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صحيفة
جامعة
القصيم

الداود يوجه عمداء الكليات ورؤساء األقسام بتقديم برامج جديدة

مدير الجامعة يرعى توقيع عدة اتفاقيات مع هيئة تقويم التعليم
وقعــت الجامعة عــددا من
االتفاقيــات وعقــود االعتماد
الربامجي مع هيئة تقويم التعليم
ممثلة باملركــز الوطني للتقويم
واالعتمــاد األكاديمي ،وذلك يوم
الثالثاء 1439/5/20هـ ،تحت
رعايــة معايل األســتاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود
مديــر الجامعة ،بهــدف رفع
جودة املخرجــات التعليمية التي
تعول عليها رؤية اململكة 2030
ومواكبــة التحــوالت التنموية
الحضارية التي تشهدها اململكة يف
الفرتة الحالية ،وذلك بتنفيذ ستة
مشــاريع لالعتماد الربامجي مع
املركز الوطني للتقويم واالعتماد
وذلك لربامج :ماجســتري املناهج
وطــرق التدريس ,ماجســتري
الرياضيــات البحتــة يف كليــة
العلــوم ,بكالوريــوس كيمياء,
بكالوريوس أنظمة ,بكالوريوس
الرتبية البدنية ,وبرنامج املحاسبة
بكالوريوس محاسبة.

الداود:
اإلنجازات المتوالية
جاءت نتيجة للدعم
الذي ت�تلقاه الجامعة
من حكومة خادم
الحرمني الشريفني
وأكد "الداود" عقب التوقيع
عىل ســعي الجامعــة للتطوير
والتحديث حيث يعمل منسوبوها
جميعــا بروح الفريــق من أجل
االرتقــاء بالعمليــة التعليمية
بالجامعــة ،مشــرا إىل هــذه
اإلنجازات املتواليــة يف مضمار
الجــودة واالعتماد ،والتي جاءت

نتيجة للدعم الذي تتلقاه الجامعة
وكافة الجامعــات يف هذا الوطن
املعطاء من حكومة خادم الحرمني
الرشيفني ،مؤكــدا ً عىل رضورة
إدراك الجميــع ألهمية مواصلة
هــذه اإلنجــازات واالعتمادات
لخدمة الدين والوطن.

الغشام:
االتفاقيات الجديدة
تعزز رحلة الجودة
والمساهمة في
تحقيق تطلعات الوطن
نحو رؤية 2030
ومــن جانبه عــر الدكتور
عبداللــه بن عيل الغشــام وكيل
الجامعــة للتخطيــط والتطوير
والجودة عن سعادته بتوقيع هذه
االتفاقيات الجديدة لتعزيز رحلة
الجــودة واملســاهمة يف تحقيق
تطلعات الوطن نحو رؤية ،٢٠٣٠
مشريا إىل أن توقيع الجامعة لستة
عقود اعتمــاد برامجية جديدة
يتزامــن مع االنتهــاء من إجراء
الزيــارات التقويميــة امليدانية
من قبل املركــز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمــي لعدد من
الربامج األخرى يف الجامعة.
وقدم "الغشــام" الشــكر
ملنسوبي املركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي عىل جهودهم
الكبــرة والتي بــدأت الجامعة
تقطف ثمارهــا باالرتقاء باألداء
وتحسن املخرجات يف املؤسسات
التعليمية ،كما عــر عن تقديره
وشكره ملعايل مدير الجامعة عىل
تحفيزه ومتابعتــه وتوجيهاته
الدائمة لكل مــا فيه تقدم وتميز

الجامعة.
وأوضح الدكتور ســلطان
بن عبداللــه املحيميد عميد عمادة
التطوير والجــودة أنه تم توقيع
ســتة عقود اعتمــاد برامجية،
اثنان منهــا للدراســات العليا
وأربعــة أخرى لربامــج مرحلة
البكالوريــوس ،مؤكدا أنها تأتي
امتدادا ملسرية الجودة الحافلة يف
الجامعة ،حيث ســبق أن حصلت
الجامعة عــى االعتماد الربامجي
الوطني يف  ٨برامج ،وحصلت عىل
االعتماد الربامجي الدويل ملا يزيد
عن  ١٦برنامجً ا.

المحيميد:
الربامج الموقعة
عقودها خضعت
لمعاي�ي دقيقة
ودراسات مكثفة من
قبل اللجنة الدائمة
للجودة
وأكد "املحيميد" أن الربامج
التي تــم توقيع عقــود اعتماد
برامجية لها هــذا اليوم خضعت
ملعايــر دقيقة ودراســة مكثفة
من قبل اللجنــة الدائمة للجودة
يف الجامعة وتمكنــت من توفري
املتطلبات الالزمة للتقدم لالعتماد
وأخذت بعــن االعتبار متطلبات
اإلطار السعودي للمؤهالت.
يذكر أن معايل مدير جامعة
القصيم قد وجــه عمداء الكليات
ورؤساء األقسام لتقديم مجموعة
برامــج جديدة وذلــك لالعتماد
الوطنــي ،حيث مــن املنتظر أن
تعتمــد جميع الربامــج بحلول
 2020م .

الداود خالل استقبال أعضاء الهيئة

جانب من توقيع االتفاقيات

مدير الجامعة يفت�تح معرض «تراثنا حضارة»
افتتــح معــايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بــن
حمد الداود مديــر الجامعة،
مســاء يوم الثالثــاء املوافق
معــرض
،20/5/1439
"تراثنا حضارة" ،الذي تنظمه
وكالة عمادة شــؤون الطالب
ملدة  3أيــام بكلية الرشيعة يف
مدينة بريدة ,بهدف التعريف
بالــراث الســعودي وتعزيز
األصالــة وبمشــاركة أكثــر
من  30طالبــة ،حيث تنوعت
األجنحة املشاركة يف عرض كل
ما يتعلق بالرتاث من ملبوسات
أو أكالت أو مشغوالت أو قطع
تراثيــة باإلضافــة إىل متحف
شعبي .
وضم املعرض عدة أركان
تراثية متنوعة لألعمال اليدوية
الحرفية مثــل األواني الرتاثية
وامللبوســات واملشــغوالت

اليدويــة كالســدو والســف
واملنتجــات الشــعبية كالبقل
والسمن ,باإلضافة إىل مشاركة
مركــز األمــرة نــورة بنت
عبدالرحمن الفيصــل بعنيزة
وجمعيــة امللــك عبدالعزيز
الخريية بربيدة وقرص الدبيخي
وفرقة زهرة بريــدة الرتاثية،
إضافة إىل مشــاركة عدد من
الرســامات بمرسم حر حي يف
ركن من املعرض.
وحرض االفتتــاح الدكتور
عيل العقــاء عميد شــؤون
الطــاب ,والدكتــور خالــد
الحربــي عميد كليــة الزراعة
والطــب البيطــري والدكتور
خالد أبــا الخيــل والدكتور
عليــان الرشــيدي عميد كلية
الصيدلــة ,وبحضور عدد من
وكيالت الكليــة وأعضاء هيئة
التدريس.

ومــن جانبهــا أكــدت
الدكتورة أمــل الربيش وكيلة
عمادة شؤون الطالب لشؤون
الطالبــات بأن هــذا املعرض
يأتــي يف إطــار املحافظــة
واالعتــزاز بــراث اآلبــاء
واألجــداد ،ويهــدف معرض
"تراثنا حضارة" إىل تجســيد
الرتاث الســعودي الشعبي من
عادات ،وحــرف ،ومأكوالت،
وفنون شــعبية مــن أجل أن
تتعــرف الطالبات عىل الرتاث
الشعبي.
وقدمت "الربيش" شكرها
لجميع املعارض املشاركة من
جمعيــات خريية وملعايل مدير
الجامعة والعمــداء والوكالء
عىل دعمهــم وحضورهم هذا
املعــرض حيــث تــم تكريم
املوظفــات املتميــزات يف
العمادة.

الداود يطلع على أركان المعرض عقب االفت�تاح
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أخبار الجامعة
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وزي�ر التعليم يثمن مشاركة الجامعة بمؤتمر
الكشافة بأذرب�يجان
ثمن معــايل الدكتور أحمد
بن محمد العيىس وزير التعليم،
رئيس جمعية الكشافة العربية
الســعودية ،مشــاركة جوالة
جامعة القصيم يف املؤتمر العاملي
الـ 41للكشــافة الــذي عٌ قد يف
جمهوريــة أذربيجــان خالل
الفرتة1438/11/26-21هـ،
بجمهورية أذربيجان  ،حيث قدم
شكره ملعايل األستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن حمد الــداود مدير
الجامعة عىل هذه املشاركة.
وأشــاد "العيىس" بالدور

الذي قامت بــه الجامعة ،مؤكدا ً
عىل أهمية اســتمرار مثل هذه
املشــاركات مســتقبالً ،نظرا
لعائدهــا املأمول عــى الوطن
الغايل.
من جانبه أكــد معايل مدير
الجامعة أن هذه املشاركة تعد من
أولويات عمل الكشافة والجوالة
بالجامعة ،مٌقدما ً الشكر والتقدير
لخــادم الحرمني الرشيفني وويل
عهده األمني ،ومعايل وزير التعليم
عىل ما تلقــاه الجامعة من دعم
مٌستمر لخدمة الدين والوطن.

مدارات

عبدالرحمن بن حمد الداود
العيسى

ورشة عمل بعنوان تقي�يم مستويات تنفيذ مشاريع الخطة
اإلسرتاتيجية للجامعة
أقيمت صباح يوم األربعاء 21/5/1439
ورشــة عمل بعنوان تقييم مستويات تنفيذ
مشــاريع الخطة اإلســراتيجية للجامعة
 ،2020-2010بحضــور معايل األســتاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمــد الداود مدير
الجامعة وسعادة العمداء والوكالء وأعضاء
هيئة التدريس.
حيث تحدث "الداود" يف بداية ورشــة
العمل بقوله أنه ســيتكلم بمنتهى الشفافية
والوضــوح " بأنه عىل قســم التخطيط أن
يبدأ  أوال ً ولن نكون منظرين ،فمســتويات
تنفيذ الجامعــة ال تلبــي طموحتنا ،ولدى
الجامعــة اإلمكانيــات الكبرية بــأن تكون
يف مصــاف الجامعــات املتقدمة  ،ونجاح
الخطة اإلســراتيجية يتطلب تكافل وتظافر
كافــة الجهــود ووجــه إدارة التخطيط
والتطوير بإعــداد مهام محددة لتفعيل هذه
اإلسرتاتيجية.
وتحدث وكيــل الجامعــة للتخطيــط
والتطوير والجودة :األستاذ الدكتور  عبدالله
بن عيل الغشــام :بأن الخطة اإلســراتيجية
أٌعــدت
2020-2010
للجامعــة
وفق منهجية علمية دقيقة ومهنيــة عالية
وإعداد خطة جامعة القصيم بمشاركات أكث
ر من  ٦٥٠٠شخص ،شملوا:
 قيادات الجامعةـ قادة وخرباء التعليم العايل
ـ أعضاء هيئة التدريس
ـ الطالب واملوظفني
ـ فئات من املجتمع وأولياء األمور
و أكد بأن الجميع يدرك أن هناك عوائق
يف تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية أبرزها:
ـ معوقات إدارية,
ـ معوقات برشية،
ـ معوقات ناتجة عن الخطة
ـ املعوقات الخارجية
و أكد املــرف عــى إدارة التخطيط
اإلســراتيجي :الدكتور أحمــد بن صالح
التويجري  :بأن الجامعــة حققت عددا من
اإلنجــازات يف ضوء خطتها اإلســراتيجية
أبرزها:
ـ أن جامعة القصيــم أصبحت ثالث جامعة
ســعودية تحصل عــى اعتمــاد أكاديمي
مؤسيس.
كمــا حصلت بعــض الربامج عــى اعتماد

جانب من حضور ورشة العمل

أكاديمي برامجي مثل:
 حصول كليــة االقتصــاد واإلدارة عىلاعتماد AACSB
ـ حصول كلية الهندســة وكلية الحاسب عىل
اعتمادABET
وعملت إدارة التخطيط اإلســراتيجي
عىل تســهيل عملية توثيق مشــاريع الخطة
اإلسرتاتيجية لدى الجهات املرجعية للمشاريع
وذلك عرب إعداد بطاقة لــكل مرشوع ،وتم
تزويــد كافة الجهــات املرجعيــة بروابط
إلكرتونية تتضمن كافة املشــاريع الخاصة
بها وتمتلك الجامعة خطة اسرتاتيجية نفاخر
بها وكذلك وحداتها الفرعية وأغلب أحالمنا
وطموحاتنــا يمكــن تحقيقهــا من خالل
مشاريع الخطة اإلسرتاتيجية.
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وخرج لقــاء ورشــة العمــل بأربع
توصيـات :
ـ عقد ورشــة عمل مماثلة يف منتصف شهر
شعبان ملتابعة تقدم تنفيذ املشاريع
ـ تكليــف مستشــارين يف التخطيــط
اإلســراتيجي لدى وكالء الجامعة ملتابعة
مشاريع الخطة اإلسرتاتيجية
ـ تشــكيل لجنة للتخطيط اإلســراتيجي
للمتابعــة والتقييــم واعتمــاد ميزانيات
املشــاريع واإلعداد للخطة اإلســراتيجية
القادمة
ـ تشكيل فريق عمل لفرز  50مرشوعا األكثر
أهميــة وتحزيمها لتنفيذهــا خالل العرشة
أشهر القادمة ،وتقديم العون االستشاري.

الجنادرية  ..تراث وثقافة
لقد اصبح املهرجان الوطني للرتاث والثقافــة ( الجنادرية) عالمة
فارقة ومميزة يف جبني التظاهرات الفكريــة والثقافية ،ومقصدا ً للعلماء
واملثقفني ورجال العلم والتاريخ ،ولم تعد الجنادرية فعالية وطنية فحسب
بل أصبحت مهرجانا ً ثقافيا ً وفكريا ً مميزا ً ذا أبعاد خليجية وعربية وعاملية،
تستذكر املايض ،وتستثري الفكر وتنرش الثقافة وترعى الفنون واآلداب.
ويأتي هذا املهرجان السنوي يف عامه الثاني والثالثني برعاية كريمة
من لدن خادم الحرمني الرشيفني – حفظه الله  -شــاهدا ً عىل عبق تاريخ
هذا الوطن وأصالة شــعبه وروعة ثقافته وجمــال تراثه ،وهو دليل عىل
معدن املواطن وحب الوطن ،وفيه ذكرى لألجيال ،ووفاء لآلباء ،واستلهام
للمبادئ والقيم التي وحدت عليها هــذه البالد عىل يد املغفور له – بإذن
الله – امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ،واستمر عليها
أبناؤه الربرة حتى هذا العهد الزاهر.
لقد عودنا هذا املهرجان عىل الحــوار والنقاش يف كثري من القضايا
الفكريــة والثقافية والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعية وعىل كافة
املســتويات الوطنية والعربية والدولية ،وعىل مر املواسم املاضية كانت وال
تزال كربى الشــخصيات العاملية تشارك يف فعالياته ما أسهم يف مزيد من
الحوار بني الحضارات والثقافات العاملية.
كما اكتسبت الجنادرية اهتمامات شعبية بحضور األمسيات الرتاثية
والشــعبية والعرضات الوطنية ذات الطابع الفلكلوري ،حيث تربط هذه
العروض الرتاثيــة أبناء وبنات الوطن بالرتاث والثقافــة الوطنية آلبائنا
واجدادنا ،واألجيال التي عاشــت عىل أرض الوطــن وتربت عىل معارف
وتقاليد عربية أصيلة ،ونقل الرتاث من جيل إىل جيل ليس باألمر اليســر،
وهو ما تقوم به الجنادرية من خالل هذه التظاهرة السنوية.
ومما يميز مهرجان الجنادرية إعطاؤه مســاحات واسعة لحضور
املؤسســات والرشكات الوطنية لتربز دورها يف املجتمع ،وتقدم صورتها
لعموم الحضور الكبــر الذي يحظى به ،وجامعــة القصيم هي إحدى
املؤسسات التي تحرص دائما عىل وجودها يف املهرجان وتقدم ذاتها للزوار،
مــن خالل جناح املنطقة الذي ترشف عليه أمارة املنطقة بمتابعة وتوجيه
من صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم وســمو نائبه صاحب السمو امللكي األمري
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ،حيث تشــارك الجامعة
بجناحــن األول تعريف بالجامعة وكلياتهــا وتخصصاتها ومنجزاتها،
والثاني بالنخلة ومنتجاتها ومراحل نموها وجميع ما يرتبط بها .فالجامعة
هي إحدى مؤسســات هذا الوطن املعطاء التي تحرص دائما ً عىل وجودها
يف املهرجان عرب جناحني مميزين يعكســان أبرز اإلنجازات التي تتحقق
بانتظام عىل كافة املســتويات األكاديمية والبحثية والثقافية واملجتمعية،
ونحرص دائما ً عىل تواجدنا لاللتقاء بزوار الجنادرية إليضاح ما تتميز به
جامعة القصيم عن غريها يف إنشــاءاتها وبرامجها األكاديمية واملجتمعية
املتنوعة وبحوثها ودراساتها الطبية والهندسية واألدبية وغريها ،حيث تعد
الجامعــة اليوم من كربى جامعات اململكــة كونها تضم بني جنباتها ٣٨
كلية كأكرب جامعة سعودية من حيث عدد الكليات بعد جامعة امللك خالد،
إضافة لوجود أكثر من واحد وسبعني ألف طالب وطالبة .ونفخر نحن يف
الجامعة بتواجدنا يف املناسبات الوطنية والدولية ،والجنادرية تعد من أبرز
هذه املناسبات التي نعتز بتواجدنا فيها.

مدير الجامعة
ahmaldawood
ab.aldawod@qu.edu.sa
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خادم الحرمني يطلق مهرجان «الجنادرية  ... »32والجامعة حاضرة
بمشاركات مختلفة
بدأ املهرجان الوطني للرتاث
والثقافة (الجنادرية) يف نسخته
الثانيــة والثالثني يف اســتقبال
الزائرين بــدءا ً من يوم الخميس
املايض املوافــق 22/5/1439
وملــدة ثالثة أســابيع حتى يوم
الثالثاء املوافق ،11/6/1439
وذلــك عقب اطــاق املهرجان
األربعاء بحضور خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيز وعدد من أمراء وشــيوخ
دول الخليج العربية ،وسيشــهد
مهرجان العام الحايل تكريم عدد
من الشــخصيات البارزة ،وهم:
األمري ســعود الفيصل ،وتركي
السديري ،وخريية السقاف ،كما
ســتكون دولة الهند هي ضيف
رشف هذه النسخة من املهرجان،
وهو تقليد اتبعه املهرجان خالل
السنوات العرش املاضية لتوطيد
العالقات الثقافيــة مع عدد من
الدول العربية واألجنبية.
وانطلقت بعد ظهر األربعاء
أوىل فعاليات املهرجان واملتمثلة

يف ســباق الهجن ،الــذي يعد
أشهر أنشطة املهرجان السنوي،
بمشــاركة عدد من دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث سلم –
رعاه الله – الفائزين الخمســة
األوائل جوائز تنوعت بني سيوف
مذهبة وسيارات حديثة وجوائز
مالية كبرية ،ويف املســاء شــهد
امللك ســلمان ووزيرة الشؤون
الخارجيــة الهندية سوشــما
ســواراج وضيــوف املهرجان
الحفــل الفنــي الــذي تضمن
أوبريت (أئمة وملوك) من ألحان
يارس أبو عيل وأشعار األمري بدر
بن عبد املحسن بن عبد العزيز،
واستعرض األوبريت الذي امتد
لـ  45دقيقة تاريخ اململكة منذ
تأسيسها وحتى اليوم ،بمشاركة
عدد من الفنانــن منهم محمد
عبده ورابح صقر وراشد املاجد
وعبــد املجيد عبد اللــه وماجد
املهندس وراشد الفارس.
وتشــارك الجامعة كعادتها
كل عام بجناح كبري يف مهرجان

الجنادرية حيث تقــدم العديد
من الفعاليــات والخدمات لزوار
املهرجــان من خــال عدد من
املشــاركات النوعية ذات الطابع
الخاص الــذي يحمل إرثا ً ثقافيا ً
للمملكة بشــكل عــام وملنطقة
القصيم بشكل خاص يف مختلف
ً
حزمة من
املجاالت ،باإلضافة إىل
األنشطة التعريفية عن الجامعة
وبرامجهــا ،ومعرضــا ً خاص
للنخلــة وتقديــم اإلجابات عىل
استفسارات الزوار.
يذكر أن مهرجان الجنادرية
قد تأســس يف ثمانينات القرن
العرشين بهــدف الحفاظ عىل
الرتاث الشعبي للمملكة العربية
السعودية والتعريف به وحمايته
من اإلهمال ،وهو مهرجان تراثي
ثقايف تتخلله العديد من األنشطة
والفعاليات الثقافيــة والرتاثية
والرياضية ،ويجذب العديد من
الزوار من داخل وخارج اململكة،
ويقــام تحــت إرشاف وزارة
الحرس الوطني السعودي.

صور من جناح الجامعة المشارك بمهرجان الجنادرية هذا العام
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معرض «مسرية وإنجاز» ٌيعرف زوار الجنادرية بمسرية الجامعة منذ نشأتها

الجامعة تعرض شراكاتها واتفاقياتها لزوار مهرجان الجنادرية 32
بــدأ جنــاح الجامعــة يف
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
"الجنادرية  ،"32يف استقبال زوار
املهرجان منذ يوم الخميس املوافق
1439/5/22هـ ،حيث تم توزيع
النــرات التعريفية عن الجامعة،
وكلياتها ،وأقســامها ،وإنجازاتها
عــى زوار الجناح الــذي يضم
معرضا تعريفيا بالجامعة بعنوان
"مســرة وإنجــاز" ،باإلضافة
إىل جنــاح خــاص عــن النخلة
ومنتجاتهــا ،وفوائدها ،كما يقدم
الجناح معروضات تحاكي الرتاث،
واآلثــار ذات الطابع الخاص التي
تحمل إرثا ً ثقافيا ً للمملكة بشــكل
عام وملنطقة القصيم بشكل خاص
يف مختلــف املجــاالت ،باإلضافة
ً
حزمة من األنشــطة والربامج،
إىل
واإلجابات عىل استفسارات الزوار.
معرض "مسرية وإنجاز"
يٌقدم معرض مسرية وإنجاز
عددا من املشــاركات النوعية التي
تعــرض مســرتها وإنجازاتها
منذ تاريخ إنشــائها ،وإحصائية
شــاملة بعــدد أعضــاء هيئة
التدريــس والطــاب والطالبات
يف مرحلــة البكالوريوس ،وطلبة
الدراســات العليــا واملوظفني،
والربامج األكاديمية وعدد الكليات
والعمــادات ،كما يقــدم عرضا
مرئيا تعريفيــا يحتوي عىل صور
ومعلومات عن الجامعة ،باإلضافة
إىل أهم إنجازاتها التي تأتي بدعم
ســخي من القيادة الرشيدة عىل
جميــع األصعــدة ،واالعتمادات
الدولية التي حققتها الجامعة وعدد
مــن كلياتها ،وأيضــا ً االعتمادات
الوطنيــة ،فضال عــن االتفاقيات
التــي وقعتها الجامعــة مع عدد
من الجامعــات الدولية والرشكات
الكربى.
نشأة الجامعة ومسريتها
تحتوي اللوحــات التعريفية
التــي تزين جنــاح الجامعة عىل
معلومات وافية عن نشأة الجامعة،
وكلياتهــا املوزعة عىل مســتوى
املنطقــة ،وتخصصاتها املتعددة،
وتقــدم تعريفــا بالجامعة بأنها
واحدة من الجامعــات الحكومية
الشــاملة يف اململكة ،والتي تشتمل
عىل عرشات التخصصات العلمية يف
املجاالت املختلفة ،الرشعية والعربية
واإلنسانية ،إضافة إىل التخصصات
العلمية والهندسية والصحية ،حيث

تقدم الجامعة جميــع الدرجات
العلمية بعد املرحلة الثانوية.
وتتضمــن اللوحات أســباب
إنشاء الجامعة التي أنشئت تنفيذا ً
للخطة الوطنية يف توسيع التعليم
العايل والجامعات ،وهي من أوائل
الجامعات الحديثة ،بعد الجامعات
الســبع ،من حيث النشأة والتطور
والتوســع ،حيث صــدر القرار
الســامي رقــم /7ب22042/
بإنشــاء جامعة القصيم يف العام
الدرايس  1424/1423هـ والتي
كانت حينها تشــتمل عىل ســبع

كليات تابعة لفــرع جامعة اإلمام
محمد بن ســعود اإلسالمية وفرع
جامعــة امللك ســعود يف منطقة
القصيــم ،لكنها نمــت وتطورت
بشــكل رسيع بعد ذلك ،إذ تشتمل
حاليا ً عىل ( )37كلية ،وينتسب لها
أكثر من  4400عضو هيئة تدريس
و  3250موظــف ،كما يبلغ عدد
الطالب والطالبات امللتحقني فيها
أكثر من ( )72000طالب وطالبة
بمختلف الجنسيات ،باإلضافة إىل
 1850طالب وطالبة يف الدراسات
العليا ،و 170برنامج أكاديمي.
رشاكات الجامعة واتفاقياتها
أمام الزوار
تعرض الجامعــة من خالل
ً
حزمة
معرض "مســرة وإنجاز"
من األنشطة التعريفية ،ويأتي من
أهمها االعتماد األكاديمي الوطني،
حيث يٌعد ترتيب الجامعة باململكة
الثالثة ،بعد أن حصلت عىل االعتماد
املؤســي يف  ،2013كما حصلت

الجامعة عىل االعتمــاد األكاديمي
الربامجي لعــدة تخصصات منها
طب وجراحة ،وطب وجراحة الفم
واألســنان ،كذلك إنتاج الحيوان
وترتيبــه ،علوم األغذيــة وتغذية
اإلنسان ،والطب البيطري ،والصحة
العامة ،باإلضافة اىل البرصيات.
حيــث حصلــت الجامعــة
عىل عــدة اعتمــادات دولية لعدة
كليات منها كلية الحاســب ،وكلية
الهندسة ،وكلية االقتصاد واإلدارة،
وكلية الصيدلة ،وكلية الطب ،وكلية
العلوم ،وكلية املجتمع بربيدة.

كمــا تقــوم الجامعــة من
خالل املهرجــان بتعريف الزوار
بالجامعات واملراكز البحثية التي
عقدت معهــا اتفاقيــات يف عدة
مجاالت ،ومنها جامعة والية متشقن
األمريكيــة ،) )MSUوجامعــة
االقتصاد والتجارة الدولية بالصني،
وجامعة درم الربيطانية ،وجامعة
شيجان الصينية الطبية ،وجامعة
ســتانفورد األمريكية ،وهوزانج
الزراعية الصينية ،وماســرخت
الهولندية ،وجامعة بكني الصحية
بالصني ،باإلضافة إىل جامعة اليد
يف أسرتاليا ،وجامعة هرمن أسرتو
بأمريكا ،ورشكة سابك.
كما يعــرض الجناح للكرايس
البحثية التي أنشــأتها الجامعة،
ومنهــا كــريس أبحــاث النخيل
والتمور ،وكريس الشيخ ابن عثيمني
للدراســات اإلســامية ،وكريس
الشــيخ عبدالله الراشــد لخدمة
الســرة النبوية ،وكريس الشــيخ
صالح الســعوي لتنمية اإليجابية

وإنجازها يف املجتمــع ،باإلضافة
إىل التعريــف بالجمعيات العلمية
التي توجد بالجامعــة ،ويأتي يف
أولها الجمعية العلمية الســعودية
للدراســات الفكريــة املعارصة،
والجمعيــة العلمية الســعودية
لإلنرتنــت ،والجمعيــة العلمية
الســعودية الطبيــة ،والجمعية
العلمية الســعودية لالســتثمار
والتمويــل ،والجمعيــة العلمية
الســعودية لتعليم طب األسنان،
والجمعية الســعودية للمرصفية
اإلسالمية ،وكذلك الجمعية العلمية
لتأكيد الجودة يف التعليم.
معرض النخلة
ويحتوي معــرض "النخلة"
الذي تٌنفذه كليــة الزراعة والطب
البيطري عــى  ٨أقســام منها:
التصنيــف وجغرافيــة النخلــة
ورعايتها ،واملمارســات الزراعية،
وكيفيــة الوقاية مــن األمراض
واآلفــات التي تصيبهــا ،وكذلك
صحة النخلــة ،باإلضافة إىل ركن
الصناعات الثانويــة والتحويلية
للنخلة والذي يبني مقدار االستفادة
منها وما يقوم عليها من صناعات
تحويلــة ومنتجــات ثانوية ذات
عوائد اقتصادية جيدة ومتنوعة.
ويأتي هــذا املعرض املتكامل
عن النخلة ملا لها مكانة اجتماعية
ورمزية ثقافية ممــا جعلها رافدا ً
اقتصاديا ً يعول عليه كثريا ً يف ظل
توجهات اململكة برؤية  ٢٠٣٠التي
تعزز من العوائــد الغري نفطية،
حيث يقوم املشــاركون فيه برشح
علمي مشــوق للنخلة وما تحتويه
وتقدمه من خالل الوقائع العلمية
املبســطة لتصل إىل أفراد املجتمع
واملهتمني بالنخيل.
كما يقــدم ركــن الجامعة
والنخلة اســتعراضا ملــا تقدمه
الجامعة لهذه الشــجرة املباركة
من اهتمام ودراســات ومؤلفات
وبحوث وعقد اللقــاءات الدولية
واملحلية للنهوض بهــذا القطاع
الحيوي ،باإلضافة إىل ركن خاص
الســتقبال الزوار واملهتمني وعقد
النقاشــات الجانبية واإلجابة عىل
استفساراتهم.
تعريف الزوار بأنواع التمور
ويقوم جناح النخلة بتعريف
الزوار بأكثر مــن ثالثني نوع من
التمور املعروضــة ،والتي تنتجها
منطقة القصيم واملناطق األخرى،

خصوصا ً األنواع األشــهر ،ملا لها
مكانــة اجتماعية ورمــزا ً ثقافيا ً
أصبح مؤخرا رافدا ً اقتصاديا ً يعول
عليه الكثري
كما يقدم املشــاركون بالركن
رشحا وافيا عن النخلة وما تحتويه
وتقدمه من خالل الوقائع العلمية
املبســطة لتصل إىل أفراد املجتمع
واملهتمــن لتعزز هــذا الجانب
لديهم ،باإلضافة إىل ركن تصنيف
وجغرافية النخلــة والذي يعرض
فيه أهم أنواع التمــور الطبيعية
الناضجة يف اململكة عامة والقصيم
خاصــة ،والتي تجــود زراعتها
وإنتاجهــا ،وما تشــتهر به مثل
الســكري والصقعي والهشييش
وخــاص القصيم ،كمــا يٌعرض
كذلك عدة أنواع من خارج املنطقة
مثل أنواع املجدول وعجوة املدينة
وغريها.
يٌذكر أن منطقة القصيم لديها
أكثر من سبعني صنف من التمور،
باإلضافة إىل ما يفوق ستة ماليني
شجرة نخيل.
عيادة بيطرية لإلرشاف عىل
ميدان الهجن
كما تشــارك كليــة الزراعة
والطــب البيطري أيضــا بعيادة
بيطرية رسيريــة متنقلة مجهزة
تجهيــزا ً كامــاً ،عىل ســباقات
الهجن املصاحبة للمهرجان ،وذلك
كعادتها كل عام منذ أكثر من 15
دورة للمهرجان ،بواســطة فريق
مختص من العيــادات البيطرية
التابعة لقسم الطب البيطري ،حيث
تقوم العيــادة املتنقلة باإلرشاف
املبارش عىل أشواط السباقات أثناء

انطالقها.
وتبارش عيادة الجامعة الحاالت
الناتجة عن اإلصابــات الحركية
والحــوادث الطارئــة للحيوانات
املشاركة ،كما تقوم العيادة املتنقلة
أيضا بفحص رسيري مبارش قبل
إعالن الفائزين بالســباقات للتأكد
من تطبيق االشــراطات الخاصة
بكل شوط كتحديد الفئات السنية
وغريه.
وتســعى العيــادة البيطرية
إىل تقديم أفضــل الخدمات ملالك
الهجن يف مجال الفحص والوقاية
من األمــراض ،وأفضــل الطرق
العالجية إلصابات اإلبل املشــاركة
يف ســباقات الهجن ،كمــا تقوم
العيــادة املتنقلة بتقــدم العديد
من الخدمــات يف مختلف املواقع
املحيطة بمناطق السباق ،وتستقبل
الحاالت التي تســتدعي الفحص
والعالج واإلصابات الحركية ويتم
إجراء عمليات متوسطة إىل صغرية
تقدمها العيــادة باملجان للحاالت
التي تستدعي العمليات الجراحية.
وتأتــي مشــاركة الجامعة
بمثل هــذه االحتفــاالت الوطنية
ضمن أهدافها املنوطة بها لخدمة
املجتمــع بما يعــود بالنفع عليه
وتعزيز ما لديه من مكاسب ثقافية
وإرث غنــي ،بما يعــزز الرشاكة
االجتماعيــة التي تظــل الجامعة
تحملها عىل عاتقها وتسعى للتميز
بها ،وللتعريف بمنتجات الجامعة
العلمية وكلياتهــا وتخصصاتها
واألبحاث واالتفاقيات التي تٌنفذها،
باإلضافــة إىل تقديــم الربامــج
والفعاليات التوعويــة والتثقيفية
للمجتمع بمختلف رشائحه.
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الجامعة ٌتشرف بعيادة بيطرية على سباق
الهجن بمهرجان «الجنادرية »32
ترشف كلية الزراعة والطب
البيطري بجامعــة القصيم من
خــال عيادة بيطريــة رسيرية
متنقلة مجهزة تجهيــزا ً كامالً،
عىل ســباقات الهجن املصاحبة
للمهرجــان الوطنــي للــراث
والثقافة "الجنادرية ،"32وذلك
كعادتها كل عام منذ أكثر من 15
دورة للمهرجان ،بواسطة فريق
مختص من العيــادات البيطرية
التابعة لقســم الطب البيطري،
حيث تقــوم العيــادة املتنقلة
بــاإلرشاف املبارش عىل أشــواط

السباقات أثناء انطالقها.
وتبــارش عيــادة الجامعة
الحاالت الناتجــة عن اإلصابات
الحركيــة والحــوادث الطارئة
للحيوانات املشــاركة ،كما تقوم
العيادة املتنقلــة أيضا بفحص
رسيــري مبــارش قبــل إعالن
الفائزين بالســباقات للتأكد من
تطبيق االشرتاطات الخاصة بكل
شــوط كتحديد الفئات الســنية
وغريه.
وتســعى العيادة البيطرية
إىل تقديــم أفضــل الخدمــات

ملالك الهجــن يف مجال الفحص
والوقاية مــن األمراض ،وأفضل
الطرق العالجيــة إلصابات اإلبل
املشــاركة يف ســباقات الهجن،
كما تقــوم العيادة املتنقلة بتقدم
العديد مــن الخدمات يف مختلف
املواقع املحيطة بمناطق السباق،
وتستقبل الحاالت التي تستدعي
الفحــص والعــاج واإلصابات
الحركيــة ويتم إجــراء عمليات
متوســطة إىل صغــرة تقدمها
العيادة باملجان للحــاالت التي
تستدعي العمليات الجراحية.

 ..و ٌتعرف زوار الجنادرية  32بأنواع التمور من خالل جناح «النخلة»
بأكثــر مــن ثالثــن
نوعــا من التمــور ،تعرض
الجامعة خالل مشــاركتها
بجنــاح "النخلــة" والتي
تٌرشف عليه كليــة الزراعة
البيطــري،
والطــب
باملهرجــان الوطني للرتاث
والثقافــة "الجنادرية ،"32
حيــث قام الركــن بتعريف
الــزوار بأنــواع التمــور
التي تصــدر مــن منطقة
القصيــم ،واملناطق االخرى،
خصوصا ً األنواع األشــهر،
ملا لهــا مكانــة إجتماعية
ورمــزا ً ثقافيا ً اصبح مؤخرا

رافــد ا ً اقتصاديا ً يعول عليه
ا لكثري .
كمــا قــام العاملــون
بالركن برشح علمي مشــوق
للنخلة ومــا تحتوية وتقدمة
من خالل الوقائــع العلمية
املبســطة لتصــل اىل أفراد
املجتمــع واملهتمــن لتعزز
هــذا الجانــب لديهم ،ومن
بــن تلــك األركان الثمانية
 ،ركن تصنيــف وجغرافية
النخلة والــذي يعرض فيه
أهم انواع التمــور الطبيعية
الناضجــه يف اململكــة عامة
والقصيــم خاصــة ،والتي

تجود زراعتهــا وانتاجها،
وماتشــتهر به مثل السكري
و الصقعي و الهشــييش و
خالص القصيم كما يٌعرض
كذلك عــدة أنواع من خارج
املنطقــة مثل أنواع املجدول
و عجوة املدينة وغريها.
يٌذكر أن منطقة القصيم
لديها أكثر من سبعني صنفا ً
مــن التمــور ،باإلضافة اىل
مايفوق ســتة ماليني شجرة
نخيل ،ويتم عرض  30نوعا ً
من التمــور الناضجة لزوار
ا ملعرض .

صحيفة
جامعة
القصيم

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني
يشكر الجامعة
تســلم معايل مدير الجامعة
األســتاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمــد الداود خطاب شــكر
من صاحب الســمو امللكي األمري
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
رئيس الهيئة العامة للســياحة
والــراث الوطني ،عرب ســموه
من خالله عن تقديره ملســاهمة
الجامعــة يف تنظيم عــدد من
الفعاليــات املصاحبة مللتقى آثار
اململكة العربية األول الذي نظمته
الهيئة خالل الفرتة  20-18صفر
1439هـ بمدينة الرياض.
وأكد صاحب السمو امللكي يف
خطابه عىل أن مشاركة الجامعة
يف الفعاليــات املصاحبة للملتقى

عزي�زي الطالب

كان له بالغ األثر يف نجاح امللتقى
وظهوره بهذه الصورة املرشفة
التي كان عليها يف منطقة القصيم.
يذكــر أن الجامعة كانت قد
نظمت عدة فعاليــات بالتزامن
مع امللتقــى األول آلثار اململكة
العربيــة الســعودية ،كان من
أبرزها نــدوة بعنــوان "آثار
منطقــة القصيم عرب العصور"،
والتي أقيمت يف قاعة االحتفاالت
بمقر الجامعة بالتعاون مع فرع
هيئة الســياحة والرتاث الوطني
بمنطقة القصيــم ،باإلضافة إىل
معرض مصاحب يف بهو الجامعة
الرئيس ،وغريها من املشاركات
التي نفذتها الجامعة.

د .فهد بن سليمان األحمد

الشيخ "المغامسي" يستشهد بـ  7أمثلة لشحذ همم طالب الجامعة
قــدم فضيلة الشــيخ صالح
املغاميس إمام وخطيب مسجد قباء
باملدينة املنورة سبعة أمثلة لطالب
وطالبات الجامعــة خالل "اللقاء
املفتوح" الذي نظمته وكالة شؤون
الطالب بالجامعة  صباح األربعاء
1439/5/21هـــ ،بحضــور
الدكتور عيل العقالء مدير شؤون
الطالب الــذي أدار اللقاء يف وجود
عدد من العمداء والوكالء وأعضاء
هيئة التدريس بالجامعة .
حيث شحذ "املغاميس" همم
الطلبة بـ  7حكم تحثهم عىل العمل
يف مرحلة الشــباب وعدم التكاسل
والرتاخي ،حيث بــدأ "املغاميس"
حديثه بــكالم نابع مــن القلب
وبشكل عفوي وجهه للطالب كان
منها :أن "الهمم تغيل يف الصدور
كغيل القدور" يف إشارة عىل وجوب
الهمة لتحقيــق املنال وقال مقولة
أحدهم :له همم ال منتهى لكبارها
*وهمته الصغرى أجل من الدهر
كما نقل فضيلة الشــيخ عن
املتنبي قولــه :إذا غامرت يف رشف
مروم  ..فال تقنع بما دون النجوم
فطعم املــوت يف أمر حقري ..
كطعم املوت يف أمر عظيم.

ثقافة المطالبة
بالحقوق
عزيزي الطالــب وعزيزتي الطالبــة انطالقا من
معرفتك لحقوقك التي عرضتها عليك يف العدد الســابق
بقــي عليك أن تعلــم أنه من املســلمات رشعا وعقال
وعرفا أن كل إنسان له حقوقه وكرامته.
وأنه ال يمكن أن يرىض أحــد بالظلم أو اإلهانة أو
الوصايــة لكن باملقابل يجب أن يســلك الطريق األمثل
وف حفظ كرامتــه ونيل حقوقه
يف الوصــول إىل حقه ِ
واحرتام حريته وقناعته .

المغامسي خالل اللقاء

ونقــل املغاميس بيت شــعر
للبارودي :ومــن تكن العلياء همة
نفســه  ..فكل الذي يلقــاه فيها
محبب
موضحا أن اإلنسان يقدم عىل
ما يحب ويخاطر بروحه للوصول
إىل ما يريده وعىل اإلنسان أن يكون
علوه همته وبعــده أماله والعظيم
رغبته ،وكلمــا تذكر الطالب نهاية
الطريق هــان عليــه صعوبته،
وأضاف املغاميس ببيت شــعري
أخر :اذا اعتاد الفتى خوض املنايا
 ..فأيرس ما يمر به الوحول
حيث أكد أنه من املهم أن تتفق

الهمة مع القدرات الشخصية حتى
تتحقق األحالم ,واإلنسان صاحب
الهمة قد يتأخر وصوله ولكنه أثبت
من الذي تعجــل بالوصول دون
همة.
وقال املغاميس" :من جلس يف
صغره حيث يكــره جلس يف كربه
حيث يحــب" وال يمكن للمجد أن
يبنى بني عشية وضحاها ،وأضاف:
ال تحسب املجد تمرا أنت آكله  ..لن
تبلغ املجد حتى تلعق الصربا
وأكــد املغاميس بــأن الهمة
واألماني واألحالم لــن تتحقق إال
بالتوكل عىل الله.

وطالب الشــيخ "املغاميس"
الطــاب بتقــوى اللــه وعبادته
وااللتزام بتعاليم الدين اإلسالمي،
مقدمــا نصائح دنيويــة ودينية
بالتعلق بالقرآن والتمســك بكثرة
العبادات للنجاة من كثرة الفتن بعد
ذلك فتح باب األســئلة مع الطالب
والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.
وقدم املغاميس يف ختام اللقاء
جزيل شكره لجامعة القصيم عىل
الدعوة الكريمــة له للحضور لهذا
املجلس املبارك ،شاكرا ملعايل مدير
الجامعة جهوده وحرصه عىل أبنائه
الطالب.

أمني عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم ٌيشيد بـ «صحيفة الجامعة»
أشاد أمني عام مجلس التنمية
السياحية بمنطقة القصيم األستاذ
إبراهيم بن عيل املشيقح ،بصحيفة
جامعة القصيم التي تضمنت عددا ً
من املواضيــع والتقارير املتميزة
عن املنطقة ومنها املواقع السياحية
والرتاثيــة ،وذلك يف خطاب وجهه
إىل معايل مدير الجامعة األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الــداود ،عضو مجلــس التنمية
الســياحية بعد االطالع عىل نسخ
من الصحيفة بعدديها الـ.59-58
وعــر "املشــيقح" خالل
خطابه عن ســعادته بما تضمنته
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الصحيفة من تقارير وتحقيقات
وأنشــطة وفعاليات يف الجامعة
بشكل خاص ويف منطقة القصيم
بشكل عام ،مٌتمنيا ً للقائمني عليها
دوام التوفيق والسداد.
يٌذكــر أن صحيفــة جامعة
القصيم تصدر أسبوعيا باللغتني
العربية واإلنجليزيــة ،وتتضمن
أخبار الجامعة واملنطقة والتعليم،
والصحة وتقاريــر خاصة حول
الجامعــة ،باإلضافــة إىل تغطية
الفعاليات املختلفــة يف املنطقة،
وتحقيقــات ولقــاءات بمختلف
املجاالت.

كما أنه يجب أن نعرف أن سلوك الطرق املرشوعة
يف املطالبة بالحقــوق عرب جهات االختصاص والجهات
الحقوقية يف املؤسســة التي ينتمــي إليها أو خارجها
كفيل بأن يصل املطا َلب إىل حقه بكل سالســة دون أن
يعرض حقه للضياع أو يرتكب خطــأ أكرب بالتجمهر
أو التحريض أو التشــهري أو السب والشتم أو التشكيك
يف النوايا والدخول يف ســجاالت كالميــة أو كتابية ال
طائل تحتها .
فال شــك أن هذا عالج الخطأ بالخطــأ والتجاوز
بتجــاوز أكرب منه ،وهــو بهذا الســلوك يعرض حقه
للضياع ؛ بل قد يصل األمر به للمحاســبة واملســاءلة
واملرافعة القضائية .
ثــم لتعلم أن هناك أشــخاصا ليــس لهم هم إال
الصعــود عىل أكتافك وإذكاء النــار من تحتك دون أن
تشــعر ثم يف النهاية يقــف متفرجا عليــك حيث يعد
نفسه مســتفيدا ولن يخرس شيئا ؛ ومن هنا يظهر دور
إعمال العقل والتفكري الســليم بعواقب األمور والتأني
وعــدم االســتعجال يف إدارك املأمول ونيــل الحقوق
فإيــاك أن تكون ُ
طعْ ما لغريك أو تكون شــمعة تيضء
لغريك وتنىس نفسك .

عميد عمادة القبول والتسجيل
المشيقح

@fahadalahmed1
fashmd@qu.edu.sa
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فيصل بن مشعل :مهرجان «الجنادرية  »32نموذج وطني يعكس ثقافة
المناطق وعمقها الرتاثي والتاريخي والحضاري
أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبدالعزيز أمري منطقة
القصيــم ،أن املهرجان الوطني
للــراث والثقافــة "الجنادرية
 ،"32يعد نموذجا ً وطنيا ً يعكس
ثقافات مناطــق اململكة ،والعمق
الرتاثــي والتاريخي والحضاري
الذي تشتهر به ،مشريا ً سموه إىل
أن هذا املهرجــان يوضح العمق
التاريخي لهــذه البالد الطاهرة،
وتنــوع تاريخهــا وحضارتها
وثقافاتها وطبيعتها املتنوعة.
وأشار أمري منطقة القصيم
إىل أن جنــاح املنطقة يعكس ما
تتمتع به هــذه املنطقة التي تعد
جــزءا ً ال يتجزأ مــن تاريخ هذا
الوطــن ،بما تحتويــه من إرث
وحضارة وتنمية وحداثه بدءا َ من
العصور الحجرية وصوال ً إىل ما
سطره مؤســس هذه البالد امللك

عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل
سعود  -طيب الله ثراه  -مرورا ً
بملوكها  -رحمهــم الله  -والتي
شــهدت أحداثا ً تاريخية هامة،
باإلضافــة إىل عاداتها وتقاليدها
وتكوينهــا االجتماعي وتنميتها،
مبينا ً ســموه أن تاريخ املنطقة
منذ القرون األوىل سطر به العديد
من األحداث التــي دارت والتي
عكستها إمارة املنطقة بمشاركة
الجهــات الحكوميــة والخاصة
وأبناء هــذه املنطقــة يف كافة
محافظاتهــا ,وذلك عرب جناحها
يف املهرجــان الوطنــي للرتاث
والثقافة "الجنادرية  ,"32الفتا ً
النظر إىل أن أبناء املنطقة عكسوا
عرب تكاتفهم يف الجناح عددا ً من
مشاركاتهم التي شملت األعمال
الحرفيــة واالجتماعية والفنون
والتاريخ وعددا ً مــن املعارض
لعدد مــن الجهــات الحكومية

التي ترســم تنميتها وطبيعتها
وجغرافيتها وما تمتلكه من إرث
تاريخي.
ورفع سمو األمري فيصل بن
مشعل الشــكر والعرفان لخادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
ســلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع  -حفظهما الله  ،-ولسمو
رئيس الحرس الوطني األمري خالد
بن عبدالعزيز بن عياف ,ومعايل
نائبه وجميع الجهــات واللجان
املنظمة ورجال الحرس الوطني
عــى جهودهم الكبــرة والدعم
املتواصل ملهرجان الجنادرية ,32
داعيا ً املوىل عــز وجل أن يحفظ
هذه البالد مــن كل مكروه وأن
يديم عليها نعمــة األمن واألمان
والسالمة واألفراح الدائمة.

نائب أمري القصيم  :مهرجان الجنادرية يرسم
جزء ًا من واقع المملكة وتاريخها العري�ق
رفع صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بــن عبدالعزيز نائب أمري
منطقة القصيم الشكر والتقدير
لخادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ـ حفظــه الله ـ عــى رعايته
للمهرجــان الوطنــي للــراث
والثقافة الجنادرية .32
وأكــد نائب أمــر منطقة
القصيــم أن اململكــة بتاريخها
وعمقها االسرتاتيجي وحضارتها
وثقافتها املتعددة انعكست عرب
هذا املهرجان الذي ارتســم من
خالله جــزء من واقع هذه البالد
بمناطقهــا وتاريخهــا املتنوع
والذي يفخر ويعتز به كل فرد من
أبنائها ،مؤكدا ً ســموه أن تاريخ
هذا الوطن يف كافــة أنحائه هو
إرث عظيم بدأه مؤسس اململكة
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن

آل ســعود وصــوال ً إىل العهد
الزاهر ،مشريا ً إىل حرص حكومة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ـ حفظه الله ـ عىل مواصلة هذا
البناء وتعزيز هــذا التاريخ عرب
رسم جزء منه عىل أرض الواقع يف
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
الجنادرية  ،32مؤكدا ً سموه إىل
ما تتمتع به منطقة القصيم من
إرث وحضــارة وتاريخ وتنوع

صنعــه اآلباء واألجــداد يف هذه
املنطقة تم رسمه بشكل متنوع
عرب مشــاركة منطقة القصيم يف
جناحها لريى أبنــاء هذه البالد
وزوارها تاريــخ حضارة هذه
املنطقة يف كافة أنحائها وبأيدي
أبنائها وبناتها.
وســأل ســموه يف ختــام
ترصيحه املوىل عز وجل أن يديم
عىل هذه البالد أمنها واستقرارها
ونمائها ،يف ظل القيادة الرشيدة.

محافظ الرس يدشن حملة األهالي الخريية «صدقة
عن شهداء الواجب وجنودنا األبطال»
انطلقت حملة أهايل الرس
الخريية "صدقة عن شــهداء
الواجب وجنودنــا األبطال"،
وذلك بعــد تدشــن محافظ
الرس محمد عبد الله العساف
للحملة بوقت سابق ,حيث بني
أهمية هــذه األعمال والجهود،
معربا ً عن شــكره ألهايل الرس،
ومثمنا ً تعاون كل من له بصمة
ّ
الخي سواء
بهذا العمل الطيب

كانوا من املجموعة التطوعية"
همه" وكذلك منتديات الرس .
وتحتــوي حملــة أهــايل
الــرس الخرييــة "صدقة عن
شهداء الواجب " أكثر من 50
ســلة غذائية متنوعة بمختلف
األطعمة لتشــمل  50أرسة من
األيتام واألرامــل بالتعاون مع
الجمعيــة الخرييــة بمحافظة
سمرياء .

كما رفعــت الحملة لوحات
توعويــة و إرشــادية لحملة
" معــا َ ضد اإلرهــاب والفكر
الضال" التي أطلقها قبل فرتة
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بن عبــد العزيز
أمري منطقة القصيم  ،لتشــمل
جميع أرجــاء منطقة القصيم
ومحافظاتها.

أمري القصيم خالل جولته بالجنادرية

اتفاقية تعاون بني صحة ومرور القصيم لتوعية
وت�ثقيف المخالفني لألنظمة والسالمة المرورية

صورة جماعية عقب التوقيع

أبرمــت املديريــة العامــة
للشــؤون الصحيــة بمنطقــة
القصيــم ،وإدارة مرور املنطقة،
اليوم اتفاقية تعــاون تهدف إىل
رفع مســتوى الوعــي املروري
لدى الفئات املســتهدفة بأخطار
الحوادث املرورية ،تحت شــعار
"الســامة ثقافة منها نعيش"،
وذلك بحضور مدير عام الشؤون
الصحية باملنطقة مطلق بن دغيم
الخمعيل ،ومديــر مرور القصيم
العميد عبدالله املحرتش.
وتضمنــت االتفاقيــة رفع
مســتوى الوعــي املــروري،
وتنفيــذ املحــارضات التوعوية
والتثقيفيــة للفئات املســتهدفة

بأخطــار الحــوادث املرورية،
وتفعيل املناســبات واألســابيع
املروريــة الخليجيــة والعاملية،
وإيقــاع العقوبات البديلة للفئات
املستهدفة من املخالفني ،وتنظيم
زيارات ملصابي الحوادث املرورية
باملستشفيات.
وعرب الخمعيل عــن ترحيب
الشــؤون الصحية بالتعاون مع
مرور املنطقة ،بما يكفل الحد من
الحــوادث املرورية التي تنتج عن
املخالفات ألنظمة املرور ،مشــرا ً
إىل أن الحوادث املرورية تســببت
بالكثري من الخســائر الجسيمة
التي كان لها أثر كبريعىل املجتمع
ســواء من الجوانــب املادية أو

املصابني واملتوفني ،مؤكدا ً حرص
الشؤون الصحية عىل تفعيل جميع
أوجه التعاون مع املرور بما يحقق
الســامة املرورية والقضاء عىل
املخالفات بأساليب توعوية حديثة
تضمن وصول األهداف املنشودة
يف توعية جميع رشائح املجتمع.
من جانبه ثمن العميد عبدالله
املحرتش تفاعــل صحة القصيم
إلطالق برامــج توعوية وتثقيفية
تســهم يف القضاء عىل املخالفات
املرورية ،كون الشــؤون الصحية
لها دروا ً بارزا ً يف استقبال املصابني
جــراء الحوادث التــي قد تنجم
عن مخالفات لألنظمة والســامة
املرورية.
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«برج الشنانة» شاهد على اإلرث التاريخي في جناح
القصيم بالجنادرية
يقف برج الشنانة شاهدا ً عىل
اإلرث التأريخــي يف موقع جناح
منطقــة القصيم املميز عىل أرض
القرية الرتاثية باملهرجان الوطني
للــراث والثقافــة بالجنادرية,
وجاذبا ً للــزوار الذين شــنفوا
مســامعهم بفقرات الســامري
والعرضــة الســعودية أثنــاء
اســتقبالهم وجوالتهم عىل مرافق
الجناح التي تقدم الكليجا والتمر
الســكري واألكالت الشعبية التي
تشتهر بها املنطقة.
ولفــت اهتمــام زوار جناح
املنطقــة ،القــر الرتاثي الذي
يتكون من دور أريض يشتمل عىل
مجلس الضيافة وجامعة القصيم
ومكتــب اإلدارة وإعداد الضيافة
وجلســتها الخاصــة ومتحف
العقيــات ومعرض اكتشــف
القصيــم ،ودور علوي يشــتمل
عىل جناح محافظة عيون الجواء
ومعرض النخلــة والتمور ومن
إرشــيف القصيم ومجلس شباب
وفتيات القصيم إىل جانب جائزة
القصيم لإلبــداع والتميز وجناح
محافظة رياض الخرباء.
وتشــتمل مرافــق الجناح
عــى قيرصية الحــرف وركوب
اإلبل واملقهى الشــعبي واأللعاب
الشــعبية والســيارات الرتاثية
والضيافــة القصيميــة ،وكذلك
تشــمل الفعاليات واألنشــطة
والفنون الفلكلورية وجدارية رؤية
وطن ،حيث يعطي جناح القصيم
للزائر طابع البساطة واألريحية يف
العرض والتعريف.

كمــا يميــز الجنــاج أثناء
التجول بني ردهاته ،ويف ساحاته
الخارجيــة املحالت واألكشــاك
التجارية التي تضــم الحرفيني
والفنانني التشــكيليني واألكالت
الشــعبية املشــهورة ونموذجا ً
لصخرة "عنرتة" وتمثال "الكليجا
" حيث يحرص الزائر عىل توثيق
جولته عــى هذه املرافــق التي

تعبــق بأريج املــايض وتقود إىل
الحياة االجتماعية التي كان اآلباء
واألجداد يعيشونها.
ويعــد بــرج الشــنانة أو
مرقب الشــنانة معلم أثري يقع
يف الشــنانة بمنطقــة القصيم,
ويبعد عــن محافظة الرس حوايل
 7كيلو مــرات تقريبا ً من الجهة
الجنوبية الغربية ،وتم تشييده يف

انطالقة مهرجان الحنيني بمشاركة
 103أسرة منتجة

أوائل القرن الثاني عرش الهجري
لغــرض االســتطالع واملراقبة،
ويبلغ ارتفاعه 27مــرا ً ويأخذ
الربج الشكل املخروطي ،وقاعدته
مستديرة الشــكل يبلغ محيطها
حوايل 21مرتا تقريباً.
ووقعت حول الــرج إحدى
املعارك التي خاضهــا امللك عبد
العزيز يف الثامــن والعرشين من
رجب عام 1322هـ ،ومبني الربج
من الطني املخلــوط بالتبن حيث
يتبع يف بنائه طريقة عرق الطني
التي تقوم عىل فكرة وضع طبقة
من الطني املخلــوط ويرتك حتى
يجف ثــم توضع طبقــة أخرى
وتســتمر الطريقة حتى يكتمل
البناء ،ويوجــد يف كل دور فتحه
لدخــول الهــواء وملراقبة الحي
الواحد ويستخدم يف نهاية كل دور
نقوش قديمة لتزيــن املبنى من
الخارج والداخل.
ويتكون برج الشــنانة من
عــرة أدوار ،ويدخل يف تكوين
أســقف األدوار خشــب األثــل
وجريــد النخيل ،وقــد نُقش يف
جدار هذا الربج الطيني عدة حفر
الستخدامها عند النزول والصعود
مــن دور إىل آخر وقد رمم يف عام
1400هـ ،ورمم مرة أخرى عام
1422هـــ ,ووُضع لــه حرم له
ســور حجري يحتوي عىل غرف
الستقبال الزوار ،كما تعد الشنانة
بلــدة قديمة قــدم التاريخ تعرب
عن أصالتها وعراقتهــا تاريخيا ً
واجتماعيــا ً وحضاريــا ً بآثارها
الشامخة شموخ الجبال.

الشؤون اإلسالمية بالقصيم تنفذ أكرث من ألفي منشط دعوي
نظــم فرع وزارة الشــؤون
اإلســامية والدعوة واإلرشــاد
بالقصيم ,أكثر من ألفي منشــط
دعوي خالل األربعة أشهر املاضية
من هذا العام يف عمــوم منطقة
القصيم.
وجاء يف تقرير أصدره الفرع
بهذا الشــأن ،أن تلك املناشــط
تنوعت بني الــدروس بواقع 411
درســاً ،ومحارضات دعوية بلغ
عددها  1382محارضة ،ودورات
علمية وصل عددها إىل  39دورة
علمية ،منها ما انتهى وقته املحدد
له ومنها الذي ال يزال قائماً.
وبني التقرير ،أن املناشــط
شــملت جوالت دعوية بلغ عددها
 87جولة ,مشريا ً إىل أنه تم تنفيذ
مناشــط دعوية خاصة باللحمة
الوطنيــة واملحافظــة عىل أمن
الوطن ،بلغ عددها  190منشطاً.
وأوضح املديــر العام للفرع
عبدالله بن محمد املجماج ,أن تلك
املناشــط واألعمال الدعوية تأتي
يف إطار املنهج الذي تســر عليه
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة

واإلرشاد بتوجيه الناس وإرشادهم
فيما يخص أمور دينهم ودنياهم،
ومن ثــم مجتمعهم ووالة األمر يف
هذه البالد املباركة ,منوها ً بالدعم
الذي يتلقاه فرع الوزارة من سمو

أمري منطقة القصيم وسمو نائبه
ومن الوزارة ممثلة يف معايل الشيخ
صالح آل الشيخ ،ومعايل نائبه.
وســأل املجماج الله عز وجل
أن يحفظ هذه البالد وقادتها ،وأن
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يديم نعمة األمــن واألمان يف ظل
قيادة خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبد العزيز آل
سعود ,وسمو ويل عهده األمني -
حفظهما الله . -

المجماج

انطلقت فعاليات النسخة
الثانية من مهرجان الحنيني،
مســاء اليوم  ،بمشاركة أكثر
مــن  100مــن األرس املنتجة
التى قدمت تشــكيالت متنوعة
من الحنيني واألكالت الشعبية
األخرى.
ويهدف املهرجــان الذى
يســتمر إىل الجمعــة املقبل ،
لتسويق منتج الحنيني كإحدى
األكالت الشــعبية الشهرية يف
فصل الشتاء واملبتكرة من التمر
حيث يعد الحنيني من املنتجات
املعروفة لألرس املنتجة ويتميز
بمذاقه الشهي وفوائده الكبرية
 ،كمــا أن املهرجان أســهم يف
توفري نقاط بيع لألرس املنتجة
التي تقوم بإعــداد هذا املنتج
لتنشــيط الجانب االقتصادي
ملنتجاتهم.
من جانبه أشــار املرشف
العام عىل املهرجــان وعضو

مجلس إدارة غرفة عنيزة هزاع
الثبيتي  ،أن املهرجان يســتعد
الســتقبال أعداد قياســية ىف
االجازة األسبوعية  ،الفتا ً النظر
إىل أن اللجنــة املنظمة وضعت
خطة عمل متكاملة للمهرجان
بغية الظهور باملظهر املأمول
 ،وأن املهرجان حظي بإشادة
غالية من ســمو أمري منطقة
القصيــم  ،كما شــهد اليوم
ً
حافل تضمن
األول برنامجً ــا
العديد مــن الفعاليات املميزة
والرتويجيــة املســاندة التى
تناسب جميع الفئات العمرية
 ،كعروض املــرح املفتوح ،
ومســابقات الزوار  ،واأللعاب
الشــعبية  ،ومطبخ الحنيني
 ،ويتخلــل املهرحــان دورات
تدريبيــة تهــدف إىل تعزيز
املعرفة بهذا املنتــج الغذائي
وتسهم بصناعة جيل جديد من
األيادي املنتجه له.

إدارة المساجد والدعوة واإلرشاد
تقيم ندوة بالمركز الحضاري بالرس
أقامــت إدارة املســاجد
والدعوة واإلرشاد يف محافظة
الرس ندوة بعنوان " املنطلقات
واألبعاد الرشعية لجهود اململكة
العربية الســعودية يف نرصة
قضايا األمــة " وذلك يف مركز
األمــر ســلطان الحضاري
باملحافظة.
وشــارك يف النــدوة كل
من أســتاذ العقيدة واملذاهب
املعارصة يف جامعة امللك سعود
الدكتور سهل الروقي  ،وعضو
الدعــوة واإلرشــاد بمنطقة
القصيم الشيخ خالد أبا الخيل
 ،وأدار النــدوة خطيب جامع
منــرة العايد الشــيخ أحمد
العواجي.
واســتهدفت الفعاليــة
خطباء وأئمة ودعاة املحافظة
 ،وتناولــت محاورها جهود
اململكة التــي تبذلها يف نرصة

قضايا األمة ،والدور الذي تقوم
به اململكة يف دعم الداعية املسلم
ورعايته ،ودورها يف إنشــاء
املراكز اإلسالمية يف الدعوة إىل
الله ،وإنشاء املســاجد وبناء
املدارس واملنظمات والجمعيات
الخريية واإلســامية ،ومنها
رابطــة العالــم اإلســامي،
وتأســيس منظمــة املؤتمر
اإلسالمي ،والدعم غري املبارش
لعــدد مــن هــذه املنظمات
والجمعيات كالنــدوة العاملية
للشباب اإلســامي وغريه ،إىل
جانب املســاعدات والحمالت
اإلغاثية املقدّمة مــن اململكة
لكثري من الشعوب اإلسالمية.
ويف الختام شــكر وثمن
محــارضي النــدوة القيادة
الحكيمة عــى دورها يف نرش
التوحيــد ومنارصتها لقضايا
األمة اإلسالمية.

10

التعليم
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صحيفة
جامعة
القصيم

وزارة التعليم ت�توج الفائزي�ن والفائزات بجائزة التميز في دورتها الثامنة
تــوج معايل وزيــر التعليم
الدكتــور أحمــد بــن محمد
العيــى مســاء الخميــس
١٤٣٩/٠٥/٢٢هـ ١١٥ ،فائ ًزا
وفائزة بجائــزة التعليم للتميز
يف دورتهــا الثامنــة عىل مرسح
الــوزارة  ،بحضــور قيــادات
الوزارة وراعي الجائزة الشــيخ
محمد يوسف ناغي وإخوانه.
وشــملت الجائــزة فئات (
اإلدارة  ،املدرسة  ،املعلم  ،املرشف
 ،الطالــب ،املرشــد الطالبي ) ،
باإلضافــة إىل التميــز اإلداري ،
والعمل التطوعي.
ورحب معاليه يف مســتهل
كلمتــه بالحضــور والفائزين ،
مؤكدًا أن للتميــز مكان وعنوان
يف مؤسسات التعليم وإن للعطاء
املتميز صدى لدى كافة منسوبي
وزارة التعليم" .
وأشــاد الدكتور العيىس بما
تقدمه الحكومة من دعم ســخي
لقطاع التعليم  ،ورعاية للمبدعني
واملتميزين من أبنائنــا وبناتنا،
مؤكدًا أن والة األمر يراهنون عىل
أبنــاء وبنات الوطــن املتميزين
ويضعــون آمالهــم فيهم لكي
يســهموا يف رفعة الوطن وحمل
راية التوحيد لرتفرف شامخة يف
كل املحافل وامليادين العاملية .
وأضــاف  ":أود التأكيد عىل
دعمنــا الكامل لجائــزة التعليم
للتميز واملتميزين إليماننا العميق
بأثرهم املبارك ولذلك تم إحداث
مراكز للتميــز يف إدارات التعليم
لتقوم بدورها يف رعاية التميز و
استدامته و تفعيل دور املتميزين
يف نرش ثقافة التميز .
وعرب عن أملــه يف أن تحدث
ً
فعــال يف امليدان
الجائــزة أث ًرا
التعليمي ورفع مســتوى األداء
فيه  ،وأن تجــد العناية الكافية
من قيادات التعليــم يف املناطق
واملحافظات".

وجدد معاليــه خالل كلمته
الدعوة إلدارات العموم بالوزارة
أن يبادروا يف دخــول إداراتهم
ملضمار الســباق لجائزة التعليم
للتميــز لرفــع مســتوى األداء
والعمل وفــق منهجيــة التميز
املؤسيس.
وشــكر الدكتور العيىس يف
ختــام كلمته مجموعــة محمد
يوســف ناغــي وإخوانه وعىل
رأسها الشــيخ محمد ناغي عىل
كرمه ودعمــه للتميز واملتميزين
بتقديمه يف كل عام جوائز عينية
وســيارات فاخرة تقديــ ًرا منه
للتعليم .
كما قدم معايل وزير التعليم
الشكر لخادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو
ويل عهده األمني  -حفظهما الله -
عىل دعمهم الغري محدود لوزارة
التعليم  ،مؤكدًا مساهمة التعليم
يف تحقيــق تطلعات والة األمر -
حفظهــم الله  -يف رؤية التطوير
الشامل واالســتثمار يف اإلنسان
.2030
من جهته أشــار معايل نائب
وزيــر التعليــم الدكتــور عبد
الرحمن بــن محمد العاصمي إىل
ّ
أن جائزة التعليم للتميّز تأتي يف
سياق االهتمام الكبري الذي توليه
حكومة اململكة العربية السعودية
للتعليم ،وتؤ ّكــد حرص الوزارة
عىل توفري البيئة الداعمة للتفوّق
واإلبداع ،بما يسهم يف رفع جودة
مخرجات العملية التعليمية.
وأوضــح الدكتور العاصمي
ّ
أن التعليم يعــد واحدا ً من أكثر
القطاعــات التي حظيت باهتما ٍم
ورعايــةٍ كبريين مــن قيادتنا
الرشــيدة ،والتي يم ّر بها التعليم
الســعودي بمراحل مفصلية عىل
مســتوى العمل املهني ،وتنفيذ
املبــادرات واملشــاريع النوعية
التي تهدف إىل االرتقاء بالتعليم،

ليحاكي أفضل النماذج التعليمية
العاملية جودة وتميّزاً.
وقال معايل نائب الوزير ّ
إن
الوزارة تسعى من خالل الجائزة
إىل رفع كفاءة أداء منســوبيها،
وإذكاء روح التنافــس اإليجابي
بينهم ،وتعزيز ثقافة املمارسات
الناجحة ونرشها بني األوســاط
ّ
موضحا ً ّ
أن
اإلدارية يف الــوزارة،
مثــل هذه األهــداف تمثّل جزءا ً
أساســيّا من أولويــات الوزارة
وخططها.
وأ ّكد الدكتــور العاصمي ّ
أن
الدعم الكبري الذي توليه حكومة
خادم الحرمني الرشيفني للتعليم
يمدّنــا جميعا ً بحافز مســتمر
ملواصلة جهودنا ،ليكون التعليم
الســعودي ،بعون الله ،أنموذجا ً

يُحتذى ليس عىل مستوى تصدير
املعرفة وحســب ،بل يف جوانب
أخــرى مهمة كذلــك ،مثل بناء
الشــخصية املبدعة لدى أبنائنا
الطلبة ،وتجذيــر الحافز عندهم
عــى التميّز وربط مــا تع ّلموه
بمنظومة القيم والســلوك التي
تمثّل الهوية الحقيقية للمجتمع،
وتمكينهم من املهارات األساسيّة
للقــرن الحــادي والعرشيــن،
وهي أهــداف تتط ّلب توفري بيئة
تعليميــة منافســة ومميزة عىل
مختلف املستويات.
واختتم نائــب وزير التعليم
حديثه مهنئــا ً الفائزين بالجائزة
يف دورتها الثامنة ،آمالً أن يكون
فوزهم حافــزا ً لهم عىل مزي ٍد من
التميّز واإلبداع.

إىل ذلك قال وكيــل التعليم
للبنــن د .نيــاف الجابري إن
االحتفاء بالفائزيــن والفائزات
بجائزة التعليم للتميز يف نسختها
الثامنــة  ،هو احتفــاء بالنجاح
الكبري الــذي حققتــه الجائزة
والقفزات النوعيــة التي واكبت
مســرتها من عامها األول حتى
يومنا هذا ،مشريًا إىل أن الجائزة
أســهمت يف ترســيخ مفهــوم
التميز وأهمية إشــاعة التنافس
بني املتميزيــن واملتميزات  ،وهو
ما انعكــس إيجابا ً عــى كافة
أفــراد أرسة التعليم ومخرجات
العمليــة التعليميــة  ،وأكدتــه
األرقام واإلحصاءات التي تشهد
كل عام تناميــا ً يف أعداد امللفات
املشاركة وتزايدا يف حجم التفاعل

والتنافس يف سباق التميز".
وهنأ وكيــل التعليم للبنني
املتميــزات واملتميزيــن عــى
تميزهم واســتحقاقهم للتكريم
عىل مســتوى اململكة وتتويجهم
بالتميــز  ،والتهنئــة موصولة
إلدارات التعليــم التــي حققت
التميز يف مرحلتي اإلدارة املبادرة
واإلدارة املنجــزة محدثــة نقلة
نوعية يف تطوير األداء وتحســن
الخدمات املقدمــة ورفع كفاءة
املنتج يقــود عملية التطوير فيها
قيادات ملهمة تســتحق التكريم
واإلشــادة  ،داعيًــا كل من لم
يحالفــه الحظ يف هــذه الجولة
أفراد وإدارات أن يلحق بالركب
فقطار التميز ال ينتهي ورحالته
متتابعة.

اخت�تام المرحلة النهائية لمنافسات مسابقة األولمبياد الوطني التاسع للروبوت بمكة «للبنني»
اختتمت ادارة التعليم بمكة
املكرمة اليــوم املرحلة النهائية
ملنافســات مســابقة األوملبياد
الوطني التاسع للروبوت بمكة
” للبنني بحضور مساعد املدير
العــام للتعليــم بمنطقة مكة
املكرمــة للشــؤون التعليمية
الدكتور طــال الحربي وذلك
بفندق الهيلتون بمكة.
وأوضح الحربــي أن عدد
املشــاركني يف هذه املنافسات
بلــغ  370طالبــا ً مــن 40
إدارة تعليميــة مــن مختلف
محافظات ومناطق اململكة وأن
اســتضافة هذا امللتقى العلمي
ألبنائنــا الطالب مــن جميع
مناطــق ومحافظــات اململكة
وهم يقدمون يف هــذا امللتقى

إبداعاتهم وأفضــل ما لديهم
من تحديــات وتنافس رشيف
ألنهم ينشدون اإلثبات واملقدمة
واإلبداع واملثال الحسن للشاب
القوي األمني بما يمتلكونه من
مهارات وفكر وقيم تؤهلهم ألن
يقودوا بالدهم ويحققوا رؤيتها
املستقبلية يف ظل دعم حكومة
خــادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان الذي جعل نصب
عينيــه إتاحة الفرصــة أمام
الشــباب ألنهم هم من سيحقق
للبــاد نهضتهــا وازدهارها
واستمرارها يف اإلنجازات
وأشاد بدعم وزارة التعليم
بقيادة معــايل الوزير الدكتور
أحمــد العيىس وقائــد اإلدارة
العامة للنشاط بقيادة الدكتور
عبدالحميد املســعود ومسؤويل

النشــاط العلمي بالوزارة عىل
اهتمامهــم ودعمهــم ألبنائه
الطالب لتحقــق التميز وتنمية
التفكــر اإليجابــي والتفرد
متأمال ً أن تكــون ثمرات هذا
ً
محققة للهدف الذي
األوملبيــاد
ترســمه وزارة التعليم يف ظل
ما تجده من دعم واهتمام من
قبل خــادم الحرمني الرشيفني
حفظه الله وســمو ويل العهد
األمني فما شــاهدناه من دعم
واهتمام بأبنائنــا الطالب وما
تقدمــه الدولة يف رعاية النشء
إال خري دليل عىل اهتمام الدولة
ورعايتهــا ألبنائهــا الطالب
يف جميــع املراحــل التعليمية
والرتبوية .
وأكد الحربــي انه ال يوجد
بيننا خارس الكل فائز باملشاركة

واملنافســة واكتســاب املهارة
والخربة وأنتــم عىل موعد آخر
مع تنافس آخر وســيكون لكم
تنافســكم وتميزكم وإبداعكم
مثمنا الحر الجهود التي بذلت
مــن إدارات التعليــم ألبنائهم
الطــاب يف هــذه املســابقة
وللمدربــن وألرس الطــاب
واملرشفــون عىل منافســات
الطالب يف مختلف املنافســات
معربا عن شكره لجميع اللجان
املنظمــة واملشــاركة يف هذه
التظاهــرة العلميــة الفريدة
راجيا ً أن يحقــق هذا الحراك
العلمي الجميل رؤية اململكة أو
يفتح أمام الطالب آفاق واسعة
لخدمة دينهم ووطنهم .
ويف ختام الحفل تم تكريم
الطالب الفائزين بالبطولة .

صحيفة
جامعة
القصيم

التعليم
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سفارة المملكة بأسرتاليا تحتفي بمبتعث
الجامعة الذي أنقذ مواطن ًا أسرتالي ًا من الغرق

طواقم طبية وسيارات إسعاف إلنجاح بطولة
االتحاد الرياضي للجامعات السعودية ببيشة
أكد املرشف العام عىل املركز
اإلعالمي رئيس اللجنة اإلعالمية
بجامعة بيشة سعد بن عبدالله
الشــمراني أنها لم تسجل أي
إصابات لالعبني املشــاركني يف
منافسات التجمع الثالث لبطولة
االتحــاد الريــايض للجامعات
الســعودية أللعــاب القــوى
واخرتاق الضاحية الثامنة التي
استضافتها الجامعة.
وأوضــح الشــمراني أن
الجهات الحكوميــة بمحافظة

أقام القائم بأعمال ســفارة
خادم الحرمــن الرشيفني لدى
أسرتاليا الوزير املفوض مشعل
الروقي اليوم بمقر الســفارة يف
كانبريا حفــا تكريميا ً للطالب
املبتعــث أحمــد بــن عبدالله
املحيميد الذي قام بإنقاذ مواطن
أسرتايل مسن من الغرق يف أحد
أنهار مدينة ملبورن األسرتالية .
وأشــاد القائــم باألعمال
يف كلمــة ألقاها خــال الحفل
بشــجاعة الطالب الســعودي
املبتعث  ،ومبادرته اإلنســانية
الشجاعة  ،وعدها نموذجً ا مرشفا

لقيم ومبادئ املجتمع السعودي
يف مد يد العون للمحتاجني .
من جهتــه عــر الطالب
املحيميــد عن شــكره للقائم
باألعمــال عىل حفــل التكريم
,مؤكدًا أن ما قــام به يُعرب عن
القيم واملبــادئ التي تربى عليه
الشــباب الســعودي يف مملكة
اإلنسانية .
كمــا ألقيت خــال الحفل
كلمتني لوكيــل وزارة التعليم
األســرالية وعائلــة املواطــن
األســرايل الذي تم إنقاذه عربوا
فيهــا عــن الشــكر للمبادرة

جامعة "ليدز" الربيطانية تبحث أوجه التعاون في
الربامج العلمية واألكاديمية مع جامعة جدة
حث وفد من جامعة "ليدز"
الربيطانية يف زيارة لجامعة جدة,
أوجه التعاون بــن الجامعتني
يف مجــاالت الربامــج العلمية
واألكاديمية والدراسات العليا.
واطلــع الوفــد الربيطاني
خالل اجتماع موسع عقده وكيل
جامعة جدة للدراســات العليا

انطلــق العــرض األول
ملرسحيــة حيــاة اإلمرباطور
عــى مــرح جامعــة دار
العلــوم بالريــاض وســط
حضور عائــي كثيف  ،بدعم
من الهيئــة العامة للرتفيه .
وأوضــح املديــر العام
ابراهيــم الرشيــدة أن
املرسحية تعرض ألول مرة يف
الرياض حيــث عرضت أربع
مــرات يف جدة بدعــم هيئة
الرتفيــه وجهودهــا املبذولة

بيشــة ســاهمت يف إنجــاح
التظاهرة الرياضية الكبرية التي
حظيت بمتابعة معــايل مدير
الجامعة الدكتور أحمد بن حامد
نقــادي ومــن وكالء الجامعة
للوفود املشاركة من  25جامعة
وكلية أهلية باململكة ،إضافة إىل
تسخري كافة اإلمكانيات إلظهار
البطولة بشــكل الئق لتحقيق
أفضل النتائج.
وقدم الشــمراني شــكره
وتقديــره ملديرية الشــؤون

الصحية ببيشــة ومستشــفى
امللــك عبدالله وهيئــة الهالل
األحمر الذين تواجدوا يف جميع
مسابقات العاب القوى واخرتاق
الضاحية من خالل ســيارات
االســعاف والطواقــم الطبية
يف جميــع املالعب واملنشــآت
الرياضية ،مشــرا ً إىل أنها كان
لها بالغ األثر يف تجنب اإلصابات
من خــال تقديــم النصائح
واالرشادات الطبية لـ 436العبا ً
طيلة أيام البطولة.

البطولية التــي قام بها الطالب
املحميد وتقديرهم لقيم وأخالق
ومبــادئ املجتمع والشــباب
السعودي.
ويف نهاية الحفل سلم القائم
باألعمال وامللحق الثقايف بأسرتاليا
الدكتور هشام خداوردي شهادة
تقدير للطالب املبتعث.
حرض الحفل املستشار سعد
بن نارص األســمري  ،وامللحق
العسكري العقيد سامي املطريي
ورؤســاء املكاتــب واعضــاء
الســفارة وامللحقيــة الثقافية
بأسرتاليا.

انطالق العرض األول لمسرحية حياة اإلمرباطور
على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض

يف ترفيــه املواطنني من خالل
الفعاليات املختلفة  ،مشــرا ً
إىل أن التوجــه للمــرح
الســعودي أمــرا ً البــد منه
الســيما مع تعــدد املواهب
الشابة الســعودية الصاعدة
التي تحتاج لتســليط الضوء
عليها من خالل فن املرسح ،
من جهتها أبدت رئيســة
اللجنــة اإلعالميــة ايمــان
الرجــب اعجابهــا بتكثيف
األلــوان الثقافيــة والفنون

11

املرسحيــة املقدمــة بقالــب
ترفيهــي للعائالت  ,مشــيدة
باللجنــة املنظمــة التــي
سخرت كل جهودها يف سبيل
نجــاح املرسحيــة وايصال
رســالتها الهادفة للمجتمع ،
كما أشــادت بحرص اللجنة
اإلعالمية عىل ايصــال ثقافه
فــن املرسح لكافــه الرشائح
وذلــك مــن خالل تســليط
الضــوء عىل تفاصيــل العمل
عرب التغطيات اإلعالمية .

والبحث العلمي الدكتور عبيد آل
مظف ,بحضــور عدد من عمداء
الجامعة وقيادتها  ،عىل إنجازات
جامعة جدة وبرامجها ورؤيتها
وتطلعاتها  ,وبحث أوجه التعاون
بني الجامعتني يف مجاالت البحث
العلمــي والدراســات العليــا
والربامج املشــركة  ,عالوة عىل

بحث االســتفادة من اإلمكانيات
األكاديمية والبرشية املتاحة لدى
الطرفني.
كما تــم خــال االجتماع
االتفــاق عــى تقديــم مقرتح
تعاون بني الجامعتني سوف يتم
مناقشته مع األطراف والجهات
املعنية.
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هكذا العلم
واألخالق

خلط الحليب مع
أدوية الكحة
لألطفال  ..وفاة!!

حجازي
د .فاطمة محمد
ّ

أمرية فهد الشارخ

َ
كيــف
نــوان
ِص
ِ
يفرتقان.؟!  علــ ٌم مفيــدٌ
ٌ
وخلق عمي ٌد ؛ يرتجمُهما :

تختلــف أدويــة الكحــة
باختالف املــواد الفعالة املكونة
لهــا ،وبالتايل يختلــف تفاعلها
مع أي مواد يتــم تناولها معها،
مثل العنــارص الغذائية أو حتى
مســتحرضات دوائيــة أخرى.
لذا ينصح دائمــا بقراءة النرشة
الداخلية املرفقــة ملعرفة موانع
االســتعمال وأهــم التحذيرات
والتعارضات الغذائية أو الدوائية
وغريها من معلومات قبل تناول
الدواء.
يف ما يخــص تفاعل أدوية
الكحة مع الحليب لم يسجل أي
تداخل دوائــي بني أدوية الكحة
املســجلة بالهيئة العامة للغذاء
والــدواء ومنتجــات الحليب أو
مشــتقاته ,كذلك قامت الهيئة

ال تَحْ َســب ََّن العل َم ينف ُع
وح َد ُه *** ما لــم يُتوَّ جْ
بخالق .
ربُّ ُه
ِ
ُ
قيمــة علمي وعنوا ُن
ما
ّ
  تعال
اس
مســرتي بني الن ِ
ٍ
ٌ
صلف  ،غــرو ٌر  ،عنجهي ُّة
،
ورشو ُر
ٌ
قيمــة وألجله
فالعلــ ُم
ُّ
ُ
َ
كا َد العا لِــم يُصــف مــع
ســل واألنبيــا ِء ..كا َد ،
ال ّر
ِ
ٌ
نعمة و نحن مأمورون
هو
شكرها  تواضعا ً،
بإحسان
ِ
ِ
ً
سماحة  ،إقرارا ً ل ّلذي أعطى
حمــد ا ً ،بــذ ال ً للمعــروفِ
متى اســتطعنا هُ  وهو يف
املقدور؛ فاكتســابُ محبةِ
ْ
ليســت
اس
ــاس ك ِّل الن ّ ِ
الن ّ ِ
مســتحيلة ؛ً
املســتحيلُ
تنتظــ ُر محبّتهم ،احرتامَ هم
َ
وأنت مــل ُء إها ِبــ َك نفو ٌر
وشــعو ٌر بأ نّــك خرقــتَ
َ
َ
وبلغــت الجبــا َل
األرض
ً
ً
طوال؛ ناســيا متناسيا أو
ُق ْل غافال متغافال عن...
تع َّل ِم العلــ َم واعم ْل يا
أ ُ َخ ِّي به *** فالعل ُم زي ٌن
لِمَ ْن بالعل ِم قد ِ
عمال.
تأرسنــي شــخصيةُ
شمول ِ
علمه  ،يف
الخليل يف
ِ
ِ
ّ
تعففه يف تواضعه ...
كان عاملــا ً ويكفيه أ نهَّ
قا َل :
ْ
وإن قرصتُ
ْ
عْ
اِ مل بقويل
َ
ينفعْ
ــك قويل
يف عميل***
وال يرضّ َك تقصريي.

العامــة للغذاء والــدواء بنرش
تحذير من استخدام أدوية الربد
والســعال لألطفال دون ســن
السادســة ،لعدم توفر دراسات
علميــة كافيــة للتحقــق من
فاعلية ومأمونية اســتخدام هذه
املســتحرضات لتخفيف أعراض
الربد والســعال لدى هذه الفئة
العمريــة .وينصح بطرق أخرى
للتخفيــف من أعــراض الربد
والســعال لدى األطفال أقل من
ست سنوات مثل:
أ .إعطاء كميات من السوائل
قــد تفيــد يف ترطيب الجســم
وتسهيل إخراج البلغم.
ب .اســتعمال محلول امللح
كنقط لألنــف (Saline Nasal
.)Drops
ج .يف حالة وجود ارتفاع يف
درجة الحــرارة فإنه من املمكن
اســتخدام األدويــة املخفضة
للحــرارة مثل الباراســيتامول
أو
()Paracetamol
األيبوبروفني (.)Ibuprofen
د .إذا زادت حالــة الطفل
سوءا ً ولم يُلحظ عليه أي تحسن
من أعراض الربد والسعال فيجب
مراجعة الطبيب.

إلى من يهمه األمر ..

عبداهلل المقبل
كلية الهندسة

تعتقد نســبة كبرية من الطالب
أن الحيــاة الجامعية مقترصة
عــى الحياة العلميــة والبحث
عــن درجات عاليــة للحصول
عىل الوظيفة واالســتقرار بال
تقدم ويعتقــد كثري ممن يقود
التعليــم يف الجامعات أن دور
الجامعــات تعليمي فقط ولكن
هل هذا صحيــح؟ من الصعب
الجواب عىل هذا الســؤال ولكن
عند النظر للهدف الرئييس ألي
قطــاع تعليمــي هــو تهيئة

األجيال لبناء املستقبل كل قدر
اســتطاعته ،من املمكن تقوية
مخرجــات التعليم بأســاليب
غري مبارشة تفوق األســاليب
املبارشة يف الواقع والتي تؤدي
إىل أن يمتلــك الطالب مبادئ
العمل الرئيسية أو حتى ممكن
تســميتها من مبــادئ الحياة
وهي -١ :االلتزام
 -٢اإلنتاجية
 -٣القيادية
وهذه املبــادئ مكملة لبعضها
فبيئة العمــل تحتاج إىل التزام
فكثريا ً ما يســقط املبدعون يف
هذه النقطة ويــؤدي إىل خلل
يف العمل وااللتــزام يؤدي إىل
اإلنتاجيــة إذا رســم الهدف
وكليهمــا االلتــزام واإلنتاجية
يقــودان بنهايــة املطاف إىل
القياديــة ،وأفضــل حاضنة
لخلق وتطوير هذه املبادئ هي
األندية والجمعيــات واملراكز
الطالبية التــي يقودها الطالب
ويوثق عملهــم فيها ويعطون
التقدير واالحرتام .

صحيفة
جامعة
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األكزيما
علي محمد العقل
كليه العلوم الطبية
التطبيقية

" األكزيما " التهاب الجلد عىل
شكل جفاف واحمرار او انتفاخ
وتهيج مما يزيد الحكة يف منطقة
من مناطق الجســم ،فهي حالة
مزمنه تصيب جميع االعمار ويكثر
عند األطفال وقد يكون أصحابها
أكثر عرضة ملرض الحساسية .
ال يعلم األطباء ما هي مسببات
األكزيما عىل وجه التحديد ،ولكن
هناك جينات محددة لدى بعض
الناس تجعل برشتهم حساســة
جدًا ،كما يُعتقد بأن النشاط العايل
لجهاز املناعة هــو أحد العوامل
التي تســهم يف حدوث األكزيما
وأيضا الخلــل يف حواجز البرشة
كما أن هناك عوامل أخرى مسببة
لالكزينا مثل التعــرق والربودة
والجو الجاف وغريه ،واستخدام
املواد التي تسبب التهيج كالصوف
والصابون.

أخطاء المدراء

عبدالرحمن الشنقيطي
طالب في كلية اإلقتصاد
واإلدارة

اإلدارة إجماال منهــج تنظيمي
يحشــد املوارد البرشية واملادية
بهدف الوصول إىل غاية يُفرتض
أنها قد حُ ــددت بدقة ،ويحاول
املدراء تحقيق هذا املغزى بأقل
التكاليف املمكنة عىل أن يستفيد
الــكل مــن تحقيــق األهداف
املنشــودة ،إال أن هؤالء املدراء
قــد تعتورهم بعــض األخطاء

وأوجه القصور التي من شأنها
إعاقة عمل املنظمة أو التســبب
يف فشــلها بالكامل ،و أذكر هنا
طائفة من أشهر هذه األخطاء و
ً
فداحة :
أكثرها
 .١عــدم مراعــاة الفــروق
الشخصية بني األفراد :
إن الحديــث عــن الفــروق
الشــخصية يجرنا إىل الحديث
عن تبويــب بات مــن األهمية
بمــكان يف علمــي االجتمــاع
والنفس ،وهو " الشخصيات "،
و الواقع أن لكل فرد شخصيته
وقالبه الفكــري الخاص الذي
يحدد ســلوكه ورؤيته للحياة
وقضاياهــا ،وغياب الوعي لدى
املدير بمشكلة الشخصيات وما
يناســب كل لون منها قد يدفعه
إىل اتخــاذ إجــراءات كارثية،
كأن يك ّلف شــخصية حساسة
وخجولة بــاإلرشاف عىل عمل
جماعي أو يقوم بتعيني فرد نزق

وعصبي يف العالقــات العامة،
حيث يتحدث بشــكل يومي إىل
جهات خارجيــة وهو يفتقد إىل
أبسط مقومات الدبلوماسية.
 .٣البدء مــن الصفر بدل البدء
من حيث انتهى السلف :
فحني يتــوىل مديــر أو رئيس
جديد زمام السلطة يقوم بنسف
ما أنجز سلفه الســابق والبدء
باســراتيجية تكتيك تنظيمي
جديد غــر مألــوف ،يُصاب
املــرؤوس هنا بعــدم االرتياح
ويخالجــه يشء مــن التوجس
واالرتياب إزاء اإلدارة الجديدة،
وبمثل هذه االجراءات التعسفية
قــد تعطــي اإلدارة الجديدة
انطباعا ً ســلبيا ُ عن نفسها لدى
املرؤوســن ،إذ هم سيصفونها
بالغرور والعسف الذي ال مربر
له ،أضف إىل ذلك أن اسرتاتيجية
البدء من الصفــر مكلفة جدا،
فهي تجــر املنظمــة إىل نقطة

البدايــة من جديــد عىل عكس
اســراتيجية البــدء من حيث
انتهى الســلف التي تســتدعي
فقط إجراء إصالحات وتعديالت
عىل الوضــع القائــم ومن ثم
البناء عليه بصياغة اسرتاتيجية
متجــددة واالنطــاق بها نحو
األمام وهذا ما فعله اإلسالم إبان
يلغ عادات
ظهوره ،فاإلسالم لم ِ
العرب باملطلق ،بل ضبطها وفق
منهجية ســماوية وأقر الصالح
منها ،وأصلح منها ما اســتدعى
اإلصالح .
 .٣عــدم القــدرة عــى إدارة
االجتماعات :
تُعقــد االجتماعــات من حني
آلخــر لتباحث بعــض األمور
التي قد يكــون بعضها طارئاً،
ويأتــي كل فــرد إىل االجتماع
ويف جعبتــه اقرتاحــات يرى
أنها ستحل املشــكلة موضوع
البحــث ،وهذا معنــاه أننا عىل

موعد مــع لقاء تختلــف فيه
وجهات النظر ويديل كل طرف
فيهــا بدلوه ،وعجــز املدير يف
مثل هذه الحاالت عن إدارة هذا
امللتقى بالشكل الفعال سيؤدي
إىل نتائــج غري محمــودة مثل
اســتفحال النزاعات والتعصب
وهدر الوقت والغوغائية وتداخل
األفكار بســبب كثرة االستطراد
والشــخصنة وغياب املوضوعية
بدل أن تتالقح أفكار الحارضين
لتنتج أفكارا ً جديدة ومثمرة.
وأنا ال أعنــي هنا منع الخالفات
مــن الظهــور ،إنمــا ضبطها
لئال تخرج عــن حدها املعقول
وتتحول إىل نزاع يو ّلد الكراهية
واألحقاد بني األعضاء.
وللمزيد مــن الفائدة حول هذا
املوضــوع ابحــث يف قوقل عن
كتــاب " 100خطــأ إداري"
للخبري اإلداري محمد فتحي .

صحيفة
جامعة
القصيم

العمل الجماعي
بروح الفري�ق  ..يحرك
السواكن

رأي
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مواهب  ..تفوق
الوصف
يجب االعتناء بها

كاريكاتري

عبداهلل العواد

سليمان  علي الرشيد

طالب كلية العلوم واالداب

طالب كلية الصيدلة

التغيري سنة الحياة وسمتها،
فيه يكون التطوير إىل األفضل يف
كل يشء..
ولكي يصبح التغيري والتطوير
ثقافــة تتعاقب عليهــا األجيال
البد من تنميته وترســيخه ،وذلك
بتشجيع الطالب والطالبات وحثهم
عىل اســتخراج طاقتهم  الذهنية
والجسمانية الكامنة فيهم وجعلهم
يبادرون إىل القيام بالنشــاطات
التي تخدم األهداف العامة ضمن
ضوابط زمنية وكمية ونوعية.
وما نراه اليــوم من تطوير
وتحفيــز للطــاب والطالبات
داخل أروقــة الجامعة من خالل
إدارة الجامعة ممثلــة بعمدائها
وإداراتها قادرة عىل التأثري عليهم
التباع أســلوب عمل أفضل ،مثل
العمل الجماعي ببث روح الفريق
فيهم .وجعلهم يعملون بكفاءة أعىل
وتطوير  شخصياتهم  من خالل
استثمار جهودهم وإتاحة الفرص
لهم حتى يصبحوا  شــخصيات
مؤثرة  يف املجتمع ومســاهِ مة يف
االرتقاء فيه.

الكائنات المعدلة
وراثيا ()GMO
أمجاد إبراهيم العميل
طالبة في كلية التمريض

قدمنــا نحــن طالبــات
الســنةالثانية تمريض مرشوعا ً
بعنوان الكائنــات املعدلة وراثياً..
تحديــدا ً كان األكل املعدل وراثيا ً
وهو أكل يتــم تعديله باملختربات
جينيــا ً أللوانه والشــكل والطعم
وحتى مدة الصالحيــة طبعا ً هذا
نتيجته عائدة عىل أجسامنا وهذا ما
تطرقنا له أكثر
بحيث أن هــذا األكل يدخل
أجسامنا و ينشط الخاليا الرسطانية
مسببا ً انواعا ً كثري ًه من الرسطان
وبأقل الحاالت مسببا ً أورام
وأمــراض الكبد والرتســبات ..
وبعض األمثلة من الرشكات التي
نستهلكها كل يوم (، )١
وبمجرد النظر ملكونات املنتج
يُكتب نشــاء الــذرة املعدل زيت
الصويا املعدل وهكذا ..
زارنا يــوم األربعاء املوافق ٧
فرباير بالبهــو الجامعي اكثر من
 ٣٨٠شخص  ،وكذلك رفعنا فيديو
يرشح رشحا ً مبسطا ً بأصواتنا عىل
اليوتيوب وشاهده  672مشاهدة
باللغةِ العربيةواالنجليزية لعلها أن
تصل لكم لتنبهكم عما نتناوله .
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بعقلة الصقور

األمن السيرباني في جامعة القصيم

عبدالرحمن بن محمد المهوس
عمادة تقنية المعلومات

حينمــا تجــد مــا يتجاوز
الـ(  )150مليــون جهاز يف
اململكــة العربية الســعودية
مرتبــط باإلنرتنــت بحاجة
َّ
ماســـة جــد ا ً إىل األمــن
الســيرباني فإنــك تبتســم
َّ
وتتنفــس ثقة َّ
بأن
ســعادة
حكومــة خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز -أ يَّــده الله -
وصاحب السمو امللكي األمري
محمد بن ســلمان ويل َّ العهد
لم تتوان عــن االهتمام بهذا
الجانــب الحيــوي واملتعلق
بأمــن الدولــة واهتمامهــا
بالفرد أساس املجتمع.
ولقــد ارتســمت الخطوط
العريضة للعمــل يف جامعة
القصيــم حينما تــ َّم االلتقاء
بمعايل مديــر جامعة القصيم
الدكتور/عبدالرحمــن بــن
حمد الــداود مع فريق العمل
بعمــادة تقنيــة املعلومات
وكان الحديث يف أساســيات
وجزئيات األمــن املعلوماتي
واملرتبــط بأمن الحاســوب
مع التحــول الوطني 2020
ورؤيــة الســعودية 2030
يتبــادر للذهن مــا يُعرف
اليــوم بـ(األمن الســيرباني
 )Cyber Securityبعــد
صدور األمــر امللكي القايض

بإنشــاء "الهيئــة الوطنية
لألمــن الســيرباني" ،حيث
َّ
أن الحــروب الرقميــة باتت
مهمة والتصدي لها واملبادرة
بالتصــدي لهــا وإبطــال
َّ
وأن الســعودية
مفعولهــا
دخلت بقــوة وحز ٍم وعزم ،و
يرأس مجلــس إدارتها معايل
الدكتور/مســاعد بن محمد
العيبــان وعضويــة كل من
معــايل رئيس أمــن الدولة،
ومعايل رئيس االســتخبارات
العامة ،ومعــايل نائب وزير
الداخليــة ،ومعايل مســاعد
وزير الدفــاع رضورة حتمية
تحفــظ البنيــة األساســية
والبيئة املعلوماتية الواســعة
وجعلهــا الجهــة املختصة يف
اململكــة باألمن الســيرباني
واملرجع الوطني يف شــؤونه
بهدف تعزيز األمن السيرباني
للدولــة حمايــة ملصالحهــا
الحيويــة وأمنهــا الوطنــي
والبنــى التحتية الحساســة
فيها مــن أي محاوالت عابثه
كائن مَ ْن كان.
من
ٍ
ومن هــذا املنطلــق ع َّززت
جامعة القصيــم أهمية هذا
التوجة مــن لــدن القيادة
الحكيمــة وبــادرت كليــة
العلــوم واآلداب بمحافظــة
الرس بإقامة محارضة قيمة
بعنــوان (الهيئــة الوطنية
لألمن الســيرباني) بالتعاون
مع النــادي الطالبي وتنظيم
قســم علوم الحاسب قدمها
ســعادة الدكتور/محمــد
عبــاس األمني اســتاذ أمن
املعلومات املســاعد وذلك يف
تاريخ 2017 /11 /20م.
حيث َّ
أن األمن السيرباني بات
ُ
رضورة ملحــة يف قطاعات
الدولة املدنيــة واألمنية وهو
ما يضمن بــإذن الله تعاىل
توافــر واســتمرارية عمل

نظــم املعلومات،وتعزيــز
حماية ورسيــة وخصوصية
البيانــات الشــخصية مــع
اتخــاذ جميــع التدابــر
الالزمــة لحمايــة املواطنني
واملســتهلكني عىل ح ٍد سواء
مــن املخاطــر املحتملة يف
مجاالت اســتخدام اإلنرتنت
املختلفــة وهو مــا تفاعلت
معه عمــادة تقنية املعلومات
بقيــادة عميدهــا الدكتور/
عادل بن عبداللــه العريني
يف املبــادرة بتأمني املنظومة
الرقميــة و البيئــة اآلمنــة
يف شــبكة جامعــة القصيم
واملبــادرة الجبَّــارة وفقا ً
ألحدث األنظمة املتوافرة عىل
مســتوى العالــم بالتصدي
للهجمــات اإللكرتونيــة و
الحروب الرقميــة بمنع أي
تجــاوزات محتملــة و ت َّم
رصــد محــاوالت متعددة
من قِ بَــل دول (روســيا و
الصــن و إيــران) وبفضل
اللــه لــم تتم َّكــن أيٌّ منها
مــن االخرتاقات واســتمرت
الحماية الفعَّ الــة يف جامعة
القصيــم بقيادة مهندســن
ســعوديني عىل كفاءة عالية
ودورهــم مشــهود بتطبيق
األمن الســيرباني ،واملتمثل
بـ(تعزيز حماية الشــبكات
وتعزيز حمايــة أنظمة تقنية
املعلومــات و تعزيز حماية
أنظمة التقنيات التشــغيلية
ومكوناتهــا مــن أجهــزة
وبرمجيات ،ومــا تقدمه من
خدمــات ،ومــا تحويه من
بيانــات ومراعــاة األهميَّة
الحيويَّة املتزايــدة و كذلك
الصناعــة الوطنية يف مجال
األمــن الســيرباني واملرجع
الوطنــي املعلوماتي وحماية
مصالح الســعود يَّة الحيوية
وأمنهــا الوطنــي والبنــى
َّ
الحساسة فيها).
التحتية

شــأن متصــل باألمــن
ويف
ٍ
الســيرباني انبثــق اإلتحاد
الســعودي لألمن السيرباني
( )SFCSP
والربمجــة
Saudi Federation for
Cyber Security and
 )Programmingبصفتــه
منظمــة وطنية تحــت مظلة
اللجنــة األوملبية الســعودية
كأول اتحــاد يرأســه معايل
املستشــار يف الديوان امللكي
األستاذ/ســعود القحطاني
والــذي تــم معــه التوقيع
عــى مذكرتــي التفاهم مع
"مايكروســوفت و سيسكو"
حيث الســعي الحثيــث لبناء
قــدرات محليــة واحرتافية
يف مجــال األمن الســيرباني
والربمجــة بنا ًء عــى أفضل
املمارســات واملعايري العاملية،
بهــدف إيصــال اململكــة
العربية السعودية إىل مصاف
الــدول املتقدمــة يف صناعة
املعرفــة التقنيــة الحديثــة
وهي خطوة تصب يف مصلحة
الوطــن واملواطــن لتحقيق
التبادل املعــريف مع الرشكاء
وتوطني القدرات الســعودية
يف املنظومة الرقميــة للمملكة
ومــن أهمها جــذب املواهب
الوطنية وصقلهــا بالتدريب
العايل واملمارسة بإقتدار.
وختامــا ً يتطلــع منســوبو
جامعة القصيــم و طالباتها
و طالبهــا إىل اللحظــة
التاريخيــة بتوقيــع مذكرة
تفاهم مع االتحاد الســعودي
لألمــن والربمجــة للتعاون
بهذا الشــأن الحيوي وتكون
الجامعة مــن أوىل الجامعات
املبــادرة يف تفعيــل الحماية
لألمــن املعلوماتــي والذي
اهتمَّ ــت بــه عمــادة تقنية
املعلومــات لحمايــة األمــن
الوطني والبيئة اآلمنة.

ال يخفى عىل قارئ املقال!
أن هنــاك طاقات شــبابية
ومواهب إبداعية يف مجتمعنا
تفــوق الوصــف! تمتلك
املقومات واملهــارات كي تعطي
نفســها إثباتا ً بوجودها ..وأنها
نعمة عظيمة من الله..
ويجب عىل أفــراد املجتمع
تمام العناية بها
وتوفري الدعم املادي واملعنوي
لها ..وتطويرها ((كي نحافظ عىل
هذه الطاقات الهائلة))..
يف الغالــب ..مجتمعنا يميل
إىل عــدم اإلنصــاف يف حق هذه
الطاقات ..بل الثروة التي رسعان
ما تندثر!
مجتمعنا ..هو املدرسة ..هو
البيت ..هم سكان الحي
هم الجهات املختصة برعاية
املوهوبــن ..هــم الداعمون هم
الصادقون
هم الذين يضعــون ميزانا
ومكيــا واضحــا لهــذا الكم
العظيم!!
مشــكلتنا ..يف أننا ال نعطي
من أوقاتنا وأموالنا لهؤالء..
مشــكلتنا أعظــم تصل إىل
مرحلة الكذب والوعود الواهية!!
وعىل سبيل املثال!..
فكم مــن موهــوب ومبدع
قال( :خذلني أحدهــم ..قدمت
له ما أملــك لتقديمه ورفعت من
ســمعت عمله ..ووعدني بتقدير
موهبتي ودعمها وشكر جهدي..
فخذلني)!
ياللعجب! كيــف ملوهبة أن
تدفن؟ بعدم تقديرها!..
ولــو قــدِّرت لصنعــت
لنفســها تاريخا ً مرشقا ً تخدم به
مجتمعها..
واألعجب! أن هــذه املواهب
تندثــر يف بداية عمرها ..لم تته َن
بعد! ولم تُقدم كل ما لديها..
كلمة مــرف أو كلمة معلم
أو كلمة أب أو أخ أو صديق أو....
إىل أخره! قد تنهي موهبة شاب ال
يتجاوز عمره العرشين سنة!!
مجتمعنــا ..أرجوك خفف
من صدمتــك ..وأيقض ضمريك
واحرتم ذاتك ..وقِف مع نفســك
وقفة الصادق ..ولتنصف شبابك
املبدعني !..فهم يمتلكون اإلبداع يف
شتى املجاالت !.أعطهم..احتضن
مــا يمتلكون..دعهــم ينطلقوا
بتشجيعك!!
وعند ذلك تتوفر لدينا طاقة
دائمة وثروة مكنوزة!
نبني بها مســتقبالً حافالً
بالنجاحات واإلنجازات .

14

تقري�ر

العدد  25 | 65جمادى األول  11 | 1439فرباير 2018

صحيفة
جامعة
القصيم

معمل ُمتطور في التشخيص السريع والمبكر للميكروبات بكلية الصحة
العامة والمعلوماتية الصحية بالجامعة
تقر ي�ر :علــي الحربي

جهاز البصمة
الربوتينية
MS TOF-MALDI, LT
Microflex
من أحدث أجهزة
المعامل بالكلية
يعــد معمــل األحيــاء
الدقيقــة بكلية الصحة العامة
واملعلوماتيــة الصحيــة من
أفضل وأحدث املعامل املتقدمة
املوجــودة بالجامعة ،إذ إنه
يحتــوي عىل عــدد كبري من
األجهــزة املتطورة التي تلعب
دور ا ً مهمــا ً يف التشــخيص
الرسيع واملبكــر للميكروبات
املختلفة ما يســهم بشكل كبري
يف التحكــم والســيطرة عىل
األمراض املختلفة باملنطقة.
وأكــدت الكليــة أن هذا
املعمــل يعتمد يف األســاس

يعد هذا المعمل من
المعامل ذات الكفاءة
والقدرة المتميزة
لخدمة المجتمع
عــى معايــر تتلخــص يف
الدقــة والجــودة والرسعة
والحرص الشــديد عىل تأمني
أحدث مســتجدات تكنولوجيا
املعامــل الحديثــة طبقــا
لرؤية الجامعــة ومن أحدث
وأهــم األجهــزة املوجودة
باملعمــل وغــر املتوفــرة

بمعظــم املعامل األخرى منها
جهــاز البصمــة الربوتينية
MS TOF-MALDI, LT
 Microflexاملعــروف عامليا ً
برسعته وقدرته التشــخيصية
لألمــراض البكتريية املختلفة
مثل أمــراض الحمى املالطية
و الســل الرئوي باستخدام
أشــعة الليزر ،كذلــك جهاز
فآيتك الذي يقوم بالتشخيص
الكيميائــي الرسيــع للبكرتيا
System
والفطريــات
Vitek
2
Compact
باإلضافــة إىل جهــاز عزل
املــادة الوراثيــة أتوماتيكي
 Gene Quick 810وجهــاز
الباشــيب لعمل جيل الربوتني
األوتوماتيكــي وتشــخيص
الجينات املختلفة Touch 24
.GX Lab Chip
كما يتوفــر بالكلية جهاز
ريالتايــم بــي يس أر 7500
فاست System PCR Time-
7500/7500 Real Fast

والذي يقوم بالتحقق وتحديد
كميــة الجينــات املوجودة يف
امليكروبــات املختلفة ،وجهاز
بى يس أر PCR T100القادر
عىل تحديــد الجينات املختلفة
للميكروبات ،ويعد هذا املعمل
مــن املعامــل ذات الكفاءة
والقــدرة املتميــزة لخدمة
املجتمــع من خالل الكشــف
والعــاج املبكر لألمــراض
املعدية املختلفة.
مــن جانبــه بــن عميد
الكليــة الدكتــور فهــد بن
محمــد البجيــدي إن املعمل
يهــدف إىل خدمــة املجتمع

وإيجاد الســبل املناسبة لحل
مشــكالته املتعلقة بتشخيص
وعالج األمــراض امليكروبية
املختلفــة وكذلك املشــكالت
املتعلقــة بأمــن وســامة
الغــذاء والتغذيــة واملياه،
ويقوم بتقديم االستشــارات
الفنيــة املجانيــة يف مجال
تخصــص املعمل ،وتحســن
جــودة األداء يف مــا يتعلق
بالربامــج التعليمية من خالل
تدريب الطالــب داخل بيئة
تدريبية متقدمــة ،باإلضافة
إىل تقديــم الدعــم الكامــل
ألعضاء هيئة التدريس داخل

الجامعــة   لالســتفادة من
إمكانيــات املعمــل يف تقديم
أبحــاث حديثــة ومتطورة

البجيدي :المعمل يقدم
االستشارات الفنية
المجانية في مجاالت
تخصص المعمل
تخــدم املجتمــع والبيئــة
ا ملحيطة .
الدكتــور
وأضــاف
"البجيــدي" إن مــؤرشات
األداء توضــح زيــادة عدد

األبحــاث املنشــورة مــن
تجــارب تــم القيــام بها
باملعمــل يف مجــات عاملية
ذات معامــل تأثــر متقدم
 ،كذلــك زيــادة املشــاريع
البحثيــة التي يشــارك فيها
املعمل عىل مســتوى املنطقة
واململكة بشــكل عــام منها
ثالثة مشــاريع بحثية مقدمة
من الجامعة وثالثة مشاريع
أخــرى مقدمة مــن مدينة
امللــك عبد العزيــز لألبحاث
العلمية والتي تخدم بشــكل
مبارش يف حل بعض املشــاكل
التشــخصية ألهــم األمراض

مثل كورونا الرشق األوسط،
الحمــى املالطيــة وكذلــك
الكشــف عن مســببات تلوث
الغــذاء والهــواء امليكروبية
والحد من انتشــار األمراض
املعدية واملشــركة وامللوثات
البيئية من خالل التشــخيص
الرسيع واملبتكــر ،باإلضافة
إىل دراسة مبدئية حول كيفية
السيطرة والقضاء عىل بعض
األمراض يف منطقــة القصيم
من خالل مرشوع الدراســة
املســحية والتي يتم تنفيذها
من قبل الكليــة بالرشاكة مع
الجهات ذات الصلة.

صحيفة
جامعة
القصيم

أخبار الجامعة
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حملة لمكافحة السمنة  ..وأخرى ألمراض الفم واألسنان
بكلية العلوم الصحية بالرس
نظمت كلية العلوم الصحية
التطبيقية بالرس بالتعاون مع
عمــادة خدمة املجتمــع ،للعام
الثالث عــى التــوايل حملتني
توعويتني إحداهمــا عن كيفية
مكافحة السمنة والوقاية منها،
واألخرى للتوعية بطرق الوقاية
من أمــراض الفم واألســنان
تحت شــعار "حارب السمنة"
و"ابتســم للحيــاة" ،وذلــك
بالتنسيق مع الجهات الحكومية
والخاصة ،بهدف املســاهمة يف
توعية املجتمع بمخاطر السمنة
وآثارهــا عىل حياة اإلنســان،
وتوعيــة الــزوار بأمــراض
األسنان وســبل الوقاية منها،
حيث بلغ عدد املســتفيدين من
الحملة والتــي نفذت يف إحدى
األسواق التجارية حوايل ١٥٧٢
مستفيدا.
وتضمنــت الحملــة عدة
خدمــات قدمها طــاب الكلية
للزوار حول طرق املحافظة عىل
األســنان واألعراض املصاحبة
للتســوس ،وقدمــوا نصائح
طبية عن أنواع الغذاء الصحي،
باإلضافــة إىل عــرض لبعض
املجســمات التوعوية ،وعروض
لشــخصيات كرتونية لألطفال
من خالل ركــن مرسح الطفل،
وذلك بهدف إيصال الرســالة
التوعوية بأسهل الطرق.
وقد دشــن الحملــة وكيل
محافظــة الرس األســتاذ بدر
بــن محمد العســاف وكان يف
اســتقباله الدكتــور بدر بن
إبراهيم الحربــي وكيل الكلية
للتخطيط والتطوير والجودة.
مــن جانبه أكــد الدكتور
عبدالله بــن صالح الرثيع عميد

الكلية عــى أهميــة مثل هذه
الحمالت الصحية التي تستهدف
رشائح املجتمع املختلفة ،والتي
تســعى الكلية مــن خالل هذه
الحمالت لرتســيخ السلوكيات
الصحية السليمة وخلق مجتمع
صحي ،موضحا ســعادته  بأن
الكلية دأبت من خالل أقسامها
املختلفــة عىل تنفيــذ حمالتها

وبرامجهــا املجتمعية والصحية
داخــل وخارج أســوار الكلية
بحيث تخــدم أكرب عــدد من
رشائح املجتمع املختلفة.
وأوضــح "الرثيــع" أن
حملة حارب الســمنة وبرنامج
ابتســم للحياة قد زارتا العديد
من املــدارس الحكومية بكافة
مراحلها املختلفــة ،كما زارت

الحملــة الجهــات الحكومية
دخل املحافظة وخارجها ،حيث
تضمنت زيــارات للكلية التقنية
بالرس وسجن املحافظة ومركز
التأهيل الشامل بالبكريية ونادي
الحديثي لإلعاقة بالبكريية.
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كلية الزراعة والطب البيطري
ت�كرم بطل فيديو «إنقاذ الناقة»

كرمت كلية الزراعة والطب
البيطري الطبيب البيطري خالد
املشوح صاحب مقطع الفيديو
الذي تداولته مواقــع التواصل
االجتماعــي عىل مــدار األيام
املاضية ،والذي تم تصويره أثناء
قيامه بإنقاذ حيــاة ناقة كانت
ملقاة عىل أحد الطرقات ،يف مقطع
أبرز الجانب اإلنساني املميز لدى
الطبيب الشاب الذي يعترب مثاال
يحتذى معربا عن أخالق ومبادئ
وقيم الشباب السعودي.
وكان "املشــوح" قــد قام
بإجــراء فحص عاجــل للناقة
كشــف عن إصابتها بحالة من
اإلعياء الشــديد ،بعد أن اعتقد
صاحبها بأنها قد فارقت الحياة،
فذهب مرسعا ً للعيادة البيطرية
بالجامعة وجلب الــدواء الالزم
لعالجها ،كمــا أعطاها جرعات
من الفيتامينات اإلضافية ،ومن
ثم تحســنت الحالــة الصحية
للناقة لتقوم بصحة أفضل وتعود
لصاحبها.
وعرب الدكتــور خالد باني
الحربي عميد كلية الزراعة والطب
البيطــري خالل حفــل تكريم

املشــوح ،عن فخــره واعتزازه
بالطبيب املكرم ،الذي قدم أروع
صور املهنية واإلنســانية ملهنة
الطب البيطــري ،مؤكدا أن هذا
املوقف اإلنساني ينم عن خربته
يف معالجة الحيوانات وتطبيقه
للقيم التدريبيــة التي تلقاها يف
جامعة القصيــم ،باإلضافة إىل
معدنه األصيل ومسارعته لتقديم
يد املساعدة للمحتاجني.
كما أشار "الحربي" إىل أن
هذا التكريــم ما هو إال احتفالية
بسيطة إلبراز تميز هذا الطبيب
وعمله الرائع ،مؤكدا ً عىل أن الطب
البيطري يتطور ويعزز اهتمامه
باملجتمع بمثل هذه األعمال.
من جانبه قال الطبيب خالد
املشــوح" :إن هذا العمل واجب
علينا جميعاً ،وهذه اإلنسانية أمر
بها ديننا اإلسالمي وعززته مهنة
الطب البيطــري" ،كما عرب عن
سعادته باهتمام املجتمع جراء
ما حصل ،مضيفا ً بأن حســابه
عىل مواقــع التواصل االجتماعي
"سناب شات" كان عدد متابعيه
 100قبل هذا املقطع لريتفع إىل
 9000متابع بعد نرش املقطع.

كلية العلوم و اآلداب بالرس تزور متحف مدينة بريدة
عبداهلل العبيد

نظمت كليــة العلــوم و
اآلداب بالرس زيارة طالبية إىل
املتحف الوطنــي بمدينة بريدة
 ،وذلك تحــت رعاية ســعادة
الدكتــور ابراهيم البلطان عميد
الكلية ،والدكتور بدر الضلعان
وكيلهــا للشــؤون التعليمية،
وتحت شــعار حملة ( معا ضد
اإلرهاب و الفكر الضال) .
حيث تجــول الطالب داخل
أروقة املتحف وشاهدوا تاريخ
اململكــة ومنطقــة القصيم ،إذ
ضــم املتحف جانبــا من تراث
املنطقــة ،والعديد من املقتنيات
والقاعــات التاريخية والعلمية
والثقافيــة ،وجناحــا لرجال
العقيالت ،وجناحا ً خاصا ً بامللك
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل
سعود مؤســس اململكة العربية

الســعودية ،يضــم ســيارته
الخاصة ،وقاعة للرتاث الشعبي،
وقاعــة آلرامكو الســعودية،
كما اطلــع الطالب عىل عدد من
املؤلفات املنشــورة عن مدينة
بريــدة ومنطقــة القصيم من
خالل مكتبة املتحف.
ويف نهايــة الزيــارة قدم
مــرف النــادي الطالبــي
شــكره وتقديره ملدير املتحف
عىل حســن االســتقبال ورشح
املسؤولون للطالب عن املتحف
 .ويعد متحــف مدينــة بريدة
والــذي افتتــح يف -11-20
1419هـــ والخاضع إلرشاف
أمانة منطقــة القصيم رصحا
حضاريــا وتراثيــا وثقافيــا
يرصــد عبق املــايض وأصالة
التاريخ ويحكي عن تراث اآلباء
واألجداد ،ويحظى املتحف بدعم
أمري منطقة القصيم ،وقد أسهم

أهايل مدينــة بريدة بوجود هذا
الرصح الرتاثي الكبري .ويحتوي
عىل قطــع تراثيــة وصور عن
مدينة بريدة ويعــرض أفالما
توثيقيــة عن امللــك عبدالعزيز
وتوحيــد اململكــة العربيــة
الســعودية ،وأيضا عن منطقة

القصيــم ويتكون من أقســام
اإلدارة واالستقبال البهو وقاعة
الــراث الشــعبي وجناح دارة
امللك عبدالعزيز وقاعة املعارض
(جناح العقيالت وجناح أرامكو
واملتحــف العلمــي والصور
وجناح املعادن واملكتبة وقســم

اإلعــام والعالقــات وقاعــة
الربوجكــر لعــرض األفالم
الوثائقية) .ويضـــم مجموعة
من الصــور التاريخية القديمة
ملدينة بريدة ونماذج لحيوانات
محنطة ومحفوظــة لحيوانات
من البيئة الصحراوية كما أقامت

وكالة وزارة الطاقة والصناعة
والثروة املعدنية جناحا خاصا،
لعــرض نماذج مــن الصخور
واملعــادن واملصنوعــات التي
تدخــل يف تركيبها هــذه املواد
يف منطقــة القصيــم مدعومة
بالنرشات والخرائط والصور.
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مبتعثني من دولة الجبل األسود يتصفحون صحيفة الجامعة
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معرض النخلة لحظة بدء استقبال الزوار
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تصوي�ر :فهد الضويفري

صورة جوية للمسطحات الخضراء بالمدخل الرئيسي للمدينة الجامعية
تصوي�ر :رائد السليمي
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كلية التمريض بالجامعة تقيم حملة «الكائنات المعدلة وراثياً»
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شيء هني

حنان عبدالعزي�ز

أقامــت طالبــات الدفعة
الثانيــة يف كليــة التمريــض
بالجامعة برنامجــا جاء تحت
عنوان"  الكائنــات املعدلــة
وراثيــاً" وذلك يــوم األربعاء
املوافق ١٤٣٩/٥/٢١هـ يف بهو
الجامعة والذي تضمن حضور ما
يقــارب  ١٥٠زائرة من مختلف
الكليات وأعضاء هيئة التدريس
بكلية الطب والكليات األخرى.
ويهدف الربنامج إىل توعية
جميع الفئات العمرية من أمهات
ونســاء فتيات املجتمع ،وتخلل
الربنامج عدة محاور رئيســية
مثل   :ما هــو التعديل الوراثي,
التعريــف بــأرضاره ,وكيف
بدأ  ,باإلضافة إىل أنه تم توضيح
اكتمال الدراســة طويلة األمد يف
ســبتمرب عام ٢٠١٢م عىل تأثري
الكائنات املعدلــة وراثيا ً والتي
تستهلكها الكائنات الحية حيث
أن  GMOيحول الطعام إىل سم
واســتهالك مثل هذا النوع من
األطعمة يتسبب يف زيادة فرص
اإلصابة بمــرض الرسطان لكل
من تناولها ،وتــم عمل تجارب
عىل الفرئان وتبــن أن األطعمة
الوراثية تســببت بنمــو أورام
مروعة وأمــراض مرتبطة بها ،

أ.د .فهد الضالع

حول إشارة القرعاء..
َعربة و ِعربة
و  ٧٠أيضا ً من اإلناث ماتت قبل
األوان وعمليا ً جميعهم كان سبب
الوفاة تلف يف بعض األعضاء .
وتم رشح تحميل  ٣تطبيقات
تســاعد عىل كيفية التمييز بني
املنتجــات املعدلــة وراثيا ً وبني
غريها للمعرفة واستخراج البدائل
لها ،وذلك تأكيدا ً عىل معرفة هل

هي وراثية أم ال ،باإلضافة إىل أنه
تم توضيح بأن معظم الرشكات
املصنعة للمنتجــات الوراثية يف
فرتة التسعينات كانت يف ازدياد
مضاعف ،وأن األطعمة املتواجدة
يف األسواق تحتوي عىل مكونات
معدلــة وراثيا ً بنســبة ، ٪٧٩
حيث أنــه يوجد رشكات تحارب

املنتجــات الوراثية كمنتجات آي
هريب ،وكما تم رسد قصة آنذاك
المــرأة أجنبية توفيــت ابنتها
أثر املنتجــات الوراثية ،وختاماً،
اســتدامة مثل هذه الرشكات يف
مستقبلنا خطر ،قد يملكون قوة
الصناعة ولكننــا نملك بعضنا
البعض ،فوحدتنا تكفينا.

يفعلن برنامج «مرض الزهايمر»
طالبات كلية التمريض بالجامعة
ِّ
للتوعية بأضراره
حنان عبدالعزي�ز

نظمت طالبات السنة الثانية
بكلية التمريض بالجامعة نشاطا
تثقيفيا جــاء للتوعية من مرض_
الزهايمر وذلك يف يــوم األربعاء
املوافــق ١٤٣٩/٥/٢١هـ من
أجل إنتاج أمــة واعية للمحافظة
عىل كبار السن كونه الفئة األكثر

ً
عرضة لإلصابة بهذا املرض ،وتم
حضور نحو قرابة  ١٠٠مستفيدة
يف بهــو الجامعة ،وذلــك بهدف
الحصول عىل معلومــات كافية
واالستفادة منها مستقبالً ،وتوثيق
ذلك يف منشورات تم توزيعها لتعم
الفائدة وتم رشح بعض التفاصيل
وتوعيــة كبار الســن وتم وضع
محاور رئيســية  :كيف ستكون

ردة فعلك  ,وماذا ســتفعل؟   ,و
تم البحث عــن إحصائيات مثبتة
محليا ً وعلمياً ،وتبني أنه خالل ٣
أعوام يرتفع عــدد اإلصابة بهذا
املرض حتــى  ٪٢٢وأن اإلصابة
بني األفراد الذين تعدوا ســن الـ
 ٦٥ســنة تتضاعف ،واملتوقع أن
مرىض الزهايمــر يف ازدياد أيضا ً
خالل عــام  ٢٠٥٠حوايل ١٣٥

مليون ،وتم وضع مجسم كرتوني
المرأة مســنة كتبت عليه عبارة
"أذكرونــي عندما أفقد ذاكرتي"
والتي تحث عىل عدم نسيان كبار
ً
الذاكرة  إضافة
السن خالل فقد
إىل أنه قامــت الطالبات بتوزيع
عبارات مكتوبة "بال ننســاهم"
فهم بالفعل أحــق باهتمامنا ردا ً
للجميل الذي قدموه .

قبيل اإلشــارة املروريــة القريبة مــن الجامعة من
الجهة الرشقية غصت املســارات كلها ملسافة الكيلو مرتين
وأكثر يف تمام الســاعة الســابعة والنصف ..ثم ملا أذنت
اإلشــارة باالنطالق نحو بوابة الجامعة إذا األمر مختلف
عن كل يــوم ..إنه يوم مشــهود ..ذلك أن عــى اليمني
بعد اإلشــارة بقليــل ..تتواجد جنــازة بجانب الطريق
وقد غطيت ورشع منســوبو الهالل األحمــر لرفعها عن
األرض إىل حيث تأخذ طريــق النهاية كحال الكثريين من
املغامريــن عرب بوابة الرسعة املفرطــة وتضييع القواعد
املرورية ..
إنه مشــهد وقع أمامي حينها ..فاســتوقف الكثريين
غريي من الشــباب والطالب ..فبعضهم ظل يميش بهدوء
..وبعضهم توقــف وقد أخذته العِ ــرة والعَ ربة ..مأخذ
الحذر ..
ثم ملــا يتجاوز ..يمر بعبــارات مؤثرة حول الرسعة
ومخاطرها ..حيث تقول :
نظرات رسيعة لشاشــة جوالك ربما كلفتك حياتك ..
ليس املغامر بمحمود وإن سلم ..
وغريها من العبارات ..
ومع أن املشــهد تمثييل لحملة توعوية ..إال أن الواقع
الخانــق لبعض الســيارات والحركــة املرورية لبعض
الســائقني ال تزال ذات أبعاد ملغومة ..فإدراك التحضري
مع األســتاذ هاجس يُذهل الطالــب الجامعي فينىس أن
سالمته أوىل ..وتركيزه عىل املقود أكثر رضورة ..
همسة :
تذكر أن تســارع ســيارتك متصل بتسارع نبضات
قلوب تنتظرك ..فرفقا .رفقا !!

وكيل عمادة شوون الطالب
@fahdaldalh
fthaala@qu.edu.sa
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جامعة القصيم تمثل المملكة في جلب البشر من أصقاع العالم لتعليمهم

مبتعث كندي :الجامعة  تشق طريقها لمصاف جامعات المملكة
قدم الطالب عبدالرحمن
بن فيصــل بلهــراوي من
مدينــة مونرتيال يف كندا من
أكثــر دول العالــم تطورا
ونمــاء لدراســة وتطوير
قدراته عــر الجامعة والتي
تجذب طالبا من جميع أنحاء
العالم لتتيح لهم الدراســة

األكاديميــة عــر رصوح
مجهــزة بأحــدث األجهزة,
ويــروي طالب الهندســة
امليكانيكيــة قصتــه والذي
عاش وترعــرع  يف املنطقة
الرشقيــة وتخرج ليبحث عن
مســتقبل أكاديمي يحتضن
موهبتــه لتحقــق جامعــة

القصيــم حلمــه بالقبــول
وأتاحــت له ولغــره من
الثقافــات بمختلف القارات
حول العالم السكن الجامعي
لتوفر لهم كافــة الخدمات
التعليميــة والبيئيــة لحياة
كريمــة ويؤكد بلهراوي عن
أهميــة تخصص الهندســة

عرفنا بنفسك ؟

والذي هو الطريق للمســار
إىل كلية الهندســة وابتدأت
بعــد ذلــك برنامجهــا يف
قسم الهندســة امليكانيكية
وال أزال أتقــدم يف هــذا
التخصص وأســتزيد منه،
فهــو تخصص أراه ال يزال
ينمــو ويكــر واحتيــاج
اململكة لــه يتزايــد نظرا
للجهــود امللحوظــة التي
تبذلهــا اململكــة يف الرقي
بصناعاتهــا يف محاولــة
الســتغالل كافــة القدرات
املتاحــة أمامهــا للتقــدم
بشــعبها نحو حياة أفضل.

اإلســكان الطالبي .وفيها
مكثــت وقضيــت حياتــي
الجامعية بــن مجموعة من
البرش قد أتت مــن مختلف
أصقــاع العالــم لهــدف
واحــد وهو التعلــم .ومع
مــرور الوقــت كانت هذه
العائلــة الصغرية نســبيا
تكرب شــيئا فشــيئا ضامة
لخربات جديــدة وثقافات
متعــددة يف آن واحد ،ومع
ذلك كانــت تبذل جهدها يف
تحسني الخدمات وتوفريها
لتســتوعب أفــراد عائلتها،
فكانت وال تزال مســتمرة
يف التطــور وتقديم الغايل
والنفيــس من أجــل راحة
أفراد أرستها الطلبة وتوفري
جو يضمهــم ويعينهم عىل
أدائهــم العلمــي الذي قد
قدموا ألجله.

أنــا عبدالرحمــن بن
فيصــل بــن عبدالقــادر
بلهــراوي .ولــدت يف
مونرتيــال ،كنــدا ،وبعد
ميالدي بعدة أشــهر قدمت
وأهيل إىل اململكــة العربية
الســعودية ومكثنــا يف
الدمام وفيها ترعرعت وقد
عشت باململكة  22عاما
كيــف قضيــت بداية
حيا تك ؟
ترعرعــت يف بيــت
يتحــدث لغتــن مختلفتني
هــي العربية والفرنســية.
فكربت وابتدأت حياتي وأنا
قادر عىل التحــدث بلغتني
مكتســبتني أســتخدمهما
بأ ر يحية .
ومنذ الصف الســادس
االبتدائي كان قــد بدأ منه
تعليــم اللغــة اإلنجليزية،
فانتهــى بــي املطــاف
بتخرجــي مــن الثانويــة
وقد اكتســبت ثالث لغات:
والفرنســية
العربيــة
واإلنجليزيــة ،والتي ثبتت
فائدتها العظيمة يف تيســر
اختالطــي مــع كثــر من
الثقافــات املختلفة دون أي
معوقات يف التواصل.
كيف قبلــت بجامعة
ا لقصيم ؟
بعــد تخرجــي مــن
الثانويــة واجهــت بعض
الصعوبــات واملتاعــب يف
االلتحــاق بالجامعة نظرا
للقوانــن والصعوبات التي
جعلتني أتأخر عن مواصلة
الدراســة ملدة سنة ونصف
حتى أتــت أخــرا برشى
قبويل بشــكل رســمي لدى
جامعة القصيم.
تم قبويل يف الجامعة يف
برنامج الســنة التحضريية

ماهي التحديات التي
واجهتهــا عنــد انتقالك
للجا معة ؟
أمــا عــن انتقــايل
للجامعــة والتحديات التي
واجهتها آنــذاك ،فقد كنت
أعيــش يف بيــت أبــي مع
أرستي ومن ثــم فتلك كانت
تجربتــي األوىل يف االنتقال
بعيــدا عنهــم واالضطرار
للعيــش وحيــدا واالعتماد
عىل نفــي يف غربة داخل
غربة .
عمــادة
اســتقبلتنا
شــؤون الطــاب بصــدر
رحب وضمتنــا إىل عائلتها
الصغــرة املتمثلــة يف

كيف شــاهدت املدينة
الجامعية ؟
بقائــي يف الجامعــة
وتجــويل يف أنحائها جعلني
أدرك أنهــا جامعــة تتمتع
بقــدرات وإمكانات جبارة
تفوق يف تطورها وحداثتها
كثــرا مــن الجامعــات
األخــرى ،وهي مــا تزال
مســتمرة بإظهار وإثبات
أن طاقاتها االســتيعابية لم
تصل لحدها ،بل هي تشــق

امليكانيكيــة والذي تحتاجه
اململكــة لتحقيــق رويتها
 2030لتطــور الصناعــات
بكافة أنوعها.

طريقها إىل األمام بشــكل
مبهر نحــو التطور والرقي
بإمكاناتها وقدراتها.
هــل قمــت بزيارة
مناطق اململكة ؟
فقــد ترعرعــت كمــا
ذكــرت ســابقا يف الدمام،
ومنهــا انطلقت يف رحالت
أكتشــف فيها معالم اململكة
وأرجائها ،فقد زرت معظم

االســـــــــــــــــــم :عبدالرحمن بلهراوي
الــــكـــلـــــــيـــــــة :كلية الهندسة
الـــتـــــخــــصص :الهندسة الميكانيكية

مناطق اململكــة وتواجدت
يف عدة مــدن منها :الدمام،
الخرب ،األحســاء ،الجبيل،
الخفجي ،الرياض ،بريدة،
املدينــة املنــورة ،مكــة
الكرمــة ،الطائــف ،جدة،
الباحــة ،القنفــذة ،أبها،
خميس مشيط ...وعدة مدن
أخرى ،هذا كان انطالقا من
الدمام ،أما بعــد تواجدي
يف جامعــة القصيــم ،فقد
أتاحــت يل الجامعة فرصا
كثرية لزيارة مــدن مختلفة
من مــدن منطقــة القصيم
ومنهــا :عنيــزة ،عيــون
الجــواء ،البكريية ،البدائع،
املذنــب ،عقلــة الصقــور
وبعض املناطق األخرى.
تجويل يف مناطق اململكة
جعلني أشــهد عىل اتســاع
ربوعهــا وضمهــا ملختلف
املتنوعــة،
التضاريــس
فمن الســهول الســاحلية
يف الــرق والغــرب إىل
الصحاري املقفــرة انتقاال
للمناطــق الزراعية وأيضا
الجبال الوعرة ،فهي تحوي

تضاريــس كثرية يف مناطق
مختلفة وبالتــايل مناخات
مختلفة ومتنوعة.
ماهــي األكالت التي
أعجبتك يف املنطقة؟
تجويل يف هــذه املناطق
جعلنــي أكتشــف عادات
مختلفــة ولهجات متعددة،
وبالطبع ،مأكوالت شــعبية
مختلفة ،وأكثــر ما أفضله
من بني هــذه املأكوالت هو
الجريش و السليق
توجههــا
رســالة
ملنسوبي الجامعة
قلبــي ممتلــئ امتنانا
لــكل مــن كانت لــه يد
يف إعانتــي وإرشــادي
وخدمتــي أثناء مســرتي
الجامعية ،وأدعــو الجميع
إىل تحمــل مســئوليتاهم
التــي أوكلت لهــم لتحقيق
التميــز والجامعة هي معرب
أكاديمي يمر منه عدد كبري
من طلبة العلم

صحيفة
جامعة
القصيم
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منتخب الجامعة لـ «اختراق الضاحية» يشارك
ببطولة الجامعات السعودية

عبداهلل العبيد

شارك منتخب الجامعة الخرتاق
الضاحية يف بطولة االتحاد الريايض
للجامعات السعودية ،التي أقيمت يف
جامعة بيشــة بمحافظة بيشــة،
وبمشاركة  26جامعة  .وذلك ملسافة
 8كيلو ،وبمشــاركة أكثر من 100
العب من الجامعات الســعودية،
وحصل منتخــب اخرتاق الضاحية
عىل نتيجة الـ 11من بني الجامعات.
ويف ختــام املنافســات توّج

األنشطة الطالبية

رئيس االتحاد الريايض للجامعات
السعودية الدكتور عبدالله البقمي،
وأمني عام االتحاد الدكتور صالح
الســقا الفرق الفائزة ،بعدها كرم
حكام البطولة.
ومثل منتخــب الجامعة ريان
الحوباني ،وسليمان الجري ،صالح
الشــقريان ،ومحمد عيل ،وسليمان
دوكري.
من جانبه قال حمود الحربي
عضو اللجنة الفنيــة الرياضية أن
منتخب الجامعة لســباق الضاحية

قدم مستوى جيدا ولكن لم يحالفه
الحظ ،وطوال املشــوار كان مثابرا
عىل الجد واالجتهــاد والتدريبات
الطويلة ،وبإذن يستفيد الطالب من
األخطاء التي حصلت ويحصلون عىل
املركز األول يف البطوالت القادمة.
ويف ختام حديثه قال الحربي":
أن النشــاط الريايض وضع خطة
تطويرية لجميع ألعــاب القوى،
وبرنامجــا ً خاصا ً الختيار منتخب
يمثل الجامعــة يف املحافل الداخلية
الدوليةوالعربية.
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دورة بعلوم وآداب بريدة عن أسهل الطرق لتعلم
فن الجرافكس

مزون الفصيل

أقامــت وحــدة التدريــب
والتطوير بكليــة العلوم واآلداب
األقســام األدبية بربيــدة ،دورة
تدريبيــة متخصصــة يف فنون
الجرافكس تحت عنوان "تعلمي
فن الجرافكس بأســهل الطرق"،
حيث اســتمرت الدورة عىل مدار
ثالثــة أيــام بواقع  9ســاعات
تدريبية ،وذلك بــإرشاف املدربة
زمزم املشيطي.

وتضمنــت الدورة دروســا
تعليمية وتدريبيــة حول أهمية
فــن الجرافكس واســتخداماته
املتنوعة خاصة بعد التقدم العلمي
والتكنولوجي الهائل الذي شهده
العالم يف السنوات القليلة املاضية،
حيث اســتفاد من الــدورة 10
موظفات يمثلن جميع األقســام
الحيوية يف الكلية ،كما اشــتملت
الساعات التدريبية عىل تطبيقات
عمليــة عىل ما تــم تعلمه خالل
هذه الدورة من تصاميم رســمية

وأخرى توعوية.
ويف ختــام الــدورة عربت
املتدربات عن سعادتهن باملشاركة
فيهــا واالســتفادة الكبرية من
محتواها مما سيســهم يف تطبيق
مخرجات هــذه الدورة يف عملهن
بالكلية ،حيث خرجن بانطباعات
إيجابية عــن الــدورة واملدربة
التي قدمت لهــن كل املعلومات
وأجابت عن كافة االستفســارات
املتعلقة بأسهل الطرق لتعليم فن
الجرافكس ومحتوى الدورة.
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تقنية
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الروبوت إريكا مذيعة أخبار بتلفزي�ون
ياباني قري�ب ًا
من املقرر أن تقدم الروبوت
إريكا نرشة األخبار بإحدى قنوات
التلفزيــون اليابانيــة يف إبريل
القادم.
وتعد أهم مؤهــات إريكا،
وهــي روبوت ذا مظهر يشــبه
اإلنسان العادي ،أنه تم تزويدها
بأحــد أكثــر أنظمــة املحادثة
الصناعية تقدما ً يف العالم ،بحسب
ما نرشته صحيفــة "دييل ميل"
الربيطانية.
ووفقا ً ملبتكرهــا ،هريويش
إيشــيغورو ،فإن الروبوت إريكا
تبدي حفاوة واهتمامــاً ،وربما
يكون لديها قريبا ً "وعي إدراكي
مستقل".
ويضيف إيشــيغورو" :تم
وصــف إريــكا يف الكثــر من
املناســبات بأنها واقعية بدرجة
تبدو وكأن لها روحا".
تفاصيــل قليلــة وقدرات
متعــددة لم يتــم اإلفصاح عن
تفاصيل وظيفة إريكا الجديدة،
ولكن دكتور إيشــيغورو يقول
"إنها سوف تســتخدم الذكاء
الصناعي لقــراءة األخبار التي
يقــوم بتحريرها فريق النرشات
البرشي".
ويوضح دكتور إيشيغورو،

مدير مختــر الروبوتات الذكية
يف جامعة أوســاكا" :ســنقوم
باســتبدال أحد مراسيل األخبار
بالروبــوت إريكا" ،مشــرا ً إىل
أنه يواصل مســاعيه لبلوغ تلك
الخطوة يف بث مبارش عىل الهواء
منذ عام .2014
ونوه دكتور إيشــيغورو يف
مقال نــره بصحيفة "Wall
 "Street Journalإىل أن إريكا،
التي تمول عمليات تطويرها من
قبل  JST Eratoالذي يعد أحد
أعىل املرشوعات العلمية تمويالً يف
اليابان ،تستطيع أيضا ً أن تتحدث
بصوتها إىل الركاب يف السيارات
ذاتية القيادة .عىل الرغم من أنها
ال تحرك ذراعيها بالوقت الحايل،
إال أنها يمكــن أن تتبني اتجاه
مصدر صوت املتحدث إليها ومن
يوجه إليها سؤاالً.
وتقــوم إريــكا بتتبــع
األشخاص املحيطني بها يف غرفة
ما بواسطة  14حساسا ً لألشعة
تحت الحمــراء وتقنية التعرف
عىل بصمة الوجه.
ويقول دكتور ديالن غالس،
املهندس املشارك يف بناء الروبوت
إريــكا إنها تعلمــت أن تطلق
النكات والدعابات اللطيفة.

ويضيف دكتور غالس" :ما
نريد حقا ً القيام به هو أن يتمكن
الروبوت أن يفكر ويعمل ويقوم
بكل األمور بشكل ذاتي وتلقائي
تماماً".
ليست األوىل يف مجال األخبار
وال تعــد إريكا هــي أول
روبــوت يبتكــره الدكتــور
إيشيغورو يستطيع قراءة نرشات
األخبار .ففي عام  ،2014كشف
الدكتور إيشــيغورو النقاب عن
روبوت مذيع أخبــار "واقعي
للغاية" اســمه Kodomoroid
و Otonaroidيف أحــد متاحف
طوكيو.
ويف عــام  2015أنشــأت
ميكروســوفت  ،Xiaoiceوهو
أول روبوت مذيــع تليفزيوني
والذي قدم نرشة أخبار صباحية
يف الصني.
باســتخدام تقنيات التعلم
العميق من خالل Smart Cloud
و ،Big Dataقام املذيع الروبوت
 Xiaoiceبتحليل بيانات الطقس
يف بث عىل الهواء مبارشة.
تــم تنفيذ مــروع املذيع
 Xiaoiceكثمــرة تعــاون بني
ميكروسوفت ومركز أخبار تابع
ملجموعة شانغاي ميديا .SMG

صحيفة
جامعة
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تسريب شيفرات لنظام "آي أو إس" ..وأبل
تعرتف باالخرتاق

اعرتفــت رشكــة "أبــل"
األمريكية أن بعض الشــيفرات
الربمجيــة (الســورس كــود)
الخاصة بنظام التشــغيل "آي
أو إس" جــرى ترسيبهــا عىل
اإلنرتنت ،وفــق ما ذكرته تقارير
إعالمية.
وقالــت التقاريــر إن
"الســورس كود" املستخدم يف
نظــام التشــغيل " "9 iOSتم

ترسيبه ونرشه عىل موقع "غيت
هاب".
وغالبا مــا تحتفظ الرشكات
املصنعــة للهواتف بشــيفراتها
الربمجية لنفسها وال ترسبها ألي
كان.
وقد أمــرت "أبــل" موقع
"غيت هــاب" بحذف ومســح
األكواد الربمجية ،مشــرة إىل أن
هــذا "الترسيب لــن يرض بأمن

وسالمة هواتفها".
وقالــت الرشكــة يف بيــان
"الســورس كود الذي تم ترسيبه
قديم ..إذ تستخدم معظم أجهزتنا
حاليا نظام آي أو إس ."10
وأضافت "وفقــا لبياناتنا،
فإن  93يف املئة من مســتخدمي
أبل يستخدمون النظام التشغييل
الجديــد ..ممــا يعنــي أن هذا
الترسيب لن يرض يف يشء".

غوغل تطور منصة ألعاب «متقدمة»

كشــفت تقاريــر صحفية
حديثة عن قيــام رشكة غوغل
بالعمــل عىل تطويــر منصة
ألعــاب متقدمــة تشــبه يف
طريقــة عملهــا مواقــع بث
ا لفيد يو .
ووفقا للمصــادر املقربة
من غوغل فإن املنصة ســتقوم
ببث األلعاب بصورة تفاعلية،

بحيــث لــن يحتــاج الالعب
تنزيــل اللعبة من عىل اإلنرتنت
أو حتى رشاء أسطوانة لها.
وأكــدت نفس املصادر أن
غوغل أطلقت االســم الكودي
"يتي" (  )Yetiعىل مرشوعها
الوليــد ،وفقا ملــا نقله موقع
"ذا نكست ويب".
يشــار إىل أنها ليست املرة

األوىل التي تفكــر فيها غوغل
اقتحام عالــم األلعاب بمنصة
مســتقلة ،ففي عــام 2014
تطرقــت تقاريــر صحفية إىل
عــزم الرشكة تطويــر منصة
ألعاب خاصــة بأجهزة التلفاز
اعتمــادا عىل نظام التشــغيل
أندرويــد ،وهو املرشوع الذي
لم ي َر النور قط.

صحيفة
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دراسات
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دراسة« :طاقة» الدببة القطبية تهدد بقاءها
مــن املعــروف أن جزءا
كبريا من إمــدادات الدواء غري
املستخدمة واملســتبعدة ينتهى
بهــا املطــاف إىل املحيطات،
وقد تبني أن املــواد الكيماوية
املوجودة ىف هذه العقاقري تؤثر
عىل ســكان املحيطــات بطرق
مؤملة ،بحســب ما ذكرت مجلة
"نيوزويك" األمريكية.
فقد وجدت دراسة لباحثني
ىف والية جامعــة والية بورتالند
أن "الســلطعونات الشاطئية"،
أو الكابوريا تظهر ســلوكيات
أكثر خطــورة عندما تتعرض
لعقار بروزواك ،وهو أحد أكثر
مضادات االكتئاب شيوعا ،ويبدو
أن العقاقري تجعل السلطعون أو
ما يعرف باســم رسطان البحر
أكثر تحديا تجــاه الحيوانات
األخــرى التى قد تفرتســهم،
ونتيجة لذلك ،فهم أكثر عرضة
لكى يتــم محارصتهم من قبل

الحيوانات املفرتسة.
وىف هذه الدراســة ،وضع
الباحــث الحيــوان ىف ماء به
مستويات أقل من الفلوكستني،
وهى مادة كيمائية نشــطة ىف

عقار الــروزاك ،ومع التعرض
للــدواء ،كان الرسطــان أكثر
عرضة للقيام بسلوك البحث عن
الطعام ،وبدا أنــه أقل اهتماما
بالحيوانات املفرتســة ،واألمر

كونيات

األكثر إثــارة للدهشــة ،أنها
كانت أكثر نشاطا أثناء النهار،
وهو الوقــت الــذى تميل فيه
الرسطانات لالختفــاء لحماية
نفسها.

أ.د .عبداهلل المسند

العواصف الرعدية والصواعق
وعالقتها بحياتنا اليومية

درجة حرارة األرض سرتتفع « 1.5درجة مئوية» خالل
السنوات المقبلة

كشــفت دراســة علمية
حديثــة عــن أن درجــات
الحــرارة العامليــة يمكن أن
ترتفع عما كانــت عليه منذ
عرص التصنيــع بمقدار 1.5
درجة مئويــة ،وذلك خالل
الخمس عرشة ســنة املقبلة،
لتعرب بذلــك العتبــة األوىل
التفاق باريس املناخى وتضع
العالم ىف مســتوى خطري من
تغري املناخ ،بحســب ما قالت
صحيفة واشنطن بوست.
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ويأتــى التقرير ىف الوقت
الذى يراقب فيه املشــاركون
ىف اتفــاق املنــاخ الواليات
املتحــدة ،حيــث تناقــش
إدارة ترامــب مــا إذا كانت
ستنسحب من اتفاق باريس،
بينما يعمــل العلماء مع لجنة
التغري املناخــى الدولية عىل
تقرير خاصة هم هدف 1.5.
درجة وعواقب تجاوز ذلك.
وقــال بنجامــن هينىل،
الباحث ىف جامعــة ملبورن

باسرتاليا واملشارك ىف تأليف
الدراسة ،إن تقليل االحتباس
الحــرارى كان أحــد حوافز
ً
مضيفــا أنهــم
الدراســة،
يعملون عىل عدد من الســبل
للعلمية للمســاعدة ىف تقديم
معلومــات لتقريــر اللجنة
الدولية.
ً
ووفقــا للدراســة ،فإن
التغيــرات املناخية الطبيعية
ىف منطقــة املحيــط الهادى

وفــرت حاجــ ًزا موقتًا ضد
آثار انبعاثــات الغازات التى
تسبب ارتفاع الحرارة ،األمر
الذى يقلل من بعض الظواهر
الشديدة مثل موجات الحر..
إال أن هــذه الظاهــرة التى
أطلق عليــه التذبذب العقدى
ىف املحيط الهادى ربما تكون
عىل وشك االنقالب ،أو انقلبت
فعال ،ما يعنى ارتفاع درجة
الحــرارة خالل الســنوات
العرش أو العرشين املقبلة.

إحصائيا ً كل ثانية ترضب األرض من  100-50صاعقة تقريباً،
ومعظم الصواعق يبلغ طولها يف املتوســط نحو 4-3كم ،ويبلغ قطر
خط الربق أو حزام الربق حوايل  1بوصة .وقد يُسمع صوت الرعد من
مسافة 19كم يف حالة الهدواء التام ،ويف حاالت (معينة) وظروف جوية
مالئمة قد يشاهد الربق من مسافة تصل إىل 100كم .ويمكن أن تعرف
بُعد الربق أو الصاعقة عنك بحســاب الفرق بني رؤية الربق وسماع
الرعد أو الصاعقة بالثواني ،والحاصل تقسمه عىل ثالثة ،والناتج هو
بعد الحدث عنك بالكيلومرت.
يف كندا معدل الصواعق ســنويا ً حــوال  2مليون صاعقة تقتل
نحو  10أشــخاص ســنوياً ،وتجرح نحو  150-100شخصاً ،بينما
يف الواليات املتحدة تقتل باملتوســط  57نفسا ً سنوياً ،وعندما ترضب
صاعقة قريبا ً منك فقد تســبب تلفا ً يف طبلة األذن ،ويف الغالب تسقط
أرضا ً لشدة املوجات الصوتية املتولدة عن الصاعقة.
آمن مكان بعيدا ً عن الصواعق السيارة واملنزل ـ بإذن الله ـ وقد
ترضب الصاعقة السيارة وتدمر أجهزتها الكهربائية ،وينجو راكبها
يف حالة عدم ملسه أي معدن فيها ،ويف املنزل ينبغي أن تكون بعيدا ً عن
أجهزة الكهرباء بأنواعها وكذلك املعادن ،ويف حالة العواصف الرعدية
الشــديدة ابتعد عن جميع األجهزة الكهربائيــة ،واملعادن ،وأدوات
السباكة يف املنزل ،وال تســتحم أثناء العواصف الرعدية الشديدة ،وإذ
أنت تعمل خارج البيت ابتعد عن األشجار ،واألعمدة ،واملباني العالية،
واملناطق املرتفعة قدر اإلمكان.
عملك بالكمبيوتر املرتبط بســلك الكهرباء ،أو يف البالي استيشن
عنــد حدوث العواصف الرعدية النشــطة تجعلــك يف غري مأمن من
الصاعقة ،ويف حالة العواصف الرعدية النشــطة يُفضل فصل التيار
عن األجهزة الكهربائية؛ فقد يتم تفريغ الشحنات الكهربائية من الربق
عربها فتحرقها.
استخدام اآلب توب ((بدون)) توصيله بالتيار الكهربائي ،أو بخط
الهاتف (االنرتنت) أثناء حدوث العاصفة الرعدية الشديدة ال خطر فيه،
ّ
موصل بالكهرباء،
ولحماية كمبيوترك وبياناتــك  ..ال تجعل الجهاز
حتى االتصال عرب هاتف املنزل يعترب موصل للشحنات الكهربائية التي
قد تأتي من قِ بل الصاعقة فيُح ّذر من استخدامه.
لم يثبت علميا ً خطورة استخدام الجوال أثناء حدوث الصواعق!!
خاصة إذا لم يكون يف حالة شــحن ،ومع ذلك أنصح بعدم استخدامه
أثناء مرور العاصفة الرعدية النشطة ،وقد ترضب الصاعقة مستخدم
الجوال ،ال لكونه يســتخدمه وأنه جاذب ،ولكن لكونه واقفا ً يف مكان
مرتفع من األرض فحسب ،أو قريب من شجرة ،أو كتلة معدنية ومع
ذلك أنصح بعدم استخدامه.
الذين ترضبهم الصاعقة هم بقدر من الله وقفوا يف املكان الخطأ
ويف الوقت الخطأ ،بمعنى أن الله تعاىل قدر كونيا ً أن ترضب الصاعقة
هذا املكان بهذا الزمان سواء كنت أنت موجودا ً أو ال ،بعبارة أخرى أنت
لست بمحرض لجذب الصاعقة  ..هذا والله أعلم.

أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا
@almisnid
almisnid@yahoo.com
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ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
بـ"نوروفريوس" في أولمبياد كوريا

قــال منظمــو دورة
األلعاب األوملبية الشــتوية يف
بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية
إن  11حالــة إصابة جديدة
بفــروس يســبب القــيء
واإلســهال قد تأكدت يف دورة
األلعاب ليصل العدد اإلجمايل
إىل  139حالة.
وتمثل حــاالت اإلصابة
الجديدة بفريوس نوروفريوس
انخفاضــا كبريا عن  42حالة
جديدة ســجلت يوم الخميس
و 54حالة ىف اليوم السابق.
وتفىش هذا الفريوس خالل
االستعداد ملراسم االفتتاح التي
اقيمت الجمعة يف بيونغتشانغ
ممــا أدى إىل وضــع حواىل
 1200مــن موظفي األمن يف

الحجر الصحــي .وتعني عىل
املنظمني االســتعانة بأفراد
عسكريني ليحلوا محلهم.
وحتى اآلن ،لم يتم تأكيد
إصابة رياضيــن بالفريوس
شــديد العدوى .وأجرب تفيش
الفــروس يف بطولــة العالم
أللعاب القوى يف العام املايض
يف لندن ،متنافســن من عدة
دول إىل عدم املشاركة.
وقالت اللجنــة املنظمة
لــدورة األلعــاب األوملبيــة
الشتوية إن عددا من الوكاالت
تتعاون لكبح انتشار الفريوس
حيث يتم اختبار جودة املياه
وتجرى عمليــات تفتيش ىف
املواقع واملطاعــم والفنادق
وأماكن إقامة العمال.

خلص علماء أمريكيون إىل
أن جهازا حديثا صنعوه يرسل
صدمات كهربائيــة قادر عىل
تحسني قدرات ذاكرة اإلنسان،
يف خطوة واعدة تعــزز آمال
مرىض ألزهايمر ،الذي يعرف
بـ"مرض النسيان".
صحيفــة
وأوردت
"تلغراف" الربيطانية ،األربعاء،
أن الجهــاز الجديد يزيد قدرة
الدماغ عىل التذكر بنســبة 15
يف املئة.
وأجرى الدراســة علماء
يف جامعــة بنســلفانيا،
ونرشت يف دوريــة "Nature
."Communications
ويعمــل الجهــاز عــى
مراقبة الدماغ ملعرفة املؤرشات
لألشــخاص الذين ينســون
كلمــات معينــة ،ثم يرســل
موجــات كهربائية صغرية إىل
الخاليا العصبية.
ويقــول الباحثــون إن
تنشيط مناطق معينة مسؤولة

عن اللغة يف الدماغ ،يساعد عىل
تحسني قدرة املرىض عىل تذكر
الكلمات.
ويصنف هذا الجهاز ضمن
تقنيات التحفيز العصبي ،التي
تستخدم يف تحسني النوم وكبح
القلق.
وأجرى العلماء تجربة عىل
 25مريضا اســتهدفت الفص
الصدغي الجبهــي يف الدماغ،
الذي يعتقــد أنه يؤدي دورا يف
تشكيل الذاكرة.
وجرى تنشيط هذا الفص
بواســطة الجهاز الذي وضع
عىل رأس املرىض ،وراح يرسل
نبضات.
وطلب مــن املرىض تذكر
 12كلمة شــائعة ،ثم إجراء
مهام حسابية من أجل تشتيت
تركيزهم ،قبل أن يطلب منهم
تذكر الكلمات مجددا.
وخلــص الباحثــون إىل
أن قدرة املــرىض عىل التذكر،
تحسنت بنسبة  15يف املئة.

«صدمات كهربائية» تقوي الذاكرة
وت�كافح ألزهايمر

صحيفة
جامعة
القصيم

أكرث من  36.000اتصال تلقاها مركز « »937األسبوع
الماضي
تلقى مركــز ( )937خالل
األسبوع املايض 4086 ,بالغا ً،
فيما تعامل مع  250طلبا ً للنقل
من مستشفى إىل آخر ،كما قدم
املركز  16749استشارة طبية
خــال نفس الفــرة ،فيما بلغ
مجموع املكاملــات الواردة إىل
املركــز  36963مكاملة ،وبلغ
عــدد االستفســارات 14624
استفسارا ,وعدد طلبات اإلقالع
عن التدخني  1254طلبا ً.
وأوضحــت الصحــة أن
مركز ( )937يقــدم مجموعة
مــن الخدمات املميزة ،تشــمل
خدمــة االستفســارات عــن
الخدمــات املقدمة من الوزارة،
واالستفســار عــن املعامالت
الصــادرة والــواردة للوزارة،
وكذلــك الخدمــات الصحية،
واالستشــارات الطبية ،وطلبات
النقل بني املستشــفيات حسب
الحاجــة الطبيــة ،والبالغات
والشــكاوى عــى جميــع
املنشــآت الصحيــة الحكومية
والخاصــة ،إذ يتلقــى املركز
جميع االتصــاالت من املرىض

فيمــا يخص الجانــب الصحي
الذي تُعنى بــه وزارة الصحة،
باإلضافة إىل جميع الشــكاوى
واملالحظات عىل مدار الســاعة،
وتمريرهــا لــإدارات املعنية
املختصة بالوزارة وفروعها ،إىل
جانب تلقي جميــع االتصاالت
الطارئــة والعاجلــة ,ليكون
بمثابــة أذن صاغيــة للمرىض

ملعرفة حاجاتهــم ومتطلباتهم
والعمل عىل تنفيذها.
ويُعــد مركــز خدمــة
( )937أحد أهــم املبادرات يف
"الصحة" ،ويهــدف إىل تقديم
الخدمــات الطبية عرب االتصال
الهاتفــي عىل املركــز ،ويمكن
التواصل من خــال هذا الرقم
من جميــع أنحــاء اململكة ،إذ

يقوم املركز عىل مبدأ االســتماع
واالستجابة والتنفيذ والتحليل,
كما يتم تقييــم أداء املناطق يف
إغــاق البالغــات املقدمة من
املواطنني ومــدى رضاهم عن
الخدمــات املقدمــة ,إذ ينرش
هذا التقييم بشــكل أســبوعي،
وبمتابعــة مبــارشة من معايل
وزير الصحة.

عالج غري مسبوق لمرضى التوحد في عام 2020
حقق عقار جديد باســم
نتائــج
"،"balovaptan
إيجابيــة غــر مســبوقة يف
مجــال األبحــاث الرسيرية
لعالج مرىض طيــف التوحد
ASD autism spectrum
. disorder
أيضــا حــاز العقار عىل
موافقة هيئــة الغذاء والدواء
األمريكيــة  FDAمؤخرا ،وهو
األمــر الذي زاد مــن حماس
رشكــة  Rocheلصناعــة
وتطوير األدوية السويرسية،
والتــي تــم تطويــر العقار
الجديــد يف معامــل وحــدة
للتطويــر
Genentech
واألبحــاث التابعــة لهــا يف
الواليــات املتحدة ،إىل اإلعالن
عن اإلرساع مــن وترية العمل
ليخــرج العقــار الجديد إىل
األســواق يف عام  2020عىل
األكثر.
آلية عمل العقار
ذكــر بيان صــادر عن
رشكــة  Rocheأن عقــار
 ،Balovaptanوهــو مضاد
مستقبالت الهرمون النخامي
)vasopressin 1a (V1a
املعــروف ســابقا باســم
 ،RG7314أظهــر إمكانيات
إيجابية يف تحســن التفاعل
االجتماعــي والتواصــل عند
األشــخاص الذيــن يعانون

من طيــف التوحــد ،ASD
وفقــا ملــا نــره موقع "
."PharmaTimes
وأضــاف البيان أن األدلة
التجريبيــة الرسيرية تثبت أن
مضاد مستقبالت  V1aيسهم
ضمنيــا يف تعديل وتحســن
االجتماعيــة
الســلوكيات
الرئيســية ،مثل الســلوكيات
املتكررة ،واالهتمامات املقيدة
ومشــاكل التواصــل ،التي
تشــكل تحديا لألفراد الذين
يعانون مــن التوحد والتي ال
يوجد حاليــا عالجات دوائية

لها .
يف الوقت نفســه ،أعربت
ســاندرا هورنينغ ،املسؤولة
الطبيــة يف  Rocheورئيس
قطــاع تطويــر املنتجــات
العامليــة بالرشكة ،يف ترصيح
نقلته وكالة أنباء ،Reuters
عن سعادة Rocheبقرار منح
 FDAالعقــار balovaptan
مرتبة "عالج غري مســبوق"،
تعبــرا عــن قناعــة الهيئة
األمريكية بالنتائــج اإليجابية
التي سيقدمها balovaptan
ملرىض اضطراب التوحد حول

العالم.
وبحســب موقع scoop
 ،disabilityتمنــح FDA
مرتبــة أو تســمية "عــاج
غري مســبوق" لترسيع وترية
تطوير األدويــة الواعدة التي
تعالج حاالت مرضية خطرية.
وتقــدم  ، FDAبموجب هذا
التصنيف ،مساعدات إضافية
وأولويــة للرشكــة املصنعة
للدواء أثنــاء قيامها بتطوير
وصنع العقــار الجديد ،ليتم
توفريه للمرىض يف أرسع وقت
ممكن .

صحيفة
جامعة
القصيم
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زوار معرض روائع آثار المملكة بطوكيو يتعرفون على
حضارة المملكة والتطور والرقي الذي تعيشه
عــر زوار معرض "طرق
التجــارة يف الجزيرة العربية-
روائع آثــار اململكــة العربية
السعودية عرب العصور" الذي
تنظمه الهيئة العامة للســياحة
والــراث الوطنــي يف املتحف
الوطنــي اليابانــي حاليــا،
عــن انبهارهم ملا شــاهدوه
يف املعــرض من قطــع فريدة
ومميزة يف اشــكالها وقيمتها
األثرية تربز تاريخ اململكة وما
شــهدته أرضها من حضارات
متعاقبة عرب التاريخ.
وأشاروا إىل أن ما شاهدوه
يف املعرض يؤكد ثــراء اململكة
وتميزهــا يف مجــال اآلثــار
واملواقــع األثريــة  ،وهو ما
لم يكــن يعلموه عــن اململكة
العربية الســعودية املشهورة
بمكانتهــا الدينية واالقتصادية
والسياسية.
وقال الســيد كاساما بأن
ال يعــرف كثريا عــن تاريخ
اململكــة العربية الســعودية
قديما ً ،وبعــد زيارته للمعرض
وجد االختالف الكبري عما كان
يعرفه ملــا تزخر بــه اململكة
العربية الســعودية من ثقافة
وتراث حضاري عميق.
واســتمتع بمــا رآه داخل
أروقة املعرض من كنور وتراث

عريق ،مبديــا ً إعجابه بالقطع
األثريــة وأكثر مــا أعجبه من
هــذه القطع هو بــاب الكعبة
املرشفة.
وأكد السيد دوبا يوشيو أنه
يف السابق لم يكن يعلم أي يشء
عن الثقافة الســعودية ،ولكن
عندما أتى إىل املعرض انبهر بما
راه من الثقافات العريقة.
وأبدى اعجابــه بما راه من
قصــص تحكي عن اإلســام
وكيف بدأ وانتــر ،وذكر أنه
لم يكن يعلم أشــياء كثرية عن
اإلسالم ،وأشار أن كل ما يعرفه

عن العرب أنــه ذهب إىل مرص،
ولكنه عندما زار معرض طرق
التجارة تغريت وجهة نظره عن
اململكة التي اكتشف أنها تزخر
بالكثري مــن الثقافات والتاريخ
والحضارات العريقة.
وأوضح أن باب الكعبة من
أكثــر املعروضات التي أعجبته،
ملا له من جمال رائع وأنه ما كان
يتوقع أنه توجد مثل هذه القطع
يف اململكــة مثل هــذه األبواب
القديمة.
وكان سفري خادم الحرمني
الرشيفني لدى اليابان أحمد بن

يونس الرباك قد افتتح املعرض
نيابة عن صاحب السمو امللكي
األمري ســلطان بن ســلمان بن
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني االثنني
املــايض ،يف املتحــف الوطني
بالعاصمة اليابانية طوكيو ،الذي
تنظمه الهيئة العامة للســياحة
والــراث الوطنــي يف املتحف
الوطنــي اليابانــي ،بالتعاون
مع ســفارة اململكة يف طوكيو،
ووزارة الخارجيــة ،ووزارة
الثقافة واإلعالم ،ورشكة أرامكو
السعودية (راعي املعرض).

 6أفالم عالمية تم عرضها ضمن مهرجان أفالم الطفل
بمركز الملك فهد الثقافي
شهد مهرجان أفالم الطفل
الــذي نظمه مركــز امللك فهد
الثقــايف بالريــاض عرض 6
أفــام عاملية ،وســط حضور
من األطفال وأرسهم  ،وذلك يف
مقر املركز.
وضمت األفالم املشــاركة
فيلم "تشــاريل ذو األســنان
البــارزة" من دولة فرنســا،
وفيلــم "رســومات ألحــام
أفضــل" من دولة فلســطني،
وفيلم "ماروشكا" من روسيا،
وفيلــم "أفضــل صــوت يف
العالم" من الربازيــل ،وفيلم
"باوو" من أملانيا ،وأخريا ً فيلم
"ضيف استثنائي" من اململكة
املتحدة.
وبــدأت العــروض عند
الســاعة  7:30مســاء ،فيما
اســتمتع األطفال بالفعاليات
املصاحبــة والتــي تضمنت،
املكيــاج الســينمائي ،وبرج
األســماك ،وألعــاب ترفيهية،
وأركان األنشــطة الحركيــة،
واملرســم والتلويــن ،وصالة
التحــدي ودورة املؤلــف
الصغري ،وعدد مــن الفعاليات
الفنية املناســبة ،والتي تهدف

إىل قضاء األطفــال وقتا ً ممتعا ً
ومشاهدات متنوعة ،واملساهمة
يف بناء شخصية إيجابية.
ويعــد مهرجــان أفــام
الطفل بداية تأســيس لسينما
األطفال ،والــذي يأتي ضمن
جهــود وزارة الثقافة واإلعالم
يف دعم عودة الســينما والتي
ستنطلق قريبا.
ويهدف املهرجان إىل تلبية

رغبــات جمهور عريض يهوى
مشاهدة األفالم العاملية ،وهذا
ما ســعى له املركز من خالل
توفــر أفــام مناســبة ولها
وجودهــا العاملــي وبإرشاف
لجنة مشاهدة متخصصة.
وأوضح املديــر التنفيذي
ملركز امللك فهد الثقايف إبراهيم
الجابــر أن مركــز امللك فهد
الثقايف بالريــاض قرر تمديد

عروض مهرجان أفالم الطفل
بعد مطالبات كبرية اســتقبلها
القائمــون عــى املركز ،حيث
ســيكون هنــاك عرضــا يف
الثامــن والعرشين من شــهر
فرباير الحايل ،وعرضني يومي
الخامــس ،والعرشيــن مــن
شــهر مارس املقبل ،والدخول
ملشاهدة هذه العروض سيكون
مجانا ً.

ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
أﺧﺒﺎر وأﺣﺪاث

ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

@QassimUniv1
@qu_uni
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من اآلخر

فهد بن نومه

مشاركات الجامعة المتعددة
في الجنادرية

«أكرث من  30.000ألف سيارة» تزور المدينة
الجامعية يومي ًا
تقوم إدارة األمن والسالمة يف
الجامعة بجهود كبرية لضبط سري
املرور وضمان ســامة منسوبي
الجامعــة من طــاب وطالبات
وأعضاء هيئة تدريس واملوظفني
حيث يبلغ عدد مرتــادي املدينة
الجامعية أكثر مــن ()30000
ثالثني ألف ســيارة بشكل يومي
وذلــك يف أيــام العمل حســب
اإلحصائيات الصادرة من اإلدارة
عام  2017م.
وتشــارك اإلدارة يف تنظيم
دخول منسوبي الجامعة ودخول
كبار الشخصيات ,وتقوم برتتيب

طرق الســر خــال املؤتمرات
واملعارض التــي تقيمها الجامعة
من حفالت التخرج كما شــاركت
اإلدارة يف ورش عمــل مع وزارة
الصحة واملديريــة العامة للدفاع
املدني وإدارة املــرور ومكافحة
املخدرات واملديرية العامة لألحوال
املدنية.
وأكــدت اإلدارة بأنها قامت
بضبط الســر واألمن يف املدينة
الجامعية والكليــات حيث قامت
خالل عــام   ,2017برصف أكثر
مــن ( )1209تصاريــح دخول
سيارات ملنسوبي الجامعة ويبلغ

عدد التصاريــح املرصوف لذوي
االحتياجــات الخاصــة ()322
ترصيحا  ,كما بلغ عدد املخالفات
املرورية للسري يف املدينة الجامعية
( )758مخالفة وتــم رفعها إىل
إدارة املــرور بالقصيــم إلكمال
الالزم ,وبلغ عــدد الحوادث التي
بارشهــا فريق األمن والســامة
( )14حادثا وتــم كتابة تقارير
حول ذلــك ورفعها إلدارة املرور,
و تم سحب ( )47ترصيح دخول
مخالف لســيارات باإلضافة إىل
تسجيل محارض ورفعها بالنظام
الجامعــي للموظفني ،وتم وضع

( )1262اســتكر مراجعة قسم
األمن والسالمة للمفاهمة ،وتم إزالة
( )30لوحة مــن مواقف أعضاء
هيئة التدريــس الذين ال تنطبق
عليهــم رشوط اللجنــة الخاصة
بالتنظيم واملوجهة من قبل معايل
مديــر الجامعة ,فيمــا بلغ عدد
الحافالت القادمة للجامعة لكليات
البنات ( )21حافلة سعة الواحدة
( 35مقعــدا ) فيمــا يبلغ عدد
باصات النقل الكبرية ( )5سعتها
( 50مقعــدا) و فيمــا يبلغ عدد
باصات النقل الخاصة الصغرية يف
مبنى الطالبات ( )100باص .

بحضور ورعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبد العزيز – حفظه الله – انطلقت األسبوع املايض التظاهرة
الثقافية والرتاثية الســنوية (الجنادرية) ،التــي تتزين بها
العاصمة الرياض كل عام منذ دورتها األوىل يف عام 1405هـ،
ذلــك املهرجان الذي يهــدف للتعريف بالــراث الحضاري
والتاريخي والشــعبي للمملكة العربية الســعودية ،وتتخلله
العديد من األنشطة والفعاليات الثقافية والرتاثية والرياضية،
ويجذب ماليني الزوار من داخل اململكة وخارجها.
ويأتي املهرجــان هذا العام مختلفا عن ســابقيه ،حيث
صدرت موافقة خادم الحرمني بتمديد أيام املهرجان إىل ثالثة
أسابيع بدال ً من أســبوعني ،باإلضافة إىل فتح أبواب املهرجان
أمام الزوار بشكل متواصل من الساعة  11صباحا ً إىل الساعة
 11مساءً ،بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإتاحة الفرصة
للجميع لزيارته والتعرف عىل ما يتضمنه من أنشطة وفعاليات
وتعميم الفائدة املرجوة منه.
ومــن منطلق حــرص الجامعة عىل املشــاركة يف كافة
املناســبات والفعاليات الوطنية ،فقــد حرصت الجامعة عىل
التواجد الفاعل يف املهرجــان ،حيث تقدم خدماتها وفعالياتها
الثقافية والعلمية والرتاثية لزوار املهرجان ،كما تشارك بركن
تعريفــي عن املنطقة من خالل جناح تــراث منطقة القصيم
باملهرجــان والذي يقدم صورة ملواطنــي اململكة عن منطقة
القصيم وتراثها ومدنها وموروثاتها الشعبية.
وقد زينت الجامعة جناحها هذا العام بمعرض عن النخلة
ملا لها مكانة اجتماعيــة ورمزية ثقافية يف املنطقة مما جعلها
رافدا ً اقتصاديا ً يعول عليه كثــرا يف التعزيز من العوائد غري
النفطيــة يف ظل توجهات اململكة برؤيــة  ،٢٠٣٠حيث يقدم
املعرض رشحا علميا مشــوقا للنخلة وما تحتويه وتقدمه من
خالل الوقائع العلمية املبســطة لتصــل إىل الزوار ،كما يقدم
استعراضا ملا تقدمه الجامعة من اهتمام بهذه الشجرة املباركة
والدراسات واملؤلفات والبحوث التي تتناولها.
كما ترشف كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم
كعادتها كل عام منذ أكثر من  15دورة للمهرجان ،من خالل
عيادة بيطريــة رسيرية متنقلة مجهزة تجهيــزا ً كامالً ،عىل
ســباقات الهجن املصاحبة للمهرجان بواسطة فريق مختص
من العيادات البيطرية لإلرشاف املبارش عىل أشواط السباقات
أثناء انطالقها.
وتســعى الجامعة من خالل هذه املشــاركة الســنوية
لتعزيز اللحمة الوطنيــة والتعريف باملنطقة وتبادل الخربات
واملعلومــات ،وتقديم خدمات نوعية إلنجــاح هذه التظاهرة
الثقافية الرتاثية التي اكتسبت شهرة كبرية عىل مدار السنوات
املاضية يف منطقتنا العربية وأصبحت مثاال يحتذى لكافة دول
املنطقة.
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