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املـ ــوافــق 2009/12/19م

�ســيــــول جـــــدة تـجـتــــاح اجلــامـعـــــة

وتلحــــ��ق بـهـــ��ا �أ�ضــــ��رار ًا مــاديـــــ��ة وعــلـمـيـــــ��ة كــبــيــ��رة
املياه تغمر جميع الأدوار الأر�ضية بالكليات

كلمــة العــدد
ي�أتي هذا العدد اخلا�ص من �صحيفة �أخبار
اجلامعة توثيق ًا للكارثة التي تعر�ضت لها
اجلامعة يوم الأربعاء 1430/12/8ه��ـ
املوافق 2009/11/25م ،حيث داهمت
ال�سيول ���س��اح��ات امل��دي��ن��ة اجلامعية،
واخ�ترق��ت معظم الكليات والإدارات
التي تقع بع�ض مبانيها حت��ت الأر���ض
وجميع الأدوار ال�سفلية مبختلف مرافق
اجلامعة وكلياتها مبا فيها الإدارة العليا
باجلامعة و�شطر الطالبات ،وقد �أحلقت
امل��ي��اه �أ���ض��رار ًا بالغة وخ�سائر علمية
ك��ب�يرة ،حيث �أت��ل��ف��ت �أج��ه��زة ومعدات
باهظة الثمن ونادرة على م�ستوى العامل،
كما غمرت املياه الأدوار ال�سفلية مبركز
امللك فهد للأبحاث مما �أدى �إىل نفوق
عدد من حيوانات التجارب وهي خ�سارة
علمية كبرية حيث �أن بع�ض التجارب
على احليوانات متتد �إىل �أك�ثر من 30
عام ًا ،بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار بالغة طالت
مركز الإنتاج الإعالمي وكلية الأر�صاد
وامل�ست�شفى اجلامعي.
وق��د تعاملت �إدارة اجلامعة وخمتلف
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����س��رع��ة وك��ف��اءة
عالية م��ع ال��ك��ارث��ة حيث �سخرت كل
طاقاتها للتقليل من اخل�سائر ،و�إنقاذ
ما ميكن �إنقاذه من التجهيزات والآليات
واملعدات.

ا�ستنفار من�سوبي اجلامعة كافة للتعامل مع الكارثة
ن��ف��وق ���س�لاالت ن����ادرة م��ن ح��ي��وان��ات ال��ت��ج��ارب

و�أظهر جميع من�سوبي اجلامعة طالب ًا
وط��ال��ب��ات و�أع�����ض��اء هيئة التدري�س
وموظفني و�إداريني وفنيني تعاون ًا كب ً
ريا
وتالحم ًا وا�ضح ًا منذ ال�ساعات الأوىل
ل��ل��ح��ادث وح��ت��ى رف���ع الأن��ق��ا���ض وب��دء
الدرا�سة.
كما حر�صت الإدارة العليا باجلامعة
على ب��دء الدرا�سة يف موعدها حر�ص ًا
على م�صلحة �أبنائها الطالب والطالبات،
فكانت اجلهود م�ضاعفة ملعاجلة الو�ضع
ب�سرعة وجتهيز القاعات الدرا�سية ،ومت
بالفعل بدء الدرا�سة يف موعدها.
ونتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف
احلد من ت�أثري هذه الكارثة على اجلهود
املبذولة من قبل جميع قطاعات اجلامعة
وعلى ر�أ�سها الإدارة العليا مدير ًا ووكالء
وعمداء على ما بذلوه من جهد ،ونتمنى
ال�سالمة للجميع.
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هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي
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ب���ان���ورام���ا

ال�سيــــول تخلــف دمــار ًا كبيــ
اجتماعا�ستثنائيلإدارةاجلامعةوت�شكيلجلانلرفعالأ�ضرار

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د .عاطف عبداهلل ن�صيف

نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائبة رئي�س التحرير

بداية ال�سيل

م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
الربيد الإلكرتوين :
akhbar@kau.edu.sa

بـــدايـــة الكــــارثــــة
املكان مدينة جدة ،والزمان الأربعاء 1430/12/8هـ املوافق
2009/11/25م� ،أما احلدث فهو فاجعة �أ�صابت اجلميع
بالذهول ،هطول �أمطار غزيرة حتولت �إىل �سيول داهمت
�أحياء جدة خملفة 116متوفي ًا (ح�سب �آخ��ر ح�صيلة)،
والعديد من املفقودين والإ�صابات الب�شرية� ،إ�ضافة �إىل
خ�سائر مادية ج�سيمة يف املمتلكات ،وانهيار العديد من
املن�ش�آت ،حيث حتولت الأمطار �إىل �سيول جارفة قطعت
الطرق و�أحلقت ال�ضرر بالأنفاق وجرفت ع��دد ًا كب ً
ريا من
ال�سيارات ،وحجزت ال�سكان يف منازلهم ما دفع بفرق الإنقاذ

والدفاع املدين �إىل ا�ستخدام الطائرات العمودية لإجالء
ال�سكان.

ال�سيـــــول تختـــرق الـجـــامعـــة وتــلحــق
ً
أ�ضـــرارا فـــادحـــة
بهــــا �
اخرتقت ال�سيول اجلامعة حيث �أحلقت �أ���ض��رار ًا فادحة
مبعظم مرافقها بعد ارتفاع من�سوب املياه داخ��ل عدد من
الكليات خا�صة الأدوار الأر�ضية (ال��ب��دروم��ات) ،وعمت
الأ�ضرار كثري من املرافق احليوية مبا فيها الإدارة العليا،

ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل
نغــــــــا�ش البيــ�شــــي

�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
ف������ادي������ة ب����خ����اري
ري����ـ����م الأح�����م�����دي
م���������روج ب���اع�������ش���ن
ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف
�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

امليــاه تــداهــم ال�سكــن اجلــامعــي
و�سكــن الطـــالب و�شطـــر الطــالبــات
داهمت ال�سيول �سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س و�سكن الطالب
و�شطر الطالبات وغمرت باحات املدينة اجلامعية ،وقد
قدم �أع�ضاء هيئة التدري�س يد امل�ساعدة للمت�ضررين حيث
مت ا�ستقبال بع�ض الأ�سر وال�ضحايا ،كما ا�ضطر بع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س �إىل ال�سكن ب�شقق مفرو�شة ريثما يتم رفع
الأ�ضرار.

الطالب امل�شاركون :

ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي

وكان حجم ال�ضرر �أكرب على الكليات التي تقع حتت الأر�ض،
بالإ�ضافة �إىل انهيارات يف �أ�سوار اجلامعة ب�سبب قوة املياه
املحملة بالطني واحلجارة ،حيث غمرت املياه معظم طرق
و�ساحات املدينة اجلامعية .ومت قطع الكهرباء عن اجلامعة
مبا�شرة تفادي ًا لاللتما�سات الكهربائية .وت�ضرر مركز
�أبحاث النانــو ب�شكل كبري الذي يحتوي على �أجهزة متقدمة
وحديثة ونادرة على م�ستوى العامل ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة
ملركز �أبحاث اجلينوم وكلية الأر�صاد ،كما ت�ضررت �أجهزة
و�أفالم وكامريات مركز الإنتاج الإعالمي.

مواقف الإدارةالعليا

كما غمرت املياه �سكن الطالب و�أحدثت �أ�ضرار ًا بالأدوار
ال�سفلية ،وا�ضطر الطالب واملوظفون �إىل ال�صعود �إىل الأدوار
العلوية ،وتعامل عمال ال�صيانة ورجال الأمن وال�سالمة مع
الو�ضع حيث تفطنوا خلطورة املوقف و�أخلو الأدوار ال�سفلية
ومت قطع التيار الكهربائي تفادي ًا لأي التما�سات.

خ�ســائــر كبرية مبـــركـــز امللك فهــد
للأبحـــاث الطبيـــة
غمرت املياه املعامل الطبية وم�ستودع حيوانات التجارب
العلمية املوجودة مبركز امللك فهد للأبحاث الطبية،
ودمرت ال�سيول بع�ض الأجزاء من املبنى ،وكانت اخل�سائر

ب���ان���ورام���ا
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ـــر ًا و�أ�ضـــرار ًا عــلـمـيــة جـ�سيـمـــة
ا�ستنفار اجلميع

موقف ال�سيارات

اجلامعة ت�ستنفر جهودها للتعامل مع الكارثة و�إزالة الأ�ضرار
العلمية ج�سيمة حيث كان املركز يحتفظ ب�سالالت
نادرة من احليوانات بع�ضها حتت البحث والدرا�سة
على مدى  30عاماً ،وعددها � 60ألف حيوان جلبت
من خمتلف بلدان العامل ،كما حلق ال�ضرر ب�أجهزة
باهظة الثمن كانت ت�ستخدم يف �إجراء الأبحاث
والدرا�سات والعمليات .كما حلق ال�ضرر مبخترب
بي�ض احليوانات ومعمل جتارب الإ�شعاع وحمطة
غ�سيل الأق��ف��ا���ص وخم��ت�بر الكيمياء احليوية
التجريبي و�أج��ه��زة تعقيم جراحية وم�ستودع
امل���واد الكيميائية ال�سائلة اخل��ط��رة وخمترب
الفريو�سات ،وخمترب املطفرات ،وخمترب حتليل
املواد الكيميائية وال�صيدالنية ،وخمترب زراعة
اخلاليا ،وخمترب اجلينوم ،وخمترب فارماكولوجيا
الإجناب ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضرر الذي حلق بغرف
العمليات اخلا�صة باحليوانات.

ا�ستنفــار اجلهــود للتعامــل مـع الكارثـة
فور تلقي اجلامعة خرب الفاجعة ا�ستنفرت جهودها،
وحتركت ب�سرعة للتعامل مع الكارثة و�سخرت كل
�إمكاناتها للتعامل مع الو�ضع ومعاجلة الأ�ضرار ،وبذلت
�إدارة الأمن وال�سالمة جهود ًا م�ضاعفة يوم احلادث
حيث �أ�سهمت يف �إنقاذ الكثري من الأرواح واملمتلكات،

وقدمت يد امل�ساعدة لعدد كبري من املت�ضررين ،حيث
فتحت كل �أبواب اجلامعة وال�سكن اجلامعة ال�ستقبال
�ضحايا ال�سيول ،ومت ا�ستخدام �شوارع اجلامعة لنقل
املت�ضررين ،كما مت التن�سيق مع اجلهات املعنية للتعامل
مع الو�ضع.
وبتوفيق من اهلل ثم بجهود من�سوبي اجلامعة كافة يف
كل مرافقها و�إداراتها وكلياتها مت التعامل مع الو�ضع
ب�سرعة حيث مت ت�شكيل جلنة برئا�سة معايل مدير
اجلامعة ومت التن�سيق لإعادة اجلامعة �إىل طبيعتها
حيث مت ا�ستخدام �أكرث من � 400آلة و�أكرث من 2000
عامل لإع��ادة اجلامعة �إىل طبيعتها ورفع الأ�ضرار
والأنقا�ض .ومازال العمل جاري ًا على قدم و�ساق ،حيث
مت اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية ال�ستئناف الدرا�سة
يف ظروف طبيعية.
كما مت التعامل ب�سرعة وحرفية مع معامل الفريو�سات
حيث �أقفلت ع��ن ط��ري��ق ا�ستدعاء ف���وري ملوظفي
الطوارئ اخلا�صني بالفريو�سات ومت �إتالف العينات
بطرق معتمدة عاملية.

�أ�ضرار ج�سيمة تلحق بامل�ست�شفى اجلامعي
داهمت ال�سيول امل�ست�شفى اجلامعي ،و�أحلقت �أ�ضرار ًا
ب��ال��غ��ة ب��امل��ع��دات والأدوي�����ة وال��ت��غ��ذي��ة ،وتوقفت

امللعب الريا�ضي

الثالجات عن العمل ،كما ت�ضرر م�ستودع التموين
الطبي ،و�أحل��ق��ت امل��ي��اه ال�ضرر بعدد م��ن الأجهزة
الباهظة الثمن وتوقف العمل بعد انف�صال التيار
الكهربائي ،وا�ضطر امل�ست�شفى �إىل �إخ�لاء عدد من
املر�ضى ذوي احل��االت غري اخلطرية ،والتخل�ص من
الأدوية والأم�صال التالفة.
وق��د ا�ستنفر القائمون على امل�ست�شفى اجلامعي
جهودهم حر�ص ًا على �إعادة الو�ضع �إىل �سابق عهده،
وبذلت جهود ًا كبرية وجبارة على مدار ال�ساعة لإعادة
تهيئة امل�ست�شفى ،و عاد العمل �إىل الأق�سام واملعامل
والأ�شعة ال�صوتية ،وخمتلف مرافق امل�ست�شفى.

اجتماع ا�ستثنائي ال�ستعرا�ض الأ�ضرار
عقد اجتماع ا�ستثنائي للجنة العمداء اال�ست�شارية
برئا�سة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب ،بح�ضور وك�لاء اجلامعة وعمداء
الكليات وعميدات �شطر الطالبات والكليات (عرب
ال�شبكة التلفزيونية) ،حيث مت ا�ستعرا�ض الأ�ضرار
الناجمة عن ال�سيول.
ب��د�أ معايل مدير اجلامعة بالإ�شادة باجلهود التي
بذلها وك�لاء وعمداء اجلامعة ومن�سوبو اجلامعة
كافة ،حيث مت تذليل ال�صعوبات وعادت الأمور �إىل

و�ضعها الطبيعي ،كما �أ�شاد معاليه باجلهود التي بذلت
من قبل �إدارة الأمن وال�سالمة ،وباجلهود التي بذلها
الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س والعمال والفنيني
قبل وبعد بدء الدرا�سة.
ومت خالل االجتماع ح�صر تقريبي للأ�ضرار ،وتقدم
معاليه بال�شكر جلميع اجل��ه��ات ال��ت��ي تعاونت مع
اجلامعة ،واجلامعات الأخرى التي عر�ضت خدماتها،
وو�ضعت �إمكانياتها وطاقاتها حتت ت�صرف اجلامعة،
وقد وجه معاليه طلب ًا لعمداء الكليات ومدراء املراكز
للعمل على �إعادة جميع الكليات والعمادات واملرافق
�إىل �أف�ضل مما كانت عليه.

بــدء الــدرا�ســة يف مــوعدهـــا
حر�ص ًا م��ن �إدارة اجلامعة على م�صلحة الطالب
والطالبات ،فقد مت التوجيه من معايل مدير اجلامعة
ببدء الدرا�سة يف موعدها ،حيث مت جتهيز و�إعداد
قاعات الدرا�سة واملحا�ضرات والف�صول الدرا�سية
يف خمتلف مرافق اجلامعة ،وكان ذلك ببذل جهود
م�ضاعفة لإع��ادة ت�أهيل املباين الدرا�سية واملرافق
التعليمية حيث مت ت�شكيل جلان بقرار معايل مدير
اجلامعة التي مازالت تزاول مهامها لتهيئة البيئة
املالئمة للدرا�سة.

�سور اجلامعة ال�شرقي
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ح�������������وار

معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ل�صحيفة �أخبار اجلامعة:

ال�سيول التي اجتاحت اجلامعة خلفت خ�سائر و�أ�ضرار ًا مادية كبرية

ح���������دوث ال�����ك�����ارث�����ة �أث������ن������اء ع���ط���ل���ة احل�������ج ع����ن����اي����ة �إل���ه���ي���ة

�أجرى احلوار :الطالب عي�سى الكثريي – ق�سم الإعالم
متابعة ل�ل�أ���ض��رار واخل�سائر التي حلقت باجلامعة
ج��راء ال�سيول التي اجتاحت ج��دة ،ك��ان ل�صحيفة
�أخبار اجلامعة حوار ًا �صحفي ًا مع معايل مدير اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب الذي حتدث
لنا ع��ن ال��ك��ارث��ة ،وع��ن تعامل �إدارة اجلامعة معها
منذ الوهلة الأوىل ،كما �أ�شاد بالدور الكبري ملن�سوبي
اجلامعة كافة الذي �أثبتوا �إخال�صهم جلامعتهم ،و�أ�شار
معاليه �إىل �أن الدرا�سة ما كانت لتبد�أ يف موعدها لوال
جهود �أبناء وبنات اجلامعة املخل�صني ،وكان احلوار على
النحو التايل:

فكرتها منذ اللحظات الأوىل من الكارثة .حيث كان
ن��داء اجلامعة لأبنائها وبناتها فانخرط املئات بل
الآالف يف هذه احلملة اجلامعية التي �أثبتت �أن �أبناء
وبنات اجلامعة يحملون م�س�ؤولية اجلامعة و�أمانتها فى
حدقات عيونهم .فقد �أخل�صوا العمل و�أتقنوا كل فيما
وكل �إليه ،مما �ساعد كث ً
ريا يف �أن تتخطي اجلامعة هذه
املحنة ب�سواعد �أبنائها وبناتها.
والهدف الوا�ضح من احلملة كان العمل اجلماعي لإزالة
�آثار ال�سيول و�أ�ضرارها ،ولكن يبقى الهدف الأ�سمى من
احلملة �أال وهو تعميق مفهوم االنتماء لهذا ال�صرح
العلمي ال�شامخ ال��ذي يفتخر مبثل ه����ؤالء الأبناء
والبنات� ،إ�ضافة �إىل غر�س ه��ذه املفاهيم الوطنية
الرتبوية يف نفو�س �أبنائنا وبناتنا.
كما �أن احلملة كانت عم ًال اجتمع فيه كل من�سوبى
اجلامعة بال مراتب وظيفية �أو �أكادميية �أو عمالية �أو
طالبية ،فالكل كان يد ًا واحدة.

م �ع��ايل م��دي��ر اجل��ام �ع��ة ،ت�ع��ر��ض��ت اجل��ام �ع��ة لأ� �ض��رار
كبرية ج��راء ال�سيول التي اجتاحت ج��دة ي��وم الأربعاء
1430/12/8ه �ـ ،كيف تعاملت اجلامعة مع الكارثة خالل
ال�ساعات الأوىل؟

بعد �ساعات قليلة من اجتياح ال�سيول ملدينة جدة يف
جزئها اجلنوبي وال�شرقي ،ومنها بالطبع جامعة امللك
عبد العزيز ،بد�أت االت�صاالت بيني وبني كل الإخوة
امل�س�ؤولني يف اجلامعة ملناق�شة اخلطوات التالية ،وكانت
البداية احل�ضور �إىل اجلامعة والوقوف عن كثب عن
كل الأ�ضرار التي حلقت بكل قطاعات اجلامعة .كما
مت توجيه امل�س�ؤولني بتكوين جلان تعمل على �إنقاذ ما
يكمن �إنقاذه ،وتعمل على �إزالة الأ�ضرار ،وفى الوقت
نف�سه ح�صر كل اخل�سائر التي حلقت باجلامعة ،كل يف
جماله.
كما عملنا على تنفيذ حملة با�سم (جامعتي م�س�ؤوليتي)
والتي التحق بها عدد كبري من من�سوبي اجلامعة من
امل�س�ؤولني والإداريني والأكادمييني واملوظفني والطالب
وغريهم ،وبالطبع قامت اجلامعة ب�إبالغ اجلهات العليا
ما حدث بالتف�صيل.
ما حجم الأ�ضرار واخل�سائر التي تعر�ضت لها اجلامعة؟

الأ���ض��رار التي حلقت باجلامعة متفاوتة م��ن قطاع
لآخر ،فبع�ض القطاعات كان لها الن�صيب الأوفر بينما
كانت بع�ض القطاعات الأخرى �أقل ت�ضرر ًا .وقد كانت
اخل�سائر يف البنية التحتية وجميع املباين واملرافق
اجلامعية ،والأج��ه��زة والأدوات بكل �أن��واع��ه��ا ،كما
ت�ضررت بع�ض ال�سيارات التابعة للجامعة� ،إ�ضافة على
اخل�سائر املادية يف امل�ست�شفى اجلامعي.
ما �أكرث املرافق ت�ضرر ًا باجلامعة جراء ال�سيول؟

�أكرث املناطق ت�ضرر ًا باجلامعة ،كانت يف منطقة مبنى
الإدارة العليا ،وبالتايل امل�ست�شفى اجلامعي ،وكليات
الطب والأ�سنان والعلوم الطبية التطبيقية وال�صيدلة
واملراكز العلمية املوجودة يف تلك املنطقة ،وعلى ر�أ�سها
مبنى املنظومة الأعمال واملعرفة ،ومركز امللك فهد
للأبحاث الطبية الذي ي�ضم مركز التقنيات املتناهية
ال�صغر (النانو) ومركز اجلينوم الطبي ومركز ه�شا�شة
العظام ،وغريها من املباين يف املدينة الطبية .ويرجع
ذل���ك �إىل االن��خ��ف��ا���ض ال��ت��دري��ج��ي ال���ذي تت�سم به
املنطقة.
كما كان ملنطقة �سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س واملدار�س
ال��ت��ي يف املدينة اجلامعية وكلية الآداب والعلوم
الإن�����س��ان��ي��ة ،وال��ع��ل��وم ،وع��ل��وم الأر�����ض ،واالقت�صاد

ما دور الطالب يف امل�شاركة لإعادة الأمور �إىل طبيعتها؟

ال����درا�����س����ة ك������ادت �أن ت���ت���وق���ف ل�����وال ج���ه���ود م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة
ح��م��ل��ة ج��ام��ع��ت��ي م�����س���ؤول��ي��ت��ي �أ���س��ه��م��ت ك���ث�ي�ر ًا يف رف����ع الأ�����ض����رار
م���ن ال�����ص��ع��ب ال��ت��ك��ه��ن مب���ا ت����أت���ي ب���ه ال��ط��ب��ي��ع��ة م���ن ك�����وارث م�ستقب ًال
والإدارة ،وبع�ض املباين الدرا�سية ن�صيب كبري من هذه
الأ�ضرار ،وبالطبع يعود ذلك �إىل قرب تلك القطاعات
من منطقة الأح���داث �إذ كانت يف واجهة ال�سيل ويف
طريق اندفاعه.
ح�صلت الكارثة �أثناء �إجازة احلج ،هل ت�سبب هذا التوقيت
يف �صعوبة التعامل مع احلادث؟

بالعك�س ،ف���إن ح��دوث ه��ذه ال�سيول يف �أث��ن��اء عطلة
احلج كانت من عناية اهلل �إذ كانت اجلامعة خالية من
من�سوبيها ،فانح�صرت اخل�سائر بحمد اهلل وتوفيقه يف
الأمور املادية واملباين والأجهزة وال�سيارات.
وم��ع ذل��ك ف���إن ع��دد ًا من من�سوبي اجلامعة الذين مل
يكونوا يف احلج بادروا باملجيء �إىل اجلامعة والوقوف
على الأح���داث  ،والعمل على �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه،
وبخا�صة يف امل�ست�شفي اجلامعي ،حيث انربى من�سوبو
امل�ست�شفى بكل فئاتهم ،وت�صدوا ملواجهة كل امل�شكالت
التي حدثت ح�سب خطة علمية دقيقة ،والتي عن
طريقها ا�ستطاع امل�ست�شفى اجلامعي �أن يوا�صل عمله يف
كل الأق�سام بكل كفاءة واحلمد هلل.
هل �أثرت الكارثة على �سري العملية التعليمية باجلامعة؟

العملية التعليمية بال �شك كانت �ستتوقف كث ً
ريا لوال
اجلهود التي بذلتها �إدارة اجلامعة بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة ،حيث كان الرتكيز من�صب ًا على �إزالة كل
الأ�ضرار والعوائق التي كانت �ستقف حائ ًال دون بدء

الدرا�سة يف موعدها املحدد.
فت�ضافرت اجلهود اجلامعية وغري اجلامعية حتى تكللت
بالتوفيق والنجاح ،وبخا�صة من خالل متطوعي حملة (
جامعتي م�س�ؤولتي)  ،فا�ستطعنا �إزالة كل ال�صعوبات ،ثم
�إزالة الأ�ضرار التي حلقت باملباين والف�صول الدرا�سية
والأجهزة التعليمية .فكان �أن جتاوزنا بذلك اجلهد
مرحلة دقيقة ،وبتجاوزها ا�ستطعنا �أن نبد�أ الدرا�سة
يف موعدها يوم ال�سبت  18ذي احلجة 1430هـ.
ما اخلطوات التي اتخذتها اجلامعة يف عملية ال�صيانة
والت�شغيل؟

كل اجلهات ذات العالقة بال�صيانة ت�صدت لإزال��ة
الأ�ضرار والقيام مبزاولة عمليات ال�صيانة ،وكذلك
متت اال�ستعانة بجهات تعاقدية من خ��ارج اجلامعة
للقيام بعمليات ال�صيانة التي تخرج عن دائرة اجلهة
اجلامعية امل�س�ؤولة عن ال�صيانة.
وهلل احلمد واملنة ،فقد قامت كل فرق ال�صيانة بكل
�أمناطها ،الكهربائية وااللكرتونية واملعمارية وغريها
حتى �أ�صبحت اجلامعة قاب قو�سني �أو �أدنى من جتاوزها
هذه املرحلة ،وب�إذن اهلل �ستعود كل اجلهات �أف�ضل مما
كانت عليه.
�أطلقت اجلامعة حملة (جامعتي م�س�ؤوليتي) التطوعية ،ما
الهدف املتوخاة من هذه احلملة؟

حملة ( جامعتي م�س�ؤوليتي) كما ذكرت �سابق ًا ،نبعت

ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات ه��م ع��م��اد ه��ذه اجل��ام��ع��ة ،وهم
عمودها الفقري .فاجلامعة بهم و�إليهم .وكل الطالب
والطالبات يدركون �أن ه��ذه اجلامعة تبذل ق�صارى
جهدها لتحقيق تطلعاتهم ،والعمل على ت�أهيلهم علمي ًا
وثقافي ًا واجتماعي ًا وديني ًا و�صحي ًا .فالكل يقدر هذه
اجلهود املبذولة من هذه الأم الر�ؤوم التي حتت�ضن بنيها
بكل رعاية واهتمام.
وعندما حدث هذا الأم��ر لهذه اجلامعة الأبية ،فال
�أقـل من الوقوف معها وانت�شالها من هذه املحنة ،والعمل
اجل��اد على �إزال��ة �آث��ار و�أ���ض��رار ال�سيول  .حتى تعود
اجلامعة معافى ب�إذن اهلل كما كانت ،بل و�أكرث ت�ألق ًا.
ما اجلهات اخلارجية التي تعاونت مع اجلامعة يف مواجهة
تلك الكارثة؟

خمتلف �إدارات اجلامعة �أ�سهمت ب�شكل وافر يف عملية
الإزال��ة وال�صيانة والرتميم� ،أي �أن عمليات جتاوز ما
حلقها من �أ�ضرار و�آث��ار �سلبية كانت بجهد ذات��ي من
اجلامعة ومن�سوبيها و�إمكاناتها.
هل هناك خطط م�ستقبلية ملواجهة مثل تلك الكوارث؟

اجلامعة بعون اهلل ،مت�ضي يف كل �أمورها وفق خطط
عملية منهجية ،ومثل هذه الأمور التي ت�أتي من جراء
عوامل طبيعية ،من ال�صعب جد ًا التكهن مبا �ست�أتي به،
فمهما كانت اخلطط ،جند �أن الأمر يتجاوزها ويتخطاها،
ال�شاهد على ذلك ما تتعر�ض له بع�ض املدن العاملية ذات
القدرات والإمكانات املادية والتقنية الهائلة ،ومع ذلك
جند ما تفعل بها هذه القوى الطبيعية من �أ�ضرار بليغة
يف بنيتها التحتية ،وكذلك يف ال�سكان.
واجلامعة مع خططها االحتياطية ،تعمل بها ،ومع ذلك
جتاوزت ال�سيول تلك اخلطط و�أحدثت �أ�ضرار ًا كانت
�ستكون �أكرث و�أفدح من ذلك لوال االحتياطات واخلطط
التي كانت قد تبنتها اجلامعة ،ومع هذا �أتت الرياح مبا
ال ت�شتهي ال�سفن.
وبالطبع ف�إن مثل هذه احلوادث وامل�شكالت الطبيعية
تبعث على �إج��راء مزيد من الدرا�سات الوافية التي
ت�ؤدي بدورها �إىل و�ضع خطط جديدة كفيلة بت�أمني
قدر من االحتياط والأم��ان وال�سالمة .ومع كل ذلك
فقد يتجاوز الطارئ �إىل ما لي�س يف احل�سبان.
كلمة �أخرية من معاليكم.

وددت �أن �أبعث و�أتقدم ب�أ�سمى ال�شكر والتقدير لكل
من تعاطف مع اجلامعة ،وعلى ر�أ�سهم �صاحب املعايل
وزير التعليم العايل ،ومعايل نائب وزير التعليم العايل
ومديرو اجلامعات والقطاعات املختلفة ،ومن�سوبو
ومن�سوبات اجلامعة.
وال�شكر والتقدير لكل اجلهات التي دعمت اجلامعة
م��ادي�� ًا ومعنوي ًا ،ولكل من �شارك و�ساهم يف احلملة
اجلامعية حتت �شعار (جامعتي م�س�ؤوليتي).
و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يدمي على بالدنا وجامعتنا نعمة
اال�ستقرار ،و�أن يوفقنا يف خدمة هذه اجلامعة التي
ننتمي �إليها جميع ًا.

ح�������������وار

ال�سبت 1431/01/02هـ
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وكيل اجلامعة للم�شاريع :

ال�سيول ت�سببت يف خ�سائر كبرية ال ميكن تعوي�ضها

ال��ك��ارث��ة ك��ان��ت ف���وق ط���اق���ات اجل��ام��ع��ة امل���ادي���ة وال��ب�����ش��ري��ة والإداري������ة

�أجرى احلوار :الطالب �أحمد طابعجي – ق�سم الإعالم

ملزيد من املعلومات حول اخل�سائر التي خلفتها كارثة ال�سيول التي �ضربت اجلامعة،
التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة ب�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل الذي مدنا مبزيد من التفا�صيل
واخل�سائر التي نتجت عن احلادث ،كما �أ�شاد باجلهود املبذولة من قبل الإدارة العليا
للجامعة والتعاون الكبري من قبل جميع من�سوبي اجلامعة �إداريني وطالب ًا وموظفني،
وجرى احلوار على النحو التايل:
تعر�ضت اجلامعة يوم الأربعاء 1430/12/8ه�ـ� ،إىل كارثة �أحلقت خ�سائر فادحة يف الأرواح
واملمتلكات ،ما حجم ال�ضرر الذي حلق باجلامعة؟
يف احلقيقة ت�سببت الكارثة يف خ�سارة علمية كبرية ال ميكن تعوي�ضها ،بالإ�ضافة
�إىل اخل�سائر املادية الهائلة ،حيث مت تقدير اخل�سائر مبدئي ًا يف حدود  2مليار
ريال تقريب ًا ،وهو مبلغ يعرب عن حجم اخل�سائر املادية الفادحة على م�ستوى
البنية التحتية واملباين واملعدات والآل��ي��ات احلديثة وال��ن��ادرة على م�ستوى
العامل ،بالإ�ضافة �إىل �أن املياه غمرت �أجهزة التكييف والإنارة ومعدات �أ�سا�سية
من مولدات كهربائية وم�صاعد وغريها من التجهيزات� ،إ�ضافة �إىل تلف �أكرث من
� 250سيارة تعود ملكيتها للجامعة.
ما وقع الكارثة على منظومة امل�شاريع البحثية باجلامعة؟
ال �شك �أن ه��ذه الكارثة ت�سببت يف خ�سائر علمية كبرية كما ذك��رت ،حيث
حلق ال�ضرر مبركز التقنيات املتناهية ال�صغر (النانو) الذي دمر بالكامل ،وال
يخفى عليكم �أن هذا املركز هو �أحد املراكز اجلديدة باجلامعة بل ويعد من
�أعمدة البحث العلمي يف اجلامعة ،حيث �أن�شئ عام 1427هـ ،ويتوفر على خم�س
خمتربات مزودة ب�آليات باهظة الثمن ونادرة على م�ستوى العامل ،بها �أجهزة
متطورة لقيا�س ودرا�سة التقنيات املتناهية ال�صغر.
هذا بالإ�ضافة �إىل ال�ضرر الذي طال مركز امللك فهد للأبحاث ،وال يخفى على
�أحد �أهمية هذا املركز والأجهزة واملعدات التي يتوفر عليها ،فهو �أول و�أكرب
هيئة متخ�ص�صة يف جم��ال الأب��ح��اث ال�صحية يف اململكة ،حيث يتم �إج��راء
الأبحاث املتميزة يف املجال ال�صحي والطبي ،وقد �أحلقت املياه بهذا املركز
خ�سائر علمية فادحة ال تقدر بثمن ،حيث �أن املركز بيئة علمية متميزة تت�ضمن

بنية حتتية متكاملة من خمتربات وغرف للجراحة التجريبية جمهزة ب�أجهزة
حديثة عالية الكفاءة .بالإ�ضافة �إىل ت�ضرر عدد من امل�شاريع البحثية ور�سائل
املاج�ستري والدكتوراه ،وحلق ال�ضرر �أي�ض ًا ع��دد ًا كب ً
ريا من العينات العلمية
والأبحاث النوعية على عدد من ال�سالالت النادرة.
وطال ال�ضرر �أي�ض ًا كل الأدوار ال�سفلية بالكليات واملرافق والإدارات وقاعات
الدرا�سة والف�صول  ،كما حلق ال�ضرر مبجهر �إلكرتوين بكلية الهند�سة والعديد
من التجهيزات مبختلف مرافق اجلامعة مبا فيها �شطر الطالبات.
هل من ا�سرتاتيجية للجامعة على �ضوء املعطيات اجلديدة ،وكيف ميكن تعوي�ض اخل�سائر
املادية؟
مت ت�شكيل ث�لاث جل��ان برئا�سة معايل مدير اجلامعة ال��ذي وج��ه ب�ضرورة
عودة الأمور �إىل �أح�سن مما كانت عليه ،كما مت تدار�س املو�ضوع لو�ضع خطة
لإعادة الأمور �إىل طبيعتها ،والعمل يجري على قدم و�ساق ملعاجلة الأ�ضرار،
ومت التحرك على م�ستوى وزارة املالية حيث قام �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي بزيارة للريا�ض للتباحث حول
امليزانية ،لتعوي�ض ما حلق باجلامعة من �أ�ضرار مادية.

وهناك خطط م�ستقبلية تتلخ�ص يف الك�شف ومراقبة جميع الإن�شاءات والبنيات
التحتية ،واحلمد هلل فقد كانت التقارير �إيجابية بن�سبة  ،%90ومل حتدث
انهيارات على م�ستوى املباين وهذا دليل على جودتها ،كل ما حتتاجه هو بع�ض
الرتميمات الب�سيطة ،كما �سيتم العمل على �أن تكون هناك جاهزية عالية عند
حدوث �أي كارثة ال �سمح اهلل ،ومت مناق�شة خطط للإخالء والرتميم وال�صيانة،
بالإ�ضافة �إىل معاجلة الأ�ضرار احلالية بطبيعة احلال ودرا�سة جمرى ال�سيل
داخل اجلامعة بحيث يكون جاهز ًا لأي �سيول يف امل�ستقبل .كما عملت اللجان
امل�شكلة على درا�سة ما ميكن القيام به م�ستقب ًال على امل�ستوى البعيد حلماية
اجلامعة.
ما اجلهات التي حتملت العبء الأكرب يف التعامل مع الكارثة؟
كل الإدارات والعمادات والكليات وخمتلف مرافق اجلامعة تالحمت ومتا�سكت
وقامت بجهد كبري لإعادة الو�ضع �إىل طبيعته ،ور�أينا كيف �أن الدرا�سة كانت
يف موعدها ،فقد حر�صت الإدارة العليا باجلامعة على م�صلحة الطالب �أو ًال ،كما
عرب اجلميع طالب ًا و�أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداريني وفنيني وموظفني عن وفائهم
و�إخال�صهم لهذا ال�صرح العلمي ،وقد برهن ذلك على املعدن الأ�صيل لأبناء
جامعة امل�ؤ�س�س كافة.
ما اجلهات التي تعاونت مع اجلامعة �أثناء وبعد الكارثة؟
يف احلقيقة كان هناك تعاون كبري من قبل الدفاع املدين و�أجهزة املرور ،حيث عمل
اجلميع يف تالحم من �أجل مواجهة الكارثة وتخفيف الأ�ضرار� ،أما على م�ستوى
ال�صيانة فقد تعاونت اجلامعة مع �شركات متخ�ص�صة لتنظيف مرافق اجلامعة
رغم �أن جميع الطالب والطالبات عربوا عن رغبتهم يف العمل والتنظيف ،لكن
اجلامعة �آثرت �أن ت�ستعني ب�شركات خا�صة خوف ًا على �صحة طالبها.
كلمة �أخرية من �سعادتكم.
�أود �أن �أ�ؤكد على �أن ما حدث فوق طاقة اجلامعة املالية والإدارية والب�شرية،
و�أتوجه بال�شكر ملعايل وزير التعليم العايل وملعايل مدير اجلامعة على دعمهم
واهتمامهم وحر�صهم على �أن تعود اجلامعة �إىل �أح�سن مما كانت عليه ،وال�شكر
مو�صول �إىل �أ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة وعمداء الكليات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والإداريني والطالب وكل من�سوبي اجلامعة ،متمني ًا ال�سالمة للجميع.
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يف حديثه ل�صحيفة �أخبار اجلامعة  ..مدير امل�ست�شفى اجلامعي

�أ�ضـرار ج�سيمــة طــالـت �أجهــزة بــاهظــة الثمـــن ..
ت�سخيــر طـــاقـــات امل�ست�شفــى للتعــامــل مــع الكــارثــة

�أجرى اللقاء :الطالب �أحمد طابعجي
تعر�ض م�ست�شفى جامعة امللك عبدالعزيز لأ�ضرار
ج�سيمة وخ�سائر كبرية جراء ال�سيول والأمطار
ً
وللوقوف على حجم الأ�ضرار
التي �ضربت جدة،
التي حلقت بامل�ست�شفى اجلامعي ،ك��ان ل�صحيفة
�أخبار اجلامعة لقاء �صحفي ًا مع الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة الري�س مدير امل�ست�شفى ،والذي روى لنا ق�صة
احلادث منذ �أول يوم وحتى عودة امل�ست�شفى حلالته
الطبيعية ،فكان احلوار على النحو التايل:

متى عاد امل�ست�شفى للعمل بكامل طاقاته:
بذلت جهود كبرية ومت ا�ستنفار الطاقات خالل يوم احلادث واليوم
الثاين ومت اتخاذ جميع الإجراءات املتبعة يف حاالت الطوارئ،
كما مت البدء برفع الأ���ض��رار ،كما مت قطع التيار الكهربائي
وا�ستخدام املولدات االحتياطية التي ت�ستخدم عادة يف حاالت
الطوارئ ،كما مت توفري م�ضخات لإخراج املياه من داخل �أروقة
امل�ست�شفى ،وبد�أت الأمور تتح�سن تدريجي ًا ،و�سار العمل على قدم
و�ساق حيث مت �إعادة ا�ستدعاء احلاالت التي مت �إخال�ؤها يف اليوم
الأول خا�صة احلاالت التي حتتاج �إىل املتابعة.

هل لكم �أن ت�صفون لنا ما حدث يف اليوم الأول ،وما الإجراءات
الطارئة التي اتخذمتوها فور مداهمة املياه للم�ست�شفى؟
فور مداهمة مياه ال�سيول للجامعة وامل�ست�شفى اجلامعي،
اتخذت جميع التدابري الطارئة وال�ضرورية للتعامل مع
الكارثة ،حيث غمرت املياه ممر اخل��دم��ات ،وم�ستودعات
التغذية ،وخمازن الأدوية وال�صيدليات يف الأدوار ال�سفلية
للم�ست�شفى والأدوار حتت الأر�ض ،وو�صل من�سوب املياه �إىل
م�ستويات غطت معظم الأدوار حتت الأر�ض و�أجزاء من الدول
ال�سفلي.
كما مت �إخالء امل�ست�شفى من املر�ضى الذين ال تتطلب حالتهم
البقاء يف امل�ست�شفى وال��ذي��ن ال خ��وف عليهم م��ن مغادرة
امل�ست�شفى ومت االت�صال بذويهم ال�ستالمهم حتى تعود الأمور
�إىل طبيعتها ،وك��ان بامل�ست�شفى ح��وايل  380مري�ض عند
احلادثة ،ومت االت�صال ب�أولياء �أم��ور ح��وايل  270مري�ض
وح�ضروا وا�ستلموا ذويهم ،وبقي بامل�ست�شفى ح��وايل 110
مري�ض من الذين يحتاجون �إىل العناية الفائقة وال ميكن
�إخراجهم لأن حالتهم ال ت�سمح مبغادرتهم امل�ست�شفى ،ومن
احلاالت احلرجة ومعظمهم كانوا يف العناية املركزة .

هل امل�ست�شفى الآن يقدم جميع اخلدمات:
كل اخل��دم��ات الروتينية بامل�ست�شفى تعمل ب�شكل ع��ادي،
با�ستثناء بع�ض اخل��دم��ات مثل العالج ال�شعاعي حيث مت
االتفاق مع م�ست�شفى امللك خالد للحر�س الوطني ،حيث وافق
القائمون عليها م�شكورين على املبادرة با�ستقبال احلاالت التي
حتتاج �إىل هذا النوع من العالج ،و�أنتهز هذه الفر�صة لأ�شكر
القائمني على م�ست�شفى امللك خالد للحر�س الوطني و�أثمن
جهودهم ومبادراتهم حيث بادروا بتقدمي العالج الكيميائي
وال�شعاعي ،وال�شكر مو�صول للقائمني على م�ست�شفى امللك عبد
العزيز الذي تعاون معنا �أي�ض ًا ب�شكل كبري.

ما حجم اخل�سائر الأولية التي حلقت بامل�ست�شفى؟
يف احلقيقة �أحلقت املياه بامل�ست�شفى �أ�ضرار ًا بالغة ،و�أتلفت
العديد من املعدات باهظة الثمن ،بالإ�ضافة �إىل الأ�ضرار
التي �أ�صابت ال�صيدليات واملخازن وم�ستودعات التغذية،
كما حلق ال�ضرر ب�أجهزة طبية ح�سا�سة �أتلفتها املياه،
و�أه��م هذه الأجهزة � :أجهزة العالج الإ�شعاعي و�أجهزة
الأ�شعة املقطعية و�أجهزة املعامل املخربية للدم و�أجهزة
االختبارات الأخرى بالإ�ضافة �إىل تلف ثالجات بنك الدم
وعدد كبري من الأجهزة احلا�سوبية بالإ�ضافة �إىل تلف
كميات كبرية من الأدوية بعد مداهمة املياه ملخزن الأدوية,
وقد مت االت�صال ب�شركات متخ�ص�صة عملت على تقييم
الو�ضع متهيد ًا لإعادة الو�ضع حلاله ال�سابق و�إ�صالح ما ميكن
�إ�صالحه .كما توقف العمل ب�أجهزة تفتيت احل�صى ب�سبب
انقطاع التيار الكهربائي ملدة � 36ساعة .كما �أتلفت املياه
 75جهاز حا�سب �آيل ،وقد زودتنا الإدارة العليا باجلامعة

مدخل امل�ست�شفى

هل من �ضحايا �أو �إ�صابات داخل امل�ست�شفى؟
بحمد اهلل وتوفيقه مل ي�صب �أحد يف امل�ست�شفى ومل يتعر�ض �أي
�سواء
�شخ�ص لأي �إ�صابة �أو وفاة ،وهذا بف�ضل اهلل وتوفيقهً ،
موظفني �أو عمال �صيانة �أو مر�ضى �أو �إداريني �أو متطوعني �أو
ممر�ضني ونحمد اهلل على ذلك ،بل الأ�ضرار كلها مادية ،وهذا
بف�ضل من اهلل وبف�ضل جهود موظفي امل�ست�شفى الذين قاموا
بتنظيم امل�ست�شفى وتنظفيه من الطني واملياه ب�سرعة كبرية
ومتكنوا من �إعادة العمل بامل�ست�شفى يف وقت قيا�سي.

م�ستودع الأدوية

تداولت بع�ض و�سائل الإع�لام رف�ض امل�ست�شفى ال�ستقبال
جثثت �ضحايا الكارثة ،هل هذا �صحيح؟
نعم �صحيح و�سبب ذلك انقطاع التيار الكهربائي وثالجات
امل�ست�شفى مل تكن تعمل بعد احلادث ،وقد مت جلب  35جثة
من قبل الدفاع املدين ،وقمنا بالتن�سيق مع م�ست�شفى امللك عبد
العزيز يف املحجر والدفاع املدين حيث مت نقلها يف نف�س الليلة
�إىل م�ست�شفى امللك عبد العزيز يف املحجر.

م�شكورة مبقابل لها .كما حلق ال�ضرر بامل�صاعد ب�سبب

ظلت �صامدة رغم الأ�ضرار واخل�سائر و�صعوبة الكارثة.

مداهمة املياه للأدوار ال�سفلية .بالإ�ضافة �إىل ت�ضرر عدد

وال�شكر والعرفان والتقدير لإدارة اجلامعة ولإدارة الأمن

من املكاتب و�أ�شكر كل من قدم يد امل�ساعدة للم�ست�شفى التي

وال�سالمة التي قامت بجهود جبارة.

كلمة �أخرية من �سعادتكم:
نحمد اهلل على كل ما ح�صل ،ونتمنى ال�سالمة للجميع ،و�أ�شكر
�إدارة اجلامعة وعلى ر�أ�سها معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء
و�إدارة الأم��ن وال�سالم وكل من�سوبي اجلامعة من موظفني
و�إداري�ين و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،على اجلهود التي بذلت
للتعامل مع هذه الكارثة.

امل�شرف العام على �إدارة الأمن وال�سالمة � :صمـــود مبــانـــي اجلــامعـــة دليــل علــى جــودتهــا
و�صف امل�شرف العام على �إدارة الأمن وال�سالمة باجلامعة الدكتور عبد القادر
بن حممد تنكل ال�سيول التي تعر�ضت لها اجلامعة بالكارثة ،و�أو�ضح �أن املياه
أجزاء من الأ�سوار اخلارجية ب�سبب
اخرتقت اجلامعة ب�شكل كبري ،وهدمت � ً
قوة املياه وب�سبب ا�صطدام املياه املحملة بال�سيارات واملخلفات ال�صلبة ب�سور
اجلامعة ،وغمرت املياه معظم �ساحات و�إدارات وكليات اجلامعة ومرافقها،
وحلق ال�ضرر بكل الكليات التي تقع حتت الأر���ض ،وبلغ م�ستوى املياه يف
الأدوار ال�سفلية �إىل حوايل مرت ،وامتلأت الغرف باملياه.
و�أ�ضاف �أن اجلهات امل�س�ؤولة با�شرت عملها فور ًا مع بداية الكارثة حيث
وجه معايل مدير اجلامعة ب�سرعة التعامل مع الكارثة ومت ت�شكيل جلان
لرفع وح�صر الأ�ضرار .وكان همنا الأ�سا�سي يف اليوم الأول هو فتح باب �شارع
عبد اهلل ال�سليمان ،حيث �أن (كربي) اجلامعة واخلط ال�سريع �أقفل متام ًا،
و�أ�صبحت طرق اجلامعة ممر ًا قدم م�ساندة كبرية للنا�س وا�ستمر كذلك
حتى اليوم الرابع.
و�أ���ض��اف �أن معايل مدير اجلامعة وج��ه بفتح جميع الت�سهيالت خلدمة

املواطنني املت�ضررين من ال�سيول ،ومت فتح �أبواب اجلامعة بالكامل  ،كما
حتولت اجلامعة �إىل م�أوى ي�ستقبل املت�ضررين ريثما تهد�أ ال�سيول ،و�أ�ضاف
�أنه مت قطع التيار الكهربائي تفادي ًا لأي التما�سات ،وانقطعت التلفونات
يف معظم مرافق اجلامعة ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة للإنرتنت ،و�أ�شار �إىل �أن
ال�ضرر حلق باملكيفات مبركز امللك فهد للأبحاث والكلية ال�صحية وكثري
من املرافق ،كما �أتلفت املياه كتب ًا ن��ادرة تعد ثروة علمية قدرت مبدئي ًا
ب�ستني �ألف عنوان ما بني خمطوط وكتاب وغريها .بالإ�ضافة �إىل تدمري
مركز النانو ومركز اجلينوم ،ونفوق حيوانات التجارب من �أرانب وفئران،
و�سالالت نادرة من احليوانات التي تخ�ضع لتجارب منذ �أكرث من � 25سنة،
بالإ�ضافة �إىل ال�سيارات التي بلغ عددها �أكرث من � 250سيارة والتي ت�ضررت
ب�شكل كبري و مل تعد �صاحلة لال�ستعمال ،كما ت�ضرر مركز الإنتاج الإعالمي
ب�شكل كبري حيث �أتلفت ثروة كبرية توثق لأحداث اجلامعة املختلفة طوال
م�سريتها ،حيث غلف الطني معظم الكامريات والأ�سطوانات والأ�شرطة
والأفالم التوثيقية للجامعة ،و�أ�ضاف �أن اجلامعة �سخرت كل �إمكانياتها
ملواجهة الكارثة منذ الوهلة الأوىل.

ح�������������وار
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حملة (جامعت��ي م�س�ؤوليتي) لعبت دور ًا كبري ًا يف جتاوز الأ�ضرار
�أجرى احلوار :الطالب �أحمد طابعجي –
ق�سم الإعالم

اجلميع مع �إدارة الأمن وال�سالمة والإدارات
الأخرى لرفع الأ�ضرار و�إعادة ت�أهيل املرافق
املت�ضررة ،وك��ان الكل يتعاون مع اجلامعة
بدافع امل�س�ؤولية ،وحتول الطالب �إىل رجال
م���رور ي��وم��ي�� ًا م��ن ال�سابعة �صباح ًا وحتى
التا�سعة يف �أوقات الذروة ،ويقومون ب�أعمال
النظافة والتنظيم بجميع ط��رق وممرات
ومداخل اجلامعة ،ونف�س ال�شيء ينطبق على
�شطر الطالبات حيث قام اجلميع بواجبهم يف
هذه الأزمة ب�إ�شراف من �سعادة عميدة �شطر
الطالبات والوكيالت والعميدات بالتعاون مع
الطالبات واملن�سوبات ،حيث وقف اجلميع يد ًا
بيد حتى تعود اجلامعة لطبيعتها.

وج��ه م�ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور ب�إطالق حملة جامعتي م�س�ؤوليتي
التي نظمتها ع�م��ادة � �ش ��ؤون الطالب،
وه��ي حملة ت��وع��وي��ة �إر� �ش��ادي��ة ي�شارك
فيها الطالب والطالبات و�أع�ضاء هيئة
ال�ت��دري����س ومن�سوبي اجل��ام�ع��ة كافة،
وللوقوف على املجهودات التي بذلتها
احلملة ك��ان ل�صحيفة �أخ�ب��ار اجلامعة
ح��وار ًا �صحفي ًا مع �سعادة عميد �ش�ؤون
الطالب الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن
م�صطفى مهرجي الذي عرب عن �سعادته
لنجاح احلملة والدور الذي قامت به يف
�إع��ادة ت�أهيل مرافق اجلامعة ،فجرى
احلوار على النحو التايل:
�أطلقت اجلامعة حملة جامعتي م�س�ؤوليتي،
ما الهدف املتوخاة من احلملة وهل حققت
النجاح املطلوب؟
بتوجيه م��ن معايل مدير اجلامعة نظمت
ع���م���ادة ����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ح��م��ل��ة جامعتي
م�س�ؤوليتي ودع��ت جميع من�سوبي اجلامعة
للم�شاركة يف احلملة ،تفاع ًال مع الكارثة التي
اجتاحت اجلامعة ،وقد �شارك اجلميع بدون
ا�ستثناء يف هذه احلملة ومت بذل جهود كبرية
بعد ت�شكيل جلان مكلفة للتعامل مع الأ�ضرار،
وقد توجه طالب وطالبات اجلامعة ملختلف
ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات وامل���راف���ق والف�صول
الدرا�سية حيث بد�أت �أعمال �إعادة الت�أهيل
والتنظيف ،واجلميل ه��و التفاعل الكبري
مع احلملة وامل�شاركة الإيجابية من قبل
اجلميع ،وهذا لي�س غريب ًا على �أبناء جامعة
امل�ؤ�س�س الذين تت�أ�صل فيهم روح املواطنة
وحب الوطن.
�أم��ا �أه���داف احلملة فهي �أه���داف متو�سطة
وبعيدة املدى ،وال يخفى عليكم �أن التعاون
وال��ت�لاح��م والتكاتف ب�ين �أب��ن��اء اجلامعة
كافة �سيكون له وقع كبري ونتائج �إيجابية
ك��ب�يرة ،وه���ي ح��م�لات ت��ط��وع��ي��ة �أ�سهمت
يف �إزال���ة �آث���ار ال�سيول التي حلقت مباين
وكليات ومرافق اجلامعة ومازالت م�ستمرة،
كما �ساهمت احلملة يف تنظيم امل��رور وفك
االخ��ت��ن��اق��ات امل���روري���ة يف خم��ت��ل��ف طرق
وممرات ومداخل اجلامعة .كما قام �أع�ضاء
ن���ادي اجل��وال��ة بتفعيل اخل��دم��ة العامة
داخل وخارج اجلامعة ،حيث �شاركوا بع�ض
اجلمعيات اخلريية الن�سائية الأوىل بجدة،
و�أ�سهموا يف ح�صر املنازل املت�ضررة بالأحياء
املت�ضررة ،وقاموا بتوزيع ال�سالل الغذائية
على املت�ضررين ،وقدموا العون وامل�ساعدة يف
�إزالة الأ�ضرار داخل وخارج املنازل .وعملوا
يد ًا بيد مع �أجهزة امل�ساندة واملرور و�أجهزة
الأمن ،وهذه �أعمال تطوعية نالت ا�ستح�سان
اجلميع.

الكارث��ة ك�شف��ت ع��ن تالح��م كب�ير ب�ين �أبن��اء اجلامع��ة

ما اخلطط التي اتبعتها العمادة يف التعامل
مع الأ�ضرار؟
بتوجيه من معايل مدير اجلامعة ،مت التن�سيق
مع جميع الكليات والعمادات باجلامعة ،ومت
و�ضع برنامج يومي لرفع الأ���ض��رار و�إع��ادة
الت�أهيل لكلية �أو كليتني يف اليوم ،وقد �ساهم
طالب كل كلية معنا يف احلملة ،وجنحوا يف
رفع الأ�ضرار وعودة الأمور �إىل طبيعتها ،بل
�إن الأم��ور ب��د�أت تعود �إىل �أح�سن مما كانت
عليه .وق��د مت عمل ج���والت بكل مرافق

اجلامعة فمث ًال مت التوجه �إىل كلية الأر�صاد
وكلية الآداب والهند�سة وغريها من الكليات،
ومت الرتكيز على الأدوار ال�سفلية التي حلقها
ال�ضرر .وتعاملت احلملة ب�إعطاء الأولوية
للمرافق التي ت�ضررت ب�شكل كبري خا�صة
تلك التي بها م�ستودعات وخمازن للمعدات
والآليات.
هل لديكم رقم تقريبي لعدد امل�شاركني يف
حملة جامعتي م�س�ؤوليتي؟

يف احلقيقة احلملة عرفت م�شاركة اجلميع
ب���دء ًا م��ن معايل مدير اجلامعة و�أ�صحاب
ال�سعادة الوكالء وعمداء الكليات والعمادات
والإدارات املختلفة باجلامعة� ،أم��ا العدد
التقريبي فقد جت���اوز � 5000شخ�ص ،يف
ت�لاح��م جميل وت��ك��ات��ف وت��ع��اون م��ن �أج��ل
م�صلحة اجلامعة ،فالكل وقف وقفة رجل
واحد من �أجل �إعادة الأمور لطبيعتها ورمبا
لتعود �أح�سن مما كانت عليه ،وتعاون عدد
كبري م��ن ط�لاب �أن��دي��ة الن�شاط وتكاتف

متى �ستنتهي هذه احلملة؟
حملة جامعتي م�س�ؤوليتي لي�س لها وقت
حمدد وهي ب�إذن اهلل �ست�ستمر على مدى العام
الدرا�سي مع حمالت �أخرى ،وقد د�أبت عمادة
�ش�ؤون الطالب على تنظيم احلمالت التطوعية
بتوجيه من معايل مدير اجلامعة وقد �سبق
�أن نظمت العديد من احلمالت كلها ت�صب يف
بوتقة امل�س�ؤولية نحو اجلامعة ،وقد جاءت
هذه الكارثة �سبحانه اهلل لت�ؤكد �أهمية العمل
التطوعي الذي قرع �أب��واب اجلامعة و�أعطى
اجلميع املجال للم�ساهمة يف العمل الإن�ساين.
واحلملة لن تتوقف عند �إزالة الأ�ضرار فقط،
بل �ست�ستمر يف �شطري اجلامعة بنف�س امل�ستوى،
و�سي�ستمر التعاون من اجلميع من �أجل م�صلحة
�أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات .ومن املتوقع
يف امل�ستقبل �إطالق حمالت مماثلة با�ستمرار،
وكل �شهر �ستحمل احلملة عنوان ًا معين ًا ،فمث ًال:
حملة لتنظيف امل�ساجد وامل�صليات ،و�أخرى
لرتتيب املكتبات ،و�أخ��رى للمالعب ومرافق
اجلامعة وهكذا ،ونف�س ال�شيء �سيكون ب�إذن
اهلل يف �شطر الطالبات� ،أي �أن حملة جامعتي
م�س�ؤوليتي ل��ن تتوقف بانتهاء رف��ع �أ�ضرار
ال�سيول ،فالكل يدرك حجم امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقه جتاه جامعته التي هي جزء من
املجتمع ال��ذي نعي�ش فيه ،والعمل التطوعي
مطلب �إن�ساين وواجب على كل �أبناء اململكة.
وقد جت�سد االنتماء للوطن عند �أبناء جامعة
امل�ؤ�س�س الذين تالحموا وتكاتفوا ووقفوا
وقفة رجل واحد عند الأزم��ة وبعدها ،ورب
�ضارة نافعة.
كلمة �أخرية من �سعادتكم لأبنائكم الطالب
والطالبات:
�أ�شكر اهتمامكم بهذا املو�ضوع ،و�أوجه ر�سالة
حمبة لكل طالب وطالبة ولكل من�سوب،
وباقة ورد جلميع من �شارك و�ساهم يف هذه
احلملة التي ن�أمل �أن ال تتوقف عند هذا
احلد ،وال�شكر ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،ولأ�صحاب
ال�سعادة وكالء اجلامعة ،ومتنياتنا بال�سالمة
للجميع.
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الأخيـــرة

معايل مدير اجلامعة يتفقد مرافق اجلامعة بعد �إعادة ت�أهيلها

تفقد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب يرافقه
�أ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة مرافق اجلامعة والكليات وذلك �صباح يوم
ال�سبت 1430/12/25هـ وقوف ًا على عمليات �إعادة الت�أهيل ومتابعة ا�ستكمال
عمليات التنظيف وتهيئة املرافق العامة وال�شوارع الفرعية والوقوف على

عمليات الرتميم و �إزالة الأ�ضرار التي خلفتها ال�سيول والأمطار.
وقد �أ�شاد معاليه باجلهود التي بذلت ومازالت م�ستمرة من قبل من�سوبي
اجلامعة كافة ،و�شكر اجلهود التي بذلها وكالء اجلامعة الذين عملوا خالل
الفرتة املا�ضية على تذليل جميع ال�صعوبات لإعادة الأمور �إىل طبيعتها.

ً
أ�ضــرارا مــ�ؤملـــة
الكـــارثــــة �ألــحــقــت بالــجــامــعــة �
ال�����س��ي��ول ال��ت��ي اج��ت��اح��ت م��دي��ن��ة ج��دة
وبالتحديد اجلزء اجلنوبي منها ،كانت ذات
�آثار تدمريية م�ؤملة ،ومبا �أن جامعة امللك عبد
العزيز كانت من �أوائل اجلهات التي داهمتها
ال�سيول اجلارفة ،فقد كانت من �أكرث اجلهات
التي �أ�صابتها الأ���ض��رار البالغة من جراء
اندفاع ال�سيول �إىل �ساحاتها ومرافقها.
فكل قطاعات اجلامعة ومرافقها ،وبخا�صة
الأدوار الأر�ضية يف كل املباين ،قد ت�أثرت
ب�شكل كبري يف �أجهزتها ومعاملها وخمترباتها
و�أثاثاتها ،حتى �أ�صبح من غري املمكن �أو من
امل�ستحيل ح�صر الأ���ض��رار يف وقتها .فقد
كانت كبرية ومت�شعبة اجلوانب.
ولكن بحمد اهلل وبعونه ،ومببادرة كرمية
من �أبناء هذه اجلامعة الأبية وعلى ر�أ�سها
معايل مديرها الأخ الكرمي معايل الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق ط��ي��ب ومعه
ك��ل الإخ����وة وك�ل�اء اجل��ام��ع��ة وع��م��دا�ؤه��ا

على م�ستوى الأداء يف امل�ست�شفى ،طوال فرتة
الأحداث وما بعدها.
فلم يت�ضرر املر�ضى ب�أي �شكل �سلبي بل وجدوا
ك��ل م��ا ك��ان��وا يجدونه يف الأي���ام العادية،
ف��ل�ل�إخ��وة يف امل�ست�شفى اجلامعي التحية
والتقدير.
د .عدنان بن عبدا هلل املزروع

و�أ�ساتذتها وطالبها وموظفوها ،فانطلقت
احلملة اجلامعة ب�شعار م�س�ؤول وم�ؤثر وهو
(جامعتي م�س�ؤوليتي) ،فعمل اجلميع يف هذه
احلملة ،و�أخل�صوا العمل حتى ا�ستطاعوا �أن
يزيلوا معظم الأ�ضرار التي حلقت اجلامعة
يف بنيتها التحتية وقطاعاتها املختلفة.
وكان امل�ست�شفى اجلامعي من �أكرث القطاعات
ت�ضرر ًا� ،إال �أن امل�س�ؤولني يف امل�ست�شفى قد
ا�ستندوا على قدراتهم وخططهم يف احلفاظ

والآن واحل��م��د هلل ق��د جت���اوزت اجلامعة
وكل مرافقها وقطاعاتها املختلفة كل �أنواع
الأ���ض��رار وامل�شكالت التي جنمت عن تلك
ال�سيول.
فال�شكر واالمتنان لكل من �أ�سهم يف �إنقاذ
ما ميكن �أنقاذه ويف اال�ستمرار يف �إزالة �آثار
ال�سيول ،فهم جميع ًا لهم دور كبري يف الوقوف
م��ع اجلامعة خ�لال تلك ال��ف�ترة الع�صيبة
واحلمد هلل من قبل ومن بعد.
وكيل اجلامعة

جيــــل مــــن ربــــا عبــــد العـــزيــــز
قائـــ��د التــــوحيـــ��د بالعـــ��زم الأكـــيــــ��د
نحـــ��ن جــيـــ��ل م��ن ربـــ��ا عبـــدالعـــزيـــ��ز
لنـــ��ري الـــدنيـــ��ا م��ن العقـــ��ل اجلـــديــ��د
قـــ��د حمــلنــ��ا العـلـــ��م نب�ضــ��اً يف الوريــ��د
منـــك جـــامعـــة امللك عبـــدالعـــزيـــز
ن�صنــــ��ع الــــدنيــــ��ا ونـــرتـــ��اد القـــمـــ��م
فبــ�أ�س��ـــم اللـــ��ه نبـــــــ��د�أ قبــــــ��ل (لـــــ��م)
�صــــ��ورة الأجمــــ��اد مـــفــتــــ��اح الأمــــ��م
قــــ��د ر�سمــنــــ��ا بالهـــ��دى قبـــ��ل القــلـــ��م
منـك جـــامعـــــة امللك عبـــدالعـــزيـــز
فـــهــمـــ��ا زادي وعــلـــمــــ��ي م�ش��ــــربــــي
بيـــــــــ��رق ال�ش��ـــكــــــــر لأمــــــ��ي و�أبــــــي
وال�س��عــــوديــــــة فـــخـــــــ��ري ن�س��ــبــــي
وطـــريقـــــ��ي �س��يـــرة الهـــ��ادي النبــــــ��ي
منـك جـــامعـــــة امللك عبـــدالعـــزيـــز

كما عرب معاليه عن �سعادته مبا قدمته �إدارة الأمن وال�سالمة وعمادة �ش�ؤون
الطالب من جهود مكثفة ،بالإ�ضافة �إىل الدور الكبري الذي قدمه من�سوبي
اجلامعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س و�إداريني وفنيني وطالب م� ً
شريا �إىل �أن
اجلامعة تفخر بهم وتعتز ب�إجنازاتهم وجهودهم.

�أ�ضرار ال�سيول مهولة  ..وال�شكـــر
جلهــود من�سوبــي اجلامعــة كافــة
ال��ك��وارث الطبيعية �أح���د الهموم
الإن�سانية ،لذلك يعمل اجلميع على
درء �أخطارها وو�ضع اخلطط الكفيلة
ب��ت��ج��اوز �آث���اره���ا م��ن خ�ل�ال �إزال���ة
الأ�ضرار التي تنجم عنها ،وال�سيول
والأم���ط���ار اجل��ارف��ة ال��ت��ي �ضربت
مدينة جدة الأ�سبوع الأول من �شهر
ذي احلجة ،كان لها �آثار مدمرة يف
�أج���زاء حم���دودة م��ن جنوب جدة،
وك��ان��ت جامعة امللك عبد العزيز
م��ن �أك��ر املناطق ق��رب�� ًا ،حيث حلق
بها �ضرر كبري يف بنيتها التحتية،
ومرافقها وكلياتها ومبانيها.

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

فعلي ًا يف يومها الأول ال�سبت  18ذي
احلجة 1430ه���ـ ،كما ك��ان مقرر ًا
لها .وذل��ك يعود �إىل جهود �إدارة
اجلامعة ممثلة يف معايل مديرها
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب الذي كان لدعمه وتوجهاته
الأث����ر ال��ف��ع��ال يف جت���اوز املحنة
والأ�ضرار يف وقت وجيز ،فلمعاليه
ال�شكر والتقدير وح�سن الثناء.

وقد كانت الأ�ضرار مهولة ،وخا�صة
يف القاعات الدرا�سية واملختربات
واملعامل مما كان �سيكون له الأثر
الكبري يف تعطيل ال��درا���س��ة حلني
اكتمال ال�صيانة ال�لازم��ة� ،إال �أن
الهمة العالية ونكران الذات وبقية
ال�صفات العالية التي يتمتع بها
من�سوبو اجل��ام��ع��ة� ،إدارة وهيئة
تدري�س و�إداري�ي�ن وط�لاب�� ًا ،جعلت
الأمر �أي�سر مما كنا نتوقع  ،فقد �شمر
اجلميع بال ا�ستثناء عن �سواعدهم
وانخرطوا يف العمل التطوعي حتت
�شعار احلملة اجلامعية (جامعتي
م�س�ؤوليتي) ،حتى تكللت اجلهود
بتوفيق اهلل بالنجاح م��ن خالل
�إج��راء كل �أن��واع ال�صيانة الالزمة
للمباين ذات ال��ع�لاق��ة بالعملية
التعليمية.

وال�شكر والتقدير كذلك للإخوة
�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني
والفنيني ورج��ال الأم��ن والطالب
ال���ذي���ن ك����ان جل��ه��وده��م الف�ضل
بعد ع��ون اهلل تعاىل يف عمل كل
الإج��راءات التي �أف�ضت �إىل �إزالة
كل الأ�ضرار.

وهلل احلمد فقد ب���د�أت الدرا�سة

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

كما �أت��ق��دم بال�شكر لكل �أ�صحاب
ال�سعادة وكالء اجلامعة والعمداء
ال��ذي��ن �ساهموا �إ���س��ه��ام�� ًا ك��ب�ير ًا يف
حملة (جامعتي م�س�ؤوليتي) حتى
جتاوزنا جميع العوائق وامل�شكالت.

