنا.
و إ َّن مبــادرة جامعة القصيم
ممثلة بكلية الرتبية يف قســم الرتبية
البدنيــة وعلوم الحركــة بالتعاون
مع الهيئة العامــة للرياضة بإقامة
"مؤتمر التعصــب الريايض اآلثار
والحلــول" ،يف الفــرة من 10-9
جمادى الثانــي 1439هـ املوافق
 26-25فربايــر2018م ،دليــ ٌل
ملمــوس وواقع محســوس إيمانا ً
بالدور الكبــر لهذا الرصح العلمي
ومنــارة العلم ومحضن الشــباب
وســط متابعة كريمة مــن معايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور/
عبدالرحمن بــن حمد الداود ،والذي
جعل التَّميُّز َّ
والسبق يف إثراء املجتمع
بنجاحات املسؤولية املجتمعية هدفا َ
مرشوعــا ً يف مرامي اإلبداع وســمو
الكلمة الهادفة والنَّقد البنَّاء وبالتايل

اإليجابية بالتأثــر يف عهد الحَ ز ْم و
العَ زمْ.
َّ
وتبقى الرياضة محل االهتمام
من َلــدُن القيادة الرشــيدة بقيادة
مــوالي خادم الحرمــن الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
الله -وعضيده سمو سيدي صاحب
الســمو امللكي األمــر محمد بن
ســلمان ويل ُّ العهد  ،والتي تويل جُ َّل
االهتمام لشباب  الوطن ،وإ َّن الدور
املنــوط بجامعة القصيــم بالبحث
العلمي والدراســة املتأنية والتقيص
لكشــف الحقائق وتشخيص أعماق
املشــكلة وســرأبعادها مع العمل
عىل وضــع الحلــول الناجحة عىل
كافة األصعدة واملســتويات والتي
تهدف ملسح اآلثار السيئة واملتمثلة
يف التعصــب الريايض الـــمقيت،
بات مطلبا ً للجميع وتبنته مشكورة
جامعــة القصيم ،وهــي أه ٌل لهذا
وقادرة عىل تفعيله يف ظل َّ
الشاكات
ً
املتعــددة واملتنوعــة خصوصا مع
الهيئة العامة للرياضة بقيادة رئيس
مجلس إدارتهــا و مهندس القرار
معايل املستشــار تركي آل الشيخ،

"وعنــد عمــل أي فحــص
إشعاعي ألي مريض هناك مبدأين
البد مــن تطبيقهمــا وتفعيلهما
حتى يكون عمــل الفحص مربرا
ومقبوال"

صحيفة
جامعة
القصيم

أجل تقليل الرضر الذي يسببها.
ثانياً :مبدأ تحســن وتقنني
الجرعة اإلشعاعية   :
إمكانيــة تحمــل التعرض
اإلشــعاعي ،وعدد األشــخاص
املعرضني وكمية الجرعة الفردية
يجــب أن يكونوا عنــد أدنى حد
ممكن مع األخذ باالعتبار العوامل
االقتصادية واالجتماعية .مما يعني
أنه يجب عىل مســتوى الوقاية أن
يكــون األفضل ضمــن الظروف
الســائدة ،وتوسيع هامش املنفعة
عىل الرضر وذلك من أجل تفادي
نتائج غري منصفة ألمثلة اإلجراءات،
ولذلــك يجــب أن يكــون هناك
قيود عىل الجرعات اإلشــعاعية
ومخاطرها عىل الجميع.

التدريب رافد أســايس من روافد
الحماية من األشعة حيث يمارس
االخصائي تطبيق وعمل إجراءات
الحماية من األشعة بشكل دوري
وصحيــح ،حيث أن املمارســة
الخاطئــة قد تكــون ذات نتائج
عكسية أو تكون محدودة الفعالية.
أيضا ً إمكانية االتصال والتواصل
بــن املمارســن الصحيني يف ما
بينهم ومع املــرىض مما يضمن
تقليل األخطــاء وإعادة الفحوص
االشعاعية من دون وجود الحاجة
امللحة لذلك ومدى االستغناء عنها
أو استخدام البدائل من الفحوص
والتي ال تســتخدم األشعة املؤينة
مثل التصوير بالرنني املغناطييس
أو باملوجات فوق الصوتية.
ثالثاً :االســتخدام املناسب:
يجب أن يلم املمارسون الصحيون
بمبدأ التربيــر واإلقنــاع بعمل
الفحــص اإلشــعاعي وتوافــر
املبــادئ والقوانني املســاعدة يف
تقييم الحاجة لذلك ومناسبة ذلك
لحالة املريض واســتفادته منها.
وباإلضافة إىل ذلــك ،ينبغي دعم
تطبيق وتفعيل استخدام تطبيقات
الحاسب اآليل واألرشفة الذكية التي
تمنع وتقلــل من تكرار الفحوص
اإلشعاعية وأخطائها  .
رابعاً :ســامة املعدات :عند
اجراء الفحص االشعاعي يجب أن
تكون معدات التصوير املستخدمة
مشــتملة عىل املعلومات واألدوات
التي تمكن املمارســن من تعزيز
السالمة من اإلشعاع مثل اللباس
الواقــي .كما يجــب ان تتوفر يف
أجهزة األشــعة املستخدمة أدوات
قياس الجرعة اإلشعاعية والقدرة
عىل تنبيــه املمارســن يف حال
الوصول إىل الحد املســموح فيه
من التعرض اإلشــعاعي وربط
ذلــك بربنامج يتاح مــن خالله
متابعة كافة األجهــزة والعاملني

عليها مما يعزز املراقبة الشخصية
للممارســن واتخــاذ الخطوات
الالزمــة يف حال وجــود خلل يف
األجهزة أو تعريــض املرىض إىل
مستوى عال من اإلشعاع   .
خامساً :تتبع مقاييس السالمة
اإلشعاعية :ســيؤدي تطوير نظم
املعلومــات وأدوات التحليل لتتبع
مقاييس السالمة اإلشعاعية دورا
هاما يف تعزيز الحماية من اإلشعاع
وسالمة املرىض .ويمكن استخدام
مجموعة مــن القيــم املرجعية
(الباراميرت) لألجهزة وقياس جرعة
األشــعة خالل الفحــص لقياس
تراكمات الجرعة اإلشعاعية والتي
تمكن املنشــأة الطبية من تكوين
قيــم مرجعية لــكل الفحوصات
ومعرفة الجرعة الشــعاعية لكل
فحص وجهاز .وبالتايل تحســن
ممارسة األشعة من خالل ضمان
الجودة .ويتمثــل الهدف الطويل
األجل يف الحصــول عىل التحديث
اآليل يف الوقت الحقيقي لســجالت
الجرعات اإلشــعاعية لتســهيل
املقارنة بــن معايري الفحوصات
ومؤرشات الجرعة مع مســتويات
مرجعية ثابتة ،مما يتيح اإلخطار
الفوري والتخفيــف من مخاطر
ســامة املرىض .كما يمكن تتبع
النتائج العكسية والسلبية وتعديل
االتجاهات والســماح بالتصحيح
املســتقبيل ملشــاكل الســامة
اإلشــعاعية املحتملــة املتعلقة
باملعدات أو املمارسني .وسيساعد
التتبــع اآليل ملقاييس الســامة
اإلشــعاعية (مثــا عــن طريق
املشــاركة يف ســجل للجرعات)
عىل الوفــاء بمتطلبــات ضمان
الجودة وتحسني الجودة من أجل
اعتماد املرافق والتعليم املســتمر
للموظفني ،مع ضمان اســتخدام
املشغلني للمعدات عىل النحو األمثل
لتعزيز سالمة املرىض.

والذي بــادر إىل التَّخفيف من آثار
"التعصب الريايض" بإلجام مُثرييه
واملتجاوزين بقوة النظام والقوانني
املنظمة للرياضيني واإلعالميني عىل
مســتوى الربامج الرياضية وذلك
بتفعيــل نظام مكافحــة الجرائم
املعلوماتيَّــة عىل الجميــع والتي
بالتأكيد ســاهمت يف الحد من آثار
بشــكل ملحوظ
التَّعصب الريايض
ٍ
َ
الجسام يف املنظومة
منذ توليه املهام ِ
الرياضية الشــبابيَّة وتقليل صور
االحتقان بني الجماهري يف املدرجات
وباتت لغة الحِ وار مؤخرا ً أكثر ُرقيا ً
من السابق نحو َ
الغ ِد املرشق لوحدة
َّ
وطنية متكاملة عىل أمــل التفاعل
األكمل من املجتمع كافة والوســط
َّ
خاصة داخــل املدرجات
الريايض
  
   
وخارجالساحات.
وكما هو مشــاهد وعىل كافة
األنديــة الرياضية فإ َّن داء التَّعصب
الريايض استرشى يف املجتمع وليس
يف الوســط الريايض فقط وانترش
بشــكل مُخيف وأصبح يُهدد أمن
املجتمع ويقوِّض أساســاته املتينة
وصار بابــا ً واســعا ً للدخالء عىل

الرياضة وشبابها ونجحوا ْ يف اخرتاق
َّ
املتنفس الكبري واملتاح
لشباب الوطن عرب أقنية فضائية
تبــث برامج رياضية لديها نســبة
مشــاهدة عاليــة يف املجتمع وفيها
َم ْن َّ
بث مفــردات التعصب الريايض
َّ
واملتعارف عليه بـ"الطقطقة" مما
يو ِّلد معه حالة من الشــد والجذب
تؤدي لالحتقــان غالبا ً وربما تعدَّى
ذلك لحوادث ال تُحمد عقباها ،حمى
الله شــباب الوطن مــن كل الفتن
ما ظهــر منها وما بطن يف ســبيل
وحدة َّ
الصف بــن رياضيي الوطن
ومشجعي األندية.

تفرقنا).
دت ُ
وش ُ
وختامــا ً َ ،ســعُ ُ
فت
بالتواجــد يف املجلس األســبوعي
لصاحــب الســمو امللكــي األمري
الدكتــور فيصــل بن مشــعل بن
ســعود  بن عبدالعزيز آل ســعود
أمــر منطقــة القصيــم بقرص
التوحيد بمدينة بريدة مساء اإلثنني
الـ(29ذوالقعدة 1436هـ املوافق
13سبتمرب2015م) ،حيث استضاف
رؤساء أندية منطقة القصيم ونُخبة
من إعالميي املنطقة  ،و أ َّكد ســموه
بحديثــه أ َّن التعصــب الريايض يف
كل بيــت  ،وأنه عــاش الوضع بني
أبنائــه وبالحكمه و تقريب وجهات
النَّظر بني الجميع ويف حِ وار متناغم
تعني فرحة بقــدر اإلنجاز و تقبُّل
للخسارة برحابة صدر  ،ونتاج ذلك
يف البُعد ُك َّل البعــد عن اإلجبار عىل
نا ٍد بعينه فأندية الوطن عىل مسافة
تعزيز لـمبدأ
واحدة أمام الجميع يف
ٍ
الروح الرياضية ومنها نبذ التَّعصب
الريــايض واإلبتعاد عــن الكراهية
والتعايش يف ســا ٍم تام و دُمتم يف
حُ ٍب ووئـام.

ويمكن تلخيص وسائل الحد
من االستخدام املفرط للفحوصات
االشعاعية يف األتي
أوال :التعليم والتثقيف :ينبغي
أن يعمل عىل تثقيف وتأســيس
املجتمع بشــكل عام واملمارسني
الصحيني بشكل خاص عىل أهمية
الحماية مــن األشــعة ومعرفة
خطرهــا ،كما ينبغــي أن يكون
لدى املمارسني الصحيني التأهيل
الكامــل وإمكانيــة الوصول إىل
مواد التدريــب الحديثة يف مجال
الســامة والوقاية من األشعة وال
ســيما معرفة املعدات واألجهزة
املتوفرة يف املنشــأة الطبية وطرق
اســتخدامها .وباإلضافة إىل ذلك،
ينبغي أن يكــون للمرىض القدرة
عىل الوصــول إىل املعلومات التي
تسمح لهم مناقشــة الطبيب عن
مــدى الحاجة إلجــراء الفحص
اإلشعاعي وما هي املخاطر املتعلقة
بذلك الفحــص ،وما إذا كان هناك
فحص بديل يعطي نفس النتائج
أو ال يستخدم األشعة املؤينة.
ثانياً :التدريــب واالتصال:

وإ َّن املبــادرة َ
بقطــع عِ ــرق
التَّعصب الريايض بمختلف اتجاهاته
وتنوع مناحيه ما بني نظرة إيجابية
وأخرى ســلبية باألخذ عىل أيدي ُك َّل
من تسوِّل له نفســه إحياء وإذكاء
أمور فيها جاهلية هو محور الحِ وار
ٍ
َّ
الــرار ويُحرق
قبل أن ينتــر
األخرض فضالَ عن اليابس و يتحقق
املراد بتطبيق مبــدأ جميل و رفيع
املســتوى بـ)الرياضة تجمعنا وال

صحيفة
جامعة
القصيم

الغذاء والدواء
 ...للمنع أسباب
ولإلباحة أخرى

رأي
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الشطرنج وت�أثريها
على األطفال

كاريكاتري

أ .خوله الشايع
محاضر بقسم رياض األطفال
بربيدة

عبدالملك ناصر الصقعوب
طالب كلية الصيدلة

هنــاك العديد مــن األدوية
املســتخدمة بكثرة تؤثر أما عىل
امتصاص أو تمثيل أو طرح بعض
العنــارص الغذائيــة املوجودة يف
األطعمة املتناولة إذا ما تم تناولها
سويا يف نفس الوقت ،كما أن هناك
العديد من العنارص الغذائية التي
تتفاعل بشــكل ضار مع األدوية
وتؤثر عىل حركية الدواء وكفاءته،
فمثال
رشب الــدواء مــع الجريب
فروت ،فبالرغم من فوائد الجريب
فروت الجمة إال أن الجريب فروت
يزيد من فعالية بعض األدوية :إذ
إنه يزيد امتصاص األمعاء للدواء
(مثل الديجكسني  )Digoxinعن
الحد الطبيعي ،مما يرفع تركيزه
بالــدم وبالتايل يزيــد من فرص

حدوث اإلفراط يف الجرعة.
وقد وجد أن االكثار أو التقليل
من تناول األطعمــة املحتوية عىل
الصوديوم وامللح يؤثر عىل فعالية
األدوية املحتوية عىل عنرص الليثيوم
كاألدويــة املضــادة لالكتئاب أو
مضادات البكرتيا أو الفريوسات ،قد
تتسبب زيادة الصوديوم أو امللح يف
األكل يف نقص فعالية الدواء بينما
يتســبب نقص الصوديوم أو امللح
يف األكل يف زيادة فعالية الدواء .لذا
فإنه يتوجب مراعاة كمية الصوديوم
أو امللح املتناولة يف الطعام (بحيث

ال تزيد عــن 3غ وال تقل عن 2غ)،
كمــا يفضل رشب املــاء بكميات
كافية وتجنب األجواء الحارة والتي
تؤدي إىل التعرق بشكل كبري وذلك
للحفاظ عىل معدل ثابت للليثيوم يف
الدم.
كما أن تناول األلياف بكميات
تزيد عــن  35غ وذلك من خالل
تناول الحبوب الكاملة والبقوليات
والفواكة والخــراوات بكميات
كبرية ،قد تؤثر عىل امتصاص بعض
األدوية إذ إنها تقلل من فرتة مكوث
الغذاء والدواء يف الجهاز الهضمي

وتزيد رسعة طرحها مع الفضالت
ممــا يقلل من امتصــاص الدواء
وبالتايل من فعاليته داخل الجسم.
أما بالنســبة لتعارض الشاي
والقهوة مع بعــض األدوية ،فمن
املعروف أن هناك بعض األمراض
التــي تتطلب تجنــب املرشوبات
املحتوية عىل الكافيني لعدة أسباب
من أهمهــا أن تنــاول الكافيني
بكميــات كبرية (أكثــر من 300
ملــغ) يف اليوم ســيزيد من إدرار
البــول وهذا بدوره قــد يؤدي إىل
الجفاف ،إضافة إىل ذلك فإن رشب

الدواء وخصوصا مكمالت الحديد
والزنك والكالســيوم مع القهوة أو
الشاي ســيقلل من قدرة الجسم
عىل امتصاص هذه املكمالت .وألن
من أهم األعراض الجانبية لإلفراط
بتناول املرشوبــات املحتوية عىل
الكافيني حدوث العصبية وتسارع
رضبات القلب فقد يتسبب تناول
املرشوبــات املحتوية عىل الكافيني
مع بعض األدوية (مثــل األدوية
املستعملة ملعالجة الربو كالفنتولني
والثيوفلني) يف زيادة هذه العصبية
وكذلك التسارع يف رضبات القلب.

ت�أثري ممارسة الرياضة على مريض السكري

الكثــر يتحدث عــن التغذية
ملرىض الســكري ولكن ماذا عن
تأثــر ممارســة الرياضة عىل
مريض السكري ..؟؟

بالســكري عــى التخفيف من
الوزن والســيطرة عىل مستوى
السكر يف الدّم باإلضافة إىل املزيد
من الفوائد الصحيّة ،والتي تعمل
جميعــا ً عىل تقليــل مضاعفات
الســكري واألمــراض الناتجة
عنــه ,ولكن يجــب عىل مريض
الســكري األخــذ باالحتياطات
الالزمة لتفادي حدوث انخفاض
أو ارتفاع ملســتوى السكر بالدم
وهي كالتايل :

للرياضة دور كبــر يف الخطة
العالجية ملريض الســكري فهي
تســهم يف تنظيم نسبة السكري
يف الدم وتنشيط الدورة الدموية
كما تســاعد الرياضة املصابني

· البد من قياس نســبة الســكر
بالدم قبل بداية الرياضة.
· إن كانت نســبة السكر بالدم
قبل بداية الرياضة باملســتوى
الطبيعــي أو منخفــض فال بد

حنان مبارك المطريي
طالبة كلية الصيدلة

مــن أن يتناول وجبــة خفيفة
تحتوي عــى الكربوهيدرات قبل
بدء ممارسة النشاط (قطعة من
الفواكه مثل حبــة موز ،تفاحة،
عصري تفاح أو عصري برتقال).
· البــد أيضا ً من قياس الســكر
باســتمرار أثناء التمارين و بعد
االنتهاء من التمارين.
· ال ينبغــي أن تتم ممارســة
النشاط البدني إذا كان مستوى
ســكر الدم لدى املريض مرتفعا ً
جدا ً (  ٢٥٠ملجم /دسل فأكثر.
· املــرىض الذين يســتخدمون
األنســولني أكثــر احتماليــة
النخفاض الســكري من املرىض
الذين يتناولون أدوية الســكري
عن طريق الفم .

· البد ملريض السكري من مراقبة
أعراض انخفاض ســكر الدم،
وتتمثل يف ما ييل:
 تشويش يف الرؤية. ارتفاع يف رضبات القلب بشكلأكرب من املعتاد.
 الشعور بالتعب غري املعتاد. الشعور بالصداع. ارتعاش اليدين. التشويش الذهني. عدم التوافق الحركي. الشعور بالضعف العام.· عند الشــعور بــأي من هذه
األعراض ،عىل املريض أن يتوقف
عن ممارســة النشــاط البدني
مبارشة ،وأن يقوم بقياس سكر

الــدم (إن أمكن ذلك) ،ثم تناول
طعــام غنــي بالكربوهيدرات
الرسيعة االمتصاص.
· لتجنــب زيــادة امتصــاص
األنسولني بعد الرياضة مبارشة
احقن يف منطقة البطن او احقن
االنســولني قبل البدء بممارسة
الرياضة  60-30دقيقة.
عىل مــرىض الســكري الذين
يعانون من مشــاكل يف شبكية
العــن أو من نزيف ســابق يف
العني ،الحذر الشديد عند القيام
بممارسة نشــاط بدني يتطلب
حمل أثقال أو رفــع أثقال ،أو
إجراء تمرينات عنيفة يمكنها أن
ترفع من ضغط الدم.

تُعــد لعبة الشــطرنج من
ألعاب الطاولة التي يشرتك فيها
العبان ،كما أنها معروفة يف جميع
أنحــاء العالم عىل أنها لعبة ذكاء
تُقام عليها مسابقات وبطوالت.
وبمــا أن الشــطرنج لعبة
ذكاء ،فهي  تســاعد عىل تطوير
التفكري اإلســراتيجي ومهارات
حل املشــاكل عند األطفال ،فقد
تكون فعالة يف تحسني املهارات
املعرفية والتفكري اإلبداعي أيضاً،
بل يصل األمــر حتى إىل تطوير
الثقة بالنفس .فالتفكري اإلبداعي
يُعد مهارة يُمكــن إيجادها عند
كل األطفال وباإلمــكان أن يتم
تحســينها .فاألطفــال عندما
يلعبــون الشــطرنج يواجهون
مشاكل مســتمرة ولهذا عليهم
أن يتحلــوا بصفة االبتكار عندما
يحاولون البحث عــن حلول أو
يخططون للوصول إىل الهدف.
لذلــك أجريــت عــدد من
الدراسات الستقصاء اآلثار املرتتبة
لدى األفراد عند تعلم الشــطرنج
واكتساب الخربة فيها ،وهل يمكن
تحســن قدرة الطالب التعليمية
من خــال إجراء اســتقصاء
للخطط واملهارات املستخدمة يف
األلعاب اإلســراتيجة وإمكانية
نقلها إىل مجاالت تعليمية أخرى.
فقد كشــفت نتائج الدراســات
إىل أن الطالب املمارســن للعبة
الشــطرنج يف الدول التي تُلعب
فيها اللعبة بصــورة مكثفة قد
أصبحوا من بــن أفضل الطالب
يف مجال الرياضيــات والعلوم
وأنهم قادرون عىل حل مســائل
مُعقدة .أما من الجانب اإلبداعي،
فتوصلــت الدراســات إىل أنه
لم يكــن هنالــك اختالفات بني
قدرات األطفال ككل يف املهارات
املعرفيــة واللغويــة واملهارات
االجتماعيــة والعاطفية والتطور
الحركي  ،بينمــا كان االختالف
واضحــا يف مهــارات التفكري
اإلبداعي والنظرية العقلية لصالح
األطفال الذين يلعبون الشطرنج
مقارنة بغريهم.

عزي�زي الطالب أنت وحدك المسؤول

يونس سليمان الخضريي
قسم الصيانة

نعم أنت وحدك املسؤول عن كل
التفاصيل يف مرحلتك الجامعية أنت
مسؤولعننتائجك,عنإخفاقاتك,عن
قدراتك ومهاراتك وتطويرها .إنه متى
ما توصل الطالب إىل هذه القناعة يف
املرحلة الجامعية حتما ً سيبدأ بداية
أخرى تختلف جذريــا ً عن بداياته
األوىل وتخبطاته ,وسيكون أكثر تميزا ً
وتفوقا ً بسبب إيمانه بنفسه وبصحة
قراره.
وبغضالنظرعنإيجابياتالثقة
بالنفس واإليمــان بقرارك املصريي

التي يطول ذكرها.
إن اســتيعاب الطالــب أنــه
املسؤول عن كل ما يتعلق بمسريته
يف البكالوريوس ,وحده كفيل بتحديد
مصري هــذا الطالــب وربما حياته
املستقبليةوالوظيفيةوذلكحنييتخىل
تماما ًعن فكرة إلقاء اللوم عىل اآلخرين
أو عىل النظــام األكاديمي وغريه يف
إخفاقاته.
وحني يأخذ الطالب بهذه القناعة
يتوسع إدراكه لواقعه ويسعى ألعىل
اإلنجازات ويبحث عن الفرص ويلح يف

تطوير ما يفتقده من مهارات خاصة
تعينه يف مجــال تخصصه ويعرف
سلبياته يف املرحلة األوىل .ثم تتضافر
جهوده مع بعضها ويتضح طريقه
أكثر فأكثر ثم يتخذ مساره الجديد
الذي اتخذه لنفسه وهو بكامل الوعي
واإلدراك ملا يفعل وحني يعرف اإلنسان
ماذا يفعل وملــاذا يفعل؟يتضاعف
إنجازه يف أي مســار يتخذه لنفسه.
واتخاذ القرار وحده مهارة بحد ذاته
وله معايــره ,وإذا كنت تفتقد هذه
املهارة يتوجب عليك اكتســابها عن

طريق الدورات يف هذا املجال أو من
املصادر التي تخص ذلك وهي كثرية.
وباملجمــل هــذه الحركــة
التصحيحية ملسارك يف الجامعة يمر
بها أغلب الطلبة بسبب غياب الوعي أو
اإلرشاد األكاديمي وغريه وهذه الحركة
التصحيحية فكرة تولد السلوك ويليه
اإلنجاز وال يمنع أن تكون هذه الحركة
يف أي مرحلة من مراحل الدراســة
الجامعية أو العليا وحتى لو تأخرت يف
املستويات األخرية فلها نتائج إيجابية
بســبب وضوح الرؤية وربما تكون

دافعا للتطوير يف نفس التخصص أو
اإلكمال يف الدراسات العليا ,وتذكر أن
كل سلوك نابع أساسا ًمن فكرة فحدد
فكرتك أوالً.
فيا عزيــزي الطالب :صحح
فكرتك واقتنع بإيمان فيها واستوعبها
بعقلك الباطن,ثم ابدأ بإسرتاتيجية
واضحة زمنيــة لتنفيذها ,فال فائدة
من فكرة بال تنفيــذ والوقت معك
ال يزال مادمت عىل مقاعد الدراســة
والتظن خالف ذلك ,وفالك التوفيق
والنجاح.
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تصقل مهارات الطالب المهنية وتعزز مهارات االتصال

«عيادة قانونية» بالجامعة تنال اإلعجاب والدعم
عبداهلل العبيد

أطلقــت كليــة الرشيعــة
والدراسات اإلســامية وبالتنسيق
مع النادي الطالبي بالكلية "العيادة
القانونية" والذي تهدف إىل تقديم
املشــورات والخدمــة القانونية
املجتمعيــة التــي يقدمها طالب
االنظمة وبالتعاون مع قسم القانون
بالجامعة.
وتقوم فكرة العيادة القانونية
عــى توفري تدريب عمــي بجانب
التعليــم النظري لطالب قســم
االنظمة ،يســهم يف رفع قدراتهم
ومهاراتهــم ،وتطوير املســتوى
التعليمي التطبيقــي ،كما تهدف
العيــادة إىل تكريس مفهوم العمل
التطوعي يف نرش الثقافة القانونية يف
املجتمع وأثر هذا املفهوم يف تحقيق
العدالة واستقرار املجتمعات.
ويقــدم عمــل العيــادة
القانونية من خالل تقديم الطالب
االستشــارات ونــر الثقافــة

القانونية ،وتقديم العون القانوني
للمجتمــع ،وبــث روح العمــل
التطوعي بني طالب الكلية ،وربط
العمــل القانوني بأخالقيات املهنة
القانونية الصحيحــة ،إضافة إىل
تمثيل الكلية والجامعة يف األنشطة
واملســابقات القانونية واملشاركة
يف فعاليات الجامعة املتنوعة تحت
ارشاف النادي الطالبــي بالكلية
وقسم األنظمة بالكلية.
وقد شارك يف باكورة أعمالها
خــال الفصــل األول عــدد من
طالب قسم األنظمة عرب التعريف
بالعيادة القانونية وأهميتها للطالب
الجامعــي وتقديم االستشــارات
القانونيــة ،مما عــزز انتماءهم
للجامعة ،كما زار جناح العيادة عدد
من مسؤويل الجامعة وطالبها وعىل
رأسهم معايل مدير الجامعة األستاذ
الدكتور /عبد الرحمن الداود الذي
دعم وشجع عملهم وفكرتهم.
ويف مقابل ذلــك عرب الطالب
عن شــكرهم ملعايل مدير الجامعة

عىل دعم الجامعة ألنشطتهم محليا ً
وخارجياً ،مثمنــن ملعاليه وقوفه
معهم ،وأنهم ســيمثلون الجامعة
التمثيل املرشف.
كما عرب الطالب أن طموحهم
ال يقف عىل املشاركة يف الفعاليات
فقط ،فهم مســتمرون باستقبال
تقديم االستشــارات عــر عنوان
العيادة القانونية لجميع منسوبي
الجامعة من جميع الفئات.
ويف املقابل شــاركت العيادة
القانونية ضمن فعاليات يوم الطالب
الجامعي بالجامعة الذي عقد ملدة
ثالثة أيام يف بهو الجامعة الفصل
األول ،وشارك عدد من طالب قسم
األنظمة بكلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية بالتنســيق مع النادي
الطالبي بالكلية بتقديم برنامجهم
الجديد (العيــادة القانونية) الذي
يهدف إىل تقديم املشورات والعون
القانوني املجتمعي.
من جانبه قال الدكتور يونس
املشيقح رئيس قســم األنظمة أن

تجربة العيــادات القانونية تعترب
خطوة متميزة نحو نرش أســاليب
التعليم التفاعــي ،فهي تعمل عىل
صقل مهــارات الطالــب املهنية
وتعزيــز مهــارات االتصال مع
املجتمع املحيل .كمــا تخدم أبناء
املجتمع من خالل تقديم التثقيف
والوعي القانوني وتوظيف العلوم
القانونية املختلفة لخدمة عدد من
فئات املجتمع.
مشــرا ً أن عمــل الطالب يف
العيادة القانونية يتم تحت توجيه
وإرشاف مبارش مــن عضو هيئة
تدريس متخصــص ومزاول ملهنة
املحاماة وان جهود الطالب املسجل
لهذا املساق تستثمر يف مساعدته عىل
الفهم العميق للنصوص القانونية ،
ودراسة االراء الفقهية فيما يتعلق
بالقضايــا املعروضة عليه ليتمكن
الطالب من اعطاء االجابة القانونية
بشكل واضح تحت ارشاف ومتابعة
حثيثــة .كمــا ســيتعلم الطالب
فنون مقابلة املــوكل والتعامل مع

املعلومات املعطى له بمهنية عالية
وأســاليب الحصول عىل املعلومة
القانونية من مصدرها  .باإلضافة
إىل ما سبق  ،فإن عمل الطالب ضمن
فريق واحد ســيمكنه من اكتساب

الخــرة و تبادلها مع اآلخرين وأن
عمل الطالب يف العيادة القانونية ال
ينحرص عىل املهام املعطى له داخل
الكلية وإنمــا يتجاوز ذلك إىل نرش
الوعي القانوني يف املجتمع املحيل.

عمادة شؤون المكتبات توفر بيئة مناسبة لروادها
بما يخدم العملية التعليمية
يتمحور دور عمادة شــؤون
املكتبــات بالجامعــة يف تنمية
مقتنيات املكتبات يف كل ما يخدم
العملية التعليميــة والبحثية من
خالل توفري الكتــب والدوريات
العلمية يف شتى مجاالت العلوم،
واالشــراك يف قواعد املعلومات,
كمــا تحــرص العمــادة عىل
تجهيز املكتبات بكافة الوســائل
والتجهيزات التــي توفر البيئة
املناسبة وتســاعد رواد املكتبات
عــى االســتفادة مــن مكتبات
الجامعة بدرجة فاعلة.

توفر البيئة المناسبة
وتساعد رواد المكتبات
على االستفادة من
مكتبات الجامعة بدرجة
فاعلة
كما بلغ إجمايل عدد عناوين
الدوريــات الورقيــة املشــرك
بهــا خــال العــام الجامعي
1438/1437هـــ  4دوريات،
باإلضافــة اىل عناوين الدوريات
املقتناة بمكتبــات الجامعة التي
بلغ عددها  1060دورية ،كما بلغ
إجمايل مقتنيات مكتبات الجامعة
يف مختلــف أوعيــة املعلومات
 2,491,586عنوانــا ً تقــع يف
 2,762,179مجلدا ً ومادة  ،وبلغ
عدد إعارات الكتب لعام -1437

1438هـ مــن مكتبات الجامعة
( )27679 ( )27759إعارة.
من جانبه أكــد مدير اإلدارة
بعمادة املكتبــات املكلف ومدير
املكتبة املركزية بالجامعة األستاذ
خالد بــن عبدالعزيز الســويد،

تعمل مكتبات الجامعة
على توفري مصادر
وأوعية المعلومات
بكافة أنواعها
وأشكالها
أن العمادة تســتمد رسالتها من
رســالة الجامعــة ،بحيث تكون
مكتبات جامعــة القصيم محورا ً
لتقديــم خدمــات معلوماتيــة
متقدمــة وذلــك عــن طريق
جمع وتنظيم وبــث املعلومات،
وإثــراء وتحســن الوصول إىل
مصادر التعلــم وإتاحتها لجميع
منســوبي الجامعة ،مــن أجل
رفع كفــاءة وجــودة العملية
التعليميــة والبحثيــة ،وخدمة
منســوبي الجامعــة واملجتمع
وتلبية احتياجاتهــم املعلوماتية
وتحقيــ ق رضاهم كما تســعى
العمادة أن تكون جميع مكتباتها
الجامعية رائدة ،وذل ك عن طريق
تقديم خدمــات متميزة للمجتمع
األكاديمــي يف ظــل التطورات
التقنية واملعلوماتية واإللكرتونية،

كما تحاول العمادة توفري مصادر
املعلومات بأشكالها املختلف ة من
أجل دعم املجتمــع بصفة عامة
واملجتمــع البحثــي األكاديمي
بصفة خاصة ،كما تقوم العمادة
بتوفري جميع سبل الراحة لطالب
الجامعة وجميع مرتادي املكتبات
وذلــك بتوفري جميع الوســائل
التقنية ،من أجهزة حاسب متقدمة
وأجهزة اإلعارة الذاتية وأجهزة
البحث املتقدمة باإلضافة لتوفري
غرف الخلــوات البحثية وغرف
الدراســة الجماعية وغريها من

الخدمات املتوفرة بجميع مكتبات
الجامعة.
وأضاف األســتاذ خالد بن
محمد الرشــيد مدير إدارة تنمية
املقتنيــات إن عمــادة شــؤون
املكتبات يف جامعة القصيم رشعت
عىل تطويــر املكتبــة املركزية
واملكتبات الفرعيــة البالغة 33
مكتبــة فرعية منتــرة يف كافة
كليــات منطقــة القصيم ،حيث
تعمــل مكتبــات الجامعة عىل
توفري مصادر وأوعية املعلومات
بكافة أنواعها وأشكالها ،وكذلك

توفري املقررات الدراسية وتقديم
الخدمات للمســتفيدين يف مناخ
تعليمي مالئم.
إضافة إىل ذلــك فإن عمادة
شــؤون املكتبات سعت إىل توفري
عدد مــن املصــادر اإللكرتونية
وقواعــد البيانــات والكتــب
اإللكرتونيــة والكتــب الورقية
والدوريات والرســائل الجامعية
واملخطوطــات  ،كمــا قامــت
باالشرتاك بعدد من الربامج التي
تخدم العملية التعليمية يف الكليات

منها برامج الرسقــات وبرامج
التوثيــق اإللكرتونــي وبرنامج
تصنيف الدوريات وبرنامج النرش
الدويل وبوابة املعلومات العاملية
وذلك خدمة ملرتــادي مكتباتها
وســعيا ً منهــا لدعــم العملية
األكاديمية والبحثيــة كما قامت
العمادة بتفعيل الوعي املعلوماتي
من خالل إقامة دورات مستمرة
طــوال العام الجامعــي بجميع
كليات الجامعة للتعريف بقواعد
املعلومات وطريقة الدخول عليها
واستخدامها.

صحيفة
جامعة
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أخبار الجامعة
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بت�كلفة إجمالية تفوق  13مليون ريال خالل « »150يوم

مدير الجامعة يوقع عقد تنفيذ وتجهيز مختربات كلية
العلوم واآلداب بعنيزة
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اجتماعيات

أ.د .خالد الشريدة

القيمة الجذابة

صورة جماعية عقب توقيع العقد

يل األستا ذ الدكتو ر
وق ع معا 
ن حم د الداو د مدير
ن ب 
عبدالرحم 
جامعة القصيم ،الثالثاء املايض،
عقد مرشوع تنفيــذ وتجهيز
معامل ومختربات كلية العلوم
واآلداب بمحافظــة عنيزة ،مع
مؤسســة العازلون النجد ،وقد
بلغــت قيمة العقــد حوايل13

ف ريال  ،وبمد ة
ن و 736أل 
مليو 
تنفيــذ تبلــغ (150يوما )من
تاريخ استالم املواقع.
ع الجديد
ن املــرو 
وتضم 
تزويد مباني املعامل واملختربات
بالكليــ ة بكامــ ل األدوات
والتجهيزات والتقنيات الحديثة،
لتتواكب مع تطــورات العملية

ي احتياجا 
ت
التعليميــ ة وتلبــ 
س يف
الطلب ة وأعضا ء هيئ ة التدري 
توفري كافة اإلمكانيات الالزمة،
ف رف ع كفاء ة ونوعية
ك بهد 
وذل 
الخدمات املقدمة للطالب يف هذا
الشأن.
وشدد"الداود "عقب توقيع
يل الرشكة
العق د مــ ع مســؤو 

ىل رضور ة
ع ع 
املنفذ ة للمــرو 
االلتــزام بمعايــر الجــودة،
ق عليه ا بني
ط املتفــ 
والــرو 
الطرفني يف هذا العقد ،مع التقيد
ت املحدد
يف الوق 
ع 
بتسلي م املرشو 
ن تقديم
ك لضما 
يف العقد  ،وذلــ 
 
ت املطلوب ة لطالب
أفض ل الخدما 
الجامعة.

قوافل طب األسنان بالجامعة تصادف حالة نادرة لدى
توأم متطابق
صادفت قوافل طب األسنان
التــي نفذتها جامعــة القصيم
خــال حملتها التاســعة عرش
لطب األســنان ،والتــي أقيمت
يف مركز الفويلــق يوم الثالثاء
املايض املوافق 1439/5/6هـ،
واستمرت عىل مدار ثالثة أيام،
حالة غريبة ونادرة أثناء زيارة
القافلة ملدرسة اإلمام الصنعاني
االبتدائية بمركــز الفويلق عند
فحص تــوأم متطابــق ،حيث
تبــن للطبيب بعــد فحصهما
أنهمــا يعانيان من آالم يف نفس
الســن وبنفــس التشــخيص
(Molars Incisors Hypo
 ،)mineralizationاألمر الذي
ظن معه الطبيــب أنه قد أعاد
الكشف عىل أسنان الطفل ذاته،
لكن بســؤال الطفــل تبني أن
الطبيب قد فحص أخيه التوأم.
وتٌعتــر الحالــة حســب
تصنيــف الطبيــب الطالــب
عبدامللك الحربــي الذي فحص
التلميذيــن التــوأم "راكان
وســلطان" ،نــادرة الحدوث

وتظهر بسبب نقص يف العنارص
األساســية املكونة لألســنان،
واتفــق معه يف الــرأي زمالؤه
مــن الطلبــة املتطوعني لخدمة
املجتمع بالقافلة.
يٌذكر أن قافلة طب األسنان
التي نظمتها جامعــة القصيم
بمركــز الفويلــق قد شــارك
بها أكثــر مــن  100متطوع
ومتطوعة مــن الكلية ،وأرشف
عليها عــدد من األطباء وأعضاء
هيئــة التدريــس ،وهدفت إىل
خدمــة أهــايل املركــز ضمن
الخدمات االجتماعية والصحية
التي تقدمهــا الجامعة ،فضال
عــن صقــل موهبــة ومهنة
الطبيب الطالب والتي تســهم
يف رســم شــخصيته بشــكل
مبارش وتكســبه الخربة الكبرية
املبكرة ،باإلضافة إىل نرش املواد
التوعويــة والتثقيفيــة حول
سالمة الفم واألســنان وطرق
املحافظة عليهــا كذلك فحص
طلبة املدراس من الجنسني.

يف عُ رف علماء االجتماع هناك فيزياء اجتماعية تتمثل يف أن هناك
انجذابا لألشياء التي بينها تناغم يف صفاتها.
والقيمة التي نتحدث عنها بطبيعتها جذابة  ..ولكنها ال تجذب إال
املعادن النفيسة وال تنجذب إال إليها.
عىل أننــي اقول بأن هذا املعنى ذكــره املصطفى ﷺ قبل علماء
االجتماع لكننا بحاجة لتداوله بقوله ﷺ األرواح جنود مجندة ماتعارف
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"
واملعنى أن ما يختلج يف داخلك يشدك إىل ما يناسبه .األكيد أن اليشء
الرائع الذي ال يمكن أن يختلف عليه العقالء هو حينما يتجرد اإلنسان
لقول يشء أو لفعل يشء أو لتقديم خدمات أو تلبية احتياجات دون أن
يكون له فيه أي مصلحة كانت.
والذي دفعه لفعل ذلك خدمة للنــاس أو لوطنه هو يشء مكنون
يعتلج يف داخله .هذا اليشء العجيب له من الجاذبية ما ال يمكن تقدير آثاره
وتأثريه !!..الذي يتمثل هذا املعنى يجذب إليه األشخاص الذين يبادلونه
هذا الشعور وينجذب لكل يشء يتمثل فيه هذا املعنى.
كل معاني الرب تكمن يف هذه القيمة بل هي الطريق املفتوح للنجاح يف
الدنيا والفالح يف اآلخرة .القيمة الجذابة هي " الصدق " ..
الصدق بكل معانيه ومحتوياتها وتشكالته ..صدق النية والهوية
والقول والفعل واألخذ والرد  ..صدق الحركة التي تورث الربكة.
الذي رفع مقامات األنبياء هو الصــدق والذي فضل أبا بكر هو
الصدق ..الســبق ألبي بكر هنا وأن إيمانه يرجح بأمة ليس فقط كثرة
أعماله وتنوع أفعاله ولكن ليشء وقر يف قلبه " إنه الصدق" الذي جعله
يحمل أعىل معانيه " ِّ
الصديق" .حينما رد الناس وحي الســماء صدقه
الصديق دون حاجة لرباهني ودالالت يحتاجها الذين شوهتهم الحياة
الدنيا.
الصدق يشــمل  :أوال :عمق اليقني بآيات رب العاملني وسنة سيد
املرسلني
وثانيا :تطبيق أحكام الدين ..ألن " دليل التصديق هو التطبيق"
وثالثا الصرب عىل مايواجه اإلنسان من أقدار الحياة.
والذي يهدي إىل الرب بكل معانيه هو الصدق  ..والذي يسوقك ملرضاة
الله والجنة هو الصدق .ال تبحث عن الحب بني الناس فكن صادقا يحبوك.
ال أقول ابدا جرب أن تكون صادقــا  ..بل كن صادقا دون قيد أو
رشط ألن الصدق يحمل ثالث صفات :الصدق يحميك والصدق ينجيك
والصدقيجزيك.
وهنا احذر كل الحذر أن تعمل أو تقر شيئا تيسء فيه إىل مصداقيتك
إىل سمعتك إىل وطنك إىل مستقبلك!!
وحريبالتذكريأنالصدقهومحلالسؤاليفاملوقفالعظيم(ليسأل
الصادقني عن صدقهم) والصدق هو املقعد الذي يجازيك الله به ( يف مقعد
صدق عند مليك مقتدر).
الصدق أخريا ..معدن رباني نفيس واملعادن الربانية النفيســة ال
يمكن أن تكون محل تجريب أو تقليد  ..النفس النفيسة هي من يبعث
يف الناس الحياة.

أستاذ علم االجتماع
التوأم راكان وسلطان

@ksharida1
ksharidah@gmai.com
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طالبان يراجعان مذاكرتهم استعدادا لدخول االختبار
تصوي�ر :رائد السليمي

أب مصطحب ًا أبنائه إلى جناح الجامعة المقام مؤخر ًا في مهرجان رب�يع بريدة
تصوي�ر :رائد السليمي

أحد زوار جناح الجامعة الطبي يستفيد من الخدمات المقدمة في مهرجان رب�يع بريدة
تصوي�ر :رائد السليمي

طلبة الجامعة يستهلون الفصل الدراسي باالطالع وتعديل جداولهم الدراسية
تصوي�ر :فهد الضويفري

طالبان يطلعان على الجدول استعدادا لبداية الفصل الدراسي الثاني
تصوي�ر :فهد الضويفري

مشاركة األطفال في حملة التوعية بالطرق الصحيحة الستخدام األدوية المقامة
تصوي�ر :رائد السليمي
بعنيزة والتي نفذتها كلية الصيدلة

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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أكثر من  500مستفيد من حملة الجامعة للتوعية بالطرق الصحيحة
إلستخدام "أدوية األطفال" بعنيزة

17

شيء هني

يوسف الحميد

نفذت جامعة القصيم ممثلة
بكلية الصيدلــة باملليداء حملة
للتوعيــة بالطــرق الصحيحة
الســتخدام األدويــة لألطفال
تحت شــعار "أعطنــي دوائي
بأمــان" ،وذلــك يــوم األحد
املوافق1439/4/27  هـــ ،يف
عنيزة مــول بمحافظة عنيزة،
حيث تجاوز عدد املســتفيدين
من الخدمــات التــي قدمتها
الحملة نحــو  500زائر تلقوا
اإلرشــادات الالزمــة لضمان
سالمة أطفالهم وطرق استخدام
الدواء لهم بشــكل سليم حيث
تنوعــت األركان التوعوية داخل
املعرض واشتملت عىل العديد من
الخدمات منها :توجيه النصائح
للوالديــن ،وتصحيــح بعض
املفاهيم الخاطئة عند استخدام
الدواء ألطفالهــم ،باإلضافة إىل
رشح الطريقة املثىل الســتعمال
بعض األدوية كقطرات العيون
واألنف وبخاخات الربو واملراهم
كما احتوت أيضا عىل ركن إلرشاد
الوالدين عن الطريقة الصحيحة
للتعامل مع حاالت التسمم كما
كان لألطفال نصيب يف التوعية
وذلك عــن طريق تلوين الصور
الكارتونيه التي ترســخ بعض
املعلومات الطبية البسيطة.

أ.د .فهد الضالع

قناديل العطاء
ونحن نعرب حياتنا نمر فيهــا بمحطات عديدة ..من
أشخاص ومواقف وتغريات نفســية واقتصادية وأخالقية
وغريها ..ومن ذلك ارتباطنــا يف أعمالنا اليومية وما يدور
فيها من تلك املحطات ..
ما مىض فات ..واملؤمل غيب ..ولك الســاعة التي أن ت
فيها ..

طالبات كلية الصيدلة المشاركات بالحملة

وحيث تركنــا إجازة منتصف العام كجزء من ذكريات
عابرة وما حملناها من آثار فنحن أبناء الساعة التي نحن
فيها اآلن ..فحري بكل أحد منا أن ينبض بالنشاط والعطاء
وتغذية من حوله بالهم واالهتمام ..لتدور عجلة الجد من
جديد بأيدينا معا ..
العجز ..الكســل ..السلبية ..اســتج رار أجواء اإلجازة
لألمام يف أوقات الدوام ..يضفي أثره علينا ثم عىل من حولنا
..ثم عىل املؤسسة التي نعمل فيها ..
عندما تتوقــد أرواحنا بالبذل وثغورنا باالبتســامة
..وعباراتنا بالتشــجيع ..ومشــاركاتنا باإليجابية فإننا
نرتقي جميعا للمثالية املنشودة حيث نحمل األمانة التي
ناءت بحملها السموات واألرض.
وحيث تصح الهمســات بهذا االتجــاه ..فإننا نفخر
ونفاخر بجامعتنا التي لم تعرف االســراحة وال يف اإلجازة
..ففي ناصية اإلجازة ويف وقت متسارع قيايس واستثنائي
تنجــز الجامعة وثائق خريجي منتصــف الفصل ..وعىل
جميع لحظــات اإلجازة ..تقدم الجامعة من خالل معرض
الجامعــة يف املخيم الرتفيهي بربيــدة ..آالفا من الخدمات
الصحية والعلمية والتوعوية ..لزوار املهرجان عرب العرشة
أيام املنرصمة ..فمن معرض الوســطية لفحص فصائل
الدم وفحص النظر والضغط والسكري..وفحص األسنان
..وتعليــم الصناعات املنزلية الهامــة كصناعة الصابون
والعطور واملعقمات ..وكلها بأيــد طالبية ..قام بها عىل
مدار الساعة ..منسوبو األندية الطالبية بحضور وإرشاف
املتخصصني من مرشفيهم ..
همسة ..
للجامعة موقع عىل خارطة الوطن..كلنا مســؤول عن
قفزات التميز فيها ..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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صحيفة
جامعة
القصيم

داعي ًا المهتمني والراغبني بالتسجيل في الدورة األولى

مشرف الجوالة بالجامعة :سنقيم دورة الدراسة األولية لقادة الوحدات
الكشفية للمستجدين
حوار :عبداهلل العبيد

مر أكثر من  108ســنة عىل تأسيس الحركة
الكشــفية ،وال زالت للبعض غري معروفة أهدافه
وقدراته وطريقة العمل التي يســر بها رجال
الكشــافة وال حتى مؤسســها ،فهــذه املنظمة
العامليــة التي تهدف إىل تنمية الشــباب وتنمية
قدراتهــم ومواهبهــم ،وتوجيههــم أخالقيــا ً
وفكريا ً وثقافيا ً.
ففي عام  1907أتت فكرة اطالق الكشــافة
عند اإلنكليزي بادن بــاول أثناء حصار أحدى
العصابــات للمهاجريــن (من أصل الجنســية
الهولندية) معســكر اإلنجليز ،فاســتعان بادن

حدثنــا عــن الجوالة أو
الكشافة ؟
تتنوع صفــات الدور الذي
يقوم به قائــد الفرقة باختالف
املرحلة التي يتوىل القيادة فيها:
فقائد مرحلة األشبال يكون
مع فرقته كالولــد الذي يرعى
ويربي من خالل مجلس الفرقة.
وقائد مرحلة الكشــافة يف
مجموعته كاملعلــم الذي يقود
ويربي  .وقائد مرحلة الكشاف
املتقدم هو املرشد الذي يوجه.
وقائد مرحلــة الجوالة هو
الصديق الــذي ينصح ويعطي
املشــورة مــن خــال خربته
وبالتشــاور مع رجال الخربة،
وهذه تعتــر املرحلة الجامعية
والتي نعمل بها.

بالشــباب للقيام باألعمال العســكرية البدائية
كالحراســة والطهي ونقل الرســائل ،وتمكن
من فك الحصــار بعد عدة أشــهر .وبعد نجاح
الفكرة قام (باول) بتوسيع الفئة العمرية فضم
األشبال .وبعدها أنشــأ األفرع الثالثة للكشاف
(األشبال ،الكشاف ،الجوالة) ،األشبال لألطفال
(بني عمــر  7و ،)11والفتيــان (بني عمر 11
و ،)17والجوالة لســن  18ومــا فوق .وهكذا
اســتمرت الحركة الكشــفية إىل وقتنا الحارض.
تحت عنوان مؤسســها "الكشــفية حياة تعاش
وليس كلمة تقال".
ويف عــام  2007الذكرى املئوية لتأســيس
الحركة الكشــفية ،قدّر عدد الكشافة بأكثر من

ويف جميــع هــذه املراحل
فان اتخــاذ القرار يف الفرقة يتم
بواســطة قائد الفرقة بنســب
تختلف باختالف املراحل ونضج
الفتية والشباب.
ماهــي الخدمــات التي
يقدمها رجل الجوالة؟
التنظيم بشــكل عام ،ولقد
تم تنظيم العديد من املناسبات
أخرها كان تنظيم استقبال وزير
التعليم الدكتور أحمد العيىس يف
جامعــة القصيم ،وتنظيم تقليد
القالدة الكشفية الذهبية والتي
تعترب اعىل وسام تمنحه جمعية
الكشــافة ألمري منطقة القصيم
الدكتــور فيصل بن مشــعل.
كمــا تم تنظيم اليــوم الوطني

بالجامعة ،ونــدوة آثار منطقة
القصيــم ،وفعاليــات نرباس،
واللقاء املفتوح مع الشيخ صالح
الفــوزان الذي أقيــم يف رحاب
الجامعة وغريها من املناســبات
الداخلية والخارجية.
هل تقدم الجوالة خدمات
للمجتمع أو أفرادها ،أخربنا
عنها بشكل واسع ؟
نعم ،فقــد قمنــا بزيارة
مديرية رشطــة منطقة القصيم
يف وقت ســابق للتعرف األنظمة
األمنية بشــكل أوضــح ،كما
أقمنا زيارة مليدان تعليم الخيل
بالقرين واستفاد أفراد الجوالة
لركوب الخيــل وتعلم املهارات

 38مليون عضو يف  216بلد.

اإلســـــــــــــــــــم :فهد العويد

ورواد الحركة الكشــفية دائما ً ما يرددون
قول( :كشــاف يوم كشــاف مدى الحياة) ،يف
إشــارة لألثر التي ترتكه الكشفية عىل اإلنسان،
حتى إن كان ذلك األثر لم يتجاوز اليوم الواحد.

الــــجــهـــــة :عمادة شؤون الطالب

ومابني التحية والشــارة الكفية واألوسمة
والــزي املوحد إىل املنديل الكشــفي يحث العهد
الكشــفي الذي يردده الكشــاف بعد قبوله يف
عضوية الفوج أو الفرقة عىل محبة الله والوطن
ومســاعدة اآلخرين ،وهو :أعاهد برشيف أن أبذل
قصارى جهدي يف أن أكون مخلصا ً لله والوطن،
وأن أســاعد النــاس يف كل حــن ،وأن أعمل

فيه  ،باإلضافة أننا أســتضفنا
دراسة مســاعد مفوض تنمية
القيــادات بمشــاركة  50قائد
كفيش من جميع مناطق اململكة
وهي اعىل رتبــة يحصل عليها
القائد الكشفي وقد نالها جميع
الدراسني .
ويف أعظــم الخدمات التي
نقدمهــا يف الحــج وهي خدمة
حجاج بيت الله الكريم.
هل هناك مشاكل تواجهه
رجال الجوالة مع املجتمع؟
رشيحة كبــرة من املجتمع
تستقبل تعلميات رجال الجوالة
بصدر رحــب ،ويحرتم األغلبية
من النــاس قراراتنا وتوجهيتنا،
ولم نوجه مشاكل كبرية تذكر.
يالحظ لكــم دور واضح
يف التنظيم هل هناك أدوار يف
التوعية مثال ؟
هناك لقاءات أسبوعية تقام
باملخيم الكشفي يف الجامعة نقيم
فيها عدد الدورات والتعليمات،

الـــمــنصب :مشرف فرقة الفرقة

بقانون الكشــاف .نســتضيف معنــا بصحيفة
جامعة القصيم اليــوم فهد العو يِّد مرشف فرقة
الجوالة بالجامعــة ليحدثنا عــن عمل الجوالة
وأبرز الخدمات التــي تقدمها ودورها يف توعية
املجتمع.والذي زامن عمله ألكثر من  20عام.

ويف كل مناسبة يكون لنا بصمه
ولله الحمد.
كم عدد جوالة الجامعة؟
وهل هناك اســتقطابات من
الطالب للمتخرجني حديثا من
الثانوية ؟
عدد جوالة جامعة القصيم
يالمس الـ 100شخص والجميع
يعمل وفق منظومــة متكاملة،
وأعمال موزعة بالتســاوي مع
األفراد.
ويف املجال الكشفي التطوعي
وبالتعاون مع ادارة التعليم ،يتم
استقطاب الكشــافة املتميزين
والخرجني حديثــا ً إىل الجامعة
 ،حيث أنهم يعتربون كشــافة
متميزين فعالً ،وفاهمني األنظمة
والقوانني بشكل أوسع وبعضهم
شارك يف خدمات الحج ألكثر من
مرة ،وهنا يخترص لنا مسافات
عديدة من التعليــم والتدريب
وغرية.
خططكــم
ماهــي
املســتقبلية للفصــل الثاني
للعام الدرايس الحايل ؟
ســتقام لنا ثالث مناسبات

الفصل القادم ،دورتني والثالثة
ملتقــى ،والــدورة األوىل هي
عبارة عن الدراسة األولية لقادة
الوحدات الكشفية للمستجدين،
ومــن هــذا املنرب أقــدم دعوة
لجميع طالب الجامعة املهتمني
والراغبني بالدخــول يف الجوالة
للتســجيل فيها ،ومن يجتازها
ســيدخل يف الــدورة الثانيــة
وهــي الدراســة التأسيســية
لقــادة الوحدات .أما املناســبة
الثالثة فهــي عبارة اقامة مخيم
البيئة بأحدى األماكن املناســبة
بمنطقة القصيم وســنعلن عن
املوعد النهائــي عند االنتهاء من
الرتبيبات األخرية.
كلمة أخرية ؟
الجوالة هــي حركة عاملية
شــبابية تربويــة تطوعية غري
سياســية ودينية ،وسميت بهذا
االسم من الكشــف ،ألن غايتها
هي اكتســاب القيم ،واألخالق
الحميدة ،والرتبيــة الصالحة،
ويف األحصائيــة األخــرة لعدد
الكشافني والجوالة بلغ عدد كبري
يصــل إىل  38مليون عضو من
 216بلد.

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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بمشاركة  18ناديا طالبيا من كليات الجامعة للبنني والبنات

الجامعة تستقبل  50ألف زائر وتنفذ  120برنامجا توعويا
في مهرجان رب�يع بريدة 39
عبداهلل العبيد

استقبل جناح الجامعة الذي
نفذتــه عمادة شــؤون الطالب
ضمن فعاليــات مهرجان ربيع
بريــدة  ،39أكثر مــن  50ألف
زائر عىل مدار أيــام املهرجان،
حيث قــدم الجناح مــا يقرب
مــن  120برنامجــا توعويــا
وتثقيفيا وصحيا ،بمشاركة 18
ناديا طالبيا مــن كليات البنني
والبنات ،كما اشــتملت الخدمات
املقدمة لزوار املهرجان عىل عدد
مــن الفحوصات والكشــوفات
الطبية والنصائح واإلرشــادات
االجتماعية ،باإلضافة إىل عرض
ملنتجــات الطــاب والطالبات
وتقديــم الهدايا التذكارية لزوار
وزائرات جناح الجامعة.
وشــارك يف تنظيم الجناح
الذي أقيم عىل مساحة  600مرت
مربع يف متنــزه القصيم الوطني
بعريــق الطرفية ،مــا يزيد عن
 35شــخصا من أعضــاء هيئة
التدريس ومنســوبي الجامعة،
باإلضافة إىل  250طالبا وطالبة
مــن  14كلية للطــاب وأربع
كليات للبنات.
وتضمنت املشــاركات التي
قدمها الطالب عدة فعاليات منها
ما قدمه النــادي الطالبي بكلية
الطب ،والتــي تمثلت يف قياس
ضغط الدم ،ومســتوى ســكر
الــدم ،وقياس الطــول والوزن
وحســاب كتلة الجسم ،والتوعية
بأمراض العيون ،وأمراض الغدة
الدرقيــة ،يف حني قــدم النادي
الطالبي بكلية العلوم إرشــادات
ومعلومات عن كيمياء املنظفات
وتفاعالتهــا ،والطرق الصحيحة

للتعامــل معهــا ،باإلضافة إىل
إجراء عدد من التجارب العلمية
يف الكيميــاء والفيزيــاء بهدف
تثقيــف وتوعية الــزوار ،كما
تــم عرض منتجــات الكلية من
الصابون وغريها.
وشــارك النــادي الطالبي
بكلية الصيدلــة بربامج توعوية
عــن األمراض املزمنــة واألمان
الدوائــي والطــرق الصحيحة
لحفظ األدوية واســتخداماتها،
والخلطــات العشــبية وآثارها
وتفاعلهــا مع األدويــة الطبية
وأرضار التدخــن والســموم،
باإلضافــة إىل مشــاركة النادي
الطالبــي بكلية طب األســنان
بتقديم عدد مــن الربامج منها
"صحتنا يف أســناننا" ،حيث تم
توعيــة الزوار بكيفيــة االعتناء
بصحة الفم واألســنان ،وتقديم
إرشادات للمحافظة عليها وعىل
ابتسامة جذابة.
وبدوره قدم النادي الطالبي
بكلية العلــوم الطبية التطبيقية
برامــج متخصصــة يف قياس
حــدة البرص ،وســامة العني،
وكشف عن األخطاء االنكسارية
للعــن ،وقياس ضغــط العني،
باإلضافة إىل إجــراء فحوصات
بجهاز األمواج فــوق الصوتية
للكىل والكبد والطحال ،وتحديد
فصيلة الدم ،وأهميتها يف الزواج
والحمل والوالدة.
وشــارك النــادي الطالبي
بكليــة الزراعــة بتقديم برامج
شــملت محنطــات عــن آفات
النخيل ومنحال متكامال وتقدير
نسبة الدهون مع قياس الطول،
فضال عن مشــتل عــن نباتات
الزينة وأنواع ثمار النخيل.

أحد األطفال خالل تجوله بالجناح

جناح الجامعة خالل استقباله الزوار

كما قدم النــادي الطالبي
بكليــة املجتمع بربيــدة برامج
متنوعة تضمنت دورات تدريبية
للــزوار يف املهارات األساســية
للحاسب واإلنرتنت ،والتطبيقات
التعليمية عــى الهواتف الذكية،
وأســس نظم قواعــد البيانات،
وإدارة املــوارد البرشيــة وعلم
الجودة
أما كلية الهندسة فقد قدمت
برنامج متنوع تضمنت:
 التعريف بكلية الهندســةوأقسامها
 التعريــف بالطاقــةالشمســية مع رشح عميل حول
أهمية استخدام الطاقة املتجددة
 التعريــف بـ "الروبوت"وأهميتــه يف العالم وعرض أهم
مشاريع فريق الروبوت
 كود البناء وأهمية إرشافاملهندس عىل مراحل البناء
 التوعيــة بأهمية ترشــيداســتهالك املياه والكهرباء مع
تجربــة عملية تبــن الفرق بني
اســتخدام أدوات الرتشيد ،كما
شــاركت كلية الصيدلة بعنيزة
بربنامــج توعوي عــن األدوية
وطرق اســتخدامها الصحيحة
وتوزيع منشورات.
وبدورها قدمت كلية الصحة
العامــة واملعلوماتيــة الصحية

بالبكرييــة برامــج توعويــة
وعروض مرئية وتوزيع مطويات
عن الصحــة العامة والوقاية من
األمراض ،كمــا تضمن الربنامج
فحــص ســكر الــدم وقياس
الضغط والوزن والطول.
كمــا قدم النــادي الطالبي
بعمــادة الخدمــات التعليمية
رشحــا مفصالت عن مســارات

السنة التحضريية.
وشــارك النــادي الطالبي
بكلية الرتبية بعــرض عدد من
إنتــاج الطالبات مــن األعمال
الفنية والرســوم وقدم عددا من
الــدورات التدريبية ومرســما
األطفال.
أما كليــة التأهيــل الطبي
فقــد تضمن جنــاح الكلية عىل

برامج تثقيفية عن توعية القدم
املفلطحــة وعاليــة االنحناءة،
وتوعيــة عن التهــاب األعصاب
الطرفيــة مع مرض الســكري،
وتوعية عن الوضعيات الصحيحة
أثناء استخدام الحاسوب.
ومن جانبه أوضح الدكتور
عيل العقالء عميد عمادة شــؤون
الطالب ،أن مشــاركة الجامعة
باملعرض تأتي امتــدادا ً للعمل
االجتماعي الذي تقدمه الجامعة
طوال العــام ،ويف إطار حرص
إدارتها ومنســوبيها عىل تقديم
الخدمــات املتنوعــة للمجتمع
ســواء التعريفيــة أو التوعوية
والطبية والوصــول إىل رشائح
مختلفة مــن املجتمع من خالل
األنشطة الســياحية ،مشريا ً إىل
تنوع الخدمات املقدمة يف جناح
الجامعة املشارك يف ربيع بريدة
هذا العام ،وذلك بسبب مشاركة
كليــات ذات تخصصات متنوعة
تهــم جميــع زوار املهرجان،
مشــيدا ً بالدعم الــذي تتلقاه
األندية الطالبيــة من قبل معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمــد الداوود مديــر الجامعة،
وحرصه عىل أن تظهر مشــاركة
الجامعة يف املهرجــان بصورة
مميزة وهادفة لكافة الزوار.
يذكر أن الجامعة قد شاركت
خالل الســنوات الست املاضية
بصفــة مســتمرة يف فعاليات
مهرجان ربيع بريــدة ،بجناح
خاص قدمت مــن خالله العديد
من أنشــطة الكليات يف مختلف
املجــاالت ،باإلضافة إىل معارض
توعويــة وتثقيفيــة وفعاليات
ترفيهيــة وخدمية ومســابقات
ثقافيــة ودينية ،وهدايا تذكارية
لزوار املهرجان.

قسم طب األسنان داخل الجناح
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"سامسونغ" تعلن عن نسخة حصرية ألولمبياد 2018

حتى إن لم يتمكن الرياضيون
يف األلعــاب األوملبيــة بالفــوز
بميدالية ،إال أنهم سيحصلون عىل
هاتف جديد من "سامسونغ".
إذ أعلنت الرشكة التكنولوجية،
األربعاء ،عن نســخة خاصة من
هاتــف "،"8 Galaxy Note

لكافة الرياضيني املشاركني بدورة
األلعاب األوملبية الشتوية املنعقدة
يف بيونغ تشانغ لعام .2018
وقالــت "سامســونغ" إنها
ســتمنح أربعــة آالف جهــاز
للرياضيــن األوملبيني واملوظفني
املشــاركني بــدورة األلعــاب،

كاملرشفــن عــى التطويــر
والتخطيط.
ويملك الهاتف خلفية بيضاء
زجاجية بالحلقات األوملبية وقلم
" "S Penأبيــض يتمــاىش مع
الجهاز باللونني األبيض والذهبي،
كما يأتي الجهاز بصورة لخلفية
الشاشــة بشــعار بيونغ تشانغ
لعام  ،2018وتطبيقات من وحي
األوملبياد.
كما ذكــرت الرشكــة بأنها
ستمنح كافة املشاركني باأللعاب
الباراملبيــة ،املخصصــة لذوي
االحتياجــات الخاصــة ،هواتف
"."8 Galaxy Note
وهذه ليست املرة األوىل التي
تمنح بها الرشكــة أجهزة لدعم
الرياضيني باألوملبياد ،ففي أوملبياد

الصيف يف ريــو الربازيلية قدّمت
"سامســونغ" نسخة خاصة من
هواتــف ""Edge Galaxy S7
لكافة الرياضيني املشاركني.
كما تلقى الرياضيون يف ريو
حقيبــة رياضية مــن "نايكي"
احتوت ســرات وقبعات وأحذية،
وهــو أمر معتــاد بــأن يتلقى
األوملبيــون هدايــا مجانية من
الرشكات الراعية لأللعاب األوملبية.
ويف العــام املــايض ،أعلنت
اللجنة األوملبية الدولية عن تعاون
مع رشكة "إنتل" ،وقالت األخرية
بأنها ســتقدّم الطائــرات بدون
طيار والواقــع االفرتايض والذكاء
االصطناعــي ومنصــات فيديو
ملتقطة بـ  360درجة ااـــحداث
الرياضية باألوملبياد ،بدءا ً باأللعاب
الشتوية لهذا العام.

صحيفة
جامعة
القصيم

«كابسات  »2018ينطلق في دبي
بمشاركة  13ألف خبري

افتتحــت رســميا ً فعاليات
الــدورة  24للمعــرض الدويل
لإلعالم الرقمي واتصاالت األقمار
الصناعيــة «كابســات ،»2018
املتخصص يف عالم البث واإلنتاج
وتقديم املحتوى واإلعالم الرقمي
واألقمــار االصطناعية يف الرشق
األوســط وإفريقيا وجنوب آسيا.
وأقيــم املعــرض يف الفرتة من
 14إىل  16ينايــر يف مركز دبي
التجاري العاملي ،ويحظى الحدث،
الذي يقام عىل مــدار ثالثة أيام،
بمشاركة أكثر من  13ألف خبري
يف صناعة اإلعالم ويسهم يف تعزيز
فرص االبتكار واإلبداع وتســهيل
إتمام الصفقات التجارية يف سوق
اإلعالم ووسائل الرتفيه السمعية
والبرصية يف جميع أنحاء الرشق
األوسط وشــمال إفريقيا .وقالت
النائــب األول للرئيــس يف مركز
دبي التجــاري العاملي ،تريكيس
لوه مريمانــد ،إنه «من خالل هذا
الحــدث الســنوي الكبري يهدف
املركــز إىل توفــر منصة تجمع
خرباء الصناعة يف هــذا القطاع
الحيوي ،وتمكنهم من استكشاف
أحدث التقنيات والحلول الجديدة
املخصصة لخلق وتقديم املحتوى
يف (مؤتمر املحتــوى) ،خصوصا ً
يف ظل توقعات بازدهار ســوق

التلفزيون ليصــل إىل  15مليار
دوالر بحلــول عــام .»2021
وأضافت ،أن «الطلب عىل املحتوى
العربي يف نمــو مطرد ،وقد رأينا
العديد من العارضني يشــاركون
يف تعديل املحتوى الدويل وتكييفه
حســب املتطلبات املحلية ،وكذلك
يف املســاهمة يف ابتكار واختالق
محتوى عربــي خاص بهم ،وهذا
يمثل خطوة كبــرة ومهمة عىل
طريق تقديــم مجموعة مختلفة
من الربامج التــي يتفاعل معها
الجمهور».
إىل ذلــك ،طرحــت رشكة
«سكاي سرتيم» ،التابعة ملجموعة
رشكات «أطلــس» اإلماراتية ،عىل
هامــش مشــاركتها يف فعاليات
معرض «كابسات  ،»2018نظاما ً
لالتصاالت عن طريــق الردايو،
مخصص للطائرات العســكرية
والدفاعية ،والــذي جاء بناء عىل
االتفاقية التي تــم توقيعها بني
الرشكة ورشكة «إيرباص العاملية»،
وسيســهم هذا النظام يف إحداث
نقلــة نوعية لقطــاع االتصاالت
الدفاعية ،كونــه يعد من األنظمة
األكثر تطورا ً وأمانــاً ،وهو أحد
أهم األنظمة التي قامت بابتكارها
وتطويرها «سكاي سرتيم» خالل
الفرتة املاضية.

صحيفة
جامعة
القصيم
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انفوجرافيك  ..األرض "ت�تطرف" بني درجتي حرارة
يبدو أنه ال نهاية للتطرف
املناخي الذي تشهد األرض هذه
األيام ،ففي الوقت الذي سجلت

فيه درجات الحرارة يف أسرتاليا
أعىل معدل لها منذ  80عاما.
مــن املتوقــع أن تتدنى

درجات الحرارة يف بعض أنحاء
الواليات املتحدة إىل ما دون 73
درجة مئوية تحت الصفر.
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كونيات

ما يعني أنهــا أكثر برودة
مــن القطب الشــمايل أو من
سيبرييا.

د .عبداهلل المسند

الرتجمة من أجل الرتقية
تفتقر املكتبة العربية إىل الكتــب العلمية املتخصصة
الحديثة والرصينة ،فعىل ســبيل املثال تجد كتب الجغ رافيا
باللغة العربية شحيحة فقرية ،واملطبوع منها قليل وقديم إال
ما ندر ،ومعظمها مرتجم ومكرر ومجمع يف عرش السبعينات
والثمانينــات والتســعينات امليالدية من القــرن املايض،
ومطبوعة بشــكل متواضع ،ال يُشجع عىل الق راءة أو االقتناء.
ومع ذلك كله  ..ومن أجل أن يُتاح لك أن ترتجم آخر ما لفظته
املطابــع األجنبية يف علم الجغ رافيا ،عــر مظلة أي جامعة
"فذاك دونه خرط القتــاد" من إج راءات طويلة غثيثة ،وتعب
ونصب.
هــذا من جهة ،ومن جهة أخــرى فالنظام يف الجامعات
السعودية ـ حســب علمي ـ ال يقبل يف الرتقية كتب ا ً مرتجمة
عدا واحــدا ً يتيم ا ً فريداً ،وباقي النقاط يجب أن تكون أبحاث ا ً
فردية أو مشــركة حتى تبلغ نصاب الرتقية ،وهذا جيد لو أن
املكتبة العربية مكتفية ومكتظة بالكتب العربية الجغ رافية
الحديثة.
عدد األكادميني الجغ رافيني الســعوديني فقط (ذكور +
إنــاث) يف جامعتنا يقرب مــن  200أكاديمي ،تخيل لو ُ
ط لب
منهم ألجل الرتقية ألستاذ مشارك ترجمة كتابني ،ولألستاذية
ثالثة كتب ،ولو أخذنا فقط نصف األكادميني الســعوديني
لحصلنــا عىل  500كتاب جغ رايف مرتجــم وجديد ،خالل أقل
من  12سنة يف املتوسط ،عندها ســتكون املكتبة الجغ رافية
العربية تزخر بآخــر الكتب الجغ رافيــة العاملية الحديثة،
بعدها ال تســأل عن وضع الطالب والطالبــات ،والباحثني
والباحثات ،وعشاق املعرفة.
أعلم أنه ســيُقال هذه الفكرة ســتفتح أبواب الرتجمة
التجارية!! (ادفع مقابل الرتجمة) ،والجواب ومن قال لك أنه ال
توجد أبحاث ترقية تجارية!!؟ ثم أيض ا ً عندي حل نضمن من
خالله أن يقوم عضو هيئة التدريس برتجمة الكتاب بنفسه
 ،%100ال يسع ذكره هنا ،ومن ال يستطيع الرتجمة لعدم تمكنه
من اللغة األجنبية يُعذر ويُصار إىل الطريقة التقليدية.
وبعد بضع ســنوات ،وعندما تزدهــر املكتبة العربية
بالكتب الحديثة املرتجمة ،يتحول النظام إىل إلزام األكاديمي
برتجمة كتاب واحد للرتقية لرتبة مشارك وآخر لألستاذية ،وما
يقال يف تخصص الجغ رافيا ينسحب عىل بقية التخصصات
العلمية  ...ـ فإن ُغ لب ت الروم ـ ولم يتغري النظام املعمول به
يف الجامعات حالي اً ،فعىل األقل ه وّنوا ،وسهّ لوا ،وادعموا حركة
الرتجمة بصورة تتناسب والجهد املبذول والوقت املقطوع من
املرتجم  ...ودوم ا ً ألجل الوطن نلتقي ،فنستقي ،ثم نرتقي
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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فريوس إنفلونزا معدل
يبعث األمل بتطوي�ر لقاح
يمنع العدوى

 6270مستفيد من خدمات العيادات اإلستشارية بالقصيم

أوضحــت وزارة الصحة يف
القصيم أنه تم الكشف عىل 6270
مريضا ً يف العيادات اإلستشــارية
التي تقدم خدماتها للمستشفيات
البعيدة  ،فيمــا تمت إحالة 667
مراجعا ً إىل املستشفيات املرجعية
إلســتكمال العــاج وذلك خالل
العام املايض 1438هـ .
أوجد باحثــون يف املخترب
فريوســا معدال عن االنفلونزا
من شــأنه بحسب تجارب عىل
الحيوانات السماح بإنتاج لقاح
أكثر فعالية بكثــر ضد هذه
العدوى ،وفق مــا بينت نتائج
أعمالهم التــي نرشتها مجلة
"ساينس".
وأدى هــذا الفــروس إىل
تفاعالت مناعية لدى الحيوانات،
خالفا للســاالت املختلفة من
فريوس االنفلونزا الســارية يف
العالم.
هذه القدرة للفريوس عىل
اإلفالت من جهاز املناعة تفرض
انتــاج لقاح جديد كل ســنة
ملجاراة التغريات املوسمية لهذا
العنرص الفريويس.
وهــذا األمر يفــر تبدل
فعالية اللقاحات بنسبة تراوح
بــن  % 30و % 60تبعــا
للســنوات كما أن أي تحسني
للحماية يصنف أولوية للصحة
العامــة يف مواجهــة الخطر
خصوصا األوبئة.
وبحســب منظمة الصحة
العامليــة ،يصيــب فــروس
االنفلونزا خمسة ماليني شخص
سنويا ويؤدي إىل وفاة ما يصل
إىل  650الف شخص.
وإليجــاد هــذا العنرص
الفــرويس املتحــول ،حــدد
الباحثون تسلسال كامال ملجني
فريوســات عــدة لالنفلونزا

وحددوا الجينات التي تتيح لها
اإلفالت من خط الدفاع األمامي
للجسم ضد هذه الفريوسات.
ومــن خــال التســبب
بتحوالت يف هــذه الجينات يف
فــروس واحد ،تمكــن علماء
فريوســات من ايجاد ســالة
قادرة عىل التكاثر يف املخترب.

من جانب آخر أجرى برنامج
الرعاية الصحيــة املنزلية بوزارة
الصحــة خــال العــام املايض
 311522زيارة منزلية بواسطة
 320فريق طبي وبمعدل 2000
زيــارة يوميا ً  ،حيــث تم تطبيق
الخدمــة يف  213مستشــفى يف

يذكــر أن إدارات وأقســام
الرعاية الصحية املنزلية يف املناطق
واملحافظات تقوم بتوفري الرعاية
للمرىض بمشاركة أفراد عائالتهم
وتوفري ما يحتاجــه املرىض من
أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب
االمكانيــات واألنظمة مما كان له
األثر االيجابي النفيس واالجتماعي
والصحي.

تصدر رائد الفضاء الياباني
نورشــيغي كاناي هذا األسبوع
عناوين األخبــار بعد أن أعلن أنه
ازداد طوال بواقع  9ســنتيمرتات
عىل متن محطــة الفضاء الدولية
خالل  3أسابيع.

وكان للفــران والقوارض
التــي لقحت بهــذا الفريوس
تفاعالت مناعيــة أقوى قادت
إىل حماية كبرية ضد ســاالت
فريوسية متعددة لالنفلونزا.
واعتــر جــون تيجارو
ودنيــس بورتون مــن معهد
ريرستــش
"ســكريبس
انســتيتيوت" يف كاليفورنيــا
يف مقالة مرافقة للدراســة أن
"هذه املقاربة قد تكون خطوة
نحو تطوير لقاح شــامل ضد
االنفلونزا".

وتتســم رحــات الفضاء
بالخطورة الشديدة فضال عن تأثري
قضاء فرتة بعيدا عــن الجاذبية
األرضية عىل جسم اإلنسان ،وهو
ما اكتشفه العديد من رواد الفضاء
بعد عودتهم إىل األرض.

ولفت الباحثون بينهم املعد
الرئييس رن ســان وهو استاذ
لعلوم االحياء الجزيئية يف كلية
الطب يف جامعة كاليفورنيا يف
لوس انجليس (يو يس ال ايه)،
إىل رضورة إجراء تجارب أكثر
عــى الحيوانات قبــل التفكري
يف انتاج لقاح باالســتناد لهذه
الدراسة.

وأفادت أن عدد املستشفيات
التي دعمــت برنامــج الحزام
الصحــي بلغ  10مستشــفيات
 ،فيمــا كان عدد املستشــفيات
املدعومة وإستفادت من خدمات
الربنامج  15مستشــفى  ،وبلغ
عدد التخصصــات التي أدرجت
بالربنامــج ( )14تخصصــا ً

استشــاريا ً  ،شــملت (الجهاز
الهضمــي  ،والــكىل والجراحة ،
واملســالك  ،واألعصــاب والغدد
الصمــاء  ،الباطنيــة  ،والعظام
 ،والجلديــة  ،واألنــف واألذن ،
والعيون  ،والروماتيزم) .
وبينت أن عدد املرىض الجدد
املستفيدين من الربنامج بلغ 3635
مريضــا ً ويعتمــد الربنامج عىل
إتاحة الخدمات الصحية املتوفرة
باملستشــفيات املرجعية باملنطقة
 ،ويتم توجيه أطباء استشــاريني
 ،لتفعيل العيادات اإلستشــارية
باملستشــفيات البعيدة  ،وتمكني
املرىض من إجراء الفحوصات لهم
يف مواقعهم بدون عناء الذهاب إىل
املستشفيات املرجعية.

جميع مناطق ومحافظات اململكة .
وتقــدم الصحــة خدمات
الرعاية الصحية املنزلية منذ عام
1430هـ وهــي خدمات صحية
يتم توفريها للمرىض الذين تنطبق
عليهم املعايــر يف جميع املناطق
واملحافظــات يف منازلهــم وبني
أهلهم وذويهم مــن خالل فريق
صحي مؤهل مما يســاهم بشكل
فعال يف اســتقرار حالة املرىض
الجسمية والنفسية وراحة أهليهم
وذويهم وكذلك يســاهم يف زيادة
معدالت دوران الرسير مما يساعد
يف خدمــة عدد أكــر من املرىض
ويخفض التكاليف.

كيف يتغري جسم اإلنسان في الفضاء؟

واعرتف بعد ذلــك أنه أخطأ
يف الحســاب ،وأن الزيادة بواقع
ســنتيمرتين فقط ،لكن تغريات
الطول طبيعية بالنســبة للرواد
الذين يقضون وقتا يف الفضاء.

وأشــار العاملان أيضا يف
املجلة االمريكيــة إىل أن عوائق
كربى ال تزال تحول دون اجراء
تجارب رسيرية.

صحيفة
جامعة
القصيم

ويؤدي انعدام جاذبية األرض
إىل حدوث تمــدد لفقرات العمود
الفقري بدوره إىل حدوث تغريات
طفيفة يف الطول ،غري أن دراسات
أظهــرت أنه بمجرد عــودة رائد
الفضــاء إىل األرض ،يعود الطول
إىل طبيعته.
ماذا يحدث خالل رحلة عام
كامل يف الفضاء؟
يذهب عادة رواد الفضاء إىل
محطة الفضاء الدولية ملدة تصل
عادة إىل  6أشهر ،غري أن األمريكي
سكوت كييل اســتطاع أن يكتب
اسمه يف التاريخ عام  2016بعد
أن أكمل رحلة اســتغرقت 340
يوما مع رائد الفضــاء الرويس
ميخائيل كورنينكو.

وكان الهــدف مــن الرحلة
هو دراســة تأثري انعدام الوزن
واإلشــعاع والعزلة عىل جســم
اإلنسان أثناء بقاء فرتة طويلة يف
الفضاء.

واضطر كييل بعد العودة إىل
األرض إىل إجراء فحوص دقيقة
لجســمه ،نظــرا ألن البقاء فرتة
طويلة يف الفضاء جعله يشــعر
بقائمة كبرية من األعراض.

وســمح كييل بفرصة إجراء
دراســة تتعلق باآلثار الجانبية
طويلة األجل لرحــات الفضاء
عىل الجسم ،يف حني بقى شقيقه
التوأم يف منزلــه تمهيدا إلجراء
دراسة مقارنة يف وقت الحق.
وقال ســكوت كييل لبي بي
يس ":معظم املشــكالت الصحية
ال أعراض لها ،وال يمكنك الشعور
بكتلتك العظمية".

وفــر ذلك قائــا ":كنت
أعاني من األلــم والتصلب وألم
يف العظــم والعضالت فضال عن
حدوث تــورم وزيادة الضغط يف
الجمجمة".
كما عاني من بعض األعراض
الجلدية مثل الحكة والقشعريرة
فضال عــن الشــعور بالغثيان
والدوار بعــد عودته إىل الغالف
الجوي لألرض مرة أخرى.

وقال ":لــم يحذرنا أحد من
أي شئ ،لكنه كما تعلم جزء من
عمل رائد الفضاء".
وقالت وكالة ناسا الفضائية
إن رحلة كييل كانت خطوة مهمة
للغاية يف ســبيل تقليل الخطر
البيوكيميائي للرحالت الفضائية،
وهو مــا يســاعد يف الرحالت
املســتقبلية التي يزور فيها رواد
الفضاء املريخ أو كواكب أبعد من
ذلك.
وتستغرق أي رحلة إىل املريخ
نحو  30شهرا ،وهي فرتة أطول
بكثري مقارنة بالحد األقىص الذي
قضاه البرش يف الفضاء حتى اآلن.
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إعالم
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"العواد" يلتقي رؤساء تحري�ر الصحف المحلية حول تطوي�ر
المؤسسة الصحفية وتطوي�ر صناعة االعالم المحلي
اجتمع معــايل وزير الثقافة
واإلعــام الدكتور عواد بن صالح
العواد ،يف مركز امللك فهد الثقايف
بالرياض مساء الخميس املنرصم،
برؤساء تحرير الصحف املحلية.
وجرى خالل اللقاء مناقشــة
مجموعة مــن املوضوعات منها
وضــع املؤسســات الصحفية
املحلية ،ودراسة ســبل التطوير

يف التحرير واالنتشــار والتأثري،
وتوظيف التقنية ومنصات وسائل
التواصــل االجتماعــي لخدمة
املحتوى اإلعالمي.
كما تم اســتعراض التجارب
واملمارســات الدولية لالستفادة
من الخربات املشــابهة ،ومناقشة
وسائل وسبل تطوير قطاع اإلعالم

والنهــوض بصناعــة الصحف
لكي تكون منافســة وذات تأثري
قوي يتناســب مع مكانة اململكة
السياسية واالقتصادية والثقافية.
ومن خــال تبــادل اآلراء
واألفــكار تمت دراســة ســبل
مواجهة الوضع املــايل الذي تمر
به املؤسســات الصحفية ،وخرج
االجتماع بمجموعة توصيات مهمة

يف مجال االســتثمار لالستفادة
من أصول املؤسســات الصحفية
وكذلــك النظر يف ســوق اإلعالن
والبحــث عن املشــاركة الفعالة
واملؤثــرة يف هــذا الســوق ،ويف
مجال التدريــب واالبتعاث لتنمية
الكفاءات الصحفيــة املتميزة يف
ســبيل النهوض بالعمل اإلعالمي
املحيل والخارجي.

وكالة الشؤون الثقافية بوزراة اإلعالم توقع على
مشروع "أتمتة" المكتبات العامة
أعلن املرشف عىل الشــؤون
الثقافية بوزارة الثقافة واالعالم
الدكتور عبدالرحمن العاصم ،عن
توقيع الوكالة عىل أول مرشوعاتها
هذا العام  2018م والذي يتمثل
يف مــروع "أتمتــة" املكتبات
العامة يف اململكة.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن
العاصــم أن مــروع أتمتــة
املكتبات العامة الذي تم التوقيع
عليه ،يعترب أول مرشوعات وكالة
الشــؤون الثقافية يف الوزارة هذا
العام ،مبينا ً أنه ســيتم البدء يف
تنفيذه خالل األيام القليلة املقبلة،
مؤكدا ً أن املرشوع سيكون بداية
االنطالقة الحقيقية لتطوير عمل
املكتبات بما يحقق التطلعات".
ويهدف املــروع لالنتقال
للعمل يف هذه املكتبــات للنظم
املكتبات العامــة وتطوير العمل
ليصبح عرب النظام اإللكرتوني يف
جميع مراحله.

ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni

وســيتيح املــروع إتباع
النظــام اإللكرتونــي يف العمل
يف املكتبــات العامة بــدءا ً من
الفهرسة وســجالت املستفيدين
والحجــز والتزويــد وضبــط
الدوريات واشرتاكها ودعم البحث

اإللكرتوني عن مصادر املعلومات
عىل الفهرس العام ،باإلضافة إىل
العمليــات اإلداريــة يف املكتبات
العامة.
ويهدف املرشوع إىل التحول
الستخدام أنظمة أتمتة املكتبات

العامة لتقديم كافــة الخدمات
بشكل إلكرتوني ،باإلضافة لبناء
أنظمــة معلومــات إلكرتونية،
بجانــب إرشاك املســتفيدين يف
تطوير وبناء األدوات اإللكرتونية
وآلياتها.
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كاريكاتري

صحيفة
جامعة
القصيم

من اآلخر

فهد بن نومه

أمري القصيم «روح المسؤولية ..
وثقافة المسؤول»

قوافل طب األسنان بـ«الجامعة» تنهي معاناة رجل
ثمانيني بمركز الفويلق
لم يتخيــل العم "حمود بن
هليل الحربي" ،صاحب الـ 85
عاما ،واملقيم بمركــز الفويلق،
أن تصل قافلة طب األسنان من
جامعة القصيم يف يوم من األيام
إىل محل ســكنه ،ويقوم شباب
سعوديون بارعون
بمعالجة أهايل
املركــز يف
أ ما كنهــم
با ستخد ا م
تجهيز ا ت
طبيــة
متكا ملة ،

لرتتســم البهجة عــى محياه
بسبب معالجة أســنانه مجانا
بالقــرب من منزله وبســواعد
شبابية وطنية.
وأبدى العم "حمود" الذي
يعاني مــن آالم األســنان منذ
أكثر من عــام ونصف ،إعجابه
بهــذه املبادرة الخرييــة ،التي
تهــدف للوصــول إىل الهجر
واملراكز النائيــة ،مؤكدا أنه
لم يقدم منــذ زمن طبيب
أســنان إىل مركز الفويلق
الصحي ،مــا جعل أهايل
الحي يضطرون للذهاب
ملســتوصفات خاصة
بعيــدة عــن املركز،
مشريا إىل أن هذه
املعضلــة قد
ا نتهــت

بوصول القافلة.
وقدم العم "حمود" شكره
وشــكر أهايل املركــز لكل من
أســهم يف تســيري هذا القافلة
أو ســعى مــن أجــل تنفيذها
من قيــادات جامعــة القصيم
ومنســوبيها ،مضيفا بأنه قام
بجلــب كل أفــراد عائلته لهذه
املبادرة لالســتفادة من الجهود
املقامة.
يٌذكــر أن قافلــة طــب
األســنان انطلقت من الجامعة
صباح يــوم الثالثــاء املوافق
1439/5/6هـ ،لتنفيذ حملتها
التاســعة عرش التي تستمر ملدة
ثالثة أيــام بمركــز الفويلق،
برعاية صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
منطقة
بن سعود أمري

القصيــم ،وبتوجيهــات معايل
مدير الجامعة األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمــد الدواد،
بهدف الوصول إىل مراكز وأهايل
القرى النائيــة ،حيث يتم تقديم
جميع خدمات طب األسنان من
حشــو وعالج أعصاب وتدخل
جراحــي وغريه مــن عالجات
متطــورة بــإرشاف كلية طب
األسنان بمشــاركة  100طالب
وطالبة.
وتهدف الحملــة إىل صقل
موهبة ومهنــة الطبيب الطالب
والتي تســهم يف رسم شخصيته
بشكل مبارش وتكســبه الخربة
الكبــرة املبكــرة ،باإلضافة إىل
الزيــارات امليدانيــة للمدارس،
لتقديــم الخدمــات العالجية
واملــواد التوعويــة والتثقيفية
للمراجعــن حول ســامة الفم
واألســنان وطــرق املحافظة
عليهــا ،وكذلك فحــص طلبة
املدراس من الجنســن وتطبيق
مــادة الفلورايد لطلبة الصفوف
األولية باملرحلة االبتدائية٫

شــعوره الدائم باملســؤولية امللقاة عىل كاهله،
وســعيه الدؤوب نحــو تحقيق األهــداف الوطنية
ومصالح املواطنني ،هــي أهم دوافعه لإلنجاز ،هذا
ما نلمســه دائما ً لدى صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن عبد العزيز
أمــر منطقة القصيــم ،هذا الرجــل الذي يواصل
ليله بنهاره ،ال يُشــغله يشء عن همــوم املواطنني
واحتياجاتهــم ،يفتــح أبوابه للجميــع دون تمييز
ألحد عن اآلخر ،يســتمع بإنصات ويتخذ قراراته يف
هدوء وبعد دراســة عميقة لكافة جوانبها وآثارها.
يمتلك أمــر القصيم طموحــا كبريا يف اإلرتقاء
باملنطقــة وأهلهــا ،ويمتلك حلمــا بتحقيق الرخاء
واإلزدهــار والتنمية يف كل املجاالت ،ويســعى ألن
يــرى حلمه هــذا واقعا وال يدخر جهدا يف ســبيل
ذلــك ،يتعاون مــع الجميع ال يقيص أحد ،يشــجع
أي مبادرة تهــدف لخدمة أبنــاء الوطن ويرعاها
و يد عمها .
وألجــل هذا فقــد جعل ســموه من مجلســه
الذي يعقــده يف يــوم اإلثنني من كل أســبوع يف
قرص التوحيــد ،منارة للوطنيــة والثقافة واألدب،
ومنصة مهمة ملناقشــة املوضوعــات البناءة ،حيث
يلتقي فيــه بكافة فئات املجتمع وخاصة الشــباب
الذين يــويل لهم ســموه اهتماما كبــرا نابعا من
إيمانــه بأنهــم أمــل الوطن يف مســتقبل مرشق،
وهم من ســيحملون شــعلة نهضته وتقدمه ،حيث
يســتمع آلرائهم ويتعرف عىل طموحاتهم ،ويناقش
قضاياهــم ويذلــل الكثري مــن العقبــات التي قد
تعرتض طريقهم.
ويف هــذا املجلــس الــذي ال يخلو مــن آراء
ومداخالت مميزة من الحضور ،يُفعل ســموه مبدأ
الحــوار والنقاش فتثرى معــارف الجميع ،ويؤكد
ســموه يف نقاشــه وحواراته دائما ً عىل املسؤولية
لدى الجميع ســواء من قيادات املنطقة أو املواطنني
الذين يحرضون هذه الجلســة ،التــي انطلقت منها
الكثــر من املبــادرات التــي مثلت امتــدادا ملبدأ
ومفهوم املســؤولية وكان لها صــدى جيد ونتائج
ملموســة وأثر إيجابي عىل املنطقة وأهلها.
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