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مشيد ًا بما تقدمه الجامعة من مشاركات متميزة في كافة المحافل

أمري القصيم يكرم الجامعة لمشاركتها المتميزة بمهرجان «رب�يع بريدة »39
كرم صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبــد العزيز آل
ســعود أمري منطقــة القصيم،
جامعة القصيــم بإهدائها درعا ً
تذكاريــاً ،نظــر مشــاركتها
املتميــزة يف مهرجــان "ربيع
بريــدة  ،"39الــذي أقيــم يف
عطلة الربيــع املاضية يف منتزه
الطرفية ،وقدمــت فيه الجامعة
العديد من الفعاليات واألنشطة
التــي القت قبول واستحســان
زوار املهرجان وضيوفه.
وتســلم الــدرع التذكاري
الدكتور عيل بــن فريح العقال
عميد شــؤون الطــاب ،حيث
أشــاد ســمو أمري القصيم بما

معالي مدير الجامعة يفت�تح معرض "تراثنا"
بكلية الشريعة للطالبات

الداود

يفتتح معايل مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الــداود معرض ” تراثنا"
للفنــون التشــكيلية ذو رؤيا
معارصة للرتاث السعودي والذي
ســيقام 1439/5/19هـ ،يف
كلية الرشيعــة بالصفراء تحت
إرشاف وكالة العمادة لألنشطة
للطالبات بقيادة الدكتورة أمل
الربيش .
وذلك بغية إحيــاء القيمة
التاريخيــة واكتشــاف املايض
األصيــل وإظهــاره برؤيــة

معــارصة وتعزيــز الهويــة
الوطنيــة والثقافيــة لطالبات
الجامعة .
كما تدعــم املبادرة بدورها
رؤيــة  2030التــي تعمل عىل
تمكني جيل املســتقبل وتزويده
باألدوات الالزمة التي تســهم
يف بنــاء مجتمــع تنموي مبدع
متطــور ،وحرصــت وكالــة
العمادة لألنشطة للطالبات عىل
استقطاب جميع فئات املجتمع
 .حيث سيعرض باملعرض عدد
من األعمال الفنية التشــكيلية

املعارصة واملستوحاة من الرتاث
السعودي بتقنيات مختلفة.
ومن أهداف املعرض :إحياء
املناطــق التاريخيــة لقيمتها
التاريخيــة واكتشــاف املايض
األصيــل ،وتشــجيع وتطوير
الطالبــات ودعمهــن إلنتــاج
أعمــال تفصح عــن نظرتهن
إىل التاريــخ واملــايض األصيل
برؤية معــارصة وتعزيز الهوية
الوطنيــة والثقافيــة من خالل
أعمال فنية معارصة  .باإلضافة
إلبراز الهوية الوطنية والثقافية
والكشــف عن مالمحها وإلقاء
الضوء عليها من زوايا تاريخية.
وتعزيــز تنمية التــذوق الفني
ونرش الوعــي حول أهمية اإلرث
الثقايف واملعمــاري الذي تركه
األجداد والحفاظ عــى الهوية
وتحفيز الطالبات وتشــجيعهن
َّ
اؤتمن
للحفاظ عىل الرتاث الذي
عليه.
حيــث ســيحتوي املعرض
عــى أعمــال فنية تشــكيلية
معارصة مســتوحاة من الرتاث
الســعودي بتقنيات مختلفة من
رســم وتصوير ،ونحت وأعمال
تركيبية وفعاليات فنية وثقافية.

تقدمه الجامعة من مشــاركات
متميزة يف كافة املحافل الثقافية
والتعليمية والوطنية ،باإلضافة
إىل مــا تقدمــه مــن خدمات
مجتمعيــة وتثقيفيــة وفكرية
ألبناء منطقة القصيم.
يذكر أن جامعــة القصيم
شاركت بجناح كبري يف مهرجان
"ربيع بريدة  ،"39اشــتمل عىل
عــدة أنشــطة وفعاليات حيث
اســتقبل جناح الجامعة الذي
نفذته عمادة شــؤون الطالب،
أكثر من  50ألف زائر عىل مدار
أيام املهرجان ،وتــم تقديم ما
يقرب من  120برنامجا توعويا
وتثقيفيا وصحيا ،بمشاركة 18
ناديا طالبيا مــن كليات البنني

والبنات ،كما اشتملت الخدمات
املقدمة لزوار املهرجان عىل عدد
مــن الفحوصات والكشــوفات
الطبية والنصائح واإلرشــادات
االجتماعيــة باإلضافة إىل عرض
ملنتجــات الطــاب والطالبات
وتقديم الهدايا التذكارية لزوار
وزائرات جناح الجامعة.
وشــارك يف تنظيم الجناح
الذي أقيم عىل مساحة  600مرت
مربع يف متنزه القصيم الوطني
بعريــق الطرفية ،مــا يزيد عن
 35شــخصا من أعضــاء هيئة
التدريس ومنســوبي الجامعة،
باإلضافة إىل  130طالبا وطالبة
مــن  14كلية للطــاب وأربع
كليات للبنات.

وكالة التخطيط بالجامعة تعقد لقاء
لمناقشة رفع تقاري�ر المقررات الدراسية
قامــت وكالــة التخطيط
والتطوير والجــودة بالجامعة
بعقد لقاء عن "تقرير املقرر" يوم
الثالثاء املوافق 1439 /5/13هـ
بقاعة الشيخ ابن عثيمني ،قدمها
عميد عمــادة التطوير والجودة
الدكتور سلطان املحيميد ،والتي
تهــدف إىل نرش ثقافــة الجودة
واالعتماد األكاديمي وتأســيس
نظام الجــودة الداخــي وذلك
بحضور أصحاب السعادة الوكالء
ورؤساء األقسام ومدراء وأعضاء
برامج الجودة و  50عضو هيئة
تدريس ممثلني عن جميع األقسام
العلمية بالكلية.
واتسمت األهداف لهذا اللقاء
بأن يتمكن املشاركون من الوقوف
عىل مفهوم املقرر ومناقشة أهمية
تقرير املقــرر والربط بينه وبني
توصيف املقرر ومخرجات التعليم
وتحديد العالقة بني تقرير املقرر
وتوصيــف املقــرر ومخرجات
التعلــم وصياغة التقرير يف ضوء
اإلطار الوطني للمؤهالت وتحديد
مؤرشات جودة املقرر.
وناقــش اللقــاء العديد من

املسائل ذات الصلة وكان أبرزها
الفــرق بني الســاعات املعتمدة
والفعليــة وصالحيــات القائم
بالتدريــس بالنســبة لتقرير
وتوصيــف املقــرر ومتطلبات
الجــودة األخرى امللتــزم القائم
بالتدريس بتقديمها إلدارة الجودة
وكيفية الحصــول عليها ،نتائج
تقويم الطــاب للمقررات ودور
الجامعــة يف تفعيل إطالع عضو
ً
تحقيقا
هيئــة التدريس عليهــا
للتغذية الراجعة.
وخــرج اللقــاء األكاديمي

بعــدة توصيات والتي ســيتم
رفعها اســتعدادا لتطبيقها وهي
 :تفعيل النماذج اإللكرتونية عىل
املوقع اإللكرتوني للكلية ،وزيادة
األنشطة والفعاليات املتعلقة بنرش
ثقافة الجــودة ،وتعميم نماذج
الجودة املستحدثة فو ًرا ،وزيادة
التفاعل بــن مــدراء وأعضاء
الربامــج وإدارات الجودة العليا
من جهة وأعضاء هيئة التدريس
بالكلية من جهة أخرى ،باإلضافة
إىل تقليص أوراق الجودة املطلوبة
مــن كل عضو هيئــة تدريس،
وتركيزها وتهذيبها.

إدارة المستودعات تحول معاملتها إلكرتونيا بنسبة 100%
بدعــم متواصل مــن معايل
األســتاذ عبدالرحمــن بن حمد
الداود مديــر الجامعة و وبتوجيه
من وكيل الجامعة الدكتور محمد
الســعوي وبالتعــاون مع عمادة
تقنية املعلومــات  ,تخلصت إدارة
التجهيزات و املستودعات بالجامعة
مــن املعامالت الورقيــة و قامت
بتحويل جميع معاملتها إلكرتونيا
بنسبة  %100حيث تستطيع جميع

الكليات رفع احتياجاتهم و انتظار
املوافقة بشكل رسيع وتقني .
و أكد األســتاذ عبدالســام
الســامة مديــر التجهيــزات و
املستودعات  :بأن الجامعة تمتلك
أربع مســتودعات كبرية لتخزين
احتياجاتهــا ولتغطيــة األدوات
املناســبة التــي يحتاجها طالب
وطالبــات وأعضاء هيئة التدريس
ومنسوبي الجامعة بشكل مناسب

و تتنوع املستودعات إىل مستودع
املستلزمات املدرسية  ,و مستودع
األجهزة الكهربائية و مســتودع
األثــاث و ملحقياته  ,و األخري هو
مستودع الرجيع أو ما يتم صيانته
.
و أضــاف "الســامة" بأن
هذا التحــول يأتي بدعم من إدارة
الجامعة ويهدف إىل منع األخطاء
و اختصار الوقت والجهد ومتابعة

العمل بشكل دقيق.
يذكر أن معــايل وزير التعليم
الدكتور أحمد العيىس قد دشــن
مؤخرا برنامــج إنجاز الهادف إىل
التحول الرقمي يف جميع املعامالت
والذي جاء ضمن شــعار "جامعة
بال ورق" بهدف اســتغالل عرص
التقنية يف امليض قدما نحو التطور
ً
وتلبية
و رسعة اإلنتاج بكفاءة عالية
ملستلزمات املوظفني و الطالب.

المدينة الجامعية

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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الجامعة ٌتشارك بمهرجان «الجنادرية  »32بحزمة من
الفعاليات األربعاء القادم
تُطلــق الجامعــة يــوم
األربعــاء القــادم املوافق 7
فربايــر 2018م  ،جناحهــا
باملهرجــان الوطنــي للرتاث
والثقافــة "الجنادريــة" يف
دورتهــا الـــ ،32بحزمة من
الفعاليات واألنشطة التعريفية
عن الجامعــة  ،كذلك نبذة عن
مسرية وإنجازات الجامعة من
تاريخ إنشــائها ،وإحصائية
شــاملة بعدد أعضــاء هيئة
التدريس والطالب والطالبات
يف مرحلــة البكالوريــوس،
وطلبــة الدراســات العليــا
والربامــج
واملوظفــن،
األكاديميــة وعــدد الكليات
والعمــادات باإلضافة إىل أهم
إنجــازات الجامعــة والتي
تأتي بدعم ســخي من القيادة
الرشــيدة وذلك عــى جميع
األصعــدة ،مــن االعتمادات
الدولية التي حققتها الجامعة
و عــدد من الكليــات و أيضا ً
االعتمــادات الوطنية باإلضافة
اىل عــدد االتفاقيــات التــي
وقعتها الجامعة مع الجامعات

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود

األستاذ الجامعي
جانب من تجهزات الجناح بالجنادرية

الدولية و الــركات األخرى،
كما يشــمل املعــرض عرضا
مرئيــا تعريفيــا يحتوي عىل
صور ومعلومات عن الجامعة.

كمــا تشــارك الجامعة
بمعرض "النخلــة" من كلية
الزراعــة والطــب البيطري
والذي يهتم بعلم التمر وحمل

يف جنباتــه تعريفيا عن النخلة
ومنتجاتها وبعض الصناعات
الغذائية للتمــور التي تعترب
ركيزة أساسية.

كلية الشريعة بالتعاون مع مؤسسة ابن عثيمني ٌتنفذ برامج تدري�بية
للمجتمع
أقامــت كليــة الرشيعة
ممثلة بوحــدة خدمة املجتمع
"قســم الســنة وعلومهــا"
بالتعــاون مع عمــادة خدمة
املجتمع بالجامعة ،ومؤسســة
الشــيخ ابن عثيمــن الخريية
بمقرهــا بمحافظــة عنيــزة
دورة بعنــوان مهــارات
متقدمــة يف املكتبة الشــاملة
ألقاهــا الدكتــور عبدالكريم
الــرادي األســتاذ املســاعد
بقســم الســنة ،وكيل الكلية
للدراسات والبحوث ،بحضور
 66مشار ًكا من الجنسني.
مــن جانبهــا واصلــت
الكليــة يوم االثنــن املوافق
1439 / 5 / 12هـ ،بتنفيذ
برامــج الــدورات املهارية
البحثيــة بمحافظــة عنيــزة
دورة بعنــوان "جامع خادم
الحرمــن الرشيفني للســنة
النبويــة خصائص ومهارات"
قدمهــا الدكتــور عبدالكريم
الــرادي ،تحــدث فيها عن
مميــزات الربنامــج والفرق
بينه وبــن الربامج األخرى،
شــارحً ا طريقــة البحث فيه
باللفــظ واملوضــوع والرواة
وغــره ،مشــرًا إىل الباحث
بالتقــاط مواضيــع بحثيــة
جديدة وقد بلغ عدد املتدربني
 57شخصا .
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يف أي جامعة نجد أن األســتاذ الجامعي هو أســاس عملية تنفيذ
الوظائف الرئيســة من تدريس وبحث علمي وخدمة للمجتمع ،لذا يُعد
عنرصا ً رئيسا ً يف العملية التعليمية والبحثية ،فكلما ارتقى يف ذلك ارتفع
مســتوى طلبته وبالتايل ارتفع مســتوى مُخرج الجامعة بشكل عام
والعكس صحيح ،فعليه مسؤولية كبرية يف إيجاد نوعية جيدة من الطلبة
املؤهلني القادرين عىل املســاهمة بالنهوض مستقبالً بخطط التنمية يف
مختلف مجاالتها من حيث تحقيق متطلبات ســوق العمل واحتياجات
املجتمع.
وبما أن أكثر املمارسات التي يقوم بها هي العملية التدريسية التي
تمثل جزءا ً كبريا ً ورئيسا ً من وظيفته التعليمية والرتبوية والتي بطبيعة
الحال ترتكز عىل طرف آخر يتمثل يف الطالب فهذا يؤكد عىل أهمية زيادة
االهتمام بممارســة العالقات اإليجابية مع طلبته من أجل نجاح العملية
التعليمية بمواقفها املختلفة.
وعندما يكون املوقف التعليمي وطبيعة العالقة بني األستاذ وطلبته
قائما عىل أســاس املعاملة الطيبة واالحرتام املتبــادل كان ذلك أدعى
للوصول إىل مســتوى مرتفع من اإلنتاجية املرتقبة ،فالركيزة األساسية
للعمل الجامعي ونجاحها يعتمد عىل األســتاذ الجامعي ،فهو الرشيك
األســايس يف التغيري والتطوير ،وال يمكن أن يكون هناك تميز وتطوير
وتغيري دون مشاركة فاعلة من أعضاء هيئة التدريس يف كافة العمليات
األكاديمية والبحثية.
لذا أجدها فرصة بأن أويص زمالئي وزميالتي من األساتذة بطلبتهم
خريا ً من حيث التشجيع والتحفيز والتوجيه واإلحسان يف التعامل معهم،
مع املحافظة عىل الشخصية العلمية والوظيفية؛ فقوة بال تسلط ورحمة
بال ضعف ،والتعامل بالعدل واملساواة هو مفتاح الحرتام متبادل وحوار
هادف يمكن من خالله تحقيق الهدف أو األهداف املنشــودة يف املوقف
التعليمي مهما اختلف وتنوع.
واألســتاذ الناجح من يصل يف النهاية بطلبته إىل أن يكونوا قادرين
عىل أداء أدوارهم العلمية والبحثيــة بكل كفاءة وتميز ،وبطبيعة الحال
فالطالب ال ينفر من أستاذه لجديته وحزمه بل عندما تكون تلك الجدية يف
غري محلها من حيث التعقيد والتشديد وليس للتحصيل والفهم املطلوب،
وكم من أســتاذ قد منح طلبته تقديرات عالية إال أنه وصف بعد ذلك من
قبلهم بالضعيف وقليــل املعرفة ،والعكس صحيح فهناك من كان جادا ً
فيما يقدمه ومخلصا ً يف أداء واجباته مقابل نتائج ليست عالية من معظم
طلبته إال أنه وجد الشكر والثناء منهم.
ونحن يف جامعة القصيم نســعى جاهدين الســتقطاب الكفاءات
املتميزة من أعضاء هيئــة التدريس يف مختلف التخصصات حيث يقوم
عىل عملية التدريس يف الجامعة قرابة األربعة اآلف وخمســمائة عضو
هيئة تدريس ومن يف حكمهم من معيدين ومحارضين يؤدون واجباتهم
العلمية والبحثية بكل جد واجتهاد يف  38كلية منترشة يف جميع محافظات
املنطقة ،وتحرص الجامعة دائما ً عىل أن تعطي األستاذ الجامعي مكانته
التي يستحقها يف الجامعة واملجتمع ،بتطوير وتعزيز كافة الفرص التي
تهيئه للنجاح يف مهامه وواجباته الجامعية واملجتمعية.

مدير الجامعة
جانب من الربامج المقامة

ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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الجطيلي :مساعدات المملكة تجاوزت  65مليار دوالر استفادت منها أكرث من  90دولة

الجامعة تنظم ندوة الجهود اإلغاثية للمملكة
في اليمن
نظمت الجامعة ممثلة يف مركز اإلعالم
واالتصال نــدوة عن "الجهــود اإلغاثية
للمملكــة يف اليمن" ،اســتضافت خاللها
املتحدث الرسمي ملركز امللك سلمان لإلغاثة
الدكتور ســامر الجطيــي ،ليتحدث عن
املســاعدات التي قدمتهــا اململكة العربية
الســعودية منذ عهد املؤســس رحمه الله
للمترضريــن يف العالــم ،وخصوصــا ً يف
جمهورية اليمن ،وتــم خاللها عرض فيلم
قصري عن جهود اململكة يف مســاعدة اليمن
الشقيق.
وقدم األســتاذ فهد بــن نومه املرشف
العام عىل مركز اإلعالم واالتصال بالجامعة،
الكلمة االفتتاحية للندوة رشح فيها أهداف
الندوة التي تم عقدها إليضاح الجهود التي
تقوم بها اململكــة وإبراز دورها اإلغاثي يف
اليمن من خالل مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنســانية ،كما أنها تأتي انطالقا

من دور جامعة القصيم يف تفعيل الروابط
االجتماعية واإلنسانية بني املجتمعات ،حيث
جاء التفكري يف هذه الندوة بفكرتها ،لتفتح
النقاش حــول هذا الدور اإلنســاني ،وما
تقدمه اململكة لجمهورية اليمن الشقيقة.
وبدأ الدكتور ســامر الجطييل املتحدث
الرسمي ملركز امللك ســلمان لإلغاثة كلمته
خالل الندوة بالتعريف باملركز والخدمات
التي يٌقدمها للدول العربية واإلســامية،
كما اســتعرض الجهود اإلغاثية واإلنسانية
ا ٌملقدمة لشــعب اليمن ،موضحا ً أن ماليني
اليمنيني اســتفادوا من الربامج التي قدمها
املركز ،الذي يمثل رؤيــة اململكة يف مجال
العمل اإلنســاني الخارجي ،ويُعنى بتقديم
املســاعدات اإلنســانية بصورة احرتافية،
وفق قيــم ومبادئ اململكــة ،وكذلك تحت
قيم العمل اإلنســاني ومــن أهمها الحياد
والشفافية والعدل.

العمل اإلنساني
وأكــد "الجطيــي" أن
العمل اإلنســاني باليمن يقدم
املســاعدة الفعالة للمحتاجني
وخاصــة النســاء واألطفال
الذين يعتــرون األكثر حاجة
ً
عناية
وضعفــا ويحتاجــون
فائقة ،لذا وضع املركز الطفل
اليمني واملــرأة اليمنية يف عني
اعتباراتــه ،ليمنحهم األولوية
القصوى من االهتمام والرعاية،
مشريا إىل أن مشــاريع اإلغاثة
باليمن قد تنوعت بشــكل كبري
حيث شملت اإليواء ،والحماية،
والدعــم النفــي ،والتغذية
واألمــن الغذائــي ،وبرامــج
التعليــم ،والصحــة العامة،
مشــاريع امليــاه واإلصــاح

البيئــي ،مكافحــة األمراض
وسوء تغذية األطفال ،باإلضافة
إىل تمويل املركز لربنامج نوعي
إلنقاذ ألفي طفل ممن يعانون
من آثــار الحــرب ،كما قدم
املركــز مجموعة واســعة من
الخدمات منهــا :تطعيم قرابة
 500طفــل وامــرأة ،وتقديم
الرعايــة الصحيــة للحوامل،
فضال عــن اســتجابة اململكة
لطلب املنظمة الدولية الصحية
بمكافحة مــرض "الكولريا"
الذي تفىش بني الشعب اليمني،
وتم القضاء عليه بنســبة %99
 ،كمــا خلصت اململكــة ألفي
طفل يمني من جماعة الحوثي
اإليرانية.

وأضــاف "الجطييل" أن
املركز أقــام منذ العام 2015
جرسا جويًا
إىل عــام 2017م،
ً
أرســل من خاللــه أكثر من
 24طائــرة تحمل عــى متنها
 227طنًّا من املــواد الغذائية
والطبيــة ،كمــا تم إرســال
ســفينتني عن طريق القوافل
البحريــة همــا :درب الخري
والنوى إكسربيس ،وعىل متنهما
 8040طنًــا من املســاعدات
شــملت التمور واملواد الطبية
والســال الغذائية ،باإلضافة
إىل القوافــل الربية التي تم من
خاللها إرســال  2258شاحنة
تحمل أكثــر من  44,148طنًا
من املواد الغذائية والطبية.

الجطيلي وبن نومه خالل الندوة

دور المملكة

الداود ومنسوبي الجامعة والقيادات األمنية والمدنية واإلعالمي�ي خالل الندوة

وأشــار "الجطيــي" إىل
دور اململكــة البارز يف تخليص
 2000طفــل يمني من التجنيد
اإلجبــاري الــذي تفرضــه
ميليشــيات الحوثــي اإليرانية
عىل األطفــال باليمــن ،حيث
جنــدت هذه امليليشــيات أكثر
من  20ألف طفل بنســبة بلغت
 %96من أطفــال اليمن ،مؤكدا
أن اململكــة تقدم املســاعدات

لجميــع أنحــاء العالــم بـ 3
أضعــاف ما تطلبــه املنظمات
الدولية عــى الــدول الغنية،
حيث تعــد اململكة الثانية عامليا
باســتضافة املهاجريــن من
جنسيات مختلفة.
وأوضــح "الجطيــي" أن
مركــز امللك ســلمان قد وضع
خطة شاملة بالتعاون مع قوات
التحالــف العربي الســتعادة

الرشعية باليمن ،ورصد إجمايل
االحتياجات بحوايل  2.96مليار
دوالر ،قدمــت دول التحالــف
حــوايل  1.5مليــار دوالر،
كاســتجابة للوضع اإلنســاني
باليمــن ،حيث تكفلــت اململكة
العربية الســعودية واإلمارات
العربيــة املتحــدة بمبلغ مليار
ريال بما يعادل نسبة  %57من
احتياجات دولة اليمن.
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مبادرة الجامعة
ومن جانبــه رحب معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بــن حمــد الــداود مديــر
الجامعــة ،بالحضــور من
منســوبي الجامعة والقيادات
األمنية واملدنيــة واإلعالميني
الذين حرضوا النــدوة التي
تهــدف إىل التعريف بجهود
اململكة يف اليمــن ،معربا عن
إعجابه وفخره بجهود اململكة
ممثلة يف مركز امللك ســلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنســانية
يف تقديم املساعدات للخارج،
وما تقدمه قيادتها الرشــيدة
للعا لم .

الداود :الجامعة
مستعدة لتقديم
كل مايحتاجه
المركز ومساعدته
وطرح "الــداود" خالل
كلمته مبادرة باســم الجامعة
إلقامة مؤتمــر إعالمي عاملي
تستضيفه الجامعة بالتعاون
مع املركز حول جهود اململكة
يف هذا املجــال ،حيث يدعى
إليه كافــة املهتمني والباحثني
من داخــل اململكة وخارجها،
ووجــه معاليــه الجوالــة
والنادي الطالبــي التطوعي

بالجامعــة للمشــاركة مــع
املركز املعطاء بعد املناقشــة
مع متحدث املركــز والبحث
عن سبل احتياجهم.

«دبلوم تطوعي»
لسد احتياج مركز
الملك سلمان
لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية
ويف ختــام النــدوة بادر
"الــداود" بإعالنــه عــن
طــرح دبلــوم لتخصــص
"التطوعــي" لســد احتياج
املركز وأبدى ســعادته بأن
تكــون الجامعة هي األوىل يف
تعاونها مع املركــز ،وتنظم
ندوة للجامعات وأضاف بأن
الجامعة مســتعدة لتقديم كل
ما يحتاجه املركز ومساعدته،
مؤكد ا ً أن املركــز يقوم بجهد
جبار إلبراز جهوده اإلعالمية
محليــا ً وعامليا ً والتعريف بما
تقوم به الدولــة من مواقف
مرشفــة لخدمــة اإلســام
واملسلمني موضحا أن مواقف
اململكــة معروفــة ومؤكــد ا ً
عىل تجاهل اإلعــام العدائي
املغرض ودحضــه بالحقائق
واألدلة.

1994

ثم قــدم الداود شــكره
ملركــز امللك ســلمان لإلغاثة
واألعمــال اإلنســانية عــى
جهودهــم الكبــرة لتحقيق
طمــوح خــادم الحرميــن
الرشيفني امللك ســلمان وويل
عهده األمني صاحب الســمو
امللكي األمري محمد بن سلمان
حفظهما الله.

2014 - 1994
 65مليار دوالر
مساعدات إنسانية
قدمتها المملكة
يذكــر أن اململكة العربية
الســعودية تعد مــن الدول
الرائدة باألعمال اإلنســانية،
ومد يــد العون ومســاعدة
املحتاجــن يف معظــم دول
العالــم ،حيــث دأبــت عىل
توصيــل الدعــم اإلغاثــي
واإلنســاني للــدول العربية
واإلســامية والصديقــة،
مٌســتفيد ًة منها أكثر من 90
دولة ،بمســاعدات تجاوزت،
 65مليار دوالر أمريكي ،منذ
عــام 1994م حتى 2014م،
ومــن بينهــا دولــة اليمن
ا لشقيقة .

ﻟﺼﺎﻟﺢ

الداود خالل إلقاء كلمته

ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺗﺠﺎوزت

65 90 2004
1999 1995
2000 1996
2001 1997
2002 1998
2003

2009 2005
2010 2006
2011 2007
2012 2008
2013

2014

دوﻟﺔ
ﻋﺮﺑﯿﺔ
وإﺳﻼﻣﯿﺔ
وﺻﺪﯾﻘﺔ

ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر

الجطيلي خالل ت�كريمه من قبل مدير الجامعة

الدكتور علي السيف

جانب من الحضور
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مدير الجامعة يتفقد عمادة تقنية المعلومات ويطلع على تقري�ر «إنجاز»
تفقد معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
جامعــة القصيم ،مقــر عمادة
تقنية املعلومات بالجامعة ،وذلك
لالطالع عىل طبيعة ســر العمل
والوقوف عن ُقــرب عىل تقرير
"إنجاز" الذي تــ َّم إعداده عن
الفرتة من (1438/07/09هـ)
إىل (1439/03/09هـ) ،حيث
احتوى التقرير عىل مُجمل ما ت َّم
إنجازه خالل هذه الفرتة بشكل
َّ
مفصل ،وجاءت األرقام لتعكس
حجم العمل واإلنتــاج وتتوافق
مع حجــم الدعم الــذي تتلقاه
الـــ ( ،)ITمن معايل املدير ألنها
البوابة الحقيقية للجامعة ،وهي
التي تعنــى بالجوانب اإلدارية
والتعليمية والتقنية.
وهدفت زيــارة معايل املدير
للعمادة ،والتــي رافقه خاللها
وكيل الجامعــة الدكتور محمد
بــن عبدالرحمن الســعوي ،إىل
مناقشــة خطط التطوير التقني
والتكنولوجــي مــع قيــادات
العمادة ومنسوبيها ،لتفعيل مبدأ
الشــفافية وتبادل اآلراء ،بهدف
الوصول ألكمل درجات اإلنجاز
وأعــى معدالت اإلنتــاج ،حيث
رحب الدكتور عادل بن عبدالله
العرينــي عميد عمــادة تقنية

املعلومات يف بداية اللقاء بمعايل
مدير الجامعــة ووكيلها ،معربا
عن شــكره وتقديــره لحرص
قيادات الجامعة عىل دعم عملية
التطويــر التكنولوجــي يف كل
تعامالت الجامعة.
واستعرض مسؤولو األقسام

اكتمال عملية تطوي�ر
نظام الحماية ضد
الهجمات اإللكرتونية
والربامج خالل الزيارة اإلنجازات
التي حققتهــا العمادة يف اآلونة
األخرية ،والتطبيقــات الحديثة
املســتخدمة التي وفــرت بيئة
معلوماتية آمنــة يمكن التحكم
فيها ،كما اســتمع معايل املدير
ومرافقيه للرشح املقدم عن وحدة
التعامــات اإللكرتونية ،والتي
تســعى من خالله عمادة تقنية
املعلومات للحصول عىل شهادات
األيــزو (-22301-27001
 )2000املعنيــة بأمن املعلومات
ً
املتوجة
واســتمرارية األعمــال
بالجودة الشــاملة ،باإلضافة إىل
توافر كافة املعلومات والبيانات
واملتابعــة اإلداريــة واملاليــة
للمعامــات بالعمادة وخارجها،

وكذلــك املتابعــة لشــؤون
املتعاقديــن بواســطة برنامج
"دوامي" املتكامل من الحضور
واالنــراف واإلحصائيات التي
تُطلب من مسؤول النظام.
فيمــا أوضحــت إدارة
الشــؤون التقنيــة املختصــة
بتشغيل التطبيقات كيفية األداء
املتزامن مع املعلوماتية املتدفقة
وكميــة األعمــال املنجزة عرب
برنامج "إنجــاز" والتي تنتهي
بالنســخ االحتياطي وتراخيص
الربمجيات كاملة الصالحية من
رشكة تطويــر التعليم ،وكذلك
العمل عىل ترقية وتحسني شبكة
( )Wi-Fiالخاصة بمبنى اإلدارة
العامــة وإتمــام تركيب جدار
الحماية ،من أجــل تأمني البيئة
اآلمنة وفقا ً آلليات وأنظمة حماية
املعلومات واملحافظة عليها ضد
أي أعمــال تخريبية أو اخرتاق،
حيــث اكتملت عمليــة تطوير
نظام الحماية من الدخالء ،والتي
استهدف دوال ً يأتي منها هجمات
متكررة وذلــك باملبادرة التقنية
والحمايــة االســتباقية ،حيث
تأتي دول مثل (روسيا والصني
وإرسائيل) عىل رأس القائمة.
من جانبه أكــد معايل مدير
الجامعة عىل أهمية العمل بروح

كلية العلوم واآلدب بربيدة ٌتنظم دورة التحسني
المستمر ألداء المؤسسات التعليمية "كايزن"
مزون الفصيل

نظمــت وحــدة التطوير
وضمان الجــودة بكلية العلوم
واآلداب (األقســام األدبيــة)
بربيدة دورة التحســن املستمر
ألداء املؤسســات التعليمية من
خالل تطبيق املنهجية اليابانية
"كايزن" مؤخــرا ،ملدة ثالثة
أيام والتي استهدفت منسوبات
الكلية ،بحضور  20موظفة.
حيث قامت الوحدة بقيادة
الدكتورة حصة بنــت عبدالله
الرميــح رئيســة الوحدة عىل
إعداد الدورة والتــي تتضمن
معلومــات عــن  5sو مبادئ

الكايــزن و تمثــل ما حدث يف
بعض الرشكات الكربى بســبب
مخالفة مبادئ الكايزن ،وتوفري
وسائل توضيحية باإلضافة إىل
اختبار قبــي واختبار بعدي و
خارطة لتطبيق منتجية كايزن،
ونموذج القيمة املضافة.
املناقشــات
ودارت
واملدخالت حول كيفية حساب
القيمة املضافــة ،وكيفية تحليل
املشــكلة عىل السمكة ،باإلضافة
اىل كيفيــة الرســم البيانــي
للمشــكلة وكيفية اســتعمال
رســمة العملية ،وتمت اإلجابة
عليها .
يذكر بــأن الكايــزن هو

مصطلــح يتكون مــن كلمتني
يابانيتني وهمــا :كاي “”Kai
وتعنــي التغيــر ،زن “”zen
وتعنــي لألفضــل ،وترتجــم
إجمــاالً ”Kaizen“ :إىل
“”Continual Improvment
أي التحسن املستمر.
ابتكــر فلســفة الكايزن
الياباني “تايييش أهونو” وكان
الهدف تطوير قيادة املؤسسات
الصناعيــة واالقتصاديــة،
حيــث كان املجال األســايس
لتطبيق الفلســفة أماكن العمل
والــركات ،لكنــه رسعان ما
تطور ليشــمل جميــع جوانب
الحياة.

جانب من العرض المرئي للدورة

الداود خالل الجولة التفقدية

الفريق الواحد ،والذي غالبا ً ما
تكون له ثمار إيجابيَّة ،مشــرا
إىل أنــه قد ملس هــذه الروح
خــال االجتمــاع الفعَّ ال مع
طاقم الشــباب السعودي الذي
يفخــر الوطــن بتواجدهم يف
مراكز قياديــة خصوصا ً بأمن
املعلومات والتقنيــة الحديثة،
مؤكدا َ
أن املوظف الســعودي
قادر عىل قيــادة الدفة التقنية
لرب األمان واستدرك معاليه َّ
بأن
هذه ليســت من العنرصية يف
يشء وإنما ما تقضيه توصيات

وتوجهات القيادة الرشيدة.
وتفاعــل "الــداود" مع
املداخالت التي تناولت ســبل
حل املعضــات التي قد تواجه
البعــض يف بيئــة العمل مع
الجهات األخــرى يف الجامعة،
مٌشــددا ً عىل رضورة االعتناء
بالطالب يف الســكن الجامعي
وتوفري خدمة اإلنرتنت املطابقة
ألمن املعلومات والحماية وفقا ً
لتوجه الحكومة أيدها الله والتي
أنشــأت "األمن الســيرباني"
لحمايــة الشــبكات وأنظمة

تقنية املعلومات ،وكذلك حماية
أنظمــة التقنيــات ومكوناتها
من أجهزة وبرمجيات وبالتايل
حماية الشبكات وما تحويه من
بيانات.
كما قدَّم "الداود" شــكره
وتقديــره لجهــود قيــادات
عمادة تقنيــة املعلومات وكافة
منسوبيها ،وأثنى عىل ما شاهده
مــن القيمة النوعيــة يف األداء
وأســلوب العمل بروح الفريق
املتكامل يف تقديم املأمول من كل
واحد بحسب موقعه ومهامه.

مفتوحا لطلبتها
لقاء
كلية الهندسة تعقد
ً
ً
المستجدين للفصل الحالي
بتوجيه من ســعادة عميد
كلية الهندسة بالجامعة الدكتور
فهــد بن عبدالرحمــن املفيض،
وبحضور سعادة وكالء الكلية،
وعدد من أعضاء هيئة التدريس
بالكليــة ،نظم النــادي يف كلية
الهندسة لقاء للطالب املستجدين
بالكلية للفصــل الدرايس الثاني
للعــام الــدرايس – 1438
1439هـ
وقد بدأ اللقاء بكلمة سعادة
عميد الكليــة الدكتور /فهد بن
عبدالرحمن املفيض الذي تحدث
فيها عن أهمية هذا اللقاء؛ حيث
يع ّد مــن أولويات الكلية ،ويأتي
انطالقــا ً من توجيهــات معايل

مدير الجامعة؛ لتعريف الطالب
املســتجدين بالكلية وأقسامها،
واالطــاع عــى أهــم األنظمة
واللوائــح التي تهــ ّم الطالب
ّ
وتوفر له كل الخدمات يف املرحلة
الجامعيــة منــذ القبول وحتى
التخرج.
ثم ألقى سعادة وكيل الكلية
للشؤون التعليمية الدكتور وائل
بن حمد العطيــة كلمة أكد فيها
عــى رضورة ا ّ
طالع الطالب عىل
أنظمة الكلية ،ولوائحها ،وحقوق
الطالب ،وواجباتــه ،من خالل
موقع الكلية ،وعىل أهمية الدخول
املســتمر للبوابــة اإللكرتونية
للطالب بني فرتة وأخرى؛ ملتابعة

كل ما يرد للطالــب عرب الربيد
اإللكرتوني الخاص به.
بعــد ذلك تم فتــح املجال
لألسئلة ،وبالختام أعرب الطالب
عن سعادتهم ملثل هذه اللقاءات
التي من شأنها أن تثري الطالب
وتكــون حافزا له عــى التوفق
واملزيد مــن العطاء ،ومن جانبه
ذكر رئيس النادي الطالبي بكلية
الهندسة عبدالله املقبل أن النادي
الطالبي يعمل عىل إقامة مثل هذه
اللقاءات بشكل مستمر ملا لها من
أثر إيجابــي حيث تبقي الطالب
عىل تواصل مســتمر مع إدارة
الكلية وهــذه من إحدى العوامل
املهمة للرقي بالعملية التعليمية.

ت�كريم عقب انتهاء اللقاء

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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عزي�زي الطالب

حنان عبدالعزي�ز

أقامــت كليــة التمريض
بالجامعة بالتعــاون مع عمادة
خدمــة املجتمــع ,حملة صحية
تثقيفيــة للتعريــف بفعاليــة
الوقايــة من مرض هشاشــة
العظــام والذي يســمى (اللص
الصامت) ،وذلك يــوم األربعاء
املوافــق ١٤٣٩/٥/١٤هـ ،يف
مدرسة الثالثون الثانوية للبنات
بمدينة بريدة ،بمشاركة عدد من
منسوبات الكلية من أعضاء هيئة
التدريس وطالبات الكلية.
وتأتي هذه املبادرة يف إطار
دور جامعــة القصيــم ممثلة
بكلياتهــا يف خدمــة املجتمــع
والتعاون املشــرك بني الجامعة
ومدارس املنطقة ,حيث استهدفت
هــذه الحملة طالبــات املرحلة
املتوســطة والثانويــة والذين
بلغ عددهم نحــو  ٢٥٦طالبة،
باإلضافة إىل معلمات املدرســة
البالغ عددهم حوايل  ٣٠معلمة،
وذلــك لتثقيفهــم بأخطار هذا
املرض وسبل الوقاية منه ،حيث
تضمنت الحملة التوعية بطبيعة
الهيــكل العظمــي لإلنســان،

د .فهد بن سليمان األحمد

لوحات تعريفية خالل الحملة

واألماكــن املعرضة للكســور،
والفئات األكثــر عرضة لإلصابة
باملرض ،وكذلك األسباب والعوامل
املساعدة لحدوث اإلصابة باملرض
كما تم رشح طرق التشــخيص
واألعراض وكيفية العالج.
وقدمــت طالبــات الكلية

وعضــوات هيئــة التدريــس
املشــاركات يف الفعاليــة رشحا
وافيا عن أهمية الغذاء والرياضة
واتباع نمط صحي للمحافظة عىل
صحة العظام ،كما تم رشح طرق
الوقاية يف ســن املراهقة "الجيل
الصاعد" ،كما أكدن عىل رضورة

املحافظــة عىل عظام ســليمة
للعيش بمثالية والحد من ارتفاع
نسبة اإلصابة بهذا املرض ،حيث
يعترب العنرص النسائي هو األكثر
عرضة لإلصابة بهذا املرض حول
يف العالم وتزيد هذه اإلحصائية يف
دول منطقة الخليج.

كلية الزراعة تشارك زوار مهرجان رب�يع بريدة «عرض المنحل التعليمي
و إنتاج مصنع األغذية»
شــاركت الجامعة بجناح
خاص يف مهرجان ربيع بريدة
واملقام خــال عطلــة نهاية
الفصل الــدرايس األول وملدة
 10أيام بجناح خاص بمساحة
 600مرت مربــع حيث قدمت
كليــة الزراعة والطب البيطري
تعريفــا باملنحــل الطبيعــي
ومصنع األغذية التجريبي .
و تم التعريــف بمنتجات
النحل الســتة  :العسل ،وغذاء
امللــكات ،والعكرب ،والشــمع،
وحبوب اللقاح ،وســم النحل

ورشح القيمــة الغذائيــة لكل
منتج من النحل وطرح أهميته
للمســتهلك وعــرض األدوات
املســتخدمة لرتبية النحل ويف
املعرض تم تقديــم خلية نحل
حية باإلضافة إىل تقديم الهدايا
لزوار مــن منتجات النحل وتم
خالله توزيــع نرشات تعريفية
بالنحل ومنتجاته.
هذا وقد قدم مصنع األغذية
التجريبــي عينــات تجريبية
لزوار من خــط األلبان حليب

مصنع األغذية
التجري�بي
ق َّدم عينات تجري�بية
للزوار من خط
األلبان
لبــن وزبادي ولبنــه و أنواع
من األجبان و يف خط التصنيع
الغذائي قدم املربــى والكعك
ويف خــط املخبــوزات قدمت

أكلة القصيــم املفضلة الكليجا
وبصحبته الشابورة والفطائر
وخبز صامويل ومفرود وبرجر
وتأتــي مشــاركة جامعة
القصيم مــن منطلق برنامجها
االجتماعــي لخدمــة املجتمع
وتقديــم العــروض التثقيفية
والطبيــة املهمة لــزوار عرب
هذا املعرض بمشــاركة 130
طالب وطالبة من الجامعة من
مختلف التخصصات والكليات
و مايزيد عــن  35عضو هيئة
تدريس .

الحقوق الطالبية
عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة
معرفة اللوائح واألنظمة بالنســبة لكما رضورة ملحة
؛ إذ ال يمكن أن يصل الواحد منكما إىل كامل حقوقه إال عن
طريق تلك املعرفة والدراية  ،فكــم من الحقوق الطالبية
تضيع عليك عزيــزي الطالب وعزيزتي الطالبة بســبب
جهلك بما لك أو عليك !! وكم من الظلم يقع عليك بســبب
عدم اهتمامك بها خصوصا مــا يتعلق باللوائح واألنظمة
الجامعيــة التى أنت أحــد محاورها كالئحة الدراســة
واالختبــارات  ،واللوائــح التأديبية  ،واللوائــح املتعلقة
بصندوق الطالــب  ،وكذلك هل تعــرف عزيزي الطالب
أبرز مهام اللجان التي شــكلت ألجلك ؟ كلجنة املشكالت
األكاديمية  ،واللجان التأديبيــة يف الكليات واللجان العليا
لتلــك اللجان  ،وهل تعرف اللجــان الحقوقية يف الجامعة
التي تنصفــك عندما يقع عليك ظلم أو يمارس عليك فوقية
!! ولعيل أســتعرض وإياك أبرز املوانــع التي تجعلك ال
تعرف حقوقك ؛ فمــن أبرزها عدم املباالة فيها وعدم بذل
السبب يف الوصول إليها  ،أو بذل الجهد يف قراءتها وفهمها
العتقــاد أن معرفتها تحصيل حاصل أو أن إدراكها يحتاج
وف متنــاول اليد وعدد
إىل إعمــال ذهن مع أنها ســهلة ِ
كبري من الطالب والطالبات يبدعــون يف أجهزتهم الذكية
وبرامجهم التواصلية الخاصة ألنهــم عىل قناعة بأهميتها
وقيمتها بالنســبة لهم لكن ليس لديهم استعداد يف قراءة
مــا له عالقة مبارشة بمســتقبلهم أو يتمــاس مع طبيعة
نمطهم املعتاد .
ومن العوائق كذلــك اعتقاد البعــض بأنها تحصيل
حاصل وأنهــا إنما وضعت ألنها مفروضــة من الجهات
الرقابية فقط ،وال شــك أن هذا االعتقاد مغلوط وما عليك
إال االقتحام لكي تقنع نفسك ببطالنه .
ومن املوانع كذلــك اعتقاد البعض بأنهــا غري قابلة
للتنفيذ أو املمارســة ألنها قديمة وغــر محدثة وأنها ال
تناسب جيله  ،ولم يعلم بأن القوانني واألنظمة تحدث بني
الفرتة واألخرى من الجهات الترشيعية متى ما اســتدعى
األمر تحديثها .
ومن املوانع كذلك اعتقاد بعض الطالب بأن األســتاذ
الجامعــي ال رقابة عليه وأن قراره نافذ  ...وال شــ ًك أن
األســتاذ الجامعي له قيمتــه واعتبــاره لكنه مضبوط
بلوائح ال يمكن أن يتجاوزها .
وأخريا اســع يف الوصول إليها فهي متاحة لك ورقيا
واكرتونيا وإن لم تســتطع الفهم فما عليك إال االستشارة
وطلب املساعدة والله يحفظك ويتوالك .
عميد عمادة القبول والتسجيل

أحد المعروضات بالجناح

@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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األمري فيصل بن مشعل  :إقامة جائزة القصيم للتميز واإلبداع تظهر رقي
المجتمع ودعمه للمتميزي�ن
استقبل صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم  ,بمكتب ســموه
يف اإلمــارة  ,بحضور وكيل إمارة
املنطقة املساعد للشؤون التنموية
الدكتــور عبدالرحمــن الوزان ,
اليوم  ،عضو مجلس إدارة جائزة
القصيم للتميــز واإلبداع رئيس
لجنة االســتثمار وتنمية املوارد
املالية بالجائزة إبراهيم بن موىس

عىل أن العمل ســيكون قائما ً عىل
قدم وســاق لتقديم خطة عمل ,
باإلضافة إىل أنــه تم البدء بإعداد
دليل تســويقي للجائــزة والذي
ســيتم عرضها عىل ســموه بعد
اإلنتهاء منها خالل إجتماع اللجنة
القادم  ,مقدما ً شــكره وتقديره
لســمو أمري منطقة القصيم عىل
دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما فيه
خدمة وتنميــة وتحفيز مواطني
ومواطنات املنطقة لتقديم كل عمل

أمري القصيم :مبادرات رجال األعمال والشركات
والمؤسسات ست�كون إي�جابية ومحفزة للجميع
لتعزي�ز كل جانب يعنى بالوطن والمواطن
الزويــد واألمني العــام لجائزة
القصيم للتميــز واإلبداع الدكتور
تركي املخلفي  ،وأعضاء اللجنة ،
بعد اعتماد تشكيلها.
وأوضــح رئيــس لجنــة
االســتثمار وتنمية املوارد املالية
بجائزة القصيــم للتميز واإلبداع
إبراهيــم الزويد لســموه خطة
العمل واألعمال التي تعني بتعزيز
املــوارد املالية الســتدامة إقامة
الجائزة ســنويا ً  ,مؤكدا ً لسموه

متميز مبدع.
ويف بداية اللقاء رحب ســمو
أمــر منطقة القصيــم بالجميع
 ,مباركا ً سموه تشــكيل اللجنة
برئاسة إبراهيم الزويد التي تعني
بدراسة االستثمار وتنمية املوارد
املالية للجائزة  ,مبينا ً ســموه أن
إقامة مثل هــذه الجوائز يظهر
رقي املجتمــع ودعمه للمتميزين
واملتميزات من أبنائه  ,مشددا ً عىل
رضورة اســتدامة هذه الجائزة

األمري فيصل بن مشعل خالل الجلسة

لخدمــة أبناء هــذه املنطقة عرب
جهود لجنة اإلســتثمار وتنمية
املوارد املالية فيهــا  ,مؤكدا ً بأن
اللجنة ركن أســاس الســتدامة
هذه الجائزة وتعزيزها وتنميتها
 ,مضيفــا ً ســموه أن جائــزة
القصيــم للتميز واإلبــداع هي

رافد لتحفيز كل من يقدم خدمة
وعمل يعكــس تميز األداء ويرفع
من معــدالت العطــاء بجهوده
وإبداعه  ,داعيا ً ســموه إىل بذل
املزيد من العمل إليجاد مزيد من
األفكار واألعمال لتعزيز استدامة
الجائزة  .ولفت ســموه االنتباه

رئيس بلدية االسياح يطلع على التجهيزات األساسية بمقر فعاليات
ملتقى الشباب
اطلــع رئيس بلدية محافظ
األســياح األســتاذ ابراهيم بن
محمد الفراج عــى التجهيزات
األساسية بمقر فعاليات امللتقى
الثاني لشباب محافظة األسياح
1439هـ ( شــبة ضــو ) التي
تنظمها لجنة شــباب األســياح
بالتعــاون مع البلديــة والذي
ســيقام ابتداء من يوم الخميس
املوافق 1439/05/15هـ امام
العثيم مول بعني بن فهيد.
وأكد الفراج عىل فرق العمل
بالبلدية بتقديــم كل مايلزم من
جهود لنجــاح فعاليات امللتقى
الثاني 1439هـ ( شبة ضو )
مثمنا ً بالدور الذي تقوم به
لجنة شباب محافظة األسياح يف
اقامة مثل هــذه الفعاليات لدعم
شباب املحافظة .

اجتماع تنسيقي
بمحافظة الرس
لحملة «معا ضد
اإلرهاب»

إىل أن مبادرات رجــال األعمال
والرشكات واملؤسســات ستكون
إيجابية ومحفزة للجميع لتعزيز
كل جانب يعنى بالوطن واملواطن
وداعمــا ً ألبنــاء هــذه املنطقة
ليكونوا متميزين يف أعمالهم التي
يقدمونهــا  ,منوهــا ً بتوجيهات

ضبط عدد من المخالفني ألنظمة
اإلقامة والعمل بالقصيم

السحيباني

رئيس البلدية أثناء الجولة

رأس وكيــل محافظــة
الرس بدر محمد العســاف
بمقــر املحافظــة االجتماع
الســادس للمكتب ألتنسيقي
لحملة "معــا ً ضد اإلرهاب
والفكــر الضــال" التــي
أطلقهــا ســابقا صاحــب
السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود

بن عبــد العزيز أمري منطقة
ا لقصيم .
وقد تخلل جدول أعمال
االجتمــاع الــذي حرضه
مندوبــو األجهزة الحكومية
املشاركة  ,عدة محاور منها
مناقشــة عدد مــن الربامج
املقرتحــة عــى املجلــس
التــي تصــب يف مصلحــة

األمــن الفكــري ،وســبل
وقاية املجتمــع من األفكار
املتطرفة والضالة.
ويف ختــام االجتمــاع
شــدد وكيــل املحافظة عىل
األعضاء وحثهــم عىل بذل
مزيــد من الجهــود لتحقق
الحملة جميع أهدافها.

خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،
وسمو ويل عهده األمني ـ حفظهم
الله ـ لــكل عمل محفز لبناء هذا
الوطن وتنميته  ,مقدما ً شــكره
ألعضــاء اللجنة عــى جهودهم
وعملهم  ،متمنيا ً لهم التوفيق.

أوضــح الناطــق اإلعالمي
لرشطة منطقــة القصيم الرائد
بدر الســحيباني ,أنه استمرارا ً
للحمالت امليدانية املشرتكة التي
تنفذها األجهزة األمنية بمنطقة
ً
ممثلــة بدوريات األمن
القصيم
والرشطة واملرور ضمن الخطة
التنفيذيــة للحملــة الوطنيــة
الشاملة لضبط وتعقب مخالفي
أنظمــة اإلقامــة والعمل وأمن
الحدود " وطــن بال مخالف ",
التي اســتهدفت مواقع للعمالة

الوافــدة يف املياديــن والطرق
الرئيسية واألســواق التجارية،
أســفرت تلك الجهود عن ضبط
عــدد مــن املخالفــن ألنظمة
اإلقامــة والعمــل وإحالتهــم
للجهــات املختصة الســتكمال
اإلجراءات الالزمة بحقهم.
وأكــد اســتمرار جهــات
الضبط املعنية يف رصد ومتابعة
املخالفني يف محافظات ومراكز
املنطقــة وتطبيــق العقوبات
بحقهم .
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سياحة القصيم تنظم رحلة لمبلغني عن مواقع أثرية
جديدة في ضرية

المبلغني أثناء الرحلة

نظــم مكتب اآلثــار بفرع
الهيئة العامة للســياحة والرتاث
الوطني يف منطقة القصيم رحلة
استطالعية لعدد من املتعاونني
مــع الهيئــة يف مجــال اآلثار
واملبلغني عن مواقع أثرية.
وشــارك املهتمون باآلثار،
هيئة الســياحة يف رحلة ميدانية
لزيارة أحــد املواقــع األثرية
املكتشــفة حديثــا ً يف محافظة
رضية بمنطقة القصيم ،والتي تم
تسجيلها يف سجل اآلثار الوطني.
وأوضح مدير مكتب اآلثار
بفــرع الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني بالقصيم محمد
الزنيــدي أن “الرحلــة تهدف
إلشعار املبلغني بأهميتهم وأهمية
العمل الــذي يقدمونه للوطن،
وإطالع املشاركني عن قرب عىل
الجهود التي تبذلهــا الهيئة يف

سبيل الحفاظ عىل اآلثار واملواقع
التاريخيــة ،وتبــادل الخربات
معهــم ،وتزويــد املبلغني بما
يحتاجونه مــن معلومات حول
تحديد نوعية املوقــع وأهميته
والطرق الكفيلة بالحفاظ عليه،
وتحفيزهم عــى التعاون الدائم
مع الهيئة ،واستقطاب املزيد من
املتعاونني يف هذا املجال”.
وأشار الزنيدي إىل أنّه “تم
تفعيل إحدى وســائل التواصل
اإللكرتوني بني أعضاء املجموعة
مــن املهتمــن بآثــار القصيم
لتســهيل عملية التواصل بينهم
وزيــادة أوارص التعاون لخدمة
آثار القصيم”.
مــن جانبه ،أوضــح مدير
عام فرع الهيئة العامة للسياحة
والــراث الوطنــي بالقصيم
إبراهيــم املشــيقح َّ
أن “هــذه

الرحلة تأتي ضمن مجموعة من
األنشطة للهيئة بالقصيم لخدمة
مواقع الرتاث الوطني تماشــيا ً
مع توجيهات صاحب الســمو
امللكي األمري سلطان بن سلمان
رئيس الهيئة العامة للســياحة
والرتاث الوطني لتفعيل التعاون
مع املجتمع املحــي واملهتمني،
وزيادة مجاالت التواصل معهم
للمحافظة عــى املواقع األثرية
وإرشاك املواطنــن يف جهــود
حماية اآلثــار الوطنية ،والذي
يوكــد دائمــا ً أن (املواطن هو
الحامــي األول آلثــار اململكة
وتراثها)”.
وأ ّكد املشــيقح َّ
أن “الهيئة
وبتوجيهات من سموه حرصت
عىل تكريــم املواطنــن الذين
يساهمون يف اإلبالغ عن مواقع
أثريــة يف فعاليات ومناســبات

متعددة ،وآخرهــا ملتقى اآلثار
األول والــذي أقيــم بمدينــة
الرياض والذي كــرم فيه 12
مواطنــا ً من القصيــم تعاونوا
مع الهيئــة بالقصيم يف اإلبالغ
عن مواقع وإعادة قطع أثرية”،
مشــرا ً إىل َّ
أن “مواقــع الرتاث
الوطنــي بالقصيــم تحظــى
باهتمام ودعــم من أمري منطقة
القصيم رئيــس مجلس التنمية
السياحية”.
يذكــر أنّه شــارك يف هذه
الرحلة ،مدير مكتب اآلثار بفرع
الهيئة محمد الزنيدي ،وإبراهيم
أبا الخيل ،وخالد بن عيل املكتوم،
وعبدالله بن عمري الســحيباني،
وعيل بن سعد العتيبي (مبلغون
عن مواقع أثريــة) ،وحمد بن
ســليمان الســحيباني (مهتم
باآلثار).

غرفة القصيم تخت�تم دورة (صيانة الجواالت) لت�أهيل نزالء سجن بريدة
اُختتمــت يــوم الخميــس
املنــرم ،دورة صيانة الجواالت
التي نظمتها الغرفــة التجارية
الصناعية بمنطقة القصيم لعدد
من نزالء ســجن بريدة بالتعاون
مع لجنة رعاية السجناء واملفرج
عنهم (تراحم القصيم).
رصّ ح بذلك ســعادة األمني
العــام لغرفة القصيم األســتاذ
ســعود بن عبد الكريــم الفدّا،
موضحا ً ان إقامة الدورة يأتي يف
إطار مشاريع وبرامج املسئولية
املجتمعية التــي تنفذها الغرفة
بالتنســيق والرشاكــة مع عدد
من الجهات واملؤسســات األهلية
والخريية والحكومية ذات العالقة.
وأشــار الفدّا إىل ان الدورة
التــي قدمهــا متخصصون يف
مجال برمجة وصيانــة أجهزة
االتصــاالت هدفــت اىل تأهيل

السجناء وتعليمهم مهارة صيانة
الجواالت لتمكينهم من االلتحاق
بســوق العمل الحر بعد قضاء
فرتة محكوميتهم ،واالعتماد عىل
أنفسهم يف كسب مورد مايل يؤمن
لهم حياتهم املعيشــية فيخدمون
بذلــك أرسهــم ومجتمعهــم

ويندمجــون يف أوســاط بيئتهم
املجتمعية دون أيــة معوقات أو
مخاوف.
وبني أمني عام غرفة القصيم
أن الدورة التي استمرت أسبوعني
واستفاد منها  42نزيالً قد حققت
األهداف املرجــوة منها ،الفتا ً إىل

ان الغرفــة لديها عددا ً من برامج
املســئولية املجتمعية التي تعتزم
تنفيذهــا يف خطتها التشــغيلية
للعام الحايل يف إطــار اتفاقيات
ثنائية وقعتها مع عدد من الجهات
املختصــة لخدمــة كافة رشائح
املجتمع.
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أمانة منطقة القصيم تغلق 5
مستودعات مخالفة بمدينة بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم
 5مســتودعات مخالفة بمدينة
بريدة  ,خالل حملــة ميدانية
نفذتها ضمــن الحملة الوطنية
الشاملة لتعقب وضبط مخالفي
نظام اإلقامة والعمل " وطن بال
مخالف " .
وأغلقــت األمانــة خالل
الحملة  5مواقع تمارس نشاط
تجاري داخل مباني ســكنية,
وصادرت كميات من الزيوت غري
صالحة لالســتخدام ،واللحوم
مجهولة املصدر ،والخرضوات

واملواد الغذائيــة مخزنة داخل
ســكن عمالة ،واتخــذت أمانة
املنطقة اإلجراءات النظامية بحق
املخالفني.
وأهاب أمني منطقة القصيم
املهندس محمد بن مبارك املجيل
الجميع باإلبالغ عن أي مالحظات
متعلقــة بصحــة املواطــن،
عرب اتصال بمركــز العمليات
والطــوارئ بأمانة القصيم عىل
الرقم  940عىل مدار الساعة أو
استخدام تطبيق " صور وارسل
" ألجهزة الهواتف الذكية.

اجتماع المكتب التنسيقي لحملة
"مع ًا ضد االرهاب والفكر الضال"
بمحافظة عنيزة
عقــد املكتب التنســيقي
لحملة صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصــل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمــر منطقة القصيــم "معا
ضد االرهــاب والفكر الضال"
 ،بمحافظــة عنيــزة اجتماعا ً
لدراســة الخطط املســتقبلية
للمكتــب ،بحضــور محافظ
عنيــزة عبدالرحمن بن ابراهيم
الســليم ،ووكيــل املحافظة
ســعد عبدالله السليم ،ورئيس
املكتــب التنســيقي بإمــارة

منطقــة القصيــم الدكتــور
يوسف الرميح ،ومدراء الدوائر
الحكومية.
وناقش االجتمــاع األعمال
التي قــام بهــا املكتب خالل
الفرتة السابقة ،ووضع الخطط
املستقبلية للمكتب.
وأكــد املحافــظ خــال
االجتمــاع عىل أهميــة توحيد
الجهود بــن الدوائر الحكومية
والجهات األهلية إلبراز الحملة
بشــكل أكرب لتحقيق أهدافها
التوعية بخطر االرهاب .
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إعالن ت�كريم اإلدارات التعليمية المتميزة في االنضباط
المدرسي ضمن جائزة التميز لهذا العام الخميس القادم
أعلن وكيــل وزارة التعليم
للبنني الدكتــور نياف الجابري,
أنــه ســيتم تكريــم اإلدارات
التعليميــة املتميزة يف االنضباط
املــدريس ضمن حفــل جائزة
التعليــم للتميز الخميس القادم،
وذلك بواقع  10إدارات تعليمية
للبنــن ،و  10إدارات تعليمية
للبنــات تم اختيارهــا بناء عىل
تميزها يف تثبيــت الغياب خالل
الفــرات املســتهدفة يف العام
الــدرايس املــايض / 1437
1438هـ.
ّ
وبي الدكتــور الجابري أن
ً
هذا التكريم يأتي امتدادا لتوجيه
معــايل وزير التعليــم الدكتور
أحمد بن محمــد العيىس العام
املايض لجميــع إدارات التعليم
بتنفيذ خطة االنضباط املدريس
واإلجــراءات التي تســهم يف
تحقيق أهدافها وتحفيز اإلدارات
واملكاتب واملــدارس التي تتميز
يف تنفيذها طوال العام الدرايس،
ليكون االنضبــاط الذاتي قيمة
يتصــف بهــا جميــع الطالب
والطالبات يف اململكة.
وأضاف أن جميع أيام العام

الــدرايس مســتهدفة ومتابعة
عن طريــق اللجنــة املركزية
لالنضباط املــدريس من خالل
زيارات ميدانية لجميع اإلدارات
التعليميــة ومن خــال متابعة
التقاريــر اليوميــة لالنضباط
مما حقق ارتفاعا ً كبريا ً يف نسب
إدخال وتثبيــت الغياب لجميع
اإلدارات وتشجيع الربامج التي
تقدم لتحقيق قيمة االنضباط يف
جميع املدارس .
مــن جهته أوضــح أمني
اللجنــة املركزية لالنضباط عيل
الخرباني ,أن هذا التكريم يعزز
التنافس اإليجابي بني اإلدارات
التعليميــة املتميزة ويحفز بقية
اإلدارات التعليمية األخرى لرفع
نســبها يف االنضباط املدريس،
مؤكدا عمــل اإلدارات التعليمية
عىل تنفيذ اإلجــراءات ومتابعة
الغيــاب ،واالهتمــام بحضور
الطــاب والطالبــات ،والرفع
مــن مــؤرشات االنضباط يف
جميع املدارس ،وإدخال الغياب
وتثبيته يف برنامــج نور ،ليتم
متابعــة االنضبــاط من خالله
ومعرفــة مقدار التحســن يف

التقيــد بالتعليمــات من حيث
ارتفاع نسبة التثبيت وانخفاض
الغياب .
وأبــان الخربانــي أنه بعد
انتهاء املرحلــة األوىل من خطة
االنضباط بنهاية العام الدرايس
1438_1437هـــ ونظــرا ً ملا
قدمته إدارات التعليم من جهود
يف تنفيذها ,رأت اللجنة املركزية
لالنضبــاط برئاســة الدكتور
الجابري بأن يكون هذا التكريم
حافزا ً لــإدارات التي تميزت
يف تنفيذ إجــراءات الخطة ،لذا
تم اختيــار اإلدارات التعليمية
املتميزة من قطاع البنني وقطاع
البنات بنا ًء عىل نســبة إدخال
وتثبيت الغيــاب يف نظام نور

خالل الفرتات املســتهدفة للعام
املايض.
يذكــر أن اإلدارات العرش
املتميــزة يف تعليــم البنني هي
إدارات تعليــم بيشــة ،جدة،
الزلفي ،عنيزة ،الغاط ،القصيم،
القنفــذة ،املجمعــة ،املخواة،
املذنب ,أما إدارات تعليم البنات
املتميــزة فكانت مــن نصيب
تعليم بيشــة ،جــدة ،الزلفي،
عنيزة ،الغاط ،القصيم ،القنفذة،
املجمعــة ،النمــاص ،وجــاء
إعالنها كإدارات متميزة دونما
تحديد مراكز إدارة عن أخرى،
ووفق آليــة اعتمدت عىل كونها
إدارات حققــت املعايري الالزمة
لالنضباط املدريس .

صحيفة
جامعة
القصيم

طالب وطالبات الوطن يشاركون
في المعرض الدولي للعلوم
بتايوان
يشــارك الطالب والطالبات
املوهوبني واملوهوبات يف املعرض
الدويل للعلــوم بتايوان " 2018
 ،"TISFبأربعة مشاريع جاءت
عىل النحو التايل ..
املــروع األول مقــدم من
الطالب عبدالعزيز يحي الشهراني
من إدارة تعليم عســر بعنوان (
أكســيد الجرافني املستدام لدعم
محفزات الروثينيوم لتحســن
فعاليــة عملية نــزع الكربيت
املهــدرج للثايوفــن) يف مجال
الكيمياء .
واملــروع الثاني مقدم من
الطالبة دانة عبداللــه الغامدي
من إدارة تعليم املنطقة الرشقية
بعنــوان ( تحويــل املخلفات
الكيميائية اىل مواد بدائية لتصنيع
االدوية ) يف مجال هندسة البيئة .
واملرشوع الثالــث للطالب
محمــد ســليمان النهــدي من
إدارة تعليــم جدة يف مجال علوم
الحاسب وهندســة املعلومات،
بعنوان (استخدام املوجات فوق
الصوتية ملساعدة فاقدي البرص
يف معرفة طريقهــم وتحذيرهم
من العوائق مع ســهولة العثور

عليهم ) .
واملرشوع الرابــع للطالبة
مروج الجيزاني من إدارة تعليم
جدة يف مجال العلوم اإلجتماعية
والســلوكية بعنــوان ( تعزيز
كفاءة اليد اليمنى للطفل األيرس
من ذوي االحتياجات الخاصة)،
ضمن املبتكرات يف العالج املهني .
وقد حققت املشاريع األربعة
االعتماد بعد مطابقة اشرتاطات
اللجنــة العلمية تمهيــدا ً ملرحلة
التحكيم .
وأوضــح رئيــس الوفــد
املشــارك الدكتــور عبدالله بن
عبدالعزيــز العفيــص أنه تم
افتتاح معرض املشــاركة يوم
الثالثاء املــايض يف دولة تايوان،
وهذه املشــاركة الثالثة لطالب
وطالبات اململكة يف هذا املعرض
الدويل ،الــذي يعترب بيئة محفزة
عىل اإلبداع واالبتكار والتنافس
العاملي ،مضيفا أن املشاركة تأتي
انطالقا ً من حرص وزارة التعليم
عىل الحضــور الــدويل املحقق
لألهداف اإلســراتيجية ضمن
برنامج التحول الوطني لتحقيق
رؤية اململكة . 2030

لقاء تعريفي ًا بـ «بوابة المستقبل»
تعليم القصيم يقيم
ً
أقامــت اإلدارة العامــة
للتعليــم بمنطقــة القصيــم،
لقا ًء تعريفيــا ً بربنامج التحول
نحــو التعليــم الرقمي "بوابة
املســتقبل" تســتهدف قادة
ومســؤويل املدارس املرشحة
لتطبيق الربنامج "بنني وبنات.
وقــدم مديــر برنامــج
بوابــة املســتقبل برشكــة
تطوير لتقنيــات التعليم أحمد
الســحيباني ،عرضا ً موجز ا ً عن
منجزات املرحلة األوىل ،مشتمالً
عىل اإلحصــاءات والتقارير ملا
تم تطبيقــه يف الفصل الدرايس
األول ،موضحــا ً بــأن برنامج

التحول نحــو التعليم الرقمي
"بوابــة املســتقبل" يهــدف
إىل التحــول نحو بيئــة رقمية
تفاعلية تســتفيد مــن التقنية
الحديثة ،وترفع مستوى مهنية
التعليم ،مشــر ا ً إىل أهمية دور
الكوادر البرشية يف اســتخدام
التقنية واألســاليب التعليمية
الجديدة للوصــول ملخرجات
أفضل كونهــم املحور الرئيس،
مؤكــد ا ً أن البيئــة التعليمية
بمــدارس اإلدارة العامــة
بالقصيــم محفــزة للنجــاح،
وتحقيق األهداف املطلوبة.
وجــرى خــال اللقــاء

اســتعراض تجربة مدرســة
العليــا املتوســطة بمدينــة
الرياض ،حيث ّ
فصل مســؤول
التحــول باملدرســة مبــارك
الحربــي ،أبــرز اإليجابيات
املتحققــة ،والصعوبــات التي
واجهــت عمليــة التطبيــق،
واملقرتحات املساهمة يف إنجاح
الربنامج.
وأكد املدير العــام للتعليم
بالقصيــم عبدالله الركيان ,أن
الكفــاءات البرشيــة بمدارس
املنطقــة يف قطاعــي البنــن
والبنــات ،لديهــا الدافعيــة
لتطبيق برنامــج التحول نحو

التعليــم الرقمــي ،واإلدارة
العامة تثق بكوادرها عىل تنفيذ
الربنامج بــكل إتقان ،مبينا ً أن
القيــادات التعليميــة باإلدارة
العامــة ســتدعم املــدارس
املطبقة لربنامــج التحول نحو
التعليم الرقمي ،لتخطي جميع
الصعوبات التــي قد تعرتض
طريقهــا ،وستســخر كافــة
اإلمكانيات ســعيا ً منها لتحقيق
أهــداف املبــادرة وإنجاحها،
موجهــا ً الشــؤون التعليمية
واملدرســية بتنفيــذ عدد من
اإلجــراءات التي ستســهم يف
تسهيل وترسيع عملية التنفيذ.

تعليم القصيم

لجنة جائزة "أجفند" الدولية تجتمع في الرياض إلعالن المشاريع الفائزة في مجال
«جودة التعليم»
تعقد لجنة جائــزة "أجفند الدولية"
أواخــر شــهر فربايــر الحايل،اجتماعا ً
إلعــان الفائزين بجائزتهــا الدولية يف
مجال " جــودة التعليم" ،برعاية صاحب
السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز،
رئيس برنامج الخليــج العربي للتنمية (
أجفند) ،بمقر أجفند يف الرياض .
وتســتعرض اللجنــة املشــاريع
التنموية املرشــحة للجائــزة يف مجال"

جودة التعليم" ،إلعالن املشاريع الفائزة
يف فــروع الجائزة األربعــة ،حيث تبلغ
قيمة الجائزة مليون دوالر أمريكي .
وقــد درج أجفنــد عــى تحديــد
موضوعــات الجائــزة بمــا يتوافق مع
أهداف التنمية املستدامة . 2030
وتضم لجنة الجائزة ،التي يراســها
األمري طالل عدد ا ً من الشخصيات العاملية
البــارزة ،التــي تمثل املنطقــة العربية

واألمريكيتني ،وقارتي آســيا وأفريقيا،
وهــم  ..امللكة صوفيــا  ،الدكتور أحمد
محمد عــي ،الرئيس الســابق ملجموعة
البنك اإلســامي للتنمية ،والســنيورة
مرســيدس متنافــرا ،الرئيــس الرشيف
ملنظمة "الجميع مــن أجل األرجواي" ،
والربوفســر محمد يونس ،مؤسس بنك
غرامني ،رئيس مركــز يونس ،والدكتور
يوسف ســيد عبدالله املدير العام السابق
لصندوق أوبك للتنمية الدولية
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رئيس جامعة األزهر  :المملكة تعيش
طفرة كبرية في مجال التعليم والثقافة

اســتقبل امللحــق الثقــايف
بجمهورية مرص العربية الدكتور
خالد بن عبداللــه النامي ،رئيس
جامعــة األزهــر الدكتور محمد
املحرصاوي ووفد مــن قيادات
الجامعة الــذي زار جناح اململكة
املشارك بمعرض القاهرة الدويل
للكتاب يف دروته الـ . 49
وتفقد الدكتور املحرصاوي

التعليم

أروقة الجناح  ،مشيدًا باإلصدارات
واألبحاث املنشــورة من قبل دور
النرش السعودية .
ولفت املحرصــاوي إىل أن
اململكــة تعيش طفــرة كبرية يف
مجال التعليم والثقافة  ،مؤكدًا أن
حكومة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل
سعود  -حفظه الله  -تلعب دو ًرا

محوريًــا كبريًا يف دعــم التعليم
الديني حول العالم .
وأوضــح أن الجناح اتســم
بالتنظيم والتنسيق واحتواء عدد
كبري مــن دور النــر يف مكان
واحد وهو ما يســهل عىل طالب
الجامعات أو طالب العلم بشكل
خاص من الوصول إىل ما يرغبون
يف اقتنائه  ،مشــرًا إىل أن الكتاب
السعودي أصبح له مكانة كبرية
عند طالب العلم ملا يتميز بالتوثيق
والتحقيق واالعتماد عىل املصادر
املوثوق به .
وأشــاد بمشــاركة كل من
مركز الخليج العربي للدراســات
اإليرانية ،والرئاسة العامة لشؤون
ً
فضل عن
الحرمــن الرشيفــن
مشــاركو عدد مــن دور النرش
مثل ســيما نور ورشكة تطوير
الخدمات التعليميــة التي باتت
تستخدم التكنولوجيا يف منتجها
الثقايف تواكبًا مــع التطور الذي
يشهده العالم حاليًا .
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جامعة طيبة تنظم محاضرة عمل حول
«القيمة المضافة»
نظمــت جامعــة طيبــة
ممثلة يف كليــة إدارة األعمال،
محارضة توعويــة وتعريفية
عن "رضيبة القيمة املضافة"،
وذلــك يف قاعــة املؤتمــرات
الكــرى ،من أجــل تعريف
الطــاب والطالبــات بالقيمة
املضافة وتأثريها عىل ســوق
العمل.
وتناولــت املحــارضة
أهمية رضيبــة القيمة املضافة
والتزامــات املكلفــن بهــا،

والعقوبــات التــي تحد من
تطبيقهــا واملشــاكل التــي
تواجهها خــال التطبيق ،وأن
القيمــة املضافة هي وســيلة
تحصل من خاللها الحكومات
عىل إيــرادات لتغطية تكاليف
الخدمات العامة.
وتطرقــت إىل وظائــف
الرضيبة التــي تتمركز حول
ثالثة وظائف وهــي الوظيفة
املالية وتعني تأمني اإليرادات
املالية لخزينة الدولة من أجل

تغطيــة النفقــات العمومية،
والوظيفــة االقتصادية وتعد
أداة من أدوات السياسة املالية
للدولة ،التي تســتخدمها من
أجل تحفيز النمو أو الحد من
مستويات التضخم ،والوظيفة
االجتماعيــة التــي تقــوم
بتوظيف اإليــرادات الرضيبية
لتأمني الخدمــات االجتماعية
بكلفة أقل ،أو حتى مجا نًا مما
يعد توزيع الدخل بني مختلف
أفراد املجتمع.

مدير جامعة األمري سطام بن عبدالعزي�ز
يتسلم التقري�ر السنوي لوكالة الجامعة
شراكة مجتمعية بيئية بني الوقف العلمي
بجامعة الملك عبدالعزي�ز وشركة مبكو

استقبل معايل مدير جامعة
األمري ســطام بــن عبدالعزيز
الدكتــور عبــد العزيــز بن
عبداللــه الحامــد يف مكتبــه
باملدينــة الجامعيــة بمحافظة
الخرج ,وكيل الجامعة للفروع
الدكتــور عبدالله بــن محمد
الصقر ،يرافقــه وكيل عمادة
خدمــة املجتمــع والتعليــم
املســتمر بالفــروع الدكتور
شارع بن عايض الوديان .
وتســلم معاليــه خــال
اللقاء ,التقرير السنوي لوكالة
الجامعــة للفــروع ووكالــة
عمادة خدمــة املجتمع والتعليم
املســتمر بالفروع ( 2017م -

2018م ) ،الــذي تضمن أهم
إنجازات الوكالــة ،كما جرى
خــال اللقــاء الحديث حول
دور وكالة الجامعــة للفروع
يف تحقيق األهــداف التعليمية
واملشــاركة
واألكاديميــة
املجتمعية .
ّ
وبي الدكتور الصقر خالل
اللقــاء ,أن وكالــة الجامعة
من خالل الدعــم والتوجيهات
الــذي تتلقاه مــن معايل مدير
الجامعة الدكتــور عبدالعزيز
بــن عبدالله الحامــد  ،أطلقت
العديد مــن املبــادرات التي
تتالءم مع األهداف التي تسعى
رؤية اململكــة  2030لتحقيقها

 ،واملتمثلة يف تدشــن عدد من
الربنامج التدريبية املجتمعية .
بدوره ثمّ ن معــايل مدير
جامعــة األمــر ســطام بن
عبدالعزيز ,الدعم الذي تحظى
به الجامعة مــن قبل الحكومة
الرشــيدة  -حفظهــا اللــه -
الــذي أســهم يف توفــر بيئة
تعليميــة مثالية تســاعد عىل
توفري التعليــم الكفء لطالب
الجامعــة ,مشــيد ا ً بالجهود
التي حققتها وكالــة الجامعة
بالفروع  ،والتي أســهمت يف
تجويد وتطويــر أداء الكليات
يف محافظــة وادي الــدوارس
والسليل .

ّ
وقعــت جامعــة امللــك
ً
عبدالعزيــز ممثلــة يف الوقف
العلمي بالجامعة عقد رشاكة مع
رشكة الرشق األوســط لصناعة
وإنتاج الــورق (مبكو) ,لتنفيذ
برنامج "رخصة القيادة البيئية"
الهــادف إىل إعداد كوادر وطنية
تقود عمليات التوعيــة البيئية
واإلســهامات املجتمعية املتعلقة
بالحفاظ عىل البيئة واســتدامة
مواردهــا ,من خــال برامج
تدريبية تطبيقية متخصصة.
ومثّل الوقف العلمي يف توقيع
االتفاقية مساعد املدير التنفيذي
الدكتور فؤاد مرداد ,وعن رشكة
مبكو الرئيس التنفيذي املهندس
سامي الصفران.

ويســتهدف الربنامــج يف
مرحلتــه األوىل تأهيــل 200
متدربا ً يف مختلــف محافظات
اململكة يف ســبيل إحداث تأثري
اجتماعي نوعي عىل صعيد البيئة
املستدامة.
وأكد الدكتور مرداد الوقف
العلمــي للمســاهمة يف تحقيق
رؤية اململكة  ,2030يف مختلف
املجــاالت الحيوية ,مشــرا ً إىل
أن الرشاكة جــاءت انطالقا ً من
املحور البيئي الذي تبنته الرؤية
الذي نــص عىل الحفــاظ عىل
البيئة واملقدرات الطبيعية واجب
ديني وأخالقي وإنســاني ,ومن
املسؤولية تجاه األجيال القادمة,
وتعزيــز املمارســات اإليجابية

التي تكفل حماية واستدامة بيئة
اململكة.
مــن جانبه نــوه املهندس
الصفران بأهمية االتفاقية التي
جاءت إلرســاء وتعزيــز أوجه
التعــاون مع الوقــف العلمي
باعتبــاره أحد أهــم الجهات
املهتمــة باملبــادرات املجتمعية
عامة والبيئية خاصة ,الفتا ً إىل أن
االتفاقية ستُســتهم يف بناء جيل
من القيادات الشــبابية القادرة
عىل املســاهمة يف حماية البيئة
وحفظ وتنمية املوارد الطبيعية
للدولــة ،وأن رشكة مبكو تتبنى
محور التوعية البيئية إيمانا ً منها
بأهمية دور الوعي يف املجتمعات
يف تحقيق البيئة العامرة.
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الوعي الفكري
وأثره على
جودة حياة الفرد
والمجتمع
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الربو يحتاج إلى
اليقظة

يوسف الحميد
طالب كلية الصيدلة
د .فهد بن محمد البجيدي
عميد كلية الصحة
العامة والمعلوماتية
الصحية بالبكريية

بال شك أن الوعي الفكري
هو ما يشــكل واقــع الحياة
ومــدى تطورهــا وتقدمها
وجودتها.
حيث أكرم الله ســبحانه
وتعــاىل األنســان وميــزه
بالوعــي املعتمد عــى العقل
والتفكري املتوازن عىل ســائر
مخلوقاته.
ومن أهم مــؤرشات هذا
التفكــر املتــوازن البعد عن
التنابــذ والتعصــب ،وعدم
إثــارة الفتــن والبلبلة ،مع
الحرص عىل حســن التواصل
بــن الجميع من كبري وصغري
وغني وفقري ،وبني املســئولني
عىل كافة مستوياتهم.
ولقــد إســتبرش املهتمني
واملختصــن بجــودة حياة
املجتمــع خــر ا ً عندمــا قام
معايل وزيــر التعليم الدكتور
أحمد العيىس بتشــكيل لجنة
إرشافيــة عىل مركــز الوعي
الفكــري ،برئاســة معالية
وعضويــة أصحــاب املعايل
والســعادة ،والتي ســوف
تطلق أفــكار التجديد الفكري
و تعزيزهــا لطالبنا خصوصا ً
الجامعيــن بمــا يتوافق مع
املبادئ اإلسالمية التي سوف
تعالــج املمارســات الخاطئة
التي تهدد األمــن الفكري يف
املجتمع ويعــزز عجلة التنمية
يف اململكة.
وهذا ماتسعى له حكومتنا
الرشــيدة  -أيدهــا الله -يف
تعزيز الوعي الفكري وأهمية
تصحيح مفهوم األمن الفكري
لدى رشيحة هامة يف املجتمع،
مما ينعكــس عىل جودة حياة
املجتمع وأمنه .
ونســأل اللــه أن يحفظ
بالدنا بأمنها وإســتقرارها،
ويمد بيــد خــادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيز ،وويل عهده األمني
األمــر محمد بن ســلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ،ملا فيه
خري ا ً للبالد والعباد.

ال ّربو هو مرض ِرئوي مزمن
قد يحدث خالل أي مرحلة عمرية
وبخاصة مرحلــة ال ّ
طفولة ،إذ
يحدث بسبب التهاب يف املم ّرات
الهوائيّــة املكوّ نة مــن أنابيب
تحمل الهــواء من وإىل ال ّرئة ،ما
ً
ً
اســة ج ّدا ً
ّ
وحس
منتفخة
يجعلها
فتؤثر وتتفاعل مع بعض املواد
التي يتم استنشــاقها برضاوةٍ.
كمــا أن العضــات املحيطــة
باملمرات الهوائية تُ َش ّد ممّ ا يؤدّي

إىل تضيُّق تلك املم ّرات ،وبالتّايل
ق ّلة ّ
تدفق الهواء لل ّرئة ،باإلضافة
إىل ذلك فإن الخاليا املوجودة يف
املم ّرات الهوائيّة تضطر إىل إنتاج
ا ُملخاط بكميّات أكرب.
كذلك دلت بعض الدراسات
عىل أن الســبب يعود إىل عوامل
وراثية أو عوامــل بيئية كتلوث
البيئة املحيطة وتلــوث الهواء
بدخــان املصانــع وعــوادم
السيارات ومن العوامل املؤدية
إىل نوبة الربو:
-١التدخني.
-٢الحساســية ضد بعض
األشــياء مثل :املواد الكيميائية،
ريش الطيــور ،فرو الحيوانات،
حبــوب الطلع ،الغبــار ،بعض
األطعمة أو الســوائل أو املواد
الحافظة.
-٣االلتهابات الفريوســية
للجهاز التنفيس.
بعــض األدويــة مثــل:
األســرين ،ومضــادات بيتا،
ومضــادات االلتهابــات غــر
الستريودية
-٤االنفعاالت النفسية.
-٥التماريــن الرياضيــة
الشديدة.

الشباب والمستقبل

عبداهلل العواد
طالب كلية العلوم واالداب
بعقلة الصقور

قد يكون اإلنســان صحيحا ً
ولكنــه منشــغل يف البحث
عن لقمــة العيش وقد يكون
مســتغنيا وال يكون صحيحا ً،
وإذا اجتمعــت هاتــان
النعمتــان أصبح اإلنســان
يف كســل إال ما رحــم ربي
حديثي هنا عــن البعض من
شــباب مجتمعنا ..والشباب
هم املستقبل لكل أمة ووقود
حضارتها وتنميتها.
نعم شــباب مجتمعنا وصل
األمر بهــم إىل أن شــغلهم
الشــاغل فراغهــم ،حتــى
واجهوا صعوبــات الحياة..
بــن هــوى النفــس وبني
مستقبل ينتظره!.
أصبح الشــاب يصارع هواه
بنفسه ال عمل يهرب إليه
وال مــكان مخصص يجد فيه
احتياجاتــه ويســد فراغه،
أصبــح معرضــا لالنحراف
ولخط الخطر
 ،وال يشء يمنعــه! التقنيــة

ووسائلها املتعددة واملتجددة
أصبحت تســهل لــه كل ما
تشتهيه نفســه ،ومع مرور
الوقت مع صديق الوحشــة (
الفراغ ) يصبح يف تيه
بــا طمــوح  ,بــا أماني
وأحالم ،قــد لبســه اليأس
وتربــع عىل حياتــه الخمول
همــه الوحيد كيــف يقيض
وقته؟!
شــبابنا يف خطر ,أعيد مرارا
لتسلطن الفراغ عىل حياتهم
قد ال يشكو وقد ال يشعر هو
بذلك.علينــا التوعيــة ,علينا
رعاية شبابنا واالهتمام بهم
علينا إيجاد البديل ليشــغل
هذا الفراغ
ثقافة الشباب أخذت منعطفا
صعبا يف انحدار شديد ..وإىل
القاع والرش ليس ببعيد!
أسألوا عن شوارع الدوران..
ليتبني لكــم نتاج هذا الفراغ
ا لكبري . .
والتي تحمل عواقب وخيمة
ولربما أخي القــارئ ،نعمة
الفراغ إن لم تشــكر تتحول
إىل نقمــة عــى صاحبهــا،
لنساعد الشاب ..عىل شكرها،
وعىل حمايته من شبح الفراغ
وأصدقاء الفراغ!..
كتبت من منطلق حديث
رســول الله صىل اللــه عليه
وســلم " :نعمتــان مغبون
فيهمــا كثــر مــن الناس
الصحة والفراغ"
وأرجو صدق الحروف وأدعو
القلوب لقراءتها..

مواقع التواصل  ..وصفات بالمجان !!
رنيم النغيمشي
كلية الصيدلة

أصبــح الكثري مــن الناس
يلجــأ إىل وســائل التواصل
االجتماعي للرد عىل أســئلة
الصحة العامــة قبل التوجه
إىل املختص ،فمــا هو الدور
الذي تلعبه وســائل اإلعالم
االجتماعي يف هذه العملية؟
مع ازدياد عدد مســتخدمي
وسائل التواصل االجتماعي يف
السنوات األخرية تحولت من
دورهــا التثقيفي والتوعوي
إىل منصة مجانية للوصفات
واالستشــارات
الطبيــة
الصحيــة وخرجــت بذلك
مهنــة املمــارس الصحــي
مــن حــدود املستشــفيات
حيــث تمارس وفــق أنظمة
وقوانني إىل ســاحة إلكرتونية
ال تخضــع لتلــك القوانــن
املهمــة والتي لهــا دور يف
تقديم الرعايــة اآلمنة.حيث
أن املعلومــات الصحية التي
تقدم من خالل هذه الوسائل
قد تكــون معلومات مغلوطة
أو غري دقيقة.
ومن ســلبيات االستشارات
الطبيــة ووصــف األدويــة
من خالل وســائل التواصل
االجتماعــي أنها قــد تؤدي
ألرضار ومنهــا عىل ســبيل

املثــال األخطــاء الدوائيــة
القاتلــة حيــث التفاعــات
الكيميائية بني األدوية والتي
تنتــج من اســتخدام أدوية
موصوفة حديثــا مع أدوية
يستخدمها املريض سابقا.
ولقــد أشــارت التقارير إىل
أن أكثر من مليوني شــخص
ســنويا يتعرضون للتفاعالت
الكيميائيــة بــن األدوية يف
أمريــكا نتــج عنهــا تنويم
يف املستشــفيات وعــدد من
الوفيات.
وكشــفت دراســة أخــرى
بــأن  %28مــن أســباب
الذهــاب لقســم الطوارئ
يف املستشــفيات االستخدام
الخاطئ لألدوية.
يف الختــام تعزز هذه األرقام
واإلحصائيــات الحاجــة إىل
إعادة النظر يف تنظيم الرعاية
الصحية وإطــاق تطبيقات
متعلقــة بالصحــة ووجوب
توعيــة املجتمــع بالطــرق
الصحيحــة للحصــول عىل
املعلومة الصحيــة وطريقة
التعامل معها حتى ال تتحول
االستشــارة لخطــر يهــدد
سالمة املرىض.

صحيفة
جامعة
القصيم

تعامل مع
المضادات الحيوية
بحرص
صالحه دهيم الرشيدي
طالبة كلية الصيدلة

"أسباب مقاومة املضادات
الحيوية"
مقاومة املضادات الحيوية
تحدث عندما تتغــر البكترييا
وتصبــح مقاومــة للمضادات
الحيوية املستخدمة لعالج العدوى
التي تسببها ،ومن أسباب املقاومة:
ـ اإلفراط يف رصف املضادات.
ـ عدم إنهاء املرىض لعالجهم.
ـ نقص مكافحــة العدوى
باملستشفيات.
ـ نقص يف املضادات الحيوية
التي يتم تطويرها.
ولذلــك فــإن اســتخدام
املضادات الحيوية باســتمرار
يعرضنــا للخطــر..وإن أخذك
للمضادات الحيوية دون دواعي
استخدام يُرسع وترية مقاومتها،
وإن عالج االلتهابات الناتجة عن
مقاومة املضــادات الحيوية هو
أكثر تعقيدا ً وصعوبة ،ويمكن أن
تُصيب هــذه االلتهابات أي فرد
بغض النظر عن ِسنه وبلد إقامته.
"احرصوا دومــا ً عىل طلب
املشــورة من أحد مهني الرعاية
الصحية املؤهلــن قبل أخذكم
للمضاداتالحيوية"

صحيفة
جامعة
القصيم

الحياة خطوات

رأي
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وألن إبداعك في
حريتك

كاريكاتري

أ .اسماء عبدالعزي�ز المصلح

أ .منريه إبراهيم المنيعي

كلية الطب والعلوم
الطبية بعنيزه

الحياة خطوات فإما أن تدفعنا
إىل األمام ،أو تشدنا إىل الخلف.
عندما تضع قدمك يف املكان
املناسب وتتأكد من صالبة موضع
قدمك تستطيع أن تنقلها إىل األمام
بثبات لتخطو خطوة نحو املستقبل
تحقق من خاللها حلما أو تنجز
إنجازا أو تصل إىل هدف.
لكن ماذا لو كان موضع القدم
ًّ
هشا ،أو صادفتك عقبات وعراقيل
فتعثرت وسقطت؟؟ يف هذه الحالة
ال تنظــر إىل الوراء فســتجد من
يشدك إىل الخلف ويثبط عزيمتك
فال تلتفــت إليهــم وانظر دوما
إىل األمام ســتجد من يأخذ بيدك
ويدفعــك إىل التقدم.فإن لم تجد
ذلك من البرش فســتجد داخلك
صوت العزيمة واإلرصار يدعوك إىل
النجاح والتقدم
فتقدم عىل الخطوة الجديدة
بثبات أكرب فتحقق اإلنجاز وتشعر
بلذة النجاح .خطــوة واحدة قد
تكــون هي الفيصــل يف حياتك
والطريق نحــو تحقيق أحالمك
فال ترتدد يف اإلقدام عىل الخطوات
الحاســمة نحو تحقيق ما تتمنى
من إنجاز إذا لم تتعارض مع دينك
وأخالقك وتذكر دائما أن مشــوار
األلف ميل يبدأ بخطوة واحدة.

التصحر الفكري
دالل نايف الفهيد
كليه العلوم واآلداب

" التصحر الفكــري " هو
املرض الذي يــرب بجذوره يف
جسد مجتمعنا الذي يصيبه الجهل
والبطالة والتصحر ويهلكها فتفقد
القدرة عىل التفكري وتصبح عديمة
اإلنتاجية فهو ناتج من بيئة تشبه
الصحراء ال وجود فيها ألشــجار
وأنهار تبعــث روح األمل يف تلك
األرض.اإلنســان كائــن مفكر،
فبداية التفكري تأتي من استخالص
البذور التي نغرسها يف األرض ثم
نوليها االهتمــام والرعاية حتى
تصبح األفكار أشجارا عظيمة .
وتعاني بعض الدول من هذه
الفئة " التصحر الفكري " الذي
بسببها قد يسقط مجتمعها بالفقر
والجهل وبالتايل يسقط اقتصادها
 .وإلحيــاء هذه الصحــراء من
الجفاف البد من رعاية للمبدعني
من الشباب القادرون عىل تحديث
اإلنتاج وتلقيحة بتجديد يضمن له
املنافسة .فالعالج يبدأ من األكثر
خطورة ويليه باقي الجروح .
فإن لم نعالج هذه املشكلة لن
تحيا هذه الدول .

بداية جديدة

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب كلية اإلقتصاد واإلدارة

تتجــدد آمــال الطــاب
وتطلعاتهــم مــع بداية كل
فصل درايس جديــد أمال ً يف
تجربة أفضل من ســابقاتها,
ويشعر الطالب يف اليوم األول
بنشوة جديدة ورغبة طموحة
يف شــحذ الهمة واستنهاض
العزم لتكون هذه املرة بداية
جديدة ونقطة تحول يف حياته
نحو األفضل ,واملشــكلة أن
شــعلة الحماس هذه رسعان
مــا تنطفئ ,فهي ال تغدو عن

كونها انفعاال نفسيا ً مؤقتا ما
إن يلمع حتى يأفل ويعود إىل
سابق عهده .
و إليك مجموعة من النصائح
تســاعد عــى إبقــاء جذوة
الحماس متّقدة :
 .1دوّ ن أهدافــك والتزاماتك
الجامعيــة يف مذكرة خارجية
أو ملصقات صغرية ,وضعها
يف مكان بحيث تكون ظاهرة
أمامك عــى الــدوام ( باب
غرفتك الخاص مثال ).
 .2اجعــل أهدافــك محددة
وليســت عامــة ،فبــدل أن
يكون هدفك هــو التفوق أو
التميــز الجامعــي (أهداف
عامة) اجعل هدفك أن ال يقل
تقديــر مقرراتك عن  ،B+أو
أن ال تتغيــب عــن أكثر من
محارضتني يف ماد ٍة ما طوال
الرتم.
 .3استخدام الجوال والتعرض
للشاشة قبل النوم يؤثر سلبا ً
عــى "هرمــون امليالتونني"
(هرمون يســاعد الجسم عىل
النوم واالســرخاء) ،وهو ما
ســيحرمك من النوم الجيد،

إضافة إىل أنك ستجد صعوبة
يف االستيقاظ صباحا ً والرتكيز
أثناء املحارضات .
 .4التسويف هو العدو األول
لنجــاح الطالــب وإنجازه،
قــم بإنجاز مهامك بشــكل
فوري ( وحبــذا لو كان ذلك
أثناء فــرات "الربيك" ) ،إن
اإلنجاز بشــكل مستمر وعدم
تأخري املهام سيســاعدك عىل
الحفاظ عىل حماســك وإبقاء
معنوياتــك عالية ،خاصة إذا
علمت أن تراكــم املهام الذي
يحدث بسبب التأجيل هو من
أهم أسباب االكتئاب.
 .5قــم بتخيــل ردة فعــل
والديك وأرستــك حني تأتيهم
بالشــهادة وقد حــزت عىل
الدرجــات العــوايل ،أو قم
بتخيّل العكس !
 .6إذا وجدت نفسك يف مزاج
ال يؤهلك للمذاكرة أو البحث،
قم بتقســيم املهمة إىل مهام
أصغر وأبدأ العمل فحســب،
تأكد أن مجرد البت يف العمل
سيعطيك دافعا ً قويا إلنجازه
ولو بعد حــن ،خاصة حني

تكتشف أنه لم يكن بالصعوبة
التي كنت تتصورها.
 .7لست ملزما ً بإنجاز مهامك
عىل الوجه األمثل من أول مرة،
أن تبدأ وتنجــز نصف املهمة
ثم تعود الســتكمالها يف وقت
الحق خري لك من تأجيلها.
 .8ذاكــر دروســك بطريقة
ممتعة تُشــعرك بالســعادة
والبهجــة ،فمثــا إذا كنت
ستحفظ قصيدة فقم بغنائها،
أو قم برســم املعلومات عىل
شــكل شــجري جذاب ،أو
ارشحهــا ألخوانــك يف البيت
بطريقة مضحكة .
تذكر أخــي الطالب  /أختي
الطالبــة ،أن تميّزك الجامعي
سيجعلك محل تقدير واحرتام
بني الطالب واألســاتذة ،وهو
ما سيســاعدك عــى تكوين
عالقــات إيجابية ســتفيدك
كثريا ً يف املستقبل .
أسأل الله أن يكون هذا الرتم
بداية جديــدة ومحمودة لكل
طالب متطلع قاىس الفشل يف
الســابق ويطمح إىل تحسني
حاله واالنطالق نحو األفضل .

نموت نموت  ..ويحيا الوطن
أ .ندى السرور

الوطن كلمة بسيطة وحروفها
قليلة ،ولكنّهــا تحمل معاني
عظيمــة وكثــرة نعجز عن
حرصهــا ،فهــو هويتنا التي
نحملهــا ونفتخــر بها ،وهو
املكان الذي نلجــأ له ونحس
فيــه باألمان ،هــو الحضن
الدافــئ الذي يجمعنــا معا ً،
وهــو نعمة من اللــه أنعمها
علينا ،فيجــب علينا أن نحميه
وندافع عنــه ونفديه بروحنا

وأغىل مــا نملك ونعمــل كي ٍد
واحدة لبقائه آمنــا ً وصامد ا ً،
ومهمــا كتبنــا مــن عبارات
وأشعار ال يمكن وصف الحب
الذي بداخلنا.
يُعترب حــبّ الوطن أمرا ً فطريّا ً
ينشــأ عليه الفرد ،حيث يشعر
ّ
بــأن هناك عالقــة تربط بينه
ّ
وبني هــذه األرض ا لتي ينمو
وينشــأ ويدفــأ يف حضنها.
وطني أرجو العذر إن خانتني
حرويف وأرجــ ُو العفــوَ  ،إن
أنقصــت قــدرا ً ،فمــا أنا ّإل
عاشــق حاول أن يتغنّى ِبحُ بِّ
هــذا الوطن .لم أكن أعرف أنّ
لل ّذ اكرة عطرا ً أيضا ً ،هو عطر

ً
الوطــنَ ،
كلمة
ليس الوطــ ُن
ٍ
من خمســة حروف فقط؛ فهو
ً
حقيقــة ك ُّل الكالم والحروف،
وحتــى أبســط التفاصيــل
املوجودة حولنــا ،هو الروح
التــي يحملهــا اإلنســان يف
داخله ،وهــو الهــواء الذي
نتنفســه ،والحــب الذي يكرب
يوما ً بعد يوم.
ُ
آليــت أال أبيعَ ــهُ
ويل وطــ ٌن
***وأال أرى غريي له الده َر
ما لكا
ً
َ
ُ
ونعمة
الشباب
رشخ
عهدت به
ِ
***كنعمةِ قــو ٍم أصبحُ وا يف
ظال لِكا
هو العشــق املدفون فينا منذ

والدتنا ،وال يمكــن أن ننتزعه
مــن أرواحنــا أبــد ا ً ،فمهما
ابتعدنــا عنــه يظــل الحنني
يأخذنــا إليــه ،لنكتــب فيه
الشــعر ونزين له الرسومات
التــي ال تكفيــه وال تعرب عن
بضع مــن حكايــات جماله،
ٍ
فهو البحر الهادئ حني نعيش
فيــه ،والنــار امللتهبــة حني
نبتعد عنه ،والوطن هو رواية
بطل س ّ
طر يف قلبه
مواطن
كل
ٍ
ٍ
صفحات الشــوق ليســتمتع
برحــات الكتشــاف عالمات
الجمــال يف وطنــه ،ومهمــا
غاص به ســيبقى هناك أشياء
غامضة جميلة يف هذا الوطن.

التحــدث عــن الحرية
وبخاصــة حريــة التعبــر
والفكــر والبيــان قديــم
وجديد ،فلقد شغل الفالسفة
والحكمــاء والعلماء والكتاب
والصحفيــون املتنورون من
عامة الشعوب بهذا املوضوع،
ألن الدعــوة إىل الحرية يشء
جــذاب ،وتســتقطب أنظار
العالم عىل مختلف املستويات
واملتحدثــون عــن الحريــة
يــرددون بني الحماســة يف
إطــاق الحريــة الفكريــة
وغريها ،وبني التعقل وضبط
مفهوم هذه الحرية وتقييدها
العتبــارات عامة تســتدعي
رضورة تفعيلهــا يف حــدود
املعقول وإفســاح املجال لها
لدى اآلخرين حيث أن الحرية
تنتهي عنــد بدء حرية الغري،
أو العتبــارات خاصة تتطلب
ضبطهــا بقواعــد النظــام
العام واآلداب املرعية والقيم
الدينية ومتطلبات الرســاالت
اإللهية.
الحاجــة
وازدادت
إىل تبيــان أفــق الحرية يف
عرصنا الحارض عــى الرغم
مــن تطور العقــل البرشي،
واتساع آفاق العلوم ،وَوجود
األنظمــة املقــررة لصالــح
األفراد والشــعوب أنفســهم
يف النطاق املحــي لكل دولة
عىل حدة ،وبســبب مصادرة
الحرية يف بعــض الدول ،أو
إساءة استعمالها لدى بعض
النــاس .فلقد أســاء بعض
األفراد فهم الحرية ،وســلكوا
مسالك وعرة ،وحينما توهموا
أن الحرية والســيما الحرية
الفكريــة تقتــي العمــل
املتحــرك ،أو التفكري من غري
ضوابط وال قيــود ،فصدموا
املشــاعر اإلنســانية ،وهزوا
معايري القيــم العليا ،وعاثوا
يف األرض فسا دًا زاعمني أنهم
مصلحون أو مجددون ،وهم
مخطئون ،ويشــملهم النص
القرآنــي الكريــمُ :
{ق ْل َه ْل
نُنَبِّئُ ُكــ ْم ِب ْ
س َ
مَ
ين أ َعْ اال .
األخ َ ِ
ين َ
ا َّل ِذ َ
ض َّل َســعْ يُهُ ْم ِف ا ْلحَ يَا ةِ
ال ُّد نْيَــا و َُه ْم يَحْ َســب َ
ُون أ َنَّهُ مْ
يُحْ ِســن ُ َ
ون ُ
صنْعً ا} [الكهف:
.]104-103
معا ً ويــد ا ً بيد؛ نحو فهم
واع للحريــة مــن منظــور
إســامي يتحــرى العــدل
واملســاواة ،ودمتــم ودامت
أوطاننا وأبناؤنا بخري.
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مصنع غذائي لت�أهيل وتدريب طالب كلية الزراعة بالجامعة وفق أعلى
معدالت أمن وسالمة الغذاء
يتدرب طالب الجامعة في مصنع األغذية
التعليمــي بقســم علــوم االغذيــة وتغذيــة
اإلنســان في كلية الزراعــة والطب البيطري
كأحــد الوحــدات الفاعلــة في ت�أهيــل الطالب

والــذي يهــدف إلــى تدري�بهم بشــكل عملي
والــذي يحاكــى ســوق العمــل إلكســابهم
المهــارات المهنيــة الالزمة لمواكبة ســوق
العمل .

خط لتصنيع وتعبئة منتجات األلبان
و يعمــل املصنع عــى إخــراج منتجات آمنه
وخالية من املــواد الحافظة وامللونــات الصناعية
عال من الســامة
تصنع بعناية وتحت مســتوى ٍ
لخدمة طالب ومنســوبي أعضــاء هيئة التدريس
ويشــتمل املصنع عىل  4مناطق تصنيعية منفصلة
وهي :خط لتصنيع الحليب ومنتجاته يعمل بطاقة
اســتيعابية تقدر بحوايل  1طن حليب خام يوميا ً
وملحق بوحدات تعبئة آليه ال تلمســها أيدى إلنتاج

الحليب الطازج كما يقوم املصنــع بإنتاج األلبان
املتخمــرة مثل اللبنــة والزبادي وأنــواع الجبن
املختلفة مثل الجبن األبيض والقريش عايل الدســم
والكاشــكفال واملوزيريال واللحــوم باإلضافة إىل
القشــدة وااليس كريم .هذا ويقوم املصنع بتصنيع
منتجات حليب ولبن وزبادي كامل الدســم وأخرى
خايل الدســم لوجود تنوع يف التدريــب ومواكبة
السوق الخارجي.

تصنيع وتعبئة الخضروات والفواكه
باإلضافــة إىل خط تصنيع منتجــات الخضار و
الفواكه ،ويقــوم بإنتاج انواع مختلفة من العصائر ،و
منتجات الخــراوات والفواكه املجففة ،منها املربات
بجميع أنواعها وأيضا الخرضاوات والفواكه املجمدة.

كما يتدرب الطالب عىل خط إنتاج املخابز ،وينتج
الخبز العربي ،الصاموىل ،الشــابوره  ،الكيك ،الباتيه،
خبز الربجر وبعض املنتجــات الوطنية مثل الكليجا
واملعمول.

خط إلنتاج اللحوم المتبلة
هذا ويعمل الطالب عىل خــط التدريب عىل خط
إنتاج اللحــوم ومنتجاتها ،ويقــوم بصناعة الربجر،
السجق ،كرات اللحم ،اللحوم املتبلة واالنشون من اللحم.
ويعمل باملصنع فريق عمل تشغييل مكون من 15
طالب يرشف عليهم عددا ً مــن أعضاء هيئة التدريس
الخرباء ويجري العمل عىل التحســن املســتمر إلنتاج

وحدة اإلنتاج وأبحاث الخضروات والعسل
وتقوم وحدة إنتــاج وأبحاث الخــروات من
خالل سبعة بيوت محميه "صوبات" بزراعة الخيار،
الطماطم ،الفلفل الرومي والفلفل الحار ،كما يقوم طلبة
قسم إنتاج النبات و وقايته بزراعة منتجات الوريقات
والبقوليات وأصناف أخرى بغرض البحث ومشاريع
دراســية لبعض مقررات القسم ،ويبلغ متوسط إنتاج
الوحدة باملوسم حوايل الطن .
وتلعب وحدة أبحاث وإنتاج العسل دورا رئيسيا يف
تدريب طلبة الكلية عىل أحدث التقنيات يف انتاج العسل
وتربية النحل والتي يقدر إنتاجها باملوسم حوايل 500
كيلو تعبأ بحجمني مختلفني همــا نصف كيلو وربع
كيلــو يتم إهداؤها وتوزيعها عــى الزوار وتعرض يف
املهرجانات ومشاركات الكلية يف املهرجانات السياحية.
وينتج حليب األبقار فان محلب وحدة أبحاث البقر

املوجــود بمحطة األبحاث الزراعيــة والبيطرية يقوم
بإمداد املصنع الغذائي بالكلية بحوايل  500لرت اسبوعيًا
بغرض إنتاج مشــتقات الحليب ،كذلــك تقوم وحدة
أبحاث اإلبل باملحطة بإنتاج  500-300لرت أســبوعيا
من حليب الخلفــات ويف ما يخص انتاج وحدة أبحاث
الدجاج البيض فبحسب االحصائيات فان اإلنتاج يرتاوح
من  10-5أطبــاق يوميًا بخالف انتاج البيض بغرض
التلقيح واإلخصاب.
حيث يتم توزيع وبيع ما يتــم إنتاجه عرب منافذ
تسويقية بأســعار رمزية خالية من املواد الصناعية
و األلــوان والكيماويات والتي تشــهد إقباال كبريا و
الجدير ذكره بأن يجري حاليــا تطوير وحدة أبحاث
وإنتاج الفاكهة باسترياد شتالت الحمضيات والربتقال
والليمون والتفاح والتني من دولة األردن.

منتجات عالية الجودة
والجدير بالذكر أن املصنــع الزراعي ينتج حواىل
 30منتجا ً متنوعا ً بشــكل دائم حسب خطة التدريب
واالنتاج كما ينتهج القسم والكلية اسرتاتيجية تسعى
إىل التطوير بشكل مستمر والعمل عىل إيجاد منتجات
جديدة لخدمة طالب ومنسوبي الجامعة.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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بمشاركة  10متحدثني وحضور أكرث من  100طالب وطالبةكلية الصيدلة تنظم
"دورة االمتياز األولى" لطالب وطالبات مرحلة االمتياز
عقــدت كليــة الصيدلــة
بالجامعــة دورة االمتياز األوىل
لطالب وطالبات مرحلة االمتياز،
والتي اســتمرت عىل مدار ثالثة
أيــام يف مقر العيــادات الطبية
الجامعية يف الجامعة ،بمشاركة
( )10متحدثــن مــن داخــل
الجامعة وخارجهــا وبحضور
أكثر من ( )100طالب وطالبة،
حيث اشــتملت الدورة عىل سبع
محارضات وتســع ورش عمل،
وتعــد هــذه الــدورة باكورة
لسلسلة من الدورات التأسيسية
التي تحرص الكلية عىل إقامتها
بشــكل دوري ومنتظم لضمان
تقديــم الخدمــات العالجيــة
املتميزة واملبنية عــى الرباهني
وآخر املستجدات يف علم الصيدلة.

أكرث من  100طالب
وطالبة بكلية الصيدلة
يستفيدون من دورة
االمتياز األولى

الباحث يف النرش ،وكيفية تفاديها
وكيفية التواصــل مع املجالت
العلمية والرد عىل استفساراتها،
كما قدم "الرساء" ورشــة عمل
أخــرى بعنــوان االختبارات
اإلحصائية يف املجال الصحي من
النظرية إىل الواقع.
وبدوره قدم الدكتور محمد
كمران محــارضة بعنوان كيفية
اإلعداد لســنة ناجحة يف مرحلة
االمتيــاز ,ناقش فيهــا كيفية
التواصل مــع املرشفني ومتابعة
املريض وكيفية تطبيق ما تعلمه
الطالب خالل ســنوات الدراسة،
وأهــم املخرجــات الالزمــة
للحصول عىل أعــى الدرجات،
فضالً عن كيفية متابعة الربامج
الحديثة للحصول عىل أعىل معدل
تراكمي يف سنوات الدراسة.

وتناولــت الدورة من خالل
املحــارضات وورش العمل عدة
جوانب تهم طالب االمتياز حيث
قدم الدكتــور عبدالله الزهراني
مدير الخدمــات الصيدالنية يف
مستشفي قوى األمن بالرياض,
محارضة ناقــش خاللها كيفية
التحضــر لربنامــج الزمالــة
للصيادلة ،ومتطلبات القبول يف
برنامج اإلقامة للصيدلة وكذلك
تفاصيل الربنامج وفرص العمل
املتاحة يف نهاية الربنامج.

كما قــام الدكتــور طارق
الحوايس بالتعاون مع الدكتورة
منرية الوهيبي من قسم الصيدلة
اإلكلينيكية بجامعة امللك سعود
بعقد ورشــة عمل عــن األمن
الدوائــي وكيفيــة التقليل من
اآلثار الجانبية لألدوية ،وكيفية
تطبيــق ذلك عمليــا من خالل
املراكز واملستشفيات املعنية ،كما
قدم الدكتور مصطفى سعيد من
قسم ممارسة الصيدلة بالجامعة
محارضة تناول فيها كيفية كتابة
تقاريــر متكاملة عــن الحاالت
املرضية بصــورة علمية تحتوي
عىل كل متطلبات تقارير الحالة
املرضية قيد الدراسة.

وســلط الدكتــور إبراهيم
الــراء الضوء عىل أساســيات
ومهارات النرش العلمي الرصني
للممارســن الصحيني ،وكيفية
اختيار املجالت العلمية املحكمة،
وكيفية التقدم لنرش بحث علمي،
باإلضافة إىل املشاكل التي تواجه

وقامــت الدكتــورة هديل
القفيدي بالتعــاون مع الدكتور
طارق الحوايس من قسم الصيدلة
اإلكلينيكية بجامعة امللك سعود
بإلقــاء محارضة عن كيفية عمل
دراســات رسيريــة لألدوية،
حيث ناقشــت أنواع الدراسات

وأهميتها للمــرىض والعاملني
يف املجــال الطبــي للحصــول
عىل أفضل نتائج مــن األدوية،
كما ناقشــت أنواع الدراســات
الرسيريــة ومشــاكلها وكيفية
التغلب عــى الصعوبات املتعلقة
بها ،حيث شــددت عىل رضورة
إجراء الدراسات الرسيرية داخل
املستشــفيات الوطنيــة ملا فيها
من منفعة عىل مســتوى املرىض
واملؤسسات الوطنية.
كمــا قــدم الدكتــور عبد
اللطيــف العقيفي محارضة عن
كيفيــة الحصول عىل وظيفة من
خالل كتابة السرية الذاتية ،حيث
ركزت املحارضة عــى تعريف
الســرة الذاتية بأنهــا صورة
مكــرة عن األشــخاص ملعرفة
ما لديهم مــن مؤهالت وخربات
وقدرات ونشــاطات وهوايات
وغريها من املعلومات التي يبحث
عنها من يقوم بمراجعة الســر
الذاتية.
ويف محارضة أخرى تعرض
"العقيفي" لكيفية االختيار بني
ممارسة مهنة الصيدلة واملجال
األكاديمي ،وركز فيها عىل نوعية
العمــل يف كل مهنــة واملهارات
املطلوبــة واملهام التــي يحتاج
الخريــج للقيام بهــا لتحديد
مجاله املهنــي ،وليكون الخريج
عىل وعي تــام عند اختيار املهنة
التي تناســب طموحه ،كما قدم
"العقيفي" محارضة عن مهارات
التواصل الفعال للصيديل ،ركزت
عىل أهم مهــارات التواصل بني
الفريق الطبي لبناء فريق العمل
وتطبيــق الجــودة الصحية يف
املستشفيات.
وقدمت الدكتورة بدور بنت
عبد اللــه العُ مري املتخصصة يف
أمراض الباطنــة والروماتيزم
يف مدينة األمري ســلطان الطبية
العســكرية ،ورشــة عمل عن

مفهــوم الرعايــة الصيدالنية
وكيفيــة تطبيقهــا يف عيادات
أمراض تخثر الدم ،والســكري
وعيــادات املشــورة الدوائية،
حيث ركزت عــى دور الصيديل
يف مراقبــة األدويــة ومعالجة
األمراض وتقييمها بعد العالج،
واالحتياطــات واملعلومات التي

يجــب تقديمهــا للمريض عند
استخدام األدوية املضادة لتخثّر
الدم.
كما قامــت الدكتورة أريج
الجارسمديرة الخدمات الصيدلية
يف مستشفي امللك فهد التخصيص
بعمل ورشة عمل بعنوان التغذية
العالجية ضمــن الربنامج دورة

االمتياز للتعريف بحاالت ســوء
التغذيــة وما يرتتب عىل ذلك من
تدهور الحالة الصحية ،.وطرق
تقييم مستوى التغذية الرسيرية
لكل مريض منــوم والقرارات
املتخذة لتعويض نقص التغذية،
والتغذيــة الوريديــة وكيفية
حساب حاجة الجسم للطاقة.

الشيخ صالح المغامسي يقيم "لقاء مفتوح" مع طالب ومنسوبي الجامعة
األربعاء القادم
تنظم جامعــة القصيم ممثلة
بعمــادة شــؤون الطــاب لقا ًء
مفتوحً ا للشــيخ صالــح بن عواد
املغاميس ،عضو هيئــة التدريس
بكلية الرتبية بجامعة طيبة ،وإمام
وخطيب مســجد قباء ،وأمني لجنة
األئمة باملدينة النبوية ،ومدير عام
مركــز بحوث ودراســات املدينة
املنورة سابقاَ .يوم األربعاء القادم
الســاعة  10.30صباحا ً بتاريخ
21/5/1439هـــ ،يف قاعة (أ)
ببهو الجامعة الرئييس.

حيث ســيجيب املغاميس عن
تساؤالت طالب ومنسوبي الجامعة
والحارضين ،حول ما يتعلق بعديد
من القضايا واملسائل الرشعية.
وذلك ضمن سلسلة محارضات
تقيمهــا عمادة شــؤون الطالب
بقيادة عميدها الدكتور عيل العقال
ووكيل العمادة لألنشــطة الدكتور
فهد الضالع.
من جهته قــال الدكتور عيل
العقــا ّ
إن سلســلة املحارضات
ستكون بشكل مســتمر بإذن الله

 ,وقد أُعدت محــارضات لعدد من
كبار الفضيلــة والعلماء املعروفني
ممن يضعون عــى عاتقهم واجب
التوضيح لصحيــح العبادات التي
تمس حياة املسلم واملسلمة .
الفتــا إىل أن املحارضات التي
قدمت ســابقا ً القت حضورا مميزا ً
ولله الحمد مما يؤكد تفاعل املجتمع
مع النشــاطات العلمية والدروس
واملحارضات .
وقدم العقال شــكره وتقديره
للشيخ املغاميس عىل موافقته بتكرار

الزيارة لجامعة القصيم ،متمنيا ً أن
تحظى بحضــور مميز كما عودنا
طــاب ومنســوبي الجامعة وأن
يخرج الخروج بالفائدة املرجوه.
تجــدر اإلشــارة أن جامعة
القصيــم ممثلة بعمادة شــؤون
الطالب ،أســتقبلت فضيلة الشيخ
صالح بن عــواد املغاميس ،العام
املايض وألقى محــارضة بعنوان
"تأمالت قرآنية" لجمع من الطالب
واألســاتذة ،تخلل اللقاء عدد من
املداخالت واالسئلة.
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أحد الطلبة يعمل على تنظيم جدوله الدراسي للفصل الثاني
تصوي�ر :فهد الظويفري

حملة كلية الطب المقامة موخر ًا بمجمع العثيم مول
تصوي�ر :سلطان الربدي

الكشف على طفل زائر لحملة قوافل المقامة مؤخر ًا في مركز الفويلق
تصوي�ر :رائد السليمي

أحد طالب المنح مستغ ً
ال وقت فراغه بالقراءة
تصوي�ر :فهد الضويفري

طالب من كلية الهندسة يعرض اخرتاع آلية احواض تساعد في ترشيد استهالك الماء
تصوي�ر :رائد السليمي
في مهرجان رب�يع بريدة

حركة الطلبة بداخل إحدى الكليات مع بداية الفصل الدراسي الثاني
تصوي�ر :فهد الضويفري

صحيفة
جامعة
القصيم

األنشطة الطالبية
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إدارة السكن الطالبي تطلق حزمة برامج «تعليمية
وأنشطة طالبية»
أطلقت عمادة شؤون الطالب
ممثلة بإدارة الســكن الطالبي
حزمة مــن الربامــج التعليمية
واألنشطة الطالبية داخل السكن
الجامعــي وبالتحديد يف املنتدى
الطالبي الــذي يحتضن طالب
الجامعــة الســعوديني وطالب
الجامعة من الجنسيات املختلفة.
وســتكون البدايــة بلقاء
أسبوعي بعنوان "املتون العلمية"
يقدمه فضيلة الشــيخ الدكتور
خالد بن عيل املشيقح عضو هيئة
التدريس وأســتاذ الفقه بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية،
وذلــك كل يوم أحــد بداية من
تاريخ 11/5/1439هـ.
كمــا أقيــم يــوم االثنني
 12/5/1439هـــ درس
أســبوعي يف "الفقــه" يقدمه
فضيلــة الشــيخ األســتاذ
الدكتور محمــد بــن ابراهيم
الجارس رئيس قسم الفقه بكلية
الرشيعة والدراســات اإلسالمية
وذلــك يف املنتــدى الطالبــي
وسيستمر ذلك كل أسبوع.
وتنظم تلك اللقاءات اللجنة
العلمية يف إدارة اإلسكان الطالبي
والتي تقع تحــت مظلة عمادة
شؤون الطالب.
جديــر بالذكــر أن إدارة
النشــاط الطالبــي بالســكن
الجامعي تنظم كل أسبوع لقاء
علميا ومعرفيا وثقافيا تستضيف

شيء هني

أ.د .فهد الضالع

جامعة التطوع

حزمة الفعاليات

أحد أعضــاء هيئــة التدريس
وتناقــش مواضيــع متنوعــة
تخــص الطالب عىل املســتوى
العلمي واملعريف واملهاري بهدف
نقل خــرات وتجارب الضيوف
للطالب ،وفتح آفــاق جديدة يف
النقاش املثمر بني الطالب وعضو
هيئة التدريس ،ويتخلل اللقاءات
دوما تفاعل يف طرح التســاؤالت

واالستفسارات.
باإلضافة إىل أنه تقام حلقات
لحفظ القــرآن ومحارضات عن
الســرة النبوية وتطوير الذات
واملهــارات الفكريــة والعلمية
وثقافة الشــعوب وحسن الخلق
والتعامل مــع اآلخرين وأهمية
االقتداء بالشــخصيات والنماذج
اإليجابيــة والناجحــة والتآيس

بأرشف الخلــق محمد صىل الله
عليه وسلم.
كما يقــام يف فرتات متنوعة
أنشــطة رياضية ،منها :دوري
كرة القــدم ودوري كرة القدم
للصــاالت ودوري كرة الســلة
والطائرة وألعاب القوى واخرتاق
الضاحيــة باإلضافــة لأللعاب
السكنية .

النشاط الرياضي يقيم بطولة «الكرة الشاطئية» لطالب الجامعة
تقيم عمادة شؤون الطالب
ممثلة بالنشاط الريايض بطولة
الكــرة الشــاطئية الداخليــة
لطــاب الجامعــة ،وذلك وفق
األنشــطة الطالبية التي تنظمها
العمادة خــال العام الجامعي
1438/1439هـ ،حيث ستقام
البطولة عىل املالعب املكشــوفة
املجاورة للمخيم الكشــفي ،إذ
تعترب بطولة الكرة الشاطئية من
البطوالت الســنوية التي يقيمها
النشــاط الريايض داخل أروقة
الجامعــة ،وعىل إثرهــا يختار
مسؤولو النشــاط الريايض من
ســيمثل الجامعــة يف بطولــة
االتحــاد الريــايض للجامعات
السعودية للكرة الشاطئية التي
ســتقام خالل الفصل الدرايس
الحايل بالجوف.
من جانبــه أشــار ماجد
الحربــي املــرف الريــايض
بعمادة شــؤون الطــاب أن
عمادة شؤون الطالب وبتوجيه
مــن معــايل مديــر الجامعة
األســتاذ الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الداود ووكيل الشؤون
التعليمية الدكتور عيل الســيف،
تحاول أن توفر كافة اإلمكانات
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بطولة سابقة

إلقامة مثل هذه البطوالت ألبناء
الجامعــة ،مشــرا ً أن عمادة
شــؤون الطالب نفــذت بطولة
التنــس األريض وتنس الطاولة،
وبطولــة كرة القــدم للصاالت
وبطولة اخرتاق الضاحية ،خالل
الفصل األول للعــام الجامعي
الحايل ،كما ســينظم النشــاط
الريايض الفصــل الثاني بطولة

الكرة الشــاطئية وبطولة كرة
القدم متمنيا ً من طالب الجامعة
املشــاركة والبحث عن طاقاتهم
وإمكانياتهــم الرياضيــة يف
البطــوالت الداخلية لكي يصلوا
إىل البطوالت الخارجية ويمثلوا
اململكة يف املنافســات الدولية.
مختتمــا حديثــه بقولة إن هذا
الحــدث الريايض وغــره من

الفعاليات دليل عىل ما تشــهده
الجامعة من مبادرات شــبابية
يف مختلف املجاالت ،والتي يقف
خلفهــا عميد شــؤون الطالب
الدكتــور عيل العقــا ووكيل
األنشــطة الطالبية الدكتور فهد
الضالــع وبتوجيه مــن معايل
مدير الجامعة ووكيل الشــؤون
ا لتعليمية .

تتفاضــل يف األُكل وهي تســقى بمــاء جامعة القصيم
الواحد..
تأتي جامعتنا العطاء ..يف غرة الجامعات السعودية حني
تحتضن ندوة الجهود اإلغاثية للمملكة العربية الســعودية يف
اليمن حيث هي الجامعة األوىل التي بدأت العمل مع مركز امللك
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ..ومن حيث كانت ثرية يف
كل جوانبها ..فقد فجرت ينابيع التطوع للوطن واإلنســان
تحت مظلة مركز امللك سلمان أيده الله  ..وعىل جميع األصعدة
..حيث بادر معــايل مدير الجامعة من خالل كلمته برســم
خارطة الطريق نحو التطوع الجامعي ملستقبل واعد ..فبادر
معاليــه إىل هوية الجامعة من خالل البحث العلمي وأعلن عن
مبادرة الجامعة لتنظيم مؤتمــر دويل حول جهود اململكة يف
اإلغاثة واألعمال اإلنسانية ..يشارك فيه الباحثون حول العالم
من داخل اململكة العربية السعودية وخارجها ..
ولم تُطرق األســماع بعد هذه املبــادرة الكريمة ..حتى
جاء الحس األكاديمي ليزهــو بثوب التطوع ..فيمطر معاليه
الحضور باإلعالن عــن طرح دبلوم ( بالعمــل التطوعي )
لسد احتياج مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
بالخربات العلمية والعملية ..كأول جامعة سعودية..
وحيث يضج املحفل بالدعم واإلشــارة واإلشادة ..ظننا
أن الجامعــة مدت يديها من خالل يــد املؤتمر ..ويد الدبلوم
..فاكتفينا ..فإذا بمعايل مديــر الجامعة يقدم القلب والفؤاد
النابض ..وهم طالب وطالبات الجامعة ..من خالل تشــكيل
الفريق التطوعي التابع ملركز امللك سلمان ..
إنها أصبوحة التطوع بامتياز  ..وأوىل املبادرات املرشفة
..حني يتعانق التطوع بالوطن ..وتحت مظلة مركز قائد هذا
الوطن الكريم خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز أيده الله ..أوىل يف تنظيم الندوة ..أوىل يف املؤتمر ..أوىل
يف الدبلوم ..أوىل يف الفريــق التطوعي  ..هكذا يفخر ويفاخر
منسوب الجامعة الوثابة ..
إن تبتدر غايــة يوما ملكرمة *** تلقى الســوابق منا
واملصلينا ..
شكرا معايل مدير الجامعة ..شكرا مركز اإلعالم واالتصال
..شــكرا للرجال األوفياء يف جميع أنحائنا وأروقتنا  ..شكرا
لكل روح تفاعلت وتعتزم التفاعل مع هذه املبادرات الكريمة
كل بحسبه ورغبته ..
همسة:
ال تســتغرق بالتفكري كثريا ..كثريا ..إنه تطوع وللوطن..
والجميع بانتظارك..
وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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«الضالع» قري�ب ًا سيتم تشجري جميع مواقف الطالب بالجامعة

مدير عام الصيانة والخدمات بالجامعة :اإلدارة منوطة بالكثري من األعمال
والخدمات على مدار الساعة بالمدينة الجامعية والكليات
اعتزمت الجامعة بتوجيه من معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
جامعة القصيــم عىل تشــجري مواقف الطالب
جميعا ً بهدف الحرص عىل ســامة سيارتهم من
أشعة الشــمس و تخفيض التكلفة املادية .
حيث تقــوم الصيانة و الخدمــات بمتابعة
املدينــة الجامعيــة و جميع الكليــات وتقديم
نبــذة تعريفيــة عــن
اإلدارة؟
هــدف اإلدارة صيانــة
املنشــآت الجامعية وتشجريها
ولديهــا العديد مــن الفنيني
التخصصــات
بمختلــف
الكهربائية ،والسباكة وغريها،
وهناك أكثر مــن عقد يف إدارة
الصيانــة ،وهنــاك شــباب
ســعوديون يعملون ويرشفون
عــى العقــود ،ومتابعــة أي
بالغات تصدر من كليات البنني
والبنات ،ويتم فــورا ً املتابعة
املســتمرة حتــى االنتهاء منه
ومعالجته.
ماهــي آليــة النظافة
بالجامعة؟
لدينــا نظافــة داخليــة
وخارجية والســاحات املحيطة
للمباني والشــوارع وامليادين،
يتم تجهيزهــا بالكامل ،ولدينا
فريق ســعودي لديــه العدد
مــن العمــال يتــم متابعتهم
وتوجيههم حسب حاجة العمل،
وما يتعلق بنظافة الشــوارع

الصيانة الالزمة باإلضافة إىل استقبال البالغات
إلكرتونيا و الــروع بتنفيذها مبارش ًة وعالجها
بأرسع وقــت ممكن ،ويرشف عىل جميع األعمال
ســواعد وطنية كانــت أنموذجــا ً باإلخالص
و التفانــي و تطبيــق العقود لســامة وراحة
منسوبي الجامعة .
والتقــت "صحيفــة الجامعــة" باملهندس
صالــح الضالع مدير عــام الصيانة والخدمات

داخل املدينــة الجامعية هناك
فريق مســائي يقــوم بالعمل
أثناء خروج املوظفني ،ومتابعة
تراكمات األتربة.
كم عدد عمــال النظافة
بالجامعة؟
لدينا أكثــر من  400عامل
نظافــة موزعني عــى كليات
الجامعــة ،وهنــاك مرشفني،
والزلنــا نحتــاج الدعم ،الن
هناك عدد من الكليات ســيتم
افتتاحها.
ما ســبب فصل الصيانة
والخدمــات عــن إدارة
املشاريع؟
حســب قرار معايل مدير
الجامعــة بفصــل اإلدارة عن
إدارة الخدمــات واملشــاريع،
لتســتقل بعملهــا ولكي تقوم
بالــدور املناط بهــذه اإلدارة
 ،والشــك إن إدارة الصيانــة
والخدمــات منوطــه بالكثري
من األعمال عىل مدار الســاعة،

والخدمــات تشــمل النظافة
باملدينة الجامعيــة ،والكليات
املختلفة.
ماذا عن تشجري مواقف
الطالب؟
أكد بأن الجامعة وبحســب
حملة سمو أمري منطقة القصيم
األمــر الدكتــور فيصــل بن
مشــعل أمري منطقــة القصيم
يف محاربة التصحــر وزراعة
األشــجار املناســبة للبيئة يف
املياديــن و حــرم الجامعة و
الكليات وحســب توجيه معايل
األســتاذ عبدالرحمن بن حمد
الداود مدير جامعــة القصيم
سيتم تشــجري مواقف الطالب
بالجامعة الحتماء الســيارات
فيها و ملصلحة البيئة و جمالية
املنظر حيث ســيتم العمل فيها
مطلــع الربيع القــادم وقمنا
بإيصــال امليــاه لألحــواض
وســتكون البداية مــن كلية
الرشيعة و اللغة العربية .
وتــم زراعــة النخيل و
مســطحات خرضاء و سنقوم

لالطالع عــى الجهــود التي تُقدمهــا اإلدارة
للجا معة .
مبين ا ً خالل اللقاء الهدف والعمل الرئيس
لــإدارة وكافــة األعمــال األخــرى التابعة
لها كالنظافــة ومحطة املعالجــة واملصاعد
الجامعيــة باإلضافــة إىل آليات اســتقبال
البالغات والتعامل معها .

اإلســـــــــــــــــــم :م .صالح الضالع
الــــجــهـــــة :إدارة الصيانة والخدمات
الـــمــنصب :مدير عام اإلدارة

بزراعــة أشــجار الفواكه يف
شــوارعها كتجربــة أوىل يف
الشــهر القادم مثل  :كالربتقال
و اليوســفي و الليمــون من
الحمضيــات حيث تعترب أرض
منطقــة القصيــم خصبــة و
زراعية وهذه الزراعة ســتتم
بالتعاون مــع محطة التجارب
للجامعة و أخذ الشــتالت منهم
وســنعمل جاهديــن إىل نرش
الخرضة
ماهــي آليــة عملكم يف
محطة املعالجة ؟
هي محطة املياه و معالجتها
ثالثية ونقوم من خاللها بسقي
النخيل و املســطحات الخرضاء
وجميع النباتات الزراعية ويتم
ضخ املحطــة إىل امليادين وهي
محطة تنقيــة ومعالجة للمبنى
اإلداري .
ماهــي خطــة عملكم
ملتابعة تشغيل املصاعد؟
بالنســبة للمصاعد فيوجد
يف كل مبنــى بالجامعة مصعد

و نعمــل مــع رشكات كربى
ومتخصصــة يف صيانة عملها
لضمــان عدم تعطلها بشــكل
مستمر .
ماهــي أعمالكــم يف
الصيانــة يف خــارج املدينة
الجامعية؟
لدينــا توجيهات من معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الــداود مدير جامعة
القصيم بمتابعة جميع الكليات
الخارجية باإلضافــة إىل تلقى
البالغــات إلكرتونيــا ومتابعة
عالجها لتقديم أفضل الخدمات
لطلبــة و منســوبي الجامعة
لتأدية واجباتهم و تعلمهم عىل
أكمل وجه .
ماهــي الخدمات املقدمة
للشباب السعوديني يف عملهم
؟
لدينــا جميــع املرشفــن
سعوديون ويعملون عىل متابعة
العقود وجدنــا منهم كفاءات
وعمال متفانيا رغم أن أعمالهم
مرتبطة يف خارج أوقات الدوام
إال أنهم يقدمــون عمال جميال
داخــل املدينــة الجامعية أو
خارجها و الكــوادر الوطنية
نموذج باملحافظة عىل ممتلكات
الجامعة و املحافظة عىل العقود
ومتابعة تطبيقها بشكل كامل .

ماذا عــن طريقة عملكم
يف استقبال البالغات ؟
نســتقبل جميع البالغات
إلكرتونيــا يف أي وقت ونبارش
العمــل فــورا يف أي مــكان
بالجامعــة أو الكليات وجاري
العمل عىل توزيــع رقم محدد
الســتقبال الطلبــات ونقوم
بتسجيل الرقم برقم معاملة وال
يتم إغالقــه إال بموافقة املبلغ و
نقيس مدى رضاه باتصال عن
هذا املوضوع .
متــى تنتهــي املعامالت
الورقية لديكم ؟
نقوم عــى برنامج النتهاء
املعامــات الورقيــة حيث أن
معامــات الجامعــة جميعــا
الكرتونيــة ونعمــل حاليا عىل
اإلنتهاء مــن التحول إلكرتونيا
بنســبة  %100حيــث تعتــر
جامعة القصيم نموذجا يحتذى
به يف هذا املجال .
ماهــي أهدافكــم خالل
العام املقبل ؟
أن تصبــح جامعة القصيم
مثــاال عىل مســتوى اململكة يف
تميزهــا عىل جميــع املجاالت
وإخراج الكفاءات الوطنية لدفع
عجلة تنمية بالد هذا الوطن .
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األنشطة الطالبية
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كلية الطب تٌقيم حملة " األوعية سليمة" بالعثيم
مول ببريدة

مرسم مفتوح و ورش عمل لـ"رب�يعنا باأللوان"
بالجامعة

طالبات كلية الطب المشاركات بالحملة

أقامــت وحــدة خدمــة
املجتمــع يف كلية الطــب ممثلة
بقســم الجراحــة بالجامعــة
حملــة توعويــة تثقيفية تحت
شــعار "األوعيــة ســليمة"
و التــي تهــدف إىل تثقيــف
املجتمــع عــن الجلطــات
الوريدية ودوايل الساقني حيث
شــهدت إقباال مــن الزائرين
والــذي بلغ عدد املســتفيدين
نحــو  570شــخصا ،وذلك
خالل يومي الجمعة والســبت
املوافق ١٤٣٩ /٥ /١٠ -٩هـ
 ،يف مجمع العثيم مول بربيدة.
وشــمل عىل عــدة أركان
أبرزها ركن للتعريف بالدوايل
وأعراضهــا والعــاج ،وركن
خاص بالتعريــف بالجلطات،

الوريديــة وأعراضهــا وطرق
العــاج وركــن الفحــص
الرسيري وركن االستشــارات،
كما ٌخصصــت الحملة ملعالجة
مشــاكل األوعية الدموية وهي
الجلطــات الوريديــة العميقة
ودوايل الســاقني وتعترب حاالت
الدوايل والجلطــات الوريدية
مــن الحــاالت املنتــرة يف
املجتمع ولهــا أعراض متعددة
ومتشابهة مع مشاكل صحية .
كمــا هدفــت الحملة إىل
توضيــح مفاهيــم وأعراض
وأحدث الطــرق العالجية لهذه
املشــاكل وأوجدت غرفة كشف
داخــل املعرض وتــم إجراء
الكشــف عىل  ٥٣حالــة كما
تــم تشــخيص وتحويل ٢١

حالة دوايل ســاقني جديدة إىل
مستشــفيات املنطقــة وكذلك
تم الكشــف عن حالــة تحتمل
أن تكون جلطــة وريدية و تم
تحويلها إىل الطوارئ بشــكل
عاجل إلجراء األشعة الالزمة .
وكانــت الحملــة بحضور
وكيــل الكليــة للشــؤون
التعليميــة الدكتــور حميدان
الحميــدان ووكيــل الكليــة
للشــؤون اإلكلينيكية الدكتور
ســلطان الرشــيدي والدكتور
محمــد الحميــد مرشف وحدة
خدمــة املجتمــع بالكليــة
وأســتاذ الجراحة أيمن الجدع
والدكتــور أحمــد الحميــد
األســتاذ املســاعد يف قســم
ا لجرا حة .

19

إحدى لوحات المرسم

أقامت الجامعــة ممثلة
بقســم الرتبية الفنية بكلية
الرتبيــة معرض ومرســم
"ربيعنا باأللــوان" والذي
انطلق يــوم الخميس املايض
واملمتــد لـ  6أيــام والذي
يتخللــه مجموعة من الورش
الفنيــة املتخصصــة يف
الرتبية الفنيــة لجميع رواد
املهرجان ،ومرســم مفتوح
لألطفــال  ،ومعرض الربيع
للفنــون التشــكيلية والذي
يضم عدة مشاركات فنية .
وتخلل معــرض ربيعنا
باأللــوان عــدة ورش عمل

أبرزهــا دورتــي انطلقتا
يــوم الجمعــة املاضيــة
إلنتــاج مرســم ربيعنــا
ألوان بقســم الرتبية الفنية
بكلية الرتبيــة والتي جاءت
تحــت عنــوان "الربيــع
بألوان األبيض واألســود"
باإلضافــة إىل ورشــة "فن
الديكوبــاج" ،فيمــا جاءت
ورشة يوم الســبت بعنوان
"فن الطباعة باالستنســل"
وقدمــت طالبــات النادي
الطالبــي بقســم الرتبيــة
الفنيــة ورشــة لجمهــور
املهرجــان "فن التشــكيل

بالســلك " واختتمت ورشة
األحد والتي تعنى "بجدارية
الربيع باأللــوان واألكريلك
فن الرسم و التصويرة .
وتهدف هذه املشــاركة
من كليــة الرتبية إىل تدريب
املشــاركني واستكشــاف
قدراتهم الفنيــة وتطويرها
يف ظــل حــرص جامعــة
القصيم عــى تعليم الطالب
وتوفــر األدوات املناســبة
لهم وإشــباع الذائقة الفنية
لجميــع املشــاركني وزوار
املعرض .
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أكرب سوق للهواتف الذكية في العالم تشهد
انخفاض ًا ملحوظ ًا

كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق
واتساب الجديد

بعد اعــوام من نمو ملحوظ،
تتقلص مبيعات الهواتف الذكية
اليوم يف الصني.
فســوق الهواتف الذكية يف
الصني ،الذي يعترب األكرب يف العالم،
عانى من أول انخفاض ســنوي
له العام املــايض ،وفقا ً ملا ذكرته
رشكــة األبحــاث "،"Canalys
إذ انخفضت مســتويات شــحن
الهواتف بنسبة  4يف املائة من عام
 2016إىل  459مليون هاتف.
وهذه أخبار مشؤومة بالنسبة
ألكرب مصنّعي الهواتف يف العالم
مثــل "آبــل" و"سامســونغ"
وعالمــات تجاريــة صينية مثل
" "Xiaomiوالتي تواجه منافسة
أقوى يف السوق املحلية بالصني.
وقالت رشكة " "Canalysإن
التغيري يعكــس تراجعا ً طبيعياً،
باألخــص مع انتشــار الهواتف
الذكية يف الصــن كما يحصل يف
أعلن تطبيق الرتاسل الفوري
الشهري واتساب رسميا ً الخميس
عن إطالق تطبيــق whatsapp
 businessاملوجــه ألصحــاب
األعمال واألنشطة التجارية صغرية
الحجــم ،حيث يعمــل التطبيق
عىل إعطاء الرشكات وجود طابع
رسمي ،ويتيح لألنشطة التجارية
التعامل مع الزبائن بســهولة من
خالل األدوات التي يوفرها.
ولن يؤثر واتســاب لألعمال
عىل املستخدمني العاديني ،بحيث
سيستمر املســتخدم يف السيطرة
الكاملة عىل الرسائل التي يتلقاها.
وقد تم إنشــاء whatsapp
 businessبنــا ًء عــى تطبيق
واتســاب الرســمي ،حيث يملك
التطبيــق الجديد جميــع مزايا
التطبيق الرسمي من حيث القدرة
عىل إرسال الوســائط املتعددة،
واملكاملــات املجانية ،والرســائل
ً
فضل
الدولية ،ودردشة املجموعة،
عن مزايا التطبيق التقليدية.
أبرز مزايا تطبيق whatsapp
business
• مــن املثــر لالهتمام هو
إمكانية تثبيت واتســاب لألعمال
وتطبيق واتســاب الرسمي عىل
هاتف واحــد ،وتفعيل كل تطبيق
برقم مختلف عن اآلخر.
• باإلضافة إىل املزايا املتوفرة

يف تطبيق واتساب الرسمي ،فإن
تطبيق واتساب لألعمال يأتي مع
مزايا إضافية تتيح للمستخدمني
التعرف عىل األعمــال التي تقوم
بها الرشكة والربيــد اإللكرتوني
وعنوان املتجر واملوقع اإللكرتوني،
كما يأتي التطبيق مع أدوات ذكية
للرسائل تساعد عىل توفري الوقت
وذلك عن طريــق توفريها لردود
رسيعة عىل األسئلة املتداولة.
• يوفر التطبيق ً
أيضا أدوات
قياس تتيح لك االطالع عىل البيانات
الهامة عىل غرار عدد الرســائل
التي تم إرسالها وتسليمها وتمت
مشاهدتها بنجاح.
• يتوفر واتساب لألعمال عىل
أجهزة ســطح املكتب عن طريق
.WhatsApp Web
• سيتم تمييز حساب الرشكة
عن الحساب الشخيص عن طريق
إدراج حســاب الرشكة كحساب
نشاط تجاري ،ومع مرور الوقت
سيكون لبعض الرشكات حسابات
مؤكدة بعد التأكد من رقم هاتف
الحســاب ورقم هاتف النشــاط
التجاري.
• يمكــن تفعيل واتســاب
لألعمال عن طريــق رقم هاتف
ثابت.
• يمكن للمستخدمني استعادة
النســخ االحتياطي للدردشــات
من تطبيق واتســاب الرسمي إىل
تطبيق واتساب لألعمال.
يذكر أن تطبيق whatsapp

صحيفة
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 businessمتــاح مجانًا ألجهزة
أندرويد ،حيث يتوفــر التطبيق
يف إندونيســيا وإيطاليا واملكسيك
واململكــة املتحــدة الربيطانية
والواليات املتحــدة األمريكية ،عىل
أن يتاح تدريجيًا خالل األســابيع
املقبلة يف كافة دول العالم.
تطبيــق

االحتيــال يف
whatsapp business
يف ظل االنطالقــة الجديدة
لتطبيق واتساب لألعمال ،يتوقع
أن تســتغل مجموعات االحتيال
حســابات وهمية تنتحل صفات
الرشكات ،لذا عليــك التأكد جيدا
قبل مراسلة أي حساب.
ومن أجل معرفة االختالف بني
حساب واتساب العادي وحساب
واتساب لألعمال ،يكفي أن تذهب
إىل امللف الشخيص وسيظهر نوع
الحساب.
تأكــد جيدًا أن الحســابات
الرســمية لن تســألك أبدًا عن
معلوماتك الخاصة عرب واتساب،
الربيــد اإللكرتوني والحســاب
املرصيف عىل سبيل املثال ال الحرص.
ومن أجل مساعدة واتساب يف
محاربة الحسابات الوهمية ،يكفي
أن تدخــل إىل املحادثة ثم تضغط
عىل القائمــة وتختار "اإلبالغ عن
إزعاج" ،ثم قم بحجب الحســاب
من خالل "حظر".

الواليات املتحدة وغريها من الدول.
لكن السوق الصينية "تباطأت
بشــكل أرسع من املتوقع "،وفقا ً
للمحلل االقتصــادي مو جيا من
رشكة "."Canalys
وهذا تغري جــذري من النمو
الصاروخي الذي شــهدته الصني
بدايــة العقــد ،عندمــا ازادات
املبيعات أكثر مــن الضعف عند
مقارنتها بســنوات أخرى ،ولكن
ومع الرتاجع األخري تمكن السوق
من النمو بنسبة  11يف املائة عام
.2016
لكن املــؤرشات دلت عىل أن
ّ
يبــر بخري ،مع
عام  2017لم
انخفاض بســيط خالل الربعني
الثاني والثالث ،لتســوء األحوال
بشــكل كبري يف الربع األخري من
العام ،وتنخفض نســبة الشحن
بنسبة زادت عن  14يف املائة.

وقد خرست الرشكات الصينية
بالشــكل األكرب خالل ذلك الربع،
إذ انخفضت شــحنات ""Oppo
بنســبة  16يف املائة و 7يف املائة
بالنسبة إىل "."Vivo
لكن الرشكات األخرى حققت
نمواً ،مثل "هــواوي" التي تعترب
مصنّعة الهواتف الذكية األوىل يف
الصني ،بزيادة بشحنات هواتفها
بلغــت  9يف املائة لتحقق "أفضل
ربع عىل اإلطالق يف سوقها املحيل"،
وفقا ً ملا ذكرته "."Canalys
وقد تجــاوزت "آبل" رشكة
" "Xiaomiلتحتل املرتبة الرابعة،
ولم تعلــن تفاصيل الشــحنات
املتعلقة بـ "آبــل" ،ويتوقع أن
يتواصل الضغط عــى مصنّعي
الهواتف الذكية بالصني هذا العام
ويقول املحللون إنه من تلمرجح
أن يعني ذلك منافسة رشسة بني
تلك الرشكات.
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دراسة« :طاقة» الدببة القطبية تهدد بقاءها
قدمــت دراســة علميــة
عــن عملية التمثيــل الغذائي
(األيض) لــدى الدب القطبي،
أجريت قــرب خليج برودهو
بوالية آالسكا األمريكية ،أكثر
من سبب للقلق عىل مصري هذا
الحيــوان الضخــم املفرتس،
الذي يجــوب املنطقة القطبية
ا لشما لية .
وقال باحثــون ،الخميس،
إنهــم فحصــوا مســتويات
النشــاط وســلوك تنــاول
الغــذاء وتركيبة الــدم عند
مجموعة من الدببــة القطبية
يف ذروة موســم الصيــد عىل
الجليد البحري ببحر بوفرت،
وخلصوا إىل أن معدل األيض
لديهــا أكرب نحــو  60يف املئة
مما كان يعتقد يف السابق.
ويدفــع انحســار الجليد
البحــري باملنطقــة القطبية
الشــمالية ،نتيجــة التغــر
املناخــي العاملــي ،الدببــة
القطبيــة إىل قطع مســافات
أطول يف البحث عن فرائســها
خاصة الفقمات.
ودفع ذلك الكشف العلماء
إىل الشــك يف قدرة الدببة عىل
صيــد فرائس كافيــة للوفاء
باحتياجاتهــا املرتفعة للطاقة
عىل نحو غري متوقع وللحفاظ

عىل أعدادها.
وقــال أنتونــي باغانو
خبري األحياء الربيــة يف هيئة
املســح الجيولوجي األمريكية
إن الخــراء ثبتــوا أطواقــا
الكرتونية يف رقاب تســع من
إناث الدببــة لفرتات تراوحت
بني ثمانية و 11يوما يف أبريل
من أعــوام  2014و 2015
و 2016لتتبــع حركاتهــا
باألقمــار الصناعية ،والتقاط
تســجيالت مصــورة تعرض
ســلوكها وطــرق بحثها عن
فرائسها.
وأضــاف باغانو املرشف
عىل البحث الذي نرش بدورية
ســاينس العلمية إن الدراسة
أثبتــت وجود آليــات تؤدي
إىل تراجــع يف متوســطات
أعمار الدببــة القطبية وحالة
أجســادها وأعدادهــا خالل
العقد املايض.
وتشــر تقديرات الخرباء
إىل وجود ما بني  22و 31ألف
دب قطبي يف املجمل.
وقــال تــري وليامــز
املشارك يف إعداد الدراسة إن
الغذاء الغنــي بالدهون الذي
يحصل عليــه الدب من تناول
الفقمــة رضوري لتزويــده
بالطاقــة الالزمــة للبقاء يف

رغم صغر حجم البعوض،
يبــدو أن هــذه الحــرات
الطائرة املؤذية أكثر ذكاء مما
نتوقع .
وحســب دراســة حديثة
نرشتهــا صحيفــة "كارنت
بيولوجــي" أن البعوضة التي
تتعــرض ملحاولــة قتــل من
شــخص ما ،تميز رائحة هذا
الشــخص وال تهاجمــه مرة
أخرى ،لشــعورها بأنه خطر
عىل حياتها.

كونيات

د .عبداهلل المسند

هل سبق آدم عليه السالم
بشر !؟

املناخ القطبــي ،لكن التغريات
يف الجليــد البحري جعلت من
الصعب إيجاد هذه الفريســة
املهمــة .والحــظ الباحثون
انخفاضــا يف وزن  5من إناث
الدببة خالل فرتة الدراسة.
وأوضــح وليامــز "إنها
تســتهلك طاقة كبــرة للغاية
يف الســعي بحثا عن فرائسها

بدرجــة تجعــل الطاقة التي
تكتسبها بعد صيد الفقمة غري
كافية للحفاظ عىل أوزانها".
وقال "تخيــل أنك تجوب
بالســيارة كل أنحــاء املدينة
بحثا عن وقــود لتفاجأ بأنك
لــن تســتطيع مــلء خزان
الوقود .يف النهاية ســينفد ما
لديك من طاقة".

«البعوض» يميز رائحة من يحاول قتله  ..ولن يعود

وكانت دراســات سابقة
أشــارت إىل أن البعوض لديه
تفضيالت معينــة عند اختيار
ضحايــاه ،إال أن الدراســة
الحديثــة قالــت إن هــذه
الحــرات الذكيــة بإمكانها
تغيــر تفضيالتهــا وتجنب
"األشخاص الخطرين".
وتوصــل الباحثــون إىل
اكتشافهم بتجربة ،استخدمت
فيها آلة تحاكــي حركات اليد
التي يحاول بها اإلنسان صيد
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البعــوض ،مع نــر رائحة
الفرئان قرب هذه اآللة.
اكتشــف
وبالتجربــة
الباحثــون أن البعوض يربط
بــن هذه اآللة التــي يعتربها
خطرا عــى حياتــه ورائحة
الفــران ،وأن الحــرات
"تعلمــت" البقــاء بعيدا عن
الفرئان.
لكــن التجربــة أكدت أن
ربــط البعوض بــن الخطر
والرائحة يحدث فقط إذا كان

مصدر الخطــر عىل الحرشات
مــن الثدييات (الفرئان يف هذه
الحالة).
وقال عالم األحيــاء الباحث
املشارك يف الدراسة جيف ريفيل
يف بيــان" :بمجــرد أن يربــط
البعوض بــن روائــح معينة
والسلوك االنعزايل ،فإن استجابته
لهذه الرائحة تشــبه استجابته
ألكثر الروائح الطاردة فعالية".
وأضــاف ريفيل" :البعوض
يتذكر هذه الروائح أليام".

ال يُعلم عىل وجه التحديد متى أُهبط آدم عليه الســام
إىل كوكب األرض ،وقيل ـ والله أعلم ـ قد يقع بني (7000
–  12000سنة مضت) وربما أكثر من ذلك ،فالبعض يشري
إىل أكثر من  100ألف ســنة؟! ،ولكن اإلشكال :كيف نجمع
بــن هذا ،وبني نتائج اكتشــافات علمــاء األنثروبولوجيا
عندما اكتشــفوا ،وحللوا الهياكل العظمية (املســتحاثات|
الحفريــات) واملقدر أعمارها وفقا ً لكاربون  ،14أو عنارص
مشعة أخرى بمئات اآلالف من السنني.
والسؤال :هل آدم عليه الســام هو أول مخلوق عاقل
اُستخلف عىل كوكب األرض؟!!
الجواب :الصحيــح ـ والله أعلــم ـ أن آدم أهبط إىل
األرض متأخراً ،وســبقه جنس برشي عاقل ،عاش وســاد
فوق كوكــب األرض لقرون طويلة خلت ،ثــم باد وفنى،
وهم ـ وفقا ً للحفريات يُشــبهون اإلنسان فليسوا مالئكة،
وال جنا ً وال شــيئا ً آخر!! ،وهناك دليل رشعي ،وآخر حيس
مادي ،قال تعــاىلَ ( :وإِذْ َقا َل َربُّ َك ِل ْلمَ َل ِئكَــةِ إِنِّي جَ اعِ ٌل ِف
ْال َ ْر ِض َخل َ
ِيف ًة َقالُوا أَتَجْ عَ ُل فِ يهَ ا مَ ْن ي ُْف ِســ ُد فِ يهَ ا َوي َْســفِ ُك
ال ِّدمَ اءَ) وهنا إشارة إىل أن املالئكة لديها علم عن سلوك من
ســبق آدم (الخليفة) فوق األرض ،ونقل ابن كثري يف البداية
والنهاية قال" :كثري من علماء التفســر :خلقت الجن قبل
آدم وكان قبلهــم يف األرض الحِ ُّن وال ِب ُّن فســلط الله الجن
عليهم فقتلوهم )..ونقل أيضا "وقال ابن عمر :كانت الحن
والبن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء".
ومن يجزم بأن آدم لم يســبقه برش قبله عىل األرض،
فكيف يُؤول ويُفرس وجود هياكل عظمية برشية ســابقة،
ومتقدمة عىل آدم بعرشات بل بمئات اآلالف من الســنني؟
كما أثبتهــا العلم والعلماء (وهذا هو الدليل الحيس) ،ونحن
نؤمن بأنه ال يمكن تعارض صحيح النقل مع رصيح العقل،
وال يمكن أن يقع تعارض بــن قطعي من الوحي وقطعي
من العلم التجريبي.
هذا وال يُعلم عىل وجــه التحديد متى ُوجد البرش (قبل
آدم) فوق األرض! ولكن أشــكالهم وأحجامهم قريبة جدا ً
من ذرية آدم ،وأخربنا القرآن عنهــم ،بل والمتهم املالئكة
بأنهم يُفســدون ويســفكون الدماء ،وهذا دليل عىل أنهم
خلق عاقل ،وأدواتهم املكتشــفة تدل أيضا ً أنهم خلق عاقل
وليسوا نوعا ً من حيوان يشــبه اإلنسان كما زعم البعض،
وال يُعلم كيف كان انقراضهم؟ وما سببه؟ وكم طول الفرتة
الزمنيــة بينهم وبني آدم؟ وعليه يتضح أال تعارض بني تلك
االكتشــافات والحفريات واملستحاثات العلمية القديمة جدا ً
وكون آدم أبو البرش الحاليني ،وخليفة من ســبقه من برش
ســابقني  ...هذا والله اعلم  ...ودوما ً ألجل الوطن نلتقي،
فنستقي ،ثم نرتقي.
أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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اكتشاف آلية جديدة قد
تقود لعالج فعال لمرض
السكري

أعلن باحثــون يابانيون
اكتشــافهم آلية جديدة تعتمد
عىل تنظيم عمل إنزيم يف الكبد،
قد تقــود إىل عالج فعال ملرض
السكري من النوع الثاني.
الدراســة أجراها باحثون
بجامعة "كانــازاوا" اليابانية،
ونــروا نتائجهــا يف العدد
األخــر من دوريــة(Nature
 )Communicationsالعلمية.
وأجــرى فريــق البحث
دراسته عىل مجموعة من الفرئان
يف محاولة لفهم اآللية التي تقف
وراء حالة ارتفاع السكر يف الدم
بعد تناول الطعام.
وأضاف الفريــق أن هذه
الحالة تكــون يف الغالب نتيجة
تشــوهات يف امتصاص الكبد
للغلوكــوز ،وتصيــب مرىض
الســكري من النــوع الثاني
والســمنة ،وتــؤدي إىل زيادة
خطر اإلصابــة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.
ورغــم أن اآلليــة التــي
تقف وراء ضعــف امتصاص
الغلوكوز الكبدي غري معروفة
حتــى اآلن ،لكن هناك أدلة عىل
أنها تتــم نتيجة اضطرابات يف
إنزيم الغلوكوكيناز الكبدي.
والغلوكوكينــاز هو أحد
إنزيمــات الكبــد ،التي ترسع
وتسهل عملية تحويل الغلوكوز
إىل "غلوكوز  6فسفات" وهي
املرحلة األوىل من تحلل السكر.
واســتطاع الباحثــون يف
دراســتهم الجديــدة تحديد
إنزيم يدعى سريتوين ()Sirt2
يلعب دورا ً رئيســيا ً يف تنظيم
عمل الغلوكوكيناز الكبدي عرب

معالجة تشــوهات امتصاص
الكبد للغلوكوز.
وقال الباحثون إن فهم هذه
اآللية وتنظيم عمل هذا اإلنزيم
يمكن أن يمثل هدفــا ً عالجيا ً
فعاال ً لداء الســكري من النوع
الثاني والسمنة.
وأضافــوا أنهم الحظوا أن
الفرئان املصابة بالسكري من
النوع الثانــي تعاني أيضا ً من
الســمنة املفرطــة ،وأن عالج
تشــوهات امتصــاص الكبد
للغلوكــوز يمكــن أن يوقف
ارتفاع السكر يف الدم بعد تناول
الطعام.
ووفقــا ملنظمــة الصحة
العامليــة ،فإن حــوايل 90%
من الحاالت املسجّ لة يف العالم
ملرض السكري ،هي من النوع
الثانــي ،الذي يظهر أساســا
ج ّراء فرط الوزن وق ّلة النشاط
البدنــي ،ومع مــرور الوقت،
يمكن للمســتويات املرتفعة
من السكر يف الدم أن تزيد من
خطر اإلصابة بأمراض القلب
والعمى واألعصاب والفشــل
الكلوي.
يف املقابل ،تحدث اإلصابة
بالنوع األول من السكري عند
قيام النظام املناعي يف الجسم
بتدمري الخاليــا التي تتحكم
يف مستويات الســكر يف الدم،
وتكون معظمها بني األطفال.
وأشــارت املنظمة إىل أن
 422مليــون شــخص حول
العالــم مصابــون بمرض
بالسكري ،ويبلغ نصيب إقليم
رشق املتوسط منهم  43مليون
شخص.

صحيفة
جامعة
القصيم

مركز  937بوزارة الصحة يستقبل أكرث من  33ألف اتصال
ويقدم  15046استشارة طبية خالل أسبوع

تلقى مركز  937بوزارة
الصحة خالل األســبوع قبل
املايض  3960بالغا ،وتعامل
مــع  244طلبًــا للنقــل من
مستشــفى إىل آخر ،فيما قدم
املركــز  15046استشــارة
طبية خالل نفس الفرتة ،وبلغ
مجمــوع املكاملــات الواردة
إىل املركــز  33948مكاملة ،و
 13451استفسارا ،و 1247
طلبا لإلقالع عن التدخني.
و يُقــدم مركــز 937
مجموعة من الخدمات املميزة،
تشــمل خدمة االستفسارات
عــن الخدمــات املقدمة من
الــوزارة ،واالستفســار عن
املعامالت الصادرة والواردة
للــوزارة ،وكذلــك الخدمات
الصحيــة ،واالستشــارات
الطبيــة ،وطلبــات النقــل

بــن املستشــفيات حســب
الحاجة الطبيــة ،والبالغات
والشكاوى عىل جميع املنشآت
الصحية الحكومية والخاصة،
إذ يتلقــى املركــز جميــع
االتصاالت من املــرىض فيما
يخص الجانــب الصحي الذي
تُعنى بــه الصحة ،إضافة إىل
جميع الشــكاوى واملالحظات
عىل مدار الســاعة ،وتمريرها
لــإدارات املعنيــة املختصة

بالــوزارة وفروعهــا ،إىل
جانــب تلقي جميع االتصاالت
الطارئــة والعاجلــة ،ليكون
بمثابــة أذن صاغية للمرىض
ملعرفــة حاجاتهم ومتطلباتهم
والعمل عىل تنفيذها.
و يُعد مركــز خدمة 937
أحد أهم املبادرات يف الصحة،
ويهدف إىل تقديــم الخدمات
الطبية عــر االتصال الهاتفي
عىل املركــز ،ويمكن التواصل

مــن خــال هــذا الرقم من
جميع أنحــاء اململكة ،إذ يقوم
املركز عــى مبدأ االســتماع
والتنفيــذ
واالســتجابة
والتحليــل ،كما يتم تقييم أداء
املناطــق يف إغــاق البالغات
املقدمة مــن املواطنني ومدى
رضاهم عن الخدمات املقدمة،
إذ ينــر هذا التقييم بشــكل
أســبوعي ،وبمتابعة مبارشة
من وزير الصحة.

السرطان يقتل  100ألف طفل حول العالم كل عام
أظهرت دراســة نرشت  ،أن
احتماالت تعايف مرىض الرسطان
تتحســن حتى مع بعض أشــد
األنواع رشاســة مثــل رسطان
الرئة ،لكن ال تزال هناك فجوات
واســعة بني الدول وال ســيما
بالنسبة لألطفال.
ويف أحــدث دراســة عــن
معدالت التعايف مــن الرسطان
والتي أجريت بني  2010و2014
وشملت دوال ً يسكنها ثلثا سكان

العالم ،رصــد الباحثون تقدما ً
كبريا ً لكن أيضا فجوات واسعة.
وبينمــا تحســنت معدالت
تعــايف األطفال مــن أورام املخ
يف الكثــر من الــدول ،أظهرت
الدراســة أن األطفــال الذين
شــخصت حاالتهم بأنها إصابة
بالرسطــان حتى عــام 2014
بلغت نسبة تعافيهم نحو 80%
يف الســويد والدنمــارك ،بينما
كانت النســبة أقل من  40%يف

املكسيك والربازيل.
وقــال الباحثــون إن هذه
الفجــوة ترجــع عــى األرجح
للتفــاوت يف توفــر خدمــات
تشــخيص وعــاج املــرض
وجودتها.
فيما رصّ ح مايــكل كوملان،
األســتاذ يف كلية لنــدن للصحة
العامة والطب االســتوائي وأحد
قادة البحث "رغم ازدياد الوعي
وتحســن الخدمات والعالج ،ال

يزال الرسطان يقتــل أكثر من
 100ألــف طفل عىل مســتوى
العالم كل عام".
وأضاف "إذا كنا نريد ضمان
تعايف املزيــد من األطفال لفرتات
أطول فإننــا نحتــاج لبيانات
يعتد بها بشــأن تكلفة وفاعلية
الخدمــات الصحية يف كل الدول
ومقارنة تأثري االســراتيجيات
املتبعــة يف التعامل مع الرسطان
الذي يصيب األطفال".
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فهد بن نومه

جهود المملكة اإلنسانية

مدير الجامعة يطلع على مشروع الصالة الرياضية بت�كلفة
 98مليون ريال

الدواد والوفد المرافق أثناء الجولة

اطلــع معــايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الــداود مديــر الجامعة عىل
مرشوع إنشــاء مبنى للصالة
الرياضية باملدينــة الجامعية
أحد املشاريع الحيوية النوعية
يف املنطقــة الرتفيهية يف الحرم
الجامعــي "باملليدا" وذلك يوم
األحــد 11/5/1439هـ ,و
الذي تمتد مســاحته بنحو 90
ألف مرت مربع وبتكلفة إجمالية
بلغت  98مليون ريال سعودي
والذي ســيكون رافــدا مهما
للخدمــة الرياضية الشــبابية
و املتكاملــه بكافــة أدواتــه
الرياضية .
وتحتوي الصالة الرياضية
عىل  10مالعب خارجية متنوعة
بخدماتها مثــل  :غرف تغيري
املالبس واملراوش ودورات املياه

وغريها من احتياجات رياضية
،و يتوســط املــروع ممىش
رئييس بطول  600مرت وعرض
 10أمتــار تتخللــه نافورتان
كبريتان ومجــرى مائي بطول
105مرت  ،كما يتوفر فيه أكثر
من  60كرســيا خرسانيا كبريا
ومظالت ومســطحات خرضاء
تزيد مســاحتها عىل  10آالف
مرت مربع  ،ويخدم مستخدمي
املرشوع ما يقارب  290موقفا
للســيارات تحيط به من جميع
الجهات.
وعــن مبنــى الصالــة
الرياضية الذي تقدر مساحته
اإلجماليــة ب 10االف مــر
مربــع فقــد تم تقســيمه إىل
خمســة أجزاء رئيسية متنوعة
االســتخدام  ،حيــث يحتوي
الجزء األول عىل ملعب البولينج

بثمانيــة مســارات يف الدور
األريض وصالة األلعاب املتنوعة
يف الدور األول ،ويحتوي الجزء
الثاني عــى صالــة متعددة
االستخدام تخدم مباريات اليد
والســلة والتنــس والطائرة و
تتسع ألكثر من  1600متفرج
 ،وصالــة لكبار الــزوار عىل
طابقني  ،أما الجزء الثالث فهو
بمثابة قلب املرشوع لتوســطه
واحتوائــه يف الــدور األريض
عىل منطقة االستقبال واإلدارة
ومدخل مستخدمي املسبح و ما
يتبعه من ملحقيات بدنية مثل
الســاونا والجاكوزي والبخار
و تضم صاالت اللياقة وألعاب
القــوى والتمارين الســويدية
واملصىل يف الدور األول
ويف الجزء الرابــع منطقة
املســبح التي تستوعب أكثر من

1200متفرج ،وأخــرا ً الجزء
الخامس الذي يمثــل منطقة
الكافيرتيا عــى دورين بكافة
خدماتها مــن كاونرتات خدمة
ومطبخ ومغاسل وغريها.
وقد أشــاد "الداود" بما
شــاهده من مرافــق رياضية
ســتكون خدمــة للشــباب
الرياضيني بالجامعة ولتتكامل
املدينــة الجامعيــة بكافــة
مرافقها ومرشوعاتهــا مؤكدا ً
حرص حكومة خادم الحرميني
الرشفيني -حفظهــم الله -عىل
توفري أفضــل الخدمات للطالب
و الطالبــات و أعضــاء هيئة
التدريس بالجامعة .
مؤكدا ً بأن الصالة الرياضية
ســتتيح للجامعة باســتضافة
بطــوالت رياضية يخــدم بها
الوطن وأبناء املنطقة .

رغم الجهــود اإلغاثية واإلنســانية الكبرية التي
تقدمهــا اململكــة العربيــة الســعودية إلخواننا يف
اليمن الشــقيق ،إال أن بعض املرتبصني باململكة من
وســائل اإلعالم واملنظمات التي تعمل لحساب دول
لها أطماع يف اليمن يتجاهلون هذا الدور اإلنســاني
للمملكــة ألغراض تخــدم توجهاتهــم ،يف محاولة
منهــم للتقليــل من هــذه الجهود والســيطرة عىل
هــذا البلد الشــقيق ،ولكن قيادة اململكة الرشــيدة
لم تلتفــت لهذه الدعاية املشــبوهة وواصلت تقديم
كافة االحتياجات لشــعب اليمــن متفوقة عىل كافة
الدول واملنظمات يف هذا املجال.
ومــن أجل تســليط الضــوء عىل هــذا الجانب
اإلنســاني الذي تقوم بــه اململكة ،فقد ســعدنا يف
جامعــة القصيم هذا األســبوع بإقامــة ندوة عن
الجهــود اإلغاثية واإلنســانية للمملكــة يف اليمن،
بالتعاون مــع مركز امللك ســلمان لألعمال اإلغاثية
واإلنســانية الذي يتوىل مســؤولية نقــل وتوزيع
املســاعدات العاجلة ملاليني اليمنيــن من املحتاجني
واملترضرين ،حيث تحدث األســتاذ الدكتور ســامر
الجطيــي املتحدث الرســمي للمركــز خالل الندوة
عن أعمــال املركز وجهــوده يف تقديم يــد العون
لليمــن وفق قيم ومبادئ اململكــة ،وتحت قيم العمل
اإلنســاني ومن أهمها الحياد والشفافية والعدل.
وتعــد هذه النــدوة هي األوىل مــن نوعها التي
تقيمها جامعة ســعودية ،والتي جاءت كمبادرة من
الجامعة وعىل رأســها معايل مديــر الجامعة ،إلبراز
الجهود واألعمال اإلنســانية ووضعها أمام وســائل
اإلعــام يف الداخل والخارج ،والكشــف عن األرقام
الحقيقية لكميات املســاعدات واملبالــغ التي تنفقها
اململكة يف هــذا الجانب الذي تفوقــت فيه عىل أكثر
دول العالم ،حيث قدمت بمشــاركة دولة اإلمارات
العربيــة املتحدة أكثــر من  %57مــن احتياجات
الشعب اليمني.
وهــذا التــرف اإلنســاني ليــس غريبا عىل
سياســات قادة اململكة التي حرصــت عىل توصيل
الدعم اإلغاثي واإلنســاني ألكثر من  90دولة بمبالغ
تجاوزت  65مليار دوالر أمريكي منذ عام 1994م
حتــى 2014م ،وســتبقى اململكة بــإذن الله من
الــدول الرائدة باألعمال اإلنســانية ،ومد يد العون
ومساعدة املحتاجني يف العالم.
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