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صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

افتتحها خادم احلرمني ال�شريفني
 400طالب يف الدفعة الأوىل بجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية
ينتظم الآن  400طالب من داخل اململكة
العربية ال�سعودية وخارجها ميثلون
الدفعة الأوىل يف �أول ف�صل درا�سي
بجامعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
للعلوم والتقنية التي افتتحها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز حفظه اهلل م�ساء الأربعاء
1430هـ املوافق � 23سبتمرب 2009م
بح�ضور عدد من ر�ؤ�ساء الدول وكبار
ال�شخ�صيات من الداخل واخلارج ،ومن
املتوقع �أن ي�صل عدد طالب اجلامعة بعد
ثالث �سنوات من افتتاحها �إىل � 12ألف
طالب وطالبة من املتفوقني من حملة
املاج�ستري والبكالوريو�س.
وبد�أت الدرا�سة حتت �إ�شراف � 80أ�ستاذاً
ي�شكلون النواة الأوىل لأع�ضاء هيئة
التدري�س الذين �سريتفع عددهم كثريًا
عند اكتمال اجلامعة وي�ستقطبون من
�أ�شهر اجلامعات العاملية من بني �أ�صحاب
الإمكانات العلمية العالية واحلرية
الأكادميية واملتميزين بروح التعاون
واالبتكار والدقة الفكرية البالغة.
وت�أتي اململكة يف مقدمة عدد الطالب
املقبولني يف هذه الدفعة االفتتاحية
بن�سبة  %15ثم ال�صني  %14واملك�سيك
 %11والواليات املتحدة  ،%8ويتوزع
الطالب على تخ�ص�صات متنح درجات
علمية يف ت�سعة برامج للدرا�سات العليا
على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه يف
العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية وتدور حول
�أبحاث تتعلق بتطبيق العلوم والتقنية
على امل�شكالت املتعلقة باالحتياجات
الب�شرية والتقدم االجتماعي والتنمية
االقت�صادية ،وت�شمل هذه الربامج :علوم
وهند�سة الأر�ض ،الهند�سة الكهربائية،
العلوم والهند�سة البيئية ،علوم وهند�سة
املواد ،الهند�سة امليكانيكية ،الريا�ضيات
التطبيقية وعلوم احلا�سوب ،العلوم
البيولوجية ،الهند�سة الكيميائية

والبيولوجية ،علوم احلا�سوب.
يت�ألف الهيكل الإداري للطالب وهيئة
التدري�س يف جامعة امللك عبد اهلل من
�أربعة �أق�سام �أكادميية:
1 .1علوم الأر�ض وعلوم وهند�سة
البيئة.
2 .2العلوم احليوية والهند�سة
احليوية.
3 .3الريا�ضيات وعلوم وهند�سة
احلا�سوب.
4 .4العلوم والهند�سة الفيزيائية
والكيميائية.
ومتنح اجلامعة درجات علمية يف الدرا�سات
العليا فقط ،يف  11برناجمً ا درا�س ًّيا على
م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه علمًا
ب�أن لغة الدرا�سة يف كل املقررات �ستكون
هي الإجنليزية فقط ،و�ستكون خطة
الأبحاث هي �أ�سا�س الربامج التعليمية

لدرجتي املاج�ستري والدكتوراه على
النحو التايل:
•درجة ماج�ستري العلوم ،وقد تكون
درجة نهائية �أو مدخ ًال �إىل برنامج
الدكتوراه .وت�ستغرق مدة �إكمال
متطلبات الدرجة عادة � 18شه ًرا،
ومتنح للطالب املتفرغني وكذلك
لغري املتفرغني الذين يكفلهم القطاع
ال�صناعي ويح�صلون على �إجازات
من جهات عملهم طوال الف�صل
الدرا�سي.
•درجة الدكتوراه وترتاوح مدتها
عادة ثالث �إىل �أربع �سنوات بعد
درجة املاج�ستري .ويتطلب احل�صول
على الدرجة بح ًثا �أ�صيال يف �أحد
مراكز �أبحاث اجلامعة يتوج
ب�أطروحة بحث.
وترتكز �أهداف اجلامعة يف رعاية

اجلامعة ت�ستقبل طالبها امل�ستجدين
نظمت عمادة القبول والت�سجيل و�ش�ؤون
الطالب حفل ا�ستقبال للطالب امل�ستجدين
للعام الدرا�سي احلايل  1431 / 1430هــ
حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن
عبداهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية وعميد كلية الطب بح�ضور عميد
القبول والت�سجيل الأ�ستاذ الدكتور علي
بن �سليمان التويجري وعمداء الكليات
والعمداء امل�شاركون ور�ؤ�ساء الأق�سام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملن�سوبني،
وذلك يف ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح ال�سبت 1430/10/14هـ مبباين كلية الطب.وبد�أت الفعاليات بتالوة عطرة من
القر�آن الكرمي ثم كلمة لأحد الطالب نيابة عن زمالئه ثم كلمة ترحيبية لراعي احلفل الدكتور العي�سى مع �شرح جممل لنظم
اجلامعة و�ضوابطها وتعريف مب�سط بكليات اجلامعة ومناهجها الدرا�سية والأن�شطة الطالبية العامة.
وت�ضمن برنامج احلفل �شرح لربنامـــج ال�سنتني التح�ضرييتني قدمـــه امل�شرف عليهما الدكتـور عبد املح�سن الك�شي رئي�س
ق�سم العلوم الأ�سا�سيــة وتلى ذلك �شرح حول ا�ستخدام و�سائل التعليم الإلكرتوين من املهند�س على احلدور مدير خدمات
املعلوماتية الطبية .ويف ال�ساعة العا�شرة �أدى الطالب اختبار حتديد م�ستوى اللغة الإجنليزية الذي ا�ستمر حتى ال�ساعة
الثانية من بعد الظهر.
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املوهوبني واملبدعني والباحثني ودعم
ال�صناعات الوطنية ودعم و�إن�شاء
�صناعات جديدة تقوم على املعرفة
ودعم االقت�صاد الوطني وزيادة الناجت
الإجمايل ودعم منظومة الإبداع والقدرة
على توليد الأفكار املبتكرة وحتويلها
�إىل اخرتاعات ت�شكل قيمة اقت�صادية
م�ضافة بجانب الإ�سهام الإيجابي
يف التعامل مع امل�ؤ�س�سات البحثية ،وذلك
بالإ�ضافة �إىل توفري بيئة حمفزة وجاذبة
لعلماء متميزين من خمتلف �أنحاء اململكة
العربيـة ال�سعــودية والـعـالــم وكــذلك
الطــالب املبـدعــني واملوهـــوبــني يف
جمال ال�صناعات القائمة على املعـرفة
مـن داخـل اململـكة وخارجها.و�أن�شــئت
اجلامعــة يف ثـول علـى م�ســاحـة تتجـــاوز
 36مليـون مرت مربع على �ساحل البحر
الأحمر.

�شاعرة اجلامعة
و «وطن من نور»
�صدحت ال�شاعرة ملياء العقيل املحا�ضرة
بق�سم اللغة العربية بكلية التمري�ض ـ
الريا�ض بجامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية تتغنى لبالدها،
وجادت قريحتها مبلحمة �شعرية وطنية
ومعبة عن الوفاء
مفعمة باحلب والغرية رِّ
والوالء والفداء للوطن ،و�صاغت �أعذب
الكلمات حل ًنا باقيا ت�شدو به �أجيالنا:
َ
رحابك جلجلت «
رب « من
اهللُ �أك ُ
أذان بها بـال ْل
أر�ض
ُ
يف ال ِ
ي�صدح بال ِ
ً
حبيب وت�سعةٌ
�سبعون عاما يا
ُ
وعلـى �شـبابك ال تـزا ُل ولـن تـــزا ْل
حبيب وت�سع ٌة
�سبعون عاماً يا
ُ
والعـ ُّز فينــا واملفــاخـــ ُر يف ِ�سجــا ْل
ن�ص الق�صيدة �ص 15
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برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد اهلل

عاملي باجلامعة لطب وجراحة الأنف
م�ؤمتر
ّ
والأذن واحلنجرة والر�أ�س والعنق
تعقد جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية وال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني حتت
رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز
نائب رئي�س احلر�س الوطني
لل�ش�ؤون التنفيذية يف الفرتة من
� 19إىل  24ذو القعدة (املوافق
من  7ـ  12نوفمرب 2009م)
امل�ؤمتر العاملي لطب وجراحة
الأنف والأذن واحلنجرة والر�أ�س
والعنق حتت �شعار «�سعيًا نحو
املعرفة» مب�شاركة  20متحد ًثا من
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا
و�آخرين من الدول اخلليجية والعربية وبح�ضور حوايل  500طبيب من داخل اململكة
وخارجها ،وذلك بقاعة مكارم يف فندق املاريوت بالريا�ض.
�صرح بذلك معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ومدير اجلامعة.
وقال �إن رعاية �سمو الأمري متعب لهذا امل�ؤمتر وت�شريفه للم�شاركني فيه تربز اهتمام
قيادتنا احلكيمة بالتنمية ال�صحية ،وا�ستمرار دعمها لكل امل�ؤ�س�سات الطبية وامل�ؤمترات
العلمية العاملية الهادفة �إىل رفع كفاءة العاملني يف القطاع ال�صحي و�إثراء خرباتهم
وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من �أجل جتويد اخلدمات املقدمة للمر�ضى و�ضما ًنا لتقدمي
رعاية �صحية �آمنة ومتطورة ،كما ت�ؤكد على الدعم املتوا�صل واملتابعة املبا�شرة
للن�شاط العلمي بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني واجلامعة ،ومتثــل حافــ ًزا
وباعثـًا حقيقيًّـا على م�ضاعفـة العمــل وجتويـد الأداء خدمة للمن�سوبني وذويهم.

تتمة �ص 3

حفل معايدة بال�شئون ال�صحية
تبادل من�سوبو جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية ومدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني التهاين والتربيكات والأمنيات
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك بح�ضور معايل الدكتور
بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير التنفيذي
العام لل�ش�ؤون ال�صحية ومدير اجلامعة ووكالء
اجلامعة وذلك يف التا�سعة والن�صف من �صباح
الأحد بعد �إجازة العيد باحلديقة التي تتو�سط
امل�ست�شفى.
كما ح�ضر حفل املعايدة عمداء الكليات والعمداء
امل�شاركون ومديرو الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام
و عدد كبري من من�سوبي مدينة امللك عبد العزيز الطبية واجلامعة ..و�أقيم يف نهاية
املنا�سبة حفل �شاي على �شرف اجلميع.

 590طالبا وطالبة يقبلون باجلامعة هذا العام
ت�ستقبل كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية مع بداية
الف�صل الدرا�سي احلايل 2010/2009م لأول مرة الدفعة الأوىل من الطالبات بعد �أن
ا�ستكملن جميع متطلبات القبول لدرا�سة الطب علمًا ب�أن القبول يف ال�سنوات املا�ضية
كان قا�ص ًرا على الطالب فقط من حملة البكالوريو�س والثانوية العامة.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كلية الطب.
وقال �إن الطالبات املقبوالت �سيلتحقن الآن ب�صفوف الدرا�سة لل�سنوات التح�ضريية
يف مبنى كلية التمري�ض �إىل �أن تتوفر لهن قريبًا مب�شيئة اهلل املباين احلديثة والقاعات
الدرا�سية املجهزة ب�أحدث الو�سائل التقنية .من جهة �أخرى �أو�ضح الدكتور العي�سى
�أن �إجمايل املقبولني واملقبوالت يف اجلامعة لهذا العام بلغ  592طالبًا وطالبة ،منهم
 442يف الف�صل الدرا�سي الأول و  150يف الف�صل الدرا�سي الثاين.
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على اخل�شم
عــام درا�سي جـديـد

د .حممد عبداهلل اخلازم
مع بداية عام درا�سي جديد تتمثل
�أف�ضل ن�صيحة يف احلث على مراجعة
النف�س ،وو�ضع ت�صورات للم�ستقبل.
نراجع ما عملنا وما �أجنزنا ،ون�س�أل:
ماذا حتقق من �أهدافنا املو�ضوعة
م�سبقاً؟ ماذا �أجنزنا؟ ما الذي عجزنا
عن حتقيقه وملاذا؟ نحن ال منتلك عادة
و�ضع الأهداف؛ وبالتايل �أتوقع �أن
الغالبية لي�ست لديهم �أهداف حمددة
ودوا �إجنازها خالل العام املا�ضي،
وعليه �سنجد �صعوبة يف �إجابة ال�س�ؤال:
ماذا حتقق من �أهدافنا؟ لذلك فالعام
الدرا�سي اجلديد فر�صة لر�سم �أهداف
نود حتقيقها م�ستقبالً .ونق�صد الأهداف
التي تت�صف مبوا�صفات جتعلها قابلة
للتحقق ومن ثم للقيا�س ،حيث الهدف
املر�سوم ب�شكل �صحيح يفرت�ض �أن
يكون منطقياً قاب ًال للتحقق يف وقت
حمدد ،وقاب ًال للقيا�س ،فعندما يكون
الهدف هو الغنى ب�شكل مطلق؛ ف�إنه
يع ُّد غري منطقي وغري عملي ،لأنه ال
يحوي املعايري ال�سابقة ،لكن حينما
يكون الهدف توفري مبلغ معني خالل
العام القادم؛ ف�إن الأمر هنا ي�صبح �أكرث
و�ضوحاً ودقة ،فالهدف حمدد وميكن
قيا�سه ،ومرتبط بزمن حمدد .وحينما
يكون الهدف هو تخفي�ض الوزن؛ ف�إنه
يبقى هدفاً عائماً ،ولكنه يتحدد بدقة
حينما نقول :تخفي�ض  5كلجم خالل
�شهر ،فهنا يتحدد بزمانه وو�سيلة
حتقيقه و�إمكانية قيا�سه..جربوا و�ضع
�أهداف ميكن حتقيقها و�أ�شركوا العائلة
فيها ..جربوا كتابتها مرة واحدة �شهريا
للت�أكد من �سريكم وفق خطة وا�ضحة
لتحقيق الهدف النهائي ،وتذكروا �أن
حتقيق بع�ض الأهداف يتطلب بع�ض
اجلهد ،وبالتايل ال تن�سوا ر�صد مكاف�أة
لأنف�سكم و�شركائكم عند حتققها،
فمثال حني يكون الهدف توفري مبلغ
� 50ألف ريال؛ فيمكن مكاف�أة اجلميع
برحلة �سياحية من فائ�ضه .هنا �سيجد
الأب �أن �أفراد الأ�سرة �أحر�ص منه
على التوفري الذي يحقق لهم مكاف�أة
ت�سعدهم نهاية العام.

		

			

بعد نقله بتوجيه من �سمو الأمري متعب بن عبد اهلل

مدينة امللك عبد العزيز الطبية تتغلب
على �إحدى احلاالت احلرجة ملواطن

هن�أ معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير
العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
املواطن عبد العزيز ماجد الدوي�ش مبنا�سبة �شفائه
التام من الإ�صابة التي حلقت به جراء عيار ناري
اخرتق احلاجز و�أ�صاب رئتيه ب�أ�ضرار حادة وذلك
بعد �أن تلقى عالجً ا كام ًال مبدينة امللك عبد العزيز
الطبية وحظي برعاية تامة من الفريق املعالج يف ق�سم
العناية املركزة ومتنى له حياة طيبة .جاء ذلك لدى
ا�ستقبال معاليه له يف مكتبه لالطمئنان على �صحته بعد
�أن عاد �إىل امل�ست�شفى لي�شكر �إدارة ال�ش�ؤون ال�صحية
والأطباء وجميع العاملني الذين تعاونوا يف عالجه
ورعايته .وعرب املواطن الدوي�ش لدى ا�ستقبال معايل
الدكتور القناوي عن �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل
مقام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد اهلل
بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني لل�ش�ؤون
التنفيذية الذي �سبق �أن �أمر بنقله �إىل مدينة امللك فهد الطبية بوا�سطة الإخالء الطبي مراعاة حلالته احلرجة .ذكر ذلك لـ (نب�ض
اجلامعة) الدكتور يا�سني عرابي رئي�س ق�سم العناية املركزة وقال �إن عودة املواطن الدوي�ش �إىل الق�سم ب�شكل عفوي وهو بكامل
عافيته ليقدم ال�شكر للأطباء والعاملني �أمر يف غاية الروعة حيث �أن تعافيه بهذه الطريقة هو بف�ضل عناية اهلل ويعد يف الوقت
نف�سه �إجنا ًزا طبيًّا كبريًا ملدينة امللك عبد العزيز الطبية ولل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ودليل ملمو�س على التقدم والتطور
الدائم يف العناية املركزة خا�صة �أن �إ�صابته كانت يف منطقة ُتعرف طبيًّا با�سم (املن�صف) واخرتقت احلجاب احلاجز و�أ�صابت
الرئتني ب�أ�ضرار بليغة متثلت يف انثقاب باملعدة وتهتك حاد يف الرئتني �أدى �إىل ف�شل تنف�سي حاد احتاج �إىل بقائه يف مرحلة حرجة
و�شديدة اخلطورة ملدة تقارب �شهرين .وحتدث املواطن الدوي�ش عن حالته الراهنة فقال لقد تعافيت متامًا بف�ضل اهلل من الآثار
اجل�سدية والنف�سية جراء هذه الإ�صابة ثم بالرعاية الطبية املميزة التي وجدتها من الأطباء واملمر�ضني وجميع العاملني يف
العناية املركزة م�شريًا �إىل �أنه دخل يف غيبوبة لفرتة من الزمن حال و�صول امل�ست�شفى بجدة لأن الإ�صابة كانت مبا�شرة وبالقرب
من مناطق ح�سا�سة مثل القلب والعمود الفقري و�أفقت بعدها هنا يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية بالريا�ض.
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ا�ستمرار ا�ستقبال طلبات الرت�شيح
جلائزة الأبحاث ال�سنوية
يوا�صل مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية وجلنة جائزة البحث العلمي
ا�ستقبال طلبات الرت�شيح جلائزة الأبحاث ال�سنوية الثانية حتى الثالثاء الثامن
من �شهر �أكتوبر اجلاري وذلك بالن�سبة جلميع من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني .و�سيكون الرت�شيح لإحدى الفئات التالية:
ً
•جائزة الباحثني املتقدمني (الذين �أم�ضوا �أكرث من  15عاما يف البحث والن�شاطات
العلمية املختلفة).
•جائزة جميع الباحثني (الذين ال تنطبق عليهم �ضوابط اجلائزة الأوىل من حيث
اخلربة البحثية والإ�شرافية).
•جائزة الباحثني املبتدئني (الذين تقل �أعمارهم عن  35عاما)
ويتطلب النموذج الإلكرتوين توثيق الأن�شطة البحثية مثل الأبحاث املن�شورة وكتابات
امل�ؤمترات وف�صول الكتاب والر�ساالت و�شهادات براءة االخرتاع واتفاقية منح
الأبحاث وغريها من الأن�شطة ذات ال�صلة .للمزيد من املعلومات التف�صيلية حول
هذه اجلائزة عليك بزيارة التطبيق  .#28-1429علما ب�أن علميات الرت�شيح قد
بد�أت منذ الثامن من �شهر �سبتمرب 2009م املن�صرم.

مرحلة جديدة بكلية العلوم الطبية
التطبيقية
بد�أت بكلية العلوم الطبية التطبيقية مع
بداية الف�صل الدرا�سي احلايل الدرا�سة
يف الربامج التخ�ص�صية يف املواد الطبية
التي ت�شمل :العالج التنف�سي وخدمات
الطوارئ واملختربات الإكلينيكية
ودبلوم ما بعد البكالوريو�س يف الأ�شعة
ال�صوتية القلبية.
و�شكلت الكلية املجال�س التعليمية
للأق�سام الثالثة حيث توىل رئا�سة

جمل�س ق�سم العالج التنف�سي عادل
الكابنت والأخ�صائي من�صور عليوي
مدي ًرا �أكادميياًّ  ،وتوىل رئا�سة جمل�س
ق�سم املختربات الإكلينيكية الدكتـــور
�أ�شــــرف علــــي وعـــني الـدكتــــور وليــد
التميمـــي مــدي ًرا �أكادمييـًّا ،بينما توىل
رئا�سة جمل�س ق�سم الطوارئ الدكتور
�سمري احلامد وعُ ينِّ الدكتور عبد اهلل
العنزي مدي ًرا �أكادمييًّا.

بتطبيق برنامج متقدم يف تقنية املعلومات

ت�شغيل مبدئي لتو�سعة مركز امللك عبد العزيز لأمرا�ض وجراحة القلب
كتب ه�شام اليتيم
يبد�أ يف ال�سابع ع�شر من �شهر �أكتوبر
اجلاري 2009م ت�شغيل الدورين الثاين
والثالث من عمليات التو�سعة اجلارية
الآن يف مركز امللك عبد العزيز لأمرا�ض
وجراحة القلب بال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني ب�سعة � 77سري ًرا،
و�سبق ذلك الت�شغيل ب�شكل مبدئي يف
تو�سعة العيادات وفحو�صات القلب
بالدور الأر�ضي وحتديدًا يف يوم الأحد
2009/9/27م� .صرح بذلك لـ (نب�ض
اجلامعة) الدكتور م�ؤيد بن عبد اهلل
الزيبق رئي�س املركز مب ِّي ًنا �أن املركز
متكَّن يف �إطار خطة التطوير التي ينفذها
حاليًّا من ا�ستكمال تطبيق برنامج متقدِّم
يف تقنية املعلوماتية والتقارير الطبية
والإح�صائية من ِّوهاً �إىل �أن هذا يدخل
�ضمن �أعلى م�ستويات التقنية يف العامل

وقد ا�ستغرقت مدة الربنامج ثالث �سنوات
لت�أ�سي�سه و�إكماله وت�شغيله.
و�أكد �أن العمل يف مركز الت�صوير املتقدم
لأمرا�ض القلب للكبار وال�صغار �سيبد�أ
العمل فيه خالل فرتة ق�صرية �ضمن
املرحلة التالية والأخرية ال�ستكمال بنية
هذا املركز الذي �أ�صبح من �أهم املراكز
املتقدمة يف عالج وجراحة �أمرا�ض القلب
لهذه الفئات العمرية.
و�أو�ضح الدكتور الزيبق �أن الدور الأر�ضي
باملركز ي�ضم  10عيادات لربنامج الأمرا�ض
املزمنة للقلب املتمثلة يف ال�شرايني التاجية
و�ضعف ع�ضلة القلب وارتفاع �ضغط
الدم يعمل فيها فريق متكامل من �أطباء
وممر�ضات وخمت�صني يف هذا املجال،
وي�ضم � ً
أي�ضا  8عيادات ال�ست�شاريي �أمرا�ض
القلب و 8وحدات �أ�شعة �صوتية للكبار
و  5وحدات �أ�شعة �صوتية للأطفال و 3

وحدات فح�ص اجلهد ال�سريري �إ�ضافة �إىل
ق�سم متكامل يف الت�أهيل ال�صحي ملر�ضى
القلب ذكو ًرا و�إنا ًثا وذلك ف�ض ًال عما يقدم
يف هذا الدور من خدمات متكاملة ملر�ضى
القلب مثل �أ�شعة ال�صدر وطب الأ�سنان
و�سحب عينات الدم وغريها من اخلدمات
الأخرى ..م�شريًا �إىل �أن هذه التو�سعة
تع ُّد مك ِّملة ل�سابقتها التي �شهدها املركز
عام 2002م وت�ضمنت  5غرف عمليات
جراحية للقلب و  4غرف ق�سطرة قلب و
� 70سرير �إنعا�ش بدرجات خمتلفة.
هذا وقد �ضم الفريق الذي �أ�شرف على
جتهيز وت�شغيل املركز كل من املهند�س
م�ساعد العي�سى مدير �إدارة فريق العمل
وامل�شاريع واملهند�س عماد عبد القادر
مدير �إدارة �صيانة املرافق واملهند�س
عبد الرحمن اخل�ضري مهند�س طبـي
�أول ( الهند�سة الطبية) والأ�ستاذ ف�ضل

العنزي مدير ت�شغيل مركز القلب وعدد والت�شغيل ا�ستمر ب�شكل متوا�صل طوال 40
يومًا �أثناء �شهر رم�ضان املبارك والعطل
كبري من العاملني يف امل�ست�شفى.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن العمل يف التجهيز الأ�سبوعية وعطلة عيد الفطر.

يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية بالريا�ض

20عملية ناجحة �ضمن برنامج زراعة القوقعة الإلكرتونية خالل عام 2009
متكَّن ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة
مبدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س
الوطني بالريا�ض من �إجراء  20عملية
جراحية ناجحة لزراعة قوقعة �إلكرتونية
لأطفال من �ضعاف ال�سمع خالل العام
الأول من بداية برناجمه اجلراحي هذا،
بينما يقف  20طف ًال �آخرين على قائمة
االنتظار ريثما يتم ا�ستكمال مرحلة
الت�أهيل ،وقد احتفل الق�سم م�ؤخ ًرا بهذه
املنا�سبة� .صرح بذلك الدكتور خالد بن
عبد الرحمن املزروع رئي�س الق�سم ومدير
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الربنامج والأ�ستاذ امل�شارك بكلية الطب
بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية ،وقال �إن هذه العمليات �أجريت
لأطفال ترتاوح �أعمارهم ما بني � 13إىل
� 48شه ًرا من ِّوهً ا �إىل �أن برنامج زراعة
القوقعة الإلكرتونية ل�ضعاف ال�سمع
تخ�ص�صا طبيًّا و�صحيًّا
ي�ضم �أكرث من 15
ً
واجتماعيًّا معنية جميعها بتقييم واختيار
املر�ضى وت�أهيلهم قبل �إجراء العمليات
اجلراحية .و�أ�ضاف :لقد بد�أ برنامج
الك�شف املبكر عن الإعاقة ال�سمعية عند

املواليد اجلدد مبدينة امللك عبد العزيز 1430هـ م�ؤكدًا على �أهميته باعتباره ميثل
الطبية باحلر�س الوطني بالريا�ض عام املرحلة الأوىل يف التدخل عند اكت�شاف

املواليد امل�صابني ب�ضعف ال�سمع ومب ِّي ًنا
�أن الك�شف لوحده لي�س له قيمة �إذا مل
يتم �إجراء جميع الفحو�صات الأخرى
ومن ثم التدخل باملعينات ال�سمعية
�أثناء مدَّة الت�أهيل وزراعة القوقعة التي
ُتو َّفر جما ًنا للمر�ضى يف الوقت املنا�سب.
واختتم الدكتور املزروع حديثه مو�ضحً ا
�أن برنامج الت�أهيل يتميز بتخ�صي�ص
جل�سات منتظمة للتخاطب وبتنفيذ برنامج
منزيل مب�سط للأهل ُبغية حتقيق �أف�ضل
نتيجة للتوا�صل والنطق بعد العمليات

م�شريًا �إىل �أن بع�ض �أمرا�ض اعتالل
ال�سمع عند الأطفال ت�صيب الأطفال يف
جميع املراحل العمرية .ومن اجلدير
بالذكر �أن مدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني تع ُّد مرك ًزا متق ِّدمًا يف
طب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة
عند الأطفال على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
ومرجعًا للحاالت ال�صعبة واملعقدة يف
هذا اخل�صو�ص ،وذلك نظ ًرا ملا ت�ضمه من
كوادر طبية وطنية م�ؤهلة ت�أهي ًال عاليًا
ومن تقنيات حديثة.
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حممد العريج يف الرابعة ع�شر ال�ش�ؤون ال�صحية بالقطاع ال�شرقي تكرم موظفي العام �إن�شاء برنامـج
الأح�ساء  -قا�سم العنزي
عبرَّ الأ�ستاذ حممد العريج املدير التنفيذي
لهند�سـة
يح�صل املوظف نا�صر الزهراين من ق�سم
لل�ش�ؤون املالية بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
ال�صيانة مب�ست�شفى الإمام عبد الرحمن
الوطني عن �سعادته برتقيته �إىل املرتبة
الإجراءات الإدارية
�آل في�صل يف الدمام على جائزة موظف
الرابعة ع�شرة وعن فخره واعتزازه بالثقة
التي نالها من والة الأمر م�ؤكدًا �أن هذه
الرتقية �ستكون حاف ًزا له ولزمالئه على
بذل املزيد من اجلهد والعطاء املتميز
خدمة لهذا الوطن الغايل وعلى امل�شاركة
الفاعلة يف اجلهود الرامية �إىل تطوير الأداء
و�إتقان العمل وجتويده.
جاء ذلك يف الت�صريح الذي �أدىل به لـ
(نب�ض اجلامعة) عقب �صدور قرار الرتقية
مو�ضحً ا �أن مثل هذه الثقة تع ُّد مناط
�سعادة وفخر له متمنيًا �أن يعينه اهلل
على موا�صلة العمل الد�ؤوب وال�صادق
واملخل�ص مع زمالئه يف االخت�صا�ص
مبنظومة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني لتطوير جمال العمل مبا يتوافق
مع تطلعات القيادة احلكيمة لهذا اجلهاز
الذي ي�شمل قطاعي ال�صحة والتعليم.

وقال الأ�ستاذ العريج �إنه �سيعمل على مد
ج�سور التعاون بني املخت�صني يف جمال
العمل وتن�سيق اجلهود يف �إطار موحد
ُبغية احل ِّد من االزدواجية يف و�ضع نظم
و�أ�ساليب العمل.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�سرة الأ�ستاذ
العريج �أقامت وليمة بهذه املنا�سبة على
�شرف م�س�ؤويل ومن�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية
واجلامعة ولفيف من الأ�صدقاء.

ترقيات �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة

�صدرت املوافقة على ترقية عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة وذلك على
النحو التايل:
ترقية الدكتور

علي بن ح�سن حجري

من درجة �أ�ستاذ م�شارك �إىل درجة �أ�ستاذ
يف علم املناعة ـ ق�سم العلوم الطبية
الأ�سا�سية بكلية الطب بالريا�ض يف
اجتماع املجل�س العلمي التا�سع بتاريخ
2009/6/28م.
ترقية الدكتور

هاين حممد متيم

من درجة �أ�ستاذ م�ساعد �إىل �أ�ستاذ م�شارك
يف الإح�صاء احليوي بق�سم التعليم
الطبي بكلية الطب بالريا�ض وذلك يف
اجتماع املجل�س العلمي العا�شر بتاريخ
2009/7/14م.

�إدارة التموين والعقود تلحق موظفيها بدورات تدريبية
كتب عبد اهلل الدهم�شي
عقدت �إدارة التموين والعقود ت�سع دورات تدريبية ملوظفيها بالتعاون مع �إدارة التدريب والتطوير و�أر�سلت خالل �أكرث من
 200موظ ًفا من موظفي �أق�سامها خالل عام 2009م حل�ضور دورات خمتلفة ح�سب الدورة املختارة وذلك بتوجيه من مديرها
التنفيذي الأ�ستاذ فهد بن حممد البطحي ويف �إطار الدعم امل�ستمر التي جتده من م�س�ؤوليها وحر�صهم على رفع كفاءة املوظف
وتطويره من الناحيتني اللوج�ستية والعملية ف�ض ًال عن ت�سهيل كل ال�صعاب التي تواجهه يف �أداء مهماته الوظيفية.
ذكـــــر ذلــــك لـ (نبـــ�ض اجلامعـــــة) املقـــــدم بـــــدر ال�سلمــــان مديــــر خــــدمــات التمـــويـــــن.
وقــــال �إن الإدارة حر�صـــت علــى اختيـــــار �أف�ضل املعاهد والأكادمييــات التـــي متـلك �أف�ضـــل الكفـــاءات ليتلقــى فيهـــا
موظفــوهـــا دورات تدريبيــة مب ّيـِنــًا �أن الـدورات التــي ر�شــــح �إليها املوظفون هي:
االجتاهات احلديثة يف �إحداث التغيري وامل�شرح �شاغلو الوظائف الإ�شرافية.
اكت�شاف الب�صرية التي كانت على ثالث مراحل ور�شح لها  82موظ ًفا.
دورة حتليل ومراقبة املخزون ور�شح لها  20موظ ًفا من العاملني يف املخزون.
اال�سرتاتيجيات اجلديدة لإدارة العقود ور�شح لها  20موظ ًفا من موظفي العقود.
امل�صـادر اخلـارجيـة للم�شرتيـات واملناق�صات ور�شح لها  20موظفـًا مـن موظفـي املناق�صـات وامل�شرتيات.
�إدارة ومراقبة التخزين يف امل�ستودعات ور�شح لها  20موظ ًفا من موظفي امل�ستودعات واملخازن.
تخليــ�ص وحتليل البيانات بوا�سطة اجلداول املحورية يف الإك�سل ور�شح لها  20موظ ًفا من املوظفني ب�شكل
مبا�شر يف �إعداد التقارير الإح�صائية.

..
..
..
.

ترقية الدكتور

من درجة �أ�ستاذ م�ساعد �إىل �أ�ستاذ م�شارك
يف العناية احلرجة بق�سم العناية املركزة
يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية بالريا�ض
وذلك يف اجتماع املجل�س العلمي الثامن
بتاريخ 2009/6/15م .
ترقية الدكتور

�إبراهيم بن علوان العلوان

من درجة �أ�ستاذ م�ساعد �إىل �أ�ستاذ
م�شارك يف تخ�ص�ص طب الأطفال
بكلية الطب بالريا�ض وذلك يف اجتماع
املجل�س العلمي التا�سع الذي عقد بتاريخ
2009/6/28م.
ترقية الدكتورة

عذا بنت حممد القنيبط

�إىل درجة حما�ضر يف ق�سم التعليم الطبي بكلية الطب وذلك يف اجتماع املجل�س
العلمي ال�سابع الذي عقد بتاريخ 2009/4/26م.

وتتقدم �أ�سرة حترير ( نب�ض اجلامعة ) وكل الزمالء والزميالت بكليات
اجلامعة بالتهاين القلبية ال�صادقة للجميع مع الأمنيات مبزيد من العطاء
الأكادميي والإجناز العلمي والبحثي الذي ينعك�س على �أبنائهم الطالب

وافق معايل املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني الدكتور بندر
بن عبد املح�سن القناوي على �إن�شاء
برنامج هند�سة تطوير الإجراءات الإدارية
الذي �أطلقته املراجعة الداخلية بهدف
تقنني �أ�ساليب العمل للتحول �إىل الأداء
امل�ؤ�س�ساتي وحتقيق كفاءة وفعالية
الأداء مبا يتفق مع ر�سالة ال�ش�ؤون
ال�صحية و�أهدافها ومبا ي�ضمن حتقيق
اجلودة يف خدمات ومنتجات ال�ش�ؤون
ال�صحية.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ عبد
املح�سن احلماد الع�شري املدير التنفيذي
للمراجعة الداخلية مو�ضِّ حً ا �أن املخت�صني
بقطاع املراجعة الداخلية ممثلة ب�إدارة
التنظيم والإدارة يقومون ب�إعداد خطة
العمل للربنامج مت�ضمناً توفري �آلية
للتعريف ب�أهمية الربنامج والأهداف
املتوقعة من تنفيذه ،وتوفري كوادر م�ؤهلة
ت�ساهم يف تطبيق الربنامج وتقييمه ل�ضمان
وجود �آلية تطوير م�ستمرة.
وميثل الربنامج نقله نوعية نحو الأخذ
باالجتاهات والأ�ساليب احلديثة يف الإدارة
مبا ي�ساعد على تطوير وقيا�س الأداء
امل�ؤ�س�سي ،وي�ؤدي �إىل تب�سيط الإجراءات
با�ستخدام �أحدث �أ�ساليب التقنية نحو
تطبيق احلكومة الإلكرتونية.

تتمة ال�صفحة الأوىل
م�ؤمتر الأنف والأذن

يا�سني حممد عرابي
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ال�سنة لهذا العام ،وت�سلم جائزة مالية
وعينية و�شهادة �شكر وتقدير ،بينما
ح�صل على اجلائزة يف م�ست�شفى امللك
عبد العزيز بالأح�ساء املوظف ع�صام
ال�ضمور من �إدارة التمري�ض يف ق�سم
العمليات وت�سلم �أي�ضاً ً
مبلغا ماليًا
وتذكرة جمانية كرحلة ملوطنه ذهاباً
و�إياباً �إىل جانب ق�سيمة م�شرتيات وع�شاء
فاخر له ولعائلته يف �إحدى الفنادق الفخمة ،وذلك يف احلفل ال�سنوي الذي �أقامته ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني يف
القطاع ال�شرقي م�ؤخ ًرا لل�سنة الثالثة على التوايل و�سط ح�ضور كبري من امل�س�ؤولني والإداريني.
وتف�ضل الأ�ستاذ عبد اهلل العماري مدير عام الت�شغيل بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بت�سليم اجلوائز للفائز ْين معبرَّ ًا
عن �سعادته بامل�شاركة يف هذا احلفل ومب ِّي ًنا �أن �سيا�سة التكرمي كانت وال تزال حمفزة للجميع ولي�ست قا�صرة على الأفراد
مما يجعل �أثرها ينعك�س �إيجابًا على بيئة العمل.
وقال املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية يف القطاع ال�شرقي الدكتور �أحمد عبد الرحمن العرفج �إن هذه املنا�سبة متثل
حدثاً �شهرياً وذلك باختيار موظف ال�شهر املثايل ،لنتوج ال�سنة مبوظف العام املثايل ،من خالل احتفالية يح�ضرها ر�ؤ�ساء
الأق�سام ومديرو الإدارات وامل�شرفني والأطباء واملوظفني ،ليتوج املوظف بجوائز عدة ت�شجي ًعاً له على اال�ستمرارية،
وحتفيز ًا للآخرين على بذل اجلهد ،ونحن ن�ؤمن �أنه متى ما لقي املوظف االهتمام والت�شجيع يف بيئة عمل �صحية �سينتج
ويبدع بال�شكل امل�أمول.

و �أو�ضح الدكتور خالد بن عبد الرحمن
املزروع رئي�س امل�ؤمتر �أن هذه الفعالية
العلمية املهمة �ستربز �أحدث امل�ستجدات
الطبية والتقنيات اجلراحية على امل�ستوى
العاملي وما تو�صلت �إليه الأبحاث يف كل
املجاالت املتعلقة بت�شخي�ص وعالج �أمرا�ض
الأنف والأذن واحلنجرة والر�أ�س والعنق
وا�ضطرابات ال�سمع والتخاطب.وو�صف
الدكتور املزروع هذا امل�ؤمتر ب�أنه ي�شكل
فر�صة مهمة للعاملني يف جمال هذا التخ�ص�ص
لتحقيق �أكرب قدر من الفائدة العلمية ولتبادل
اخلربات بني جميع امل�شاركني ،خا�صة و�أن
فعاليات الربنامج تت�ضمن العديد من ور�ش
العمل يف جراحة الأذن والقوقعة وجراحة
وتو�سيع اجليوب الأنفية باملنظار ويف جمال
تخ�ص�ص ال�سمعيات وزراعة القوقعة
والدوار و�أمرا�ض التخاطب والنطق
للمتخ�ص�صني يف هذا اجلانب ،وت�صاحب
ذلك دورتان على م�ستوى عال �إحداهما
بعنوان« :الدورة العاملية يف جراحة
اجليوب الأنفية» والأخرى بعنوان« :الدورة
العاملية يف جراحة ال�صوت»ودعا يف ختام
حديثه جميع املهتمني بهذه التخ�ص�صات
�إىل الت�سجيل واحل�ضور لال�ستفادة من
هذه الفعاليات من ِّبها �إىل اعتماد �ساعات

امل�ؤمتر والدورات امل�صاحبة من قبل الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،علمًا ب�أن
الت�سجيل �سيكون عرب عمادة الدرا�سات
العليا وال�ش�ؤون الأكادميية على رقم الهاتف
( +96612520088حتويلة � )11421أو
على الربيد الإلكرتوين:
(accaff1_symposia@ngha.med.sa

�أو املوقع الإلكرتوين
WWW.ORL-KSA.COM

ومن اجلدير بالذكر �أن الق�سم �أجرى العديد
من العمليات املعقدة يف جمال الأنف والأذن
واحلنجرة كزراعة القوقعة وترميم احلنجرة
وجراحات التخاطب وجراحة الغدة النخامية
عن طريق املنظار وجراحة تو�سيع اجليوب
الأنفية بالبالون خالل ال�سنوات املا�ضية
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء العديد من اخلدمات
اجلديدة يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية
مثل فريق جمرى الهواء عند الأطفال وبرنامج
زراعة القوقعة وبرنامج الك�شف املبكر على
ال�سمع عند املواليد اجلدد.

 590طالبا وطالبة

وبلغ عد املقبولني على م�ستوى البكالوريو�س
 319طالبًا وطالبة منهم  82طالبا و42
طالبة قبلوا بكلية الطب بالريا�ض و 65
طالبًا وطالبة في كلية العلوم الطبية

التطبيقية بالريا�ض مبعدل ع�شرين
طالبا لكل من تخ�ص�صاتها الثالثة :علوم
املختربات الإكلينيكية ،العالج التنف�سي،
خدمات الطوارئ والإ�سعاف و  5طالبات
يف التخ�ص�ص الرابع يف تقنية وت�صوير
القلب بالريا�ض و  80طالبة لكلية التمري�ض
بالريا�ض و 30طالبة لكلية التمري�ض بجدة
و 20طالبة لكلية التمري�ض بالأح�ساء .
وتابع مبي ًنا �أن جميع املقبولني واملقبوالت
�سينتظمون يف الدرا�سة للف�صل الدرا�سي الأول
بينما ينتظم يف الفرتة الثانية من الف�صل
الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي القادم عدد
من الطالب والطالبات يف م�ساري خريجي
اجلامعات ومنهم يف كلية الطب  30طالبا
ويف التمري�ض بالريا�ض  40طالبة ومتري�ض
جدة بواقع  30طالبة والأح�ساء 20
طالبة و  10طالبات يف كلية العلوم الطبية
التطبيقية بالريا�ض ليكون الإجمايل 130
طالبا من اجلن�سني ويف خمتلف الكليات
لدرجة البكالوريو�س.
واختتــم الدكتــور العي�ســى ت�صــريحــه
م�شيــ ًرا �إىل �أن عــدد املقـبـولني بالدرا�سات
العليا يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية بلغ
 123طالبا وطالبة بينما يبلغ عدد املقبولني
واملقبوالت ملاج�ستري التعليم الطبي بكلية
الطب 20طالبًا وطالبة.

امل�شرف العام

�أ.د .يو�سف العي�سى

م�ست�شارو التحرير

د .حممد املعمري
د .هيا الفوزان
�أ .عبدالرحمن املغربي
�أ� .أ�سماء الزهراين
�أ .ملياء العقيل

التحرير

�أ� .إبراهيم ال�صايف
�أ .ه�شــــام اليتيــــم

�إخــراج

�أ .عمرو ال�شربيني
�أ .طــــارق بهــــــرام

للتوا�صل والإعالنات

هاتف 012520088 :
حتويلة 43158 :
فاك�س012520088 :
حتويلة 43061 :
بريد �إلكرتوين

ksaunp@ngha.med.sa
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ت�سع عادات يبحث عنها �صناع القرار
يف املوظف اجلديد
عندما تكون يف حالة بحث عن وظيفة
جديدة ،ويحدث �أن تقر�أ �إعالناً يف
�إحدى ال�صحف عن وظيفة تعتقد
�أنها مالئمة لك ،ف�إن عد ًة �أفكار تلمع يف
ذهنك على الفور .لكن هل الأفكار التي
�شغلتك عن هذه الوظيفة ودفعتك �إىل
االجنذاب �إليها وقبول خماطرة الذهاب
�إىل املقابلة التي حتدد موعدها لك ،هي
نف�س الأفكار التي تدور يف ذهن هذا
ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
�سيقررون م�صري التحاقك بها؟ ترى ما
هي �أفكارهم وعن �أي �شخ�ص يبحثون
وهم يوجهون �أ�سئلتهم �إليك؟

� -1صالحيتك لهذا العمل:
هذا هو �أول �شيء ي�شغلهم ،و�سيحاولون
الت�أكد منه يف درا�ستهم للطلب الذي قدمته.
هذا الطلب يجب �أن يحتوى على كثري
من املعلومات عنك ،وعن تاريخك يف
مثل هذه الوظيفة� ،أي خرباتك ال�سابقة،
و�إجنازاتك للعمل الذي جتيده ،ومعرفتك

ب�آخر اجتاهاته ،وما يحتاجه للتطور �أو قيادية ،وعالوة على ذلك يجب �أن تعرف
�أنهم مينحون ثقتهم للإن�سان الذي يقنعهم
الإ�شكاالت التي تواجهه.
ب�أن خربته مت�صلة ،لي�ست متقطعة �أو
متناثرة على مدى طويل من ال�سنني.
 -2قدرتك على املبادرة :
ر�ؤ�سا�ؤك املقبلون ال يبحثون عن �شخ�ص
مبتدئ� ،إنهم يف عجلة من �أمرهم ،وال  -5قدرتك على القيادة:
يريدون ت�شغيل �شخ�ص يكلفهم عبء القيادة يف العمل لي�ست قا�صرة على
تدريبه وتلقينه ،ويتطلعون �إىل �شخ�ص املديرين وحدهم ،وميكن �أن تكون متوفرة
ميلك قدرة وا�سعة على التحكم يف لدى موظف �صغري �أو حتى عامل ،فهي
امل�شكالت التي �ستواجهه� ،أو تفاديها تتبدى لدى ال�شخ�ص القادر على �إعطاء
م�سبقاً ،لذلك فهم يريدون التعرف على املثل يف الت�صرفات ملن يعملون معه �أو
جتربة �سابقة قمت بها تدلل على هذه من هم حتت �إمرته ،كما �أنها تظهر فيما
يطرحه من مبادرات ،ويف قدرته على
القدرة وتكون قد �أتت بنتائج جيدة.
تنفيذها و�إقناع الآخرين بتبنيها ،لذلك
يجب �أن تبني لهم �شجاعتك يف اتخاذ
 -3قدرتك على تنمية وظيفتك:
�إنهم �سيحاولون ا�ستك�شاف قدرتك على القرارات ال�صعبة ،ويف �أن تكون �شخ�صاً
تخطي احلدود التي �صاغوها يف تو�صيف قيادياً يف عملك ،مهما كان م�ستوى الوظيفة
الوظيفة التي جئت من �أجلها ،مبعنى التي �ستوكل �إليك.
معرفة �إمكاناتك الذاتية التي ت�شري �إىل
� -6إمكانية توا�ؤمك مع نظام العمل:
قدرتك على ا�ستيعاب م�س�ؤولياتك.
هذه الإمكانية تنطوي يف احلقيقة على
قدرة طالب الوظيفة على التكيف مع
 -4الثقة يف النف�س:
ه�ؤالء النا�س يريدون الت�أكد من �أنك �أهل �أ�سلوب العمل يف امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
للثقة التي �سيولونك �إياها لأداء عملك ،التي �سيلتحق بها� ،إنهم يتطلعون �إىل
وهذه الثقة تتولد من متابعة مقدار ثقتك �شخ�ص له وجاهته و�شخ�صيته اخلا�صة
يف نف�سك �أنت� ،سرياقبون ما �إذا كنت وم�سلكه القادر على �أن يكون جزءا من
�ست�ستهل جملك بكلمات مثل (�إين اعتقد امل�سلكية العامة للم�ؤ�س�سة ومظهرها،
ب�أن) مثل هذه اجلمل غري املحددة �أو لكن لي�س معنى هذا �أن يكون طيعاً �أو
املائعة يجب �أن تتحا�شاها متاماً ،ويجب خنوعاً� ،أو �أنه ـ من ناحية �أخرى ـ ذو
�أن تكون طريقتك يف الكالم موحية بالثقة ،طبيعة �شكاءة ،وال ي�ضع عينه �إال على
و�ألفاظك وا�ضحة وحمددة املعاين ،وثمة العيوب وال�سلبيات والأخطاء ،لذلك يجب
�أ�شياء �أخرى يجب �أن تراعيها ،منها �أن �أن تتحا�شى ـ عند تقدمي نف�سك ـ �إظهار
طريقتك يف التحرك واجللو�س يجب �أن �أي �شكوى من رئي�س عملك ال�سابق� ،أو
تعطي االنطباع ب�أنك متلك �شخ�صية و�ضع اللوم عليه.
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فجـوة �إداريـة

 -7حما�سك ال�شخ�صي:
الإيجابية لي�ست جمرد نظرة من�صفة
للأمور فح�سب؛ لذا ف�إن لها �أبعاد ًا �أخرى
يجب �أن تظهر منذ اللحظة الأوىل التي
يوسف القبالن *
تدخل فيها �إىل الغرفة التي �سيلتقي بك فيها
ر�ؤ�سا�ؤك يعلمون �أن هذه الروح املتوثبة
�سوف تنتقل �إىل الآخرين الذين �سيعملون �إن من �أهم العوامل التي ت�ساعد على حتقيق جناح �أي منظمة عمل؛ وجود
التزام من اجلميع بتحقيق الأهداف؛ لكن هذا االلتزام ال يتحقق دون املعرفة
معك �أو تعمل �أنت معهم.
 -8التم�سك باملهارة املهنية:
البد �أنك قر�أت يف ال�سنوات الأخرية عن
احلوادث التي �أ�ساء فيها موظفون كبار
�سلطاتهم ،من ت�صرفات مالية ومهنية،
لذلك من املهم جد ًا �أن تك�شف عن التزامك
اخللقي ومت�سكك بطهارتك املهنية ،و�إذا
حدث �أن �أملح �أحد ر�ؤ�سائك املقبلني �إىل
احتمال ا�ضطرارك �أن تغفل عن �شيء يف
تطبيق القوانني �أو االلتزام بها ،فعليك
�أن تفهمه يف احلال �أن هذه الوظيفة لي�ست
منا�سبة لك.
 -9القدرة على التوا�صل:
هذه القدرة تنطوي على مهارة وا�سعة،
فامل�ؤكد �أنك �ستنخرط يف اجتماعات عمل
كثرية ،حيث تتبادل فيها الآراء مع زمالئك
ور�ؤ�سائك لكن هذا يف احلقيقة لي�س كافياً
�سوف تكون يف حاجة �إىل التعبري عن �آرائك
�شفاهة �أو بالكتابة يف كثري من الأحيان
ال�ستكمال تبيان ر�أيك ومقرتحاتك ،لذلك
يجب عليك عند لقائك من �أجل الوظيفة
�أن تبني هذه املهارات� ،سواء يف كتابتك
للتقارير �أو تو�ضيح �آرائك مبا�شرة مع
العاملني معك.

امل�صدرTips.naseej.com :

�أهميـة الإدارة
لقد بات م�سلماً به ب�صورة عامة� ،أن تلك�ؤ جهود التنمية يف كثري من الدول النامية،
وف�شلها يف حتقيق التطور املطلوب؛ �إمنا يرجع �إىل �ضعف الإدارة يف هذه الدول؛ �أكرث
مما يرجع �إىل ندرة املوارد املتاحة لها .فبالإدارة اجليدة ميكن التغلب على كثري من
ال�صعوبات ،مبا يف ذلك توفري املوارد ب�أنواعها من م�صادرها املختلفة� .أما الإدارة
حتول املوارد املتاحة ،مهما بلغت ،والتي يفرت�ض �أنها
ال�سيئة ،ف�إنها كفيلة ب�أن ِ ّ
جتلب اخلري وال�سعادة للجميع� ،إىل متاهات العقم واالندثار .وحتى
الدول املتطورة مل ت�ستطع حتقيق تطورها وازدهارها وتفوقها،
�إال نتيجة الإدارة اجليدة التي كانت كفيلة بتوجيه جهودها �إىل
�أف�ضل ما فيه خريها .وهي بعد ال ت�ستطيع حتقيق ا�ستمرارها
يف ظل املناف�سة العاملية املتزايدة� ،إال بالت�سيري الكفء القادر
على �شق الطريق يف غمرة الزحام ،وا�ستمرار التقدم .بل �إن
م�ستقبل العامل كله ،الذي يتهدده التناف�س الدويل ،لن يح�سم
�إذا ما حلت �ساعة احل�سم ،بعد كل التقدم التكنولوجي الذي
مت �إال من خالل الإدارة .ولي�س عبثاً ما قاله (مكنمارا) من موقع
م�س�ؤوليته ،كوزير للدفاع يف الواليات املتحدة الأمريكية ،عندما كان
ي�شغل هذا املن�صب� « :إن ك ًال من القوتني الأعظم متلك من الو�سائل ما يكفي لتدمري
الأخرى .والغلبة ملن ميلك الإدارة ال�صاحلة التي ُتتيح اال�ستخدام الأمثل لهذه
الو�سائل ،ويف الوقت املنا�سب».
والدول العربية يف �سعيها احلثيث نحو التقدم والتطور� ،ستكون يف حاجة ما�سة
�إىل تنمية الإدارة والقادة الإداريني؛ لأن على ذلك يتوقف م�صريها ،ال احل�ضاري
واالقت�صادي فح�سب ،بل وجودها ذاته ،بعد تكالب اال�ستعمار وال�صهيونية على
مغامنها ،والطمع يف ثرواتها ومواردها اال�سرتاتيجية املختلفة .فالرثاء مهما بلغ،
والإمكانات املتاحة مهما زادت �أهميتها وقيمتها ،لي�ست العامل احلا�سم يف النجاح،
و�إمنا يكمن هذا العامل يف القدرة على توجيهها بالإدارة اجليدة ،نحو حتقيق
الأهداف املن�شودة .وال تقت�صر �أهمية الإدارة على الدول واحلكومات فح�سب؛
و�إمنا تتجاوزها �إىل خمتلف الأن�شطة اجلماعية العامة واخلا�صة.
فازدهار امل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات والنقابات وغريها؛ منوط بالقدرة

ج�ســر من الأفكــار

على حتريكها ،وتوجيه املوارد املتاحة لها توجيهاً �سليماً يكفل حتقيق الغايات التي
�أُحدثت من �أجلها .وال �أمل يف النجاح بغري ذلك.
وهكذا ف�إننا ن�صل �إىل نتيجة �أ�سا�سية ،هي �أن الإدارة مالزمة لكل جهد جماعي
مهما كانت جماالته؛ و�أن تطورها البد منه من �أجل حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف كل دولة ،وتنمية املنظمات االقت�صادية �أو اخلدمية� ،سواء
�أكانت عامة �أو خا�صة ،كما �أن هذا التطور يجب �أن ي�سبق� ،أو على
الأقل يرافق عملية التنمية ،و�أن ُتركز عليه جهود كبرية لأنه �أف�ضل
اال�ستثمارات على الإطالق ،على اعتبار �أن الإدارة اجليدة،
فعال .و�إذا كانت هذه
ت�شكل الأر�ضية ال�صلبة لكل ا�ستثمار ّ
حقيقة مطلقة ،تنطبق على كل الدول ،ويف كل الع�صور؛ ف�إنها
تزداد �أهمية بالن�سبة �إىل الدول العربية كلها ،لأن التناق�ض
القائم فيها بني الإمكانات املتاحة والنتائج املحققة ،مثال بارز،
وقد يكون الوحيد القائم يف العامل املعا�صر ،على الدول التي
متلك مقومات التقدم ال�سريع ،وهي ما تزال متعن يف التخلف بل
النكو�ص ،نتيجة عوامل كثرية لعل �أهمها �سوء الإدارة ،وتخلف كثري
من القيادات على كل امل�ستويات.
و�إذا كانت ال�سهام توجه يف الدول املتطورة �إىل البريوقراطية ،باعتبارها م�س�ؤولة
عن تخلف الإدارة عن جماراة الروح التي ت�سود الع�صر ،واملتمثلة ب�سرعة احلركة
والتغري؛ ب�سبب جمودها ،ومتا�سك م�ؤ�س�ساتها ،وبطء حركتها؛ وذلك بالرغم من �أن
النظام البريوقراطي هو الذي �أ َدّى يف ع�صر النه�ضة �إىل تركيز الأجهزة الوظيفية
العاملة يف هذه الدول على �أر�ض را�سخة �صلبة حققت ما ن�شاهده الآن من تطور
وازدهار؛ ف�إن البالد العربية �أحوج ما تكون �إىل التخل�ص من النظام الإداري املتداعي
ال�سائد فيها؛ لأنه ميثل �أ�سو�أ �أمرا�ض البريوقراطية ،وهي البريوقراطية املتخلفة،
التي حتمل يف جنباتها �سيئات هذا النظام ،دون ح�سناته الكثرية.

بتلك الأهداف .ويف منظومة العمل وتق�سيماته الإدارية وتنظيماته الهيكلية،
يحدث يف بع�ض املنظمات �أن يتم التخطيط مبعزل عن التنفيذ ،ويتم التنفيذ
بعيد ًا عن اخلطط املعتمدة وال�سيا�سات والأهداف املقررة من القيادة الإدارية.
و�سبب هذه الفجوة عدم �إتاحة الفر�صة للم�شاركة.
ويع ُّد �إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية ملنظمات العمل واملن�ش�آت والأجهزة
احلكومية والأهلية مطلباً مهماً؛ لكن هذه اخلطط قد تبد�أ وتنتهي داخل قمة
الهرم التنظيمي ،وال جتد طريقاً يو�صلها �إىل العاملني يف امل�ستويات املختلفة
من ذلك الهرم .وت�ضع املنظمات الناجحة كافة عامليها يف ال�صورة ،وال
تكتفي بتزويدهم باملعلومات والقرارات؛ بل تتيح لهم فر�صة امل�شاركة يف
�صنعها .ويعلم �أفرادها بر�ؤيتها امل�ستقبلية ،و�أهدافها ،وخططها ،وم�شاريعها
اجلديدة في�شعرون باالنتماء ،وااللتزام ،واالندماج يف منظومة العمل يف
عالقة تكاملية وك�أع�ضاء يف فريق العمل ولي�س جمرد مر�ؤو�سني يتلقون
الأوامر والتوجيهات.
هناك فرق بني �أن تنتظر ما ي�صل �إليك من قرارات و�أوامر ،وبني �أن ت�شارك يف
�صنع تلك القرارات ومناق�شة تلك الأوامر .وتربز هذه احلالة ب�صورة �أكرث
و�ضوحاً عند الإقدام على التغيري .وهذا التغيري قد يتعلق بالأنظمة واللوائح،
و�إجراءات العمل� ،أو ا�ستخدام تقنيات جديدة ،وهو خطوة مطلوبة �ضمن
عملية تطوير م�ستمرة تفر�ضها متطلبات العمل .لكن هذا التغيري ـ لكي يكون
فعا ًال وناجحاً ـ البد فيه من توفر عن�صر امل�شاركة ،ف�إن غابت امل�شاركة غاب
ّ
االلتزام ،وغابت املعرفة وغاب العمل بروح الفريق.
وعندما يكون التغيري على م�ستوى الوطن ـ مثل التجديد يف القيادات الإدارية
انطالقاً من حيثيات ت�سعى �إىل التطوير ـ ف�إن الر�سالة كي تنتقل عرب القنوات
التنظيمية ،ومتر من خالل كافة امل�ستويات الوظيفية وت�صل �إىل اجلميع بنف�س
املعنى املراد �إي�صاله ،البد من و�ضع �آلية لإي�صال تلك الر�سالة تتزامن مع
حملة توعية وتثقيف للحوار حول الأهداف والطموحات اجلديدة ،وكيفية
حتقيقها.
يف بع�ض املنظمات ،يحدث التغيري وي�ستمر العمل بنف�س الأ�ساليب املتوارثة.
وال�سبب يف ذلك وجود فجوة معرفية وتنظيمية بني قمة الهرم الوظيفي
وقاعدته.
ال�صورة كالتايل� :أفكار وطروحات جديدة ،ور�ؤى م�ستقبلية ،وطموحات
و�أهداف ق�صرية املدى ،وبعيدة املدى ،كل ذلك يدور بني �أروقة امل�ستوى
القيادي للمنظمة ،مع االعتقاد ب�أن الآخرين يدركون هذه املداوالت والتغيريات،
ولو ذهبت �إىل امليدان وقابلت من يعمل يف امل�ستويات الوظيفية الأخرى فقد
تكت�شف وجود تلك الفجوة.
احلل هو �أن جنعل جميع �أفراد التنظيم يف ال�صورة ،و�أن نتوا�صل مع اجلميع
حتى ال ي�ضطر املوظف �إىل متابعة �أخبار اجلهة التي يعمل فيها عن طريق
و�سائل الإعالم.

املراجعة الداخلية *

موقف يهز امل�شاعر

قررت �إحدى �شركات الإعالن الناجحة
يف «داال�س» �أن تنتقل من مقرها ال�صغري
�إىل بناية جديدة بعد �أن تو�سعت خالل
ثالث �سنوات من �إن�شائها ،وكان عليها
�أن تخلي البناية القدمية يف ( )30ني�سان
ولكن البناية اجلديدة مل تكن جاهزة
وقتها ،ول�سوء احلظ ت�أخر �إعدادها �إىل
( )30حزيران ،وبهذا وجد املديرون
التنفيذيون �أنف�سهم �أمام الأمر الواقع:
وهو �إدارة ال�شركة دون مكاتب ،فكيف
�سيتدبرون الأمر؟ كيف �سي�ؤثر ذلك على
و�ضع ال�شركة القانوين؟ كيف �سي�ؤثر على
معنوية ،العاملني وموقفهم؟
اجتمع رئي�س ال�شركة مع املديرين املهنيني
امل�صدر� :سل�سلة دليل القائد الإداري ،وقرروا �أنها م�س�ألة ثقة ،ولي�س هناك من
وظائف القائد الإداري ،كمال نور اهلل ينقذ املوقف غري ثقة الإدارة بالعاملني،

فقرروا �أن ي�شتغل كل واحد منهم يف البيت،
و�أن يبقوا عدد ًا رمزياً يف املقر اجلديد
حتت الإن�شاء لت�شغيل احلا�سوب ،والرد
على املكاملات ال�ضرورية .فماذا كانت
النتيجة لهذا الو�ضع ال�صعب لل�شركة؟
�صدق �أو ال ت�صدق كان هذان ال�شهرين
ميثالن �أعلى ن�سبة �إنتاج و�أرباح منذ
ت�أ�سي�س ال�شركة ،وقال �أحد العاملني �إن
ذلك يعزى للتفكري ال�سليم ،والإيجابي
للإدارة ،ولوال ثقة ال�شركة بالعاملني
لتبدل الو�ضع من هذه الن�سبة الكبرية من
الأرباح �إىل كارثة حقيقية لل�شركة.

امل�صدر :كتاب فن حتفيز
العاملني� ،آن برو�س – جيم�س
بيبتوين ،ترجمة د .زكي ح�سن
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�أنفلونزا اخلنازير  ..جهود جادة ومكثفةلل�سيطرة على الوباء
د .حنان بلخي :علـى طالب اجلامعات االلتزام بلقاح الأنفلونزا املو�سمي ال�سنوي
د .عادل عثمان :عدد الوفيات ب�أنفلونزا اخلنازير �أقل بكثري من الأنفلونزا العادية

�أق�ض ظهور منط جديد من الأنفلونزا م�ضجع العامل ،و�أ�صابه بالهلع ،متامًا كما حدث �أن ا�ضطرب وماج ب�سبب
�أنفلونزا الطيور ،ن�سبوه هذه املرة �إىل اخلنازير على اعتبار �أنه ينتقل منها �إىل الإن�سان عن طريق االختالط معها
رعاية وجتارة وذبحً ا ،و�صنفته منظمة ال�صحة العاملية حتت النمط ( )A/H1N1ورفعت م�ستوى التحذير
منه �إىل املرحلة اخلام�سة  ...ويرجع مكمن اخلطورة فيه �إىل �أن العدوى �أ�ضحت تنتقل من �إن�سان م�صاب �إىل �آخر
بعد املخالطة واملعاي�شة ،و�إىل متاثل �أعرا�ضه �إىل حد كبري مع �أنواع الأنفلونزا الأخرى ..وب َّينت الدرا�سات �أن
الفريو�س امل�سبب للإ�صابة اكت�سب قدرة على �سرعة الإنتقال من مري�ض لآخر .ونتيجة لتف�شي هذا املر�ض الغريب
وخطورته يف كثري من البلدان؛ فقد ر�أت (نب�ض اجلامعة) �إلقاء ال�ضوء على �أ�سبابه وطرق انتقاله وم�ضاعفاته
ولقاحاته وكيفية الوقاية منه �إ�سهامًا منها يف ن�شر الوعي حوله ...والتقت يف هذا اخل�صو�ص بالدكتورة حنان
ح�سن بلخي نائبة املدير التنفيذي للطب الوقائي بال�ش�ؤون ال�صحية للحر�س الوطني ا�ست�شارية �أطفال و�أمرا�ض
معدية و�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية  ،والدكتور عادل فهد
العثمان رئي�س ق�سم الأمرا�ض املعدية ـ طب الباطنية و�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية.
ال�صحة؛ ولكن على امل�سافرين االلتزام
و�ضع غري م�ستقر
قالت الدكتورة حنان ح�سن بلخي نائبة بال�سلوكيات امل�شرتطة للحد من انت�شار
املدير التنفيذي للطب الوقائي بال�ش�ؤون املر�ض.
مبالغة �إعالمية
ال�صحية للحر�س الوطني ا�ست�شارية �أطفال
و�أمرا�ض معدية و�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية وابتدر الدكتور عادل فهد العثمان رئي�س
الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز ق�سم الأمرا�ض املعدية _ طب الباطنة
للعلوم ال�صحية �إن الو�ضع احلايل ملر�ض و�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الطب بجامعة امللك
�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
�إنفلونزا اخلنازير غري م�ستقر.
و�أ�ضافت :من املعروف �أن االنفلونزا حديثه م�شريًا �إىل وجود مبالغة �إعالمية
امل�ستجدة ( )A/H1N1املعروفة منذ بداية املر�ض م�ؤكدًا �أن �أعرا�ضه �أخف،
بانفلونزا اخلنازير ال تزال ت�سبب وهو �أقل من حيث عدد الوفيات بكثري
ً
مر�ضا منخف�ض اخلطورة ،وي�صيب من الأنفلونزا العادية .وقال �إن اجلهات
عمومًا جميع �شرائح املجتمع ،ولكن الإعالمية مق�صرة يف التوعية والتثقيف
الأكرث عر�ضة مل�ضاعفات املر�ض ال�شديد به ،ف�ض ًال عن �أن ثقافة الإن�سان العادي
هم احلوامل والأطفال �أقل من خم�س ال�صحية �ضعيفة.
�سنوات ،و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة ون�صح دكتور العثمان باتباع الإجراءات
مثل �أمرا�ض الرئة والقلب وال�سكر ،التالية:
وكذلك الأمرا�ض ذات املناعة القليلة- .غ�سل اليدين باملاء وال�صابون و تعقيمهما
وبخ�صو�ص تطور املر�ض ف�إن معرفتنا باملعقمات.
بتطور اجلائحات �أنها تبد�أ عادة بف�صل جتنب الأماكن املزدحمة.
ال�صيف وت�شتد من ناحية ت�أثريها على اتباع ما ي�سمى بـ (�إتكيت) الأنفلونزا مثل
الإن�سان يف ف�صل ال�شتاء ،ومن املتوقع العط�س يف منطقة الكوع ولي�س الكف.
�أن تزداد خطورة املر�ض مع حلول ف�صل جتنب بع�ض العادات احلميمة التي ت�ساهم
يف ن�شر املر�ض مثل امل�صافحة والتقبيل.
�ضبط ال�سلوكيات ال�شائعة مثل فرك العني
د .حنان بلخي:
ومل�س الأنف وقر�ض الأظافر.
ـ ازدياد خطورة املر�ض
وركز يف نهاية حديثه على �أهمية التوعية
من قبل الإدارات املعنية يف اجلامعات،
يف ال�شتاء
وعلى �ضرورة التزام الطالب بهذه
ال�سلوكيات لتجنب الإ�صابة بهذا
ال�شتاء ب�سبب تطور الفريو�س واكت�سابه املر�ض.
و�صرح الدكتور علي حجري لنب�ض
�صفات جديدة.
اجلامعة ب�أن الكثريين ي�س�ألون هل لقاح
الإنفلوانزا املو�سمية يغني عن لقاح
ن�صيحة لطالب اجلامعات
ونبهت الدكتورة بلخي �إىل �أن �أفراد املجتمع �إنفلوانزا اخلنازير ؟
لهم دور مهم يف احلد من انت�شار املر�ض اجلواب ال .و�أ�ضاف �أن منظمة
من خالل االلتزام باملحافظة على نظافة ال�صحة العامليـة تن�صح ب�أخذ اللقاحني
اليدين ،وتطبيق مفهوم �آداب و�سلوكيات خا�صة للنا�س الأكرث عر�ضة للم�شاكل
الزكام كالعطا�س يف منديل والتخل�ص ال�صحية.
منه ،وغ�سيل اليدين باملاء وال�صابون �أو
املعقم ال�شخ�صي ،بالإ�ضافة �إىل التخفيف
�إن �أمكن من خمالطة النا�س.
ون�صحت الطلبة يف اجلامعات االلتزام
بلقاح الإنفلونزا املو�سمي ال�سنوي،
و�أ�ضافت :على الأفراد والطلبة بالذات
االهتمام بال�صحة العامة ،و�أخذ �أق�ساط
من الراحة لتطوير املناعة يف �سبيل
مكافحة املر�ض.
و�إذا ا�ضطر الإن�سان للتواجد يف الأماكن
املزدحمة فعليه لب�س كمامات تغطي الفم
والأنف وغ�سل اليدين باملاء وال�صابون
با�ستمرار ،ومع �أنه ال يوجد حتى هذه
اللحظة قرار بحظر ال�سفر من منظمة
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العالمات الوبائية والأعرا�ض

ي�شري الدليل الإر�شادي ملقدمي اخلدمة
ال�صحية يف كيفية الوقاية والتعامل مع
فا�شيات الأنفلونزا  A/H1N1الذي
�أ�صدرته وزارة ال�صحة �إىل �أن العالمات
الوبائية حلدوث وباء �أنفلونزا عاملي
تتمثل يف:
ظهور منط فريو�سي جديد ي�صيب
الإن�سان .اكت�ساب الفريو�س قدرة على
التكاثر يف الإن�سان و�إحداث ال�صورة
املر�ضية.
انتقال الفريو�س بكفاءة بني النا�س
ب�سل�سلة انتقال منتظمة ت�ؤدي �إىل تف�شي
املر�ض.
ومبتابعة الو�ضع الوبائي لأنفلونزا
اخلنازير احلالية نالحظ �أن املتطلبات
الوبائية الأ�سا�سية حلدوث وباء عاملي قد
حتققت ،و�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية
ت�سجيل حاالت م�ؤكدة بني الب�شر يف دول
عدة منها الواليات املتحدة واملك�سيك
وكندا و�أ�سبانيا و�أملانيا و�سوي�سرا
ونيوزيالندا وبريطانيا والنم�سا وهولندا
والفلبني.
وتظهر حالة الإ�صابة عندما ي�شتبه الطبيب
يف كون املري�ض الذي تبدو عليه �أعرا�ض
�أنفلونزا لديه فريو�س ( )H1N1يف
�إحدى هذه احلاالت الثالث:
لديه تاريخ مر�ضى مبخالطة
مري�ض ثبتت �إ�صابته بالفريو�س
((.)H1N1
القدوم من منطقة ثبت بها وجود
حالة �أو �أكرث م�صابة بالفريو�س
((.)H1N1
الإقامة يف منطقة �سجلت بها حالة �أو
�أكرث لفريو�س (.)H1N1
وتتمثل �أعرا�ض املر�ض يف الآتي :ارتفاع
درجة احلرارة� :صداع ،التهاب تنف�سي
علوي (�سعال� ،أمل باحللق� ،إفرازات
من الأنف)� ،أمل بالع�ضالت ،تعب عام

.

.
.

وخمول� ،ضعف ال�شهية ،غثيان و�إ�سهال
وقيء .وجميع هذه الأعرا�ض م�شابهة
لأعرا�ض الأنفلونزا املو�سمية.

مفاتيح الت�شخي�ص

يجب ت�شخي�ص املر�ض خالل مدة ترتاوح
ما بني ثالثة �إىل �أربعة �أيام ،وذلك ب�أخذ
عينة من البلغم لفح�صها ،و�أحياناً تكون
فرتة ح�ضانة املر�ض لدى الأطفال �أطول
تقريباً � 10أيام ،ويتطلب ذلك �إر�سال عينة
للمخترب لإجراء االختبارات ..وب�صورة
�أدق ـ كما يبني تقرير الوزارة ـ ف�إن
الفحو�صات املطلوبة للحاالت امل�شتبهة
تتمثل يف التايل:
�أخذ عينة من �سقف احللق والأنف (ميكن
عند احلاجة عمل غ�سيل للأنف) ،ويف حالة
�صعوبة �أخذها ميكن ا�ستبدالها بعينة
من الأنف و�أخرى من احللق ،ثم و�ضعها
يف و�سط نقل الفريو�سات ()VTM
و�إر�سالها �إىل املخترب خالل � 48ساعة،
و�إذا تعذر ذلك حتفظ يف ثالجة دون
جتميد ملدة �أ�سبوع حدًّا �أق�صى.
�أخذ عينة �شفط من الق�صبة الهوائية
للمري�ض على جهاز التنف�س ال�صناعي.
�إر�سال العينات لأقرب خمترب مركزي
يتوفر فيه فح�ص ()A/H1N1
وهي املختربات املرجعية بالريا�ض
وجدة والدمام من �أجل عمل الت�شخي�ص
املخربي.
ويعتمد الت�شخي�ص املخربي لفريو�سات
اجلهاز التنف�سي على �أخذ العينات
املنا�سبة بطريقة �سليمة خالل الأيام
الثالثة الأوىل من بداية ظهور الأعرا�ض،
وعلى �سرعة نقلها �إىل املخترب وحفظها
بالطريقة ال�صحيحة..
وال بد من �إجراء الفح�ص ال�سريع

( )Rapid Testيف احلاالت
امل�شتبهة ح�سب تعريف منظمة ال�صحة
العاملية.
احلاالت امل�شتبهة واملحتملة
وامل�ؤكدة؟
ُيق�صد باحلالة امل�شتبهة ال�شخ�ص امل�صاب
ب�أعرا�ض حمى والتهاب تنف�س ولديه �أحد
العوامل التالية:
خمالطة ل�صيقة خالل الأيام ال�سبعة
املا�ضية مع �شخ�ص ثبتت لديه �إ�صابة
ب�أنفلونزا (.)H1N1
القدوم من منطقة ُ�س ِّجلت بها �إ�صابة
ب�أنفلونزا ( )H1N1خالل الأيام
ال�سبعة ال�سابقة.

د .عادل عثمان:
ـ مبالغة �إعالمية عاملية
يف ت�ضخيم املر�ض
الإقامة يف منطقة ُ�س ِّجلت بها �إ�صابة
ب�أنفلونزا (.)H1N1
�أما بالن�سبة للحالة املحتملة ف ُيق�صد
بها ال�شخ�ص امل�صاب بحمى والتهاب
تنف�سي ،وثبتت بالفح�ص املخريي
�إ�صابته بفريو�س ( )Aولكنه �سلبي
لفح�ص ()H1و ( )H3با�ستخدام
.RT-PCR
و ُيق�صد باحلالة امل�ؤكدة ذلك ال�شخ�ص
امل�صاب بحمى والتهاب تنف�سي،
وثبتت بالفح�ص �إ�صابته بفريو�س
( )H1N1عرب ا�ستخدام �إحدى
الو�سيلتني هاتني:
  RT-PCRاللحظي. -مزرعة الفريو�س

احتياطات احرتازية

ي�ستلزم التعامل مع عينات
م�سحوبة من املر�ضى
امل�شتبه يف �إ�صابتهم باملر�ض
اتباع االحتياطات القيا�سية
االحرتازية الواقية الالزمة،
ومن ذلك:
مراعاة �ضوابط ال�سالمة
با�ستخدام م�ستوى الدرجة
الثانية منها

.
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(.)Safety cabinet class

ا�ستخدام الو�سائل الواقية
من قفازات وبالطي ونظارات

واقية وكمامات بالن�سبة للعاملني باملخترب
والتخل�ص منها قبل مغادرته.
االنتباه لنظافة اليدين قبل وبعد
التخل�ص من القفازات.
االمتناع عن الأكل وال�شرب �أو التدخني
�أو ا�ستعمال �أدوات الزينة �أو العد�سات
الال�صقة داخل املخترب.
االمتناع عن ا�ستعمال الإبر واملا�صات
بالفم.
توفري حاويات خا�صة و�أخرى للأدوات
احلادة ،ومراعاة ا�شرتاطات التخل�ص
الآمن من النفايات اخلطرة.
تطهري �أ�سطح العمل قبل وبعد �إجراء
الفحو�صات املطلوبة با�ستعمال املطهرات
اخلا�صة.
�إفراغ �أجهزة الطرد املركزي عند
ا�ستعمالها داخل كابينة ال�سالمة.
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انتقال الفريو�س )(A/H1N1

ما زالت طرق انتقال هذا الفريو�س ـ ح�سب
دليل الوزارة ـ حتت البحث؛
غري �أن املعلومات املحدودة املتوفرة حاليًّا
ت�شري ب�شكل كبري �إىل �أن طرق انتقاله ت�شابه
فريو�س الأنفلونزا الب�شرية العادي الذي
ينتقل بوا�سطة الرذاذ اخلارج من املجرى
التنف�سي �أثناء العطا�س �أو ال�سعال الذي
قد ي�ستن�شقه ال�شخ�ص ال�سليم مبا�شرة،
كما ميكن انتقاله بوا�سطة مالم�سة �أدوات
املري�ض امللوثة بالرذاذ.
وهناك احتمال ب�إمكانية انتقال الفريو�س
عن طريق الأغ�شية املخاطية ،ومالم�سة
العيون بالأيدي امللوثة بالفريو�س ،ولكن
هذه مل يتم الت�أكد منها حتى ب�سبب حداثة
الفريو�س نف�سه.
ومن ناحية عامة يجب معاملة جميع
�إفرازات املري�ض امل�صاب بهذا الفريو�س
مثل الإفرازات التنف�سية (البلغم ،املخاط،
الب�صاق) ،وكذلك �إفرازات اجلهاز اله�ضمي
(الإ�سهال) معاملة املواد املعدية ،و�أخذ
االحتياطات الالزمة عند التعامل معها
من قبل املري�ض �أو عمال النظافة .وجتب
الإ�شارة هنا �إىل �أن فرتة ح�ضانة الفريو�س
ترتاوح بني يوم واحد و� 7أيام ،ويف
املتو�سط �أربعة �أيام علما ب�أن املدة التي
يبقى فيها امل�صاب حام ًال للفريو�س مع
قابلية انتقال العدوى �إىل غريه تبدو غري
حمددة حتى الآن .و ُيف�ضل التعامل معها
مثل الأنفلونزا الب�شرية العادية وهي يوم
قبل ظهور الأعرا�ض ،وت�ستمر ملدة � 7أيام
وقد تزيد �إذا ا�ستمرت الأعرا�ض.
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غ�ســـل اليـديــن با�ستمــرار باملــــاء الـــدايفء وال�صــابــــون بعـــــد العطـــ�س �أو بعـــد امل�صــافــحة
خرباء عامليون وم�سلمون وحمليون لو�ضع تو�صيات للمحافظة على �سالمة احلجاج واملعتمرين
الوقاية والعالج

دواعي �إعطاء العالج

�أو ًالُ :ين�صح ب�إعطاء دواء تاميفلو
( )Oseltamivirلعالج �أي
م�صاب ب�أعرا�ض املر�ض للحالة امل�ؤكدة
وللمخالطني .وتكون اجلرعات العالجية
كالتايل:
�أ ـ البالغون :معدل اجلرعات العالجية
بالن�سبة للبالغني 75 :مليجرام بالفم
مرتني يوميًا ملدة خم�سة �أيام.
ب ـ الأطفال 30 :مليجرام بالفم مرتني
يوميًا ملدة خم�سة �أيام بالن�سبة للأطفال
الذين يقل وزنهم عن  15كيلوجرام؟ 45
مليجرام بالفم مرتني يوميًا ملدة خم�سة
�أيام بالن�سبة للأطفال الذين ترتاوح
�أوزانهم ما بني  15ـ  23كيلوجرام60 .
مليجرام بالفم مرتني يوميًا ملدة خم�سة �أيام
بالن�سبة للأطفال الذين ترتاوح �أوزانهم
ما بني  23ـ  40كيلوجرام.
�إعطاء نف�س جرعة البالغني للأطفال الذين
يزيد وزنهم عن  40كيلوجرام .وميكن
زيادة مدة العالج �إىل خم�سة �أيام �أخرى
بنف�س اجلرعات الأخرى يف احلاالت
التي ال ت�شهد حت�س ًنا بعد خم�سة �أيام
من تناول العالج.
ثانيًاُ :يعطى دواء Zanamivir
(ريلينزا) لعالج �أي م�صاب ب�أعرا�ض
املر�ض للحالة امل�ؤكدة واملخالطني ،وتكون
اجلرعة العالجية عن طريق اال�ستن�شاق
مبعدل خم�سة مليجرامات من البودرة
مرتني يف اليوم ملدة خم�سة �أيام.

مل يتوفر حتى �إ�صدار هذه ال�صحيفة
لقاح للوقاية من الإ�صابة بهذا الفريو�س،
وتتمثل الو�سيلة الوحيدة املتاحة حاليًا
يف ا�ستخدام �أ�ساليب الوقاية ال�شخ�صية
واحلر�ص عليها .ومن دواعي الوقاية
وجوب �إعطاء الدواء لأي �شخ�ص خمالط
مل�صاب بفا�شية �أنفلونزا ،وكذلك للعاملني
يف املختربات املتعر�ضة للفريو�س دون
احتياطات وقائية .وكانت اللقاحات ـ
�إىل وقت غري بعيد ـ متوفرة لكي تعطى
للخنازير ملنع �إ�صابتها بالفريو�س ،بينما
ال توجد لقاحات حلماية الإن�سان من
الإ�صابة ب�أنفلونزا اخلنازير ،وقد ظهرت
لقاحات �سوف ت�ستخدم لهذا الغر�ض
قريًبا ،وميكن �أن ي�ساعد لقاح الأنفلونزا
املو�سمية يف توفري حماية جزئية من
فريو�س الـ  H3N2ولكن لي�س �ضد
فريو�س . H1N1
وبخ�صو�ص الوقاية والعالج من خالل
ا�ستخدام العقارات امل�ضادة ملر�ض
الأنفلونزا ،فهناك �أربعة �أنواع هي:
(Zanamivir Oseltamivir,
)Rimantidine,Amantidine
وت�ستخدم ح�سب ح�سا�سية الفريو�س
للدواء ووفق موجهات منظمة ال�صحة
العاملية ومراكز التحكم والوقاية من
الأمرا�ض املعدية بالواليات املتحدة
الأمريكية.
ويف اململكة العربية ال�سعودية؛ وفرت
وزارة ال�صحة عقاري (Zanamivir,
املكافحة باملن�ش�آت ال�صحية
 .)Oseltamivirال�ستخدامهما يف
وقاية خمالطي احلاالت امل�ؤكدة ،ويف لوحظ ـ بنا ًء على املعلومات الوبائية
املتوفرة حتى الآن ـ �أن لهذا الفريو�س
عالج الإ�صابات امل�ؤكدة.
القدرة على االنتقال من �إن�سان �إىل �آخر،
وله قدرة على �إحداث التف�شي الوبائي،
الوقاية من العدوى
غ�سل اليدين با�ستمرار باملاء الدايفء لذلك ال بد من تطبيق الإجراءات الوقائية
وال�صابون بعد العط�س �أو بعد م�صافحة ملكافحة العدوى ُبغية ك�سر �سل�سلة انتقال
�شخ�ص م�صاب ,ا�ستخدام املناديل لتغطية العدوى .وتتكون هذه الإجراءات من
الفم والأنف عند العط�س والتخل�ص منها� ،شقني هما:
ا�ستخدام الكمامات يف الأماكن املزدحمة الإجراءات الوقائية القيا�سية (وهي
ملنع انتقال الفريو�سات وهي متوفرة يف التي يجب تطبيقها لكل املر�ضى يف كل
اخلارج ،و ا�ستخدامها �أي�ضا يف الطائرة الأوقات مبا فيهم مر�ضى (،)H1N1
والقطارات  .الإ�سراع بزيارة الطبيب عند والإجراءات الوقائية الإ�ضافية املتعلقة
ظهور الأعرا�ض .املحافظة على م�سافة ال بطريقة انتقال العدوى التي تت�ضمن
تقل عن مرت بني من تظهر عليه الأعرا�ض الإجراءات اخلا�صة بالإفرازات التنف�سية
والأ�شخا�ص الأ�صحاء عند التعامل (الرذاذ) والإجراءات الوقائية الهوائية
معهم ,عدم مغادرة املنزل �إىل العمل �أو (تتخذ عند �إجراء عمليات رعاية املري�ض
املدر�سة �أو �أي �أماكن مزدحمة عند ظهور التي ينتج عنها تناثر الهباء اجلوي مثل
الأعرا�ض ,احلذر من العناق �أو التقبيل تركيب �أنبوب الق�صبة الهوائية �أو �أخذ
�أو امل�صافحة عند حتية الآخرين ,احلذر العينات املعملية التنف�سية �أو عمل منظار
من مل�س العينني �أو الأنف �أو الفم دون لل�شعب الهوائية) ..مع مالحظة �أن اجلمع
بني هذه الإجراءات الوقائية وااللتزام
غ�سل اليدين.

بها �سوف يحقق كفاءة عالية يف تطبيق
�أ�ساليب مكافحة العدوى.

توجيهات كرمية حلماية �ضيوف
الرحمن

�إنفاذ ًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
قامت وزارة ال�صحة بعقد ور�شة عمل
ا�ست�شارية دولية للإجراءات الإحرتازيه
للوقاية من وباء (� )A/H1N1إنفلونزا
اخلنازير ملو�سم العمره واحلج .ومبا �إن
الرعاية ال�صحية املقدمة ل�ضيوف الرحمن
تعد �إحدى �أهم �أولويات حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني ونظ ًرا ملا يواجهه
العامل اليوم من خماوف الأمرا�ض
والأوبئة؛ فقد جاءت التوجيهات
الكرمية بدعوة �أ�شهر خرباء العامل
والعرب وامل�سلمني واخلربات الوطنية
املتميزة بح�ضور ممثلني ملنظمة ال�صحة
العامليه ومراكز مكافحة العدوى ب�أمريكا
و�أ�سرتاليا وال�صني و�أوروبا للو�صول �إىل
�أف�ضل تو�صيات ممكنه للمحافظة على
�سالمة و�صحة املعتمرين واحلجاج
وكذلك �سالمة و�صحة كل من يعي�ش على
�أر�ض اململكة العربية ال�سعودية �آخذين
بعني االعتبار �صحة املجتمع العربي
والإ�سالمي والعامل �أجمع.
ولقد و�ضع اخلرباء ن�صب �أعينهم
املعايري العلمية العاملية وكذلك التجمعات
واحل�شود الأخرى ودرا�سة مت�أنيه ملنا�سك
العمره واحلج وانعكا�ساتها على املجتمع
املحلي والعاملي ومتت درا�سة اخلطة
الوطنية للمملكة العربية ال�سعودية
والإجراءات االحرتازية ومراجعة
املنافذ بزيارات ميدانية وكذلك املختربات
والوقوف عن كثب على ماتقوم به اململكة
العربية ال�سعوديه ممثلة بوزارة ال�صحة
جتاه �أنفلونزا ( )A/H1N1اخلنازير
وغريها من الإجراءات الوبائية.

.

الــواقــــي مـن فيــــرو�س اخلنـازيــــر
( )A/H1N1لكافة احلجاج
واملقيمني يف الأماكن املقد�سة ومن يقوم
على خدمتهم يف حالة توفره و�إقراره من
اجلهات العلمية قبل ال�سفر �إىل الأماكن
املقد�سة ب�أ�سبوعني على الأقل.
احلر�ص على قواعد و�سلوكيات تغطية
الأنف عند العط�س �أو ال�سعال وا�ستخدام
املناديل وغ�سل اليدين باملاء وال�صابون
وا�ستخدام الكمامات عند اللزوم يف
الأماكن املزدحمة.
توفري كميات كافية من العقاقري
العالجية والوقائية لفريو�س (A/
 )H1N1من قبل اجلهات املعنية
وبعثات احلج.
تعزيز املختربات املرجعية بالكوا�شف
والقوة الب�شرية املدربة للتعامل مع
الزيادة الكبرية يف الأعداد يف تلك
املوا�سم ،وا�ستخدام خمتربات كافة
القطاعات ال�صحية.
ت�أمني مكان منا�سب للحجر ال�صحي
للحاالت التي حتتاج للعزل قريباً من
�صاالت قدوم احلجاج .ين�صح اخلرباء
احلجاج املعتمرين من كبار ال�سن
وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة والأطفال
واحلوامل بت�أجيل العمرة واحلج يف هذا

.

.
.

.

العام حر�صاً على �سالمتهم.
ا�ستخدام �أجهزة الر�صد والت�سجيل
الوبائي الآيل التي طبقت م�ؤخر ًا با�ستعمال
تقنية االت�صال املعلوماتي ال�صحي وذلك
ب�إن�شاء �شبكة توا�صل �إلكرتوين متطور
ومتكامل لر�صد هذا الوباء وغريه من
الأوبئة ال �سمح اهلل للح�صول على �أدق
املعلومات يف الأعوام القادمة �إن �شاء
اهلل تعاىل.
تقوم منظمة ال�صحة العاملية بالتاكيد
على جميع الدول الأع�ضاء ب�أهمية
االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية ال�صادرة
من وزارة ال�صحة ال�سعودية ،و�أهمية
توعية احلجاج واملعتمرين بالإجراءات

.

الوقائية واخلطة التوعوية التي تعدها
الوزارة بالتعاون مع املنظمة �سنوياً،
وتكثيف برامج التوعية ال�صحية اخلا�صة
بطرق الوقاية من املر�ض عن طريق
و�سائل الإعالم املختلفة بجميع اللغات،
وا�ستخدام املعايري الوطنية املعتمدة
من املنظمة ،وتوحيد هذه الربامج،
ومطالبة جميع الــدول امل�شـاركــة باحلــج
وو�سـائـل �إعالمهــــا بامل�سـاهمــــة الفاعلـــة
يف التوعيــة والإر�شاد عن هذا الوباء
وغريه .االلتزام ببقية اال�شرتاطات
ال�صحية الأخرى ال�صادرة من وزارة
ال�صحة ال�سعودية بخ�صو�ص موا�سم
احلج والعمرة.

تو�صيات مهمة:

الت�أكيد على �أن مر�ض �أنفلونزا اخلنازير
( )A/H1N1الزال متو�سط احلدة
مقارنة بالأنفلونزا املو�سمية
الإ�شادة باخلطة الوطنية ال�سعودية
والإجراءات الإحرتزاية ملكافحة وباء
( )A/H1N1والتي متيزت ب�شموليتها
ومنهجيتها ومواكبتها لكل املعايري
العاملية واحلديثة.
الإ�شادة بال�شفافية ودقة املعلومات
و�سرعة و�صول املعلومه للر�أي العام
واملنظمات الدولية.
اال�ستمـرار يف ر�صد وباء �إنفلونزا
(( )A/H1N1اخلنازير) واحلد من
انت�شاره بالإجراءات املعمول بها حالياً
مع علمنا �أن ذلك لن مينع من ا�ستمرار
ازدياد احلاالت كما هو حا�صل يف كافة
دول العامل.
ت�أييد اخلرباء امل�شاركون تو�صيات
وزارة ال�صحة التي تو�صي كافة املعتمرين
واحلجاج والقاطنني يف الأماكن املقد�سة
والعاملني يف خدمة املعتمرين واحلجاج
ب�أخذ لقاح الأنفلونزا املو�سميه  ,و�أن
ين�صح كافة القادمني للعمرة واحلج
ب�أخذ هذا اللقاح ب�أ�سبوعني على الأقل قبل
ال�سفر �إىل الأماكن املقد�سة � .أخذ اللقاح
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الأمري املحرو�س حممد بن نايف
من ال�ضروري �أن تكون هذه الكلمة
مبنا�سبة العمل الإرهابي اجلبان �ضد
الأمري املحرو�س حممد بن نايف م�ساعد
وزير الداخلية حفظه اهلل ورعاه ،لأنها
موجهة �إىل ال�شباب اجلامعي ب�شكل
عام و�إىل طلبة العلوم ال�صحية وكلية
الطب خ�صو�صا ،فالعلم يجعل الإن�سان
مدركا لقيمة احلياة والتمتع بال�صحة
والعافية ،وطالب الطب هو �أكرث النا�س
�إدراكا لعبقرية التكوين الرباين للج�سم
الب�شري ومدى تطوره ،نظرا �إىل ال�سنوات
الطويلة التي يق�ضيها يف التفكر والتعلم
عن عبقرية خلق اهلل �سبحانه وتعاىل هذا
اجل�سد الذي ي�ستهني بع�ض الإجراميني

فيه ،غري واعني �أن التفريط باحلياة
بهذا ال�شكل امل�أ�ساوي ما هو �إال امتهان
�صارخ لإن�سانية املنتحر وف�ضح ملا �سرت
اهلل من عيوبه.
لقد كانت عناية اهلل للأمري املحرو�س
�أكرب من كل الأفكار الدنيئة التي حتال
بها قاتل نف�سه وفا�ضحها ،حتى �أن عدالة
هذه العناية الإلهية ل�سموه قلبت الكيد
�إىل نحر �صاحبه ،فكانت العاقبة ال�سيئة
مبثابة الدر�س ال�صارخ والبليغ يف خطورة
االنحراف الفكري والتهاون يف طلب
املعرفة مما يقود �إىل الهالك.
وال بد �أن ال�شعور باحلزن على مثل
هذا امل�صري يقود �إىل الت�سا�ؤل عن دور

الرتبية والأهل وبع�ض فئات املجتمع
يف توجيه ال�شباب نحو التفكري املتوازن
وعدم االن�سياق وراء الظنون والآراء
ال�ضيقة.
�إنه ال ميكن لطالب الطب �أو الطالب
يف تخ�ص�ص العلوم الطبية وال�صحية
على �سبيل املثال ،بعد �أن يفني عمره
و�شبابه يف الدرو�س واملحا�ضرات التي
تبني نظريا وعمليا �أهمية �أع�ضاء اجل�سم
ال�صغرية و الكبرية والدقيقة و العامة
� ..أن يفرط بنف�سه بهذا ال�شكل� ..إن هذا حتى ال يكون فري�سة لهذا الفكر التفريطي
ال�سقيم.
من امل�ستحيل.
لذلك ف�إن طالب العلم وخا�صة يف العلوم
ه�شام اليتيم
الطبية وال�صحية عليه �أن يتم�سك بالنجاح

الإرهـــاب ..وفقه �إباحة الدماء
الإرهاب ظاهرة ن�شاز تتنافى متامًا
مع العقيدة اخلال�صة ،وتتعاك�س مع
�سماحة الإ�سالم ،وال تعدو �أن تكون
�صاف
نبع ٍ
�أحجا ًرا ُتلقى على �صفحة ٍ
ف ُتع ٍّكر نقاءه ،وهو ـ مهما كانت دوافعه ـ
ال ي�صدُر عن م�سلم �سويٍّ عامر الإميان،
نقي ال�سريرة ،طاهر الروح ،من�سجم
الوجدان ..فالنف�س الإن�سانية بجب ِّلتها
تنفر من �إراقة الدماء ،وت�شفق حتى
على احليوان حالل الدم لأنه م�أمور
بح ِّد �شفرته والتعجيل يف ذبيحته ،فكيف
بالإن�سان م�ؤم ًنا كان �أو كاف ًرا ،وال ندري
دافعًا �أو م�س ِّو ًغا يحفز م�سلمًا على �إزهاق
روح �أخيه يف الدين والعقيدة وهو يعلم
يقي ًنا �أن من يقتل م�ؤم ًنا متعمدًا فجهنم
م�أواه ،وغ�ضب اهلل ولعنته الحقان به يف
ق�صا�صا ،ودون مال وعر�ض
ونف�سا بنف�س
ً
دنياه و�أخراه ..مل ُي�شرع القتل �إال جهادًاً ،
رف
حماية ودفاعً ا ،وعدا ذلك وح�شية وا َّتباع ل�شريعة غاب ال حتتك ُم �إىل قانون �أو عُ ٍ
�أو نظام ،و�إمنا البقاء للأقوى.
الواقعة الإرهابية التي ا�ستهدفت �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف م�ساعد
وزير الداخلية لل�ش�ؤون الأمنية لي�ست مبعزل عن فو�ضى ال ُفتيا وجراءة �أحكام التكفري
واتهامات اخلروج عن امل َّلة ،فهي تدخل يف �صلب هذا ال�شكل من االفرتاء واالفتئات
مما فعل خالد حني
والت�صورات الكاذبة� ..أمل يرب�أ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
�أعمل �سيفه يف بني جذمية؟ �أمل ي�ستنكر على �أ�سامة ق ْت َل من �شهد بكلمة التوحيد ،وك َّرر
عليه اال�ستنكار وهو يقول« :يا �أ�سامة� ،أقتلته بعد ما قال ال �إله �إال اهلل؟» حتى قال
علي حتى متنيت �أين مل �أكن �أ�سلمت قبل ذلك اليوم».
�أ�سامة نادمًا« :فما زال ُيك ِّررها َّ
القتل وحماولة قتل م�سلم �آمن جرمية ال تغتفر ،فكيف مبن يحاول الفتك مبن يتوىل
زمام حماية الوطن واملواطن ،و ُي ِّ
�سخر كل وقته كي ي�سود اال�ستقرار ويتوفر الأمن
النف�سي والأمان االجتماعي يف كل �أنحاء البالد؟ وحتقيقهما تتبعه طم�أنينة النف�س
ومن ثم التفرغ لعلمية البناء و�صو ًال �إىل الرخاء والرفاهية ،و�أمة تفتقر الأمن لن
ت�ستطيع ا�ستكمال عنا�صر التقدم والتنمية ،ورمبا هدفت تلك املحاولة الفا�شلة �إىل

حتقيق نوع من البلبلة والهرج ،وخلخلة
ملرام و�أحالم
�أعمدة اال�ستقرار حتقي ًقا ٍ
واهمة وقناعات زائفة حول ع�صيان
احلاكم الظامل وقتالهُ ،يغ َّرر بها عادة
ال�سن ال يدركون
�شباب يافع و�صغا ٌر يف ِّ
ٌ
�أحكام ال�شرع ومقا�صده ،ويجهلون تبعات
ما يقدمون عليه من وح�شية وفظاظة
تخالف �آدمية الإن�سان وفطرته ،وتوقعهم
يف مع�صية مهلكة ..وحني يز ِّين ال�شيطان
كبرية و ُيلب�سها ثوب املباح؛ ف�إن النف�س
ال�ضعيفة تتبع هواها ،ومت�ضي م�ستميتة
لتحقيق مبتغاها وك�أنها يف غيبوبة ال تبايل
با�ستنكار العلماء وا�ستياء العامة ،وال
بغ�ضب اهلل و�سخطه ..كل املجتمع ـ على
اختالف فئاته و�شرائحه وقطاعاته ـ �أدان
تلك املحاولة ال�شنيعة وال�شريرة التي
ولج بها �صاحبها باب �سموه تائبًا م�ستغف ًرا م�ستعفيًا ،وا�ستقبله �سموه ب�سماحته
وحلمه ،وبكل م�شاعر الأبوة والعطف وال�شفقة على �شباب بلده الواقع يف �شراك
اخلديعة والتغرير ،ولكن �شاء اهلل �أن ينقلب ال�سحر على ال�ساحر ،وتتمزق �أ�شالء
املغامر ،ويخرج �سموه �سليمًا معافى يلهج بالثناء وال�شكر على خالقه ،ول ُيعلن غري
ه َّياب وال خائف موا�صلة براجمه يف ا�ستقبال العائدين �إىل اهلل ،و�إىل �أنف�سهم و�إىل
املجتمع ب�أرواح �شفيفة رقيقة تنبذ كل �أ�شكال العنف والإرهاب.
�أحاطت عناية اهلل �سمو الأمري حممد من تلك املحاولة الغا�شمة ،وحر�سته من تبعات
ونتائج «فقه القتل» و�إباحة الدماء امل�ؤمنة ..ن�س�أل اهلل �أن يكلأ �سموه برعايته وحفظه،
وي�صون حياته من كل املنغ�صات واملكدرات يف ظل حكمة و�إن�سانية و�سماحة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب
الثاين حفظهم اهلل جميعًا ،ون�ضرع �إليه جل وعال �أن يحمي وطننا من غائلة الإرهاب
وظالم عقول الإرهابيني ماكرين كانوا �أو خمططني �أو منفذين..
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�إطاللــــة من جــــدة
ا�ستلهام
وذكرى جميدة
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

االحتفال باليوم الوطني  ،وطن ال�شموخ ،يوم يتجدد يف تاريخ وم�سرية هذا الوطن،
وطن ََّ
وطد دعائمه امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه على نهج الإ�سالم والعقيدة
الرا�سخة ،حيث حتولت البالد من الفقر واملر�ض واجلهل �إىل الغنى وال�صحة والعلم،
�إىل وطن موحد ينعم فيه اجلميع بالأمن والأمان واال�ستقرار و�سط عامل تع�صف به
الأمواج وتطحنه احلروب والأزمات .لقد �أ�س�س امللك عبد العزيز وحدة �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية و�ضعت حدا لل�شتات ولظالم غاب فجره.
�إن هذا اليوم هو فر�صة ال�ستلهام العرب والدرو�س من امللحمة البطولية لهذا الرجل
وال�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل ،وي�أتي طيب اهلل ثراه يف طليعة العظماء الذين �صنعوا
تاريخ بلدانهم وحققوا نقالت ح�ضاريه لها ..وبحلول ذكرى هذا اليوم تتوارد
اخلواطر ،وتتجاوز الذكريات هذا املعنى لت�صبح �أحد ف�صول التاريخ املعا�صر
الذي ننعم بخرياته.
ون�شهد اليوم ـ �ضمن نتائج هذا الغر�س ـ ما و�صل �إليه �أطبا�ؤنا الذين متكنوا بف�ضل
الإمكانات املقدرة والعلم املتقدم وتكنولوجيا الع�صر من �إجراء �أخطر العمليات
اجلراحية املعقدة مثل جراحات القلب وزراعته وف�صل حاالت الأطفال ال�سيامية وزراعة
الكبد وغريها من اخلدمات الطبية التي تقدم يف �أرقى امل�ست�شفيات العاملية.
اليوم الوطني ذكرى متوهجة تنري الطريق يف جلج الظلمات ومتنح ال�ضوء لهذا
اجليل والأجيال القادمة ،و�إذا ا�سرتجعنا م�سرية حياة هذا الوطن يف الأزمنة
الغابرة رمبا يعرتينا الذهول لهذا التطور الكبري؛ فقد �أ�صبحت بالدنا تناف�س يف
جميع املجاالت ،وانتقلت من قانون الغاب �إىل �سعة العدالة القائمة على مبادئ
عقيدتنا ال�سمحة ،ومن ع�صر اخلرافات والأوهام �إىل عامل احلقيقة ،ومن اجلوانح
ال�سالبة �إىل ر�سوخ العقل.
مالحم بطولية خا�ضها القائد من �أجل توحيد البالد م�ستهديًا ب�صدق النية والتوجه
والثبات؛ فتحقق له ما �أراد ب�إعالن مولد �أمة جديدة �أ�صبحت لها كلمتها واحرتامها
�إقليميًا ودوليًا ،ومهَّد ـ طيب اهلل ثراه ـ لهذه التنمية ال�شاملة التي قاد فعالياتها �أبنا�ؤه
ً
تخطيطا وتنفيذا و�إ�شرا ًفا ومتابعة ،فخرجوا بالوطن �إىل رحاب
الربرة من بعده
عاملية �أو�سع ،و�أك�سبوها ثق ًال ح�ضاريًّا واقت�صاديًّا و�سيا�سيًّا.
ونحن نعي�ش اليوم يف هذا العهد الزاهر بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني و�صاحب ال�سمو امللكي النائب
الثاين ـ حفظهم اهلل ـ مما جعل مملكتنا منارة لكل قا�صد .
*مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية
القطاع الغربي

�أمية الع�صر

متر ال�سنيني ومت�ضي الأيام ومع مرورها
تتغري الأفكار واملفاهيم ،فال�شخ�ص الذي
كان يكمل درا�سته اجلامعية باملا�ضي كان
�أبو حممد الأ�سود يوازي �شهادة الدكتوراه الآن� ،أما اليوم
�أ�سرة حترير نب�ض اجلامعة فللأ�سف جتد �أن حتى حا�صلي املاج�ستري
والدكتوراه جهالء ب�أنف�سهم ،لأن التعليم
مل يعد حم�صور ًا يف مناهج درا�سية معتقة،
وعلى الطرف الآخر جتد �أن ً
بع�ضا من
ذوي ال�شهادات العادية متثقفني ومتنورين
بالعلم ،فقد �أ�صبح التعليم و�سيلة �سهلة
وحديثة فمن املمكن للإن�سان �أن يثقف
يقال �إن اللغة العربية ظلمت املر�أة يف �ستة موا�ضع هي:
نف�سه وهو على �سريره.
�أو ًال� :إذا كان الرجل ال يزال على قيد احلياة فيقال عنه �إنه حي� ،أما �إذا كانت
�شخ�صا
بينما �أكرث ما يغيظني �أن ت�سمع
املر�أة ال تزال على قيد احلياة فيقال عنها �إنها (حية) � ..أعاذنا اهلل من لدغتها
ً
ما يطلق الآراء يف مو�ضوع ما من وجهة
(احلية ولي�س املر�أة)
نظره ال�شخ�صية دون الت�سلح ب�آراء من
ثانيًا� :إذا �أ�صاب الرجل يف قوله �أو فعله فيقال عنه �إنه  ..م�صيب� ،أما �إذا �أ�صابت
م�صادر �أخرى؛ ال بل وي�صر عليها وعلى
املر�أة يف قولها �أو فعلها فيقال عنها �إنها (م�صيبة) !
�أنه الر�أي ال�صحيح!! من قال لك هذا يا
ثال ًثا� :إذا توىل الرجل من�صب الق�ضاء فيقال عنه �إنه قا�ض� ،أما �إذا
�أخي؟ ومن �سمح لك بذلك؟ �أو �أولئك
تولت املر�أة من�صب الق�ضاء فيقال عنها �إنها (قا�ضية) !!والقا�ضية
الذين يحفظون �آراء غريهم عن ظهر قلب
هي امل�صيبة العظيمة التي تنزل باملرء فتق�ضي عليه  ...يا لطيف!!!
ًّ
ويتفاخرون بها يف جل�سة ما ظنا منهم �أن
رابعًا� :إذا �أ�صبح الرجل ع�ضوا يف احد املجال�س النيابية فيقال عنه �إنه نائب،
الآخرين لن يكت�شفوا ذلك لأنهم حمقى؛
�أما �إذا �أ�صبحت املر�أة ع�ضوًا يف �أحد املجال�س النيابية فيقال عنها �إنها (نائبة)
ال بل هم احلمق بذاته.
خام�سا� :إذا كان للرجل هواية
! ..وكما تعلمون ف�إن النائبة هي �أخت امل�صيبة
ً
حتى لغة الع�صر �أ�صبحت خمتلفة ،ففي
يت�سلى بها وال يحرتفها فيقال عنه �إنه هاو� ،أما �إذا كانت للمر�أة هواية تت�سلى بها وال حترتفها فيقال عنها �إنها هاوية !!!..
ال�سابق كان العارف بلغة احلا�سوب
والهاوية هي احدي �أ�سماء جهنم والعياذ باهلل.
هاو� ،أما الآن
أو
�
متخ�ص�ص
�شخ�ص
إما
�
امل�صيبة.
مراحل
أعلى
�
هي
والنازلة
(نازلة)..
قيل
الدرج
نف�س
على
من
تنزل
كانت
إذا
�
أة
�
املر
أما
�
نازل،
قيل..
�ساد�سا� :إذا كان الرجل ناز ًال على درج �أو �سلم
ً
ٍ
فيجب على الأغلبية �أن يتحدثوا تلك
م�سكينة املر�أة  ،حتى اللغة العربية ...مل تن�صفها!!
اختيار منال املرهون  -كلية التمري�ض بالريا�ض اللغة مل�صلحتهم �أو ًال و�أخريًا ،وحتى يقوا

هل ظلمت اللغة العربية املر�أة؟
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�أنف�سهم �شر احلاجة وال�س�ؤال ..هكذا يكون
اهلل قد ك َّرم ابن �آدم فع ًال ب�إعطائه القدرة
على تطوير ذاته والتحكم يف جمرى حياته.
فرب�أيي �أن الإن�سان الأمي هو ال�شخ�ص
الذي يغ�ض ب�صره وي�سد �أُذنيه عن العلم
حتى لو كان مقا ًال يف جريده �أو معلومة
يف كتاب �صغري.
اليوم �أ�صبح ال�شخ�ص املثقف هو احلا�صل
على ال�شهاده ال ال�شخ�ص املتعلم وفيما
عدا ذلك �أتوقع �أن الأمية �أ�صبح لها
معنى جديد.
ر�ؤى �صربي
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واحة الأدب
نــادي نبـ�ض اجلـامعـة

زيارة لدار الأيتام
يف �صباح �أحد الأيام املباركة ،قمت بزيارة �إىل دار الأيتام (�شارع فل�سطني
– جده).لإعداد برنامج ترفيهي يت�ضمن:م�سابقات � ،أنا�شيد  ،ر�سومات على
�أوجه الأطفال ،طباعة على الت�شريتات للأطفال ،كرة �سلة ،ر�سم بالرمل
 ،تلوين ،تزيني كيك،وغريه .بجانب دور املهرج الذي �أ�ضاف جو املرح
للأطفال و�ضيافه خا�صة للإطفال ،من وجبات خفيفة متنوعة .و�شارك
يف الرحلة عدد من الطالبات ،حماوالت اكت�شاف الدور الذي ت�ؤديه هذه
الدور ،والو�ضع الذي يعي�ش فيه الأيتام ،وتلم�س �أحوالهم االجتماعية
والنف�سية .ونحن نزجي ال�شكـــر للأ�ستاذات الفا�ضالت الالتي �شاركن معنا
يف ذلك العمل �:أ� /سو�سن امل�ؤمــن � ،أ /مو�ضي العيد � ،أ /نوف ال�شرمي ،وقد
�أحتن لنا الفر�صة لإ�ضفاء االبت�سامة لكل يتيم.
لقد ر�أينا يف وجه كل يتيم نظرة تفي وراءها حقيقة عظيمة «معنى نعمة
الوالدين» ،ومهما حاول �أحدنا تلم�س هذه النعمة والتعرف على معانيها
فلن يجدها كما هي مكتوبة يف نظرات يتيم ،فال عجب �أن رتب اهلل �أجرا
عظيما على جمرد امل�سح على ر�أ�س اليتيم ،فال ميكن �أن يعو�ض الطعام
وال�شراب وامللب�س مثل تلك اللم�سة التي تكون ج�سرا ناب�ضا بني قلب حنون
وقلب تعوزه كل لفتة حنان.
�أختي :احتوي الطفل اليتيم و كوين له الأم الر�ؤوف والأخت احلنون
واعلمي �أنه لي�س من فقد والده فح�سب ،فهناك من فقد والدته �إما بوفاتها
�أو ب�سبب معاناته من ظروف �أ�سرية واجتماعية �صعبة كانف�صاله عن �أحد
والديه �أو كليهما .ام�سحي دمعة اليتيم واربتي على كتفه تنالني الأجر
واخلري الكثري يف الدنيا والآخرة.

عرو�س ال�سياحة ال�سعودية
مها علي الزهراين

كليــة التمريــ�ض -جـــدة
جدة قبلة �أوىل لل�سياح وع�شاق اال�صطياف داخل البالد ،وهي العا�صمة االقت�صادية
وال�سياحية للمملكة ،ويبلغ عدد �سكانها حوايل  2.8مليون ن�سمة ح�سب �إح�صاء
 2004ن�سبة  %52منهم �سعوديون .وهي ثاين �أكرب املدن بعد الريا�ض .و�إذا
اعتربنا مو�سم احلج وموا�سم العمرة نوعا من ال�سياحة الدينية ،ت�ضاف �إىل
�سياحة اال�ستجمام والرتفيه،
ف�ستكون جدة حمطة ال�سياحة
الأكرب� ،سواء بح�ساب ال�سياحة
الداخلية �أو اخلارجية .وهي
بذلك حتتل مرك ًزا متقدمًا يف
موارد البالد االقت�صادية .وقد
كانت مقرا للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
من الوزارات وال�سفارات لفرتة
طويلة قبل انتقالها للعا�صمة
الريا�ض ،نظرا لتقدم بنائها
املعماري واملدين وعراقتها من
الناحية احل�ضارية قبل ن�ش�أة الدولة ال�سعودية بقرون.
تعود ن�ش�أة جدة �إىل حوايل � 3000سنة على �أيدي جمموعة من ال�صيادين،
ثم �أقامت فيها قبيلة ق�ضاعة قبل �أكرث من � 2500سنة .ثم �أمر اخلليفة عثمان بن
عفان عام  647م بتحويلها مليناء ي�ستقبل حجاج البحر .ومنت جدة �سريعًا خالل
العقدين الأخريين من القرن الع�شرين مما جعلها مرك ًزا للمال والأعمال ،ومرف�أ
رئي�سيا لت�صدير الب�ضائع غري النفطية وال�سترياد االحتياجات املحلية .وفيما
يلي نبذة عن �أهم معامل مدينة جدة:
وق�سمت جدة القدمية �إىل عدة �أحياء اكت�سبت �أ�سماءها ح�سب موقعها اجلغرايف �أو
�شهرتها بالأحداث التي مرت بها ،ومن �أ�شهر م�ساجدها القدمية :م�سجد ال�شافعي
الذي بنيت منارته يف القرن ال�سابع الهجري ،م�سجد عثمان بن عفان ويطلق عليه
م�سجد الأبنو�س (الذي ذكره ابن بطوطة وابن جبري يف رحلتيهما) ،م�سجد البا�شا
وقد بناه بكر با�شا عام  1735م ،م�سجد عكا�ش ،م�سجد املعمار ،جامع احلنفي،
م�سجد اجلفايل ،م�سجد الرحمة ،م�سجد امللك �سعود ،جامع ح�سن عناين ،جامع
خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد رحمه اهلل ..ومن �أهم معاملها مقربة �أمنا حواء
التي يعتقد �أن حواء �أم الب�شر مدفونة فيها.
ومن �أهم مواقعها الأثرية :بيت �إبراهيم ن�صيف الذي بايع فيه �أهلها امللك عبد
العزيز� ،سور جدة الذي �أن�ش�أه امللك قان�صوه الفوري ،مبنى �أبرغ الرغامة الذي
ع�سكر فيه امللك عبد العزيز اثناء ح�صار جدة ،عني العزيزية و�أمر ب�إن�شائها امللك
عبد العزيز ،عني الرغامة و�أمر بها ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين ،وادي
برميان وهي منطقة املياه اجلوفية.
ومن �أبرز م�ؤ�س�ساتها :امليناء الإ�سالمـــي ،منظمة امل�ؤمتــر الإ�سالمي ،البنك
الإ�سالمي للتنمية ،نافورة امللك فهــد ،مطار امللك عبد العزيز ،هيئة امل�ساحة
اجليولوجية ،اخلطوط اجلوية ال�سعودية  ،منتدى جدة االقت�صادي ،الغرفة
التجارية ال�صناعية ،جمل�س جــدة للت�سويق ،متحفـــا �أبرق الرغامة وعبد
الر�ؤوف خليل .
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�س�أخالف كل التوقعات
�س�أخالف كل توقعاتي بخاطرة �أ�سمم بها بدين...
ماذا �سيحدث لو انقلب الو�ضع ر�أ�سا على عقب
ن�سري ب�أيدينا بدل �أرجلنا؟ ما هذا يا رحيق �أفيقي� ..أحقا
تريدين الو�ضع باملقلوب؟ ماذا لو اختفت �آثار احلياة يف
داخلي؟ ماذا لو انطف�أ القمر و ك�سفت ال�شم�س؟ �س�أحلق
بجناحني من وهم بد ًال من �أن �أ�سري� ،س�أك�سر حاجز
ال�صمت يف داخل النا�س من حويل� ،س�أغرد كما الع�صافري
و لكن م�ساء بدل ال�صباح ،و�س�أكتب يف دفرتي كالمًا لن
�أفهمه �أنا نف�سي ،و�س�أحاول فك طال�سمي وعيوين مغم�ضة
ما هذا الهذيان هل ا�صاب عقلي جنون...؟ فلترتجمي ما تلفظينه من تعاويذ �أفقدتك ب�سمتك.
وهل �ستفيدكم ب�سمة م�صطنعة تخفي خلفها قلبًا حزي ًنا؟ انتبهوا !!..فلي�س كل من يبت�سم يجهل معنى الأمل
و لكن �إن كان يريحكم وقف نب�ض هذياين؛ ف�إين �أعلن ان�سحابي اليوم ،و�أعلن اال�ست�سالم وفقد كامل قواي؛
لأن اليوم هو يوم قلب الأدوار ،و�س�أبت�سم ..ولأين �أعرف يقي ًنا كيف يبدو الأمل؛ فما فائدة ب�سمتي؟!
فاطمة الع�صافرة – كلية التمري�ض

�أرق
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�ساعات يف اليوم رغم �أنني �أق�ضي معظم الوقت
أربع
ٍ
نومي يف تدهور م�ستمر يا دكتور.مل �أعد �أنام �أكرث من � ِ
ُ
ا�ستخدمت دواء "مو�سيجور" لتح�سني �شهيتي ونومي فقام بالأوىل على نحو جيد لكنه
على ال�سرير..
ال ذريع ًا ..فقد منحني خمو ً
ف�شل يف الثانية ف�ش ً
ُ
عجزت معه عن القيام بواجباتي ب�صورة ُمر�ضية..
ال
ُ
بحثت عن الأ�سباب ،لكنني مل �أجد �سبب ًا مقنع ًا مينيني بهذا القدر من الأرق ..ال �شيء ي�شغ ُلني على ال�صعيد
َ
ال�شخ�صي ،وال َير ِب ُطني بالعامل �شيء منذ �أن �أوقفت ا�شرتاكي يف �صحيفتي ّ
ثمانية �أعوام..
املف�ضلة ،بعد و�صالٍ دام
ُ
ُ
ُ
أعددت قهوتي ا�ستعداد ًا لقراءتِها ..لكنني
�صباح �أغرب و�
ا�ستيقظت ذات
فوجئت يف ال�صفحةِ الأوىل بجثةِ رجلٍ
ٍ
وكلب ينه�ش ما تدّ ىل من جهة الرقبة..
عراقي بال ر�أ�سٌ ،
راعني املنظر يا دكتور و�ألقيتُ باجلريدة
يف الهواء بع�صبية لتتناثر �أوراقها يف
ال�صالة ..ر�أتني �أمي وو ّبختني على
ّ
فعلتي دون �أن ت�س�ألني ،لأنها تعرف
�سلفاً ما بي..
دخلتُ غرفتي وقلبي يخفق ب�أمانة..
وقررتُ يومها �أن تكون تلك �آخ َر �صحيف ٍة
مت�سها يدي ،وقد كان ..مل �أطالع
ُّ
ُ
�صحيفة منذ ذلك احلني ،ول�ستُ نادمة..
� ُ
أحاول �أال �أندم كثري ًا يا دكتور ،لأن
الندم حماقة كحماقة ع�ض الكلب
للعظمة ،كما يقول نيت�شه ..ولأنه ال
ُيفيد كما تقول �أم كلثوم ..هل �سمعتها؟
ال !ّ
الب�أ�س �س�أغنيها لك..ال داعي ..فقط تابعي تفيد ب�أيه ب�أيه يا ندم يا ندم ياندم؟ ..وتعمل �أيه يا عتاااب؟..
 �صوتكِ جميل! ال لي�س جمي ًال! ال تخدعني �أرجوك..كالنا يعرف ب�أن �صوتي � ّ
أج�ش وال
ينا�سب فتاة يف مثل عمري ..كل من
بحته ،وهذا �أدنى ما
�سمِعوه �أخربوين عن ّ
تقت�ضيه اللياقة وميليه الذوق ..وتو ّقع
من مل يرين منهم �أنني يف الأربعني من
عمري على �أقل تقدير ،فال جتاملني!
�أنا ال �أجامل يا دكتور ..وهذا ال�شيء ي�سبب
يل العديد من امل�شاكل ،وخا�ص ًة يف عملي..
عندما �س�ألتني رئي�ستي يف العمل عن ر�أيي
يف َق�صتها� ،أخربتها ب�أنها �أفقدتها الكثري من
وقارها وجعلتها تبدو (من بعيد) كـ حبة
كرز و�ضعت بعناية فوق "كي�س" �شعري..
و�أذكر �أنني امتنعتُ عن تناول قطعة
من الكعك قدّمتها يل �صديقة ..وعندما
�س�ألتني عن ال�سبب� ،أخرب ُتها ب�أن
�أظافرها ،والتي انغرز �أحدُها يف
القطعة ،كانت مثرية لال�شمئزاز..
كان ب�إمكاين �إخبارها ب�أنني �أتبع حمية،
�أو �أنني ال �أحب الكعك �أو �أي �شيء من
هذا القبيل ،لكنني ّ
ف�ضلت ال�صراحة،
فخ�سر ُتها� ..أق�صد خ�سرتْـني ،لأنها لن جتد
�صديقة ت�ستغلها ب�إتقان كما تفعل معي..
ر�أي ُتها الأ�سبوع املا�ضي وقد بدت نحيلة
�شاحبة� ..س�أل ُتها عن ال�سبب وبعد تردّد

�أخربتني ب�أن �أخاها الأكرب ،القائم على
�ش�ؤونِهم من ُذ وفاة والدِهم ،قد انتحر..
مت ف�ص ُله من عملِه لغيابه املتكرر ومل
يجد عم ًال �آخر ي�س ُد به �أفواه �أبنائِه
الثالثة وفم زوجته الذي َكبرُ على
نحو مقيت عجزتْ معه عن ال�صمت،
وت�سبب يف طردها من املنزل..
ف�صعَ َد �إىل ال�سطح ظهر
�ضاق به احلال َ
اجلمعة وكتب على ورقة �صغرية
"�أحبكم كثري ًا ،لكنني �أحب اهلل �أكرث!"..
م�سد�سه يف فمِ ه ..وانتحر!
ثم و�ضع
َ
االنتحار �شيء عجيب يا دكتور ..ال
�أت�ص ّور ب�أنني �س�أرتكبه يف حق نف�سي
يوماً ..ولو فعلت ،لن �أكون عنيفة!..
لن �أمزق �أوردتي لأت�س ّلى مبنظر الدم
وهو يف ّر مني� ،أو لأ�ستمتع باخلدر
الذي �سي�سري يف �أنحاء ج�سدي..
أفجر ر�أ�سي مب�سد�س لأنني ال �أريد
لن � ّ
�أن يتطاير دماغي بعد �أن يختلط بالدم
ويلت�صق باحلائط� ..سيكون منظ ُره
مقزز ًا متاما كرائحته ..ولن �أع ّلق نف�سي
يف املروحة و�أقفز عن الكر�سي لأنني لن
�أحتمل ال�ضغط الذي �سي�صيب ر�أ�سي..
ربين �أخي يف كل مرة �أهدده فيها
يخ ُ
باالنتحار ب�أن هذه الطريقة غري
جمدية بالن�سبةِ يل ،النعدام الوزن!
�أخ�شى كثري ًا من ازدياد وزين يا دكتور..
أ�شرب
�أرك�ض ن�صف �ساعة يومياً و� ُ
�إبريق كامل من ال�شاي الأخ�ضر بع َد
كلِ وجبة ..وعندما � ُ
أالحظ �أن كتل ًة
�شحمية بد�أت يف الت�شكلِ هنا �أو هناك،
أمتنع عن الأكل! ..هل ت�صدّق ب�أن
� ُ

رفيقتي يف العمل �أ�صيبت بجلطة يف
�ساقها وهي يف الع�شرينات من العمر؟..
هل هي �سمينة فوق ما تت�صور� ..سمينة لدرجةجعلت مالمح وجهها ت�ضيع..
تنظ ُر �إليها والترى �سوى نتوء
�صغري بني كثبان �شحمية تدرك
فيما بعد �أنه لي�س �سوى �أنف!
أحب �أنفي يا دكتور� ..أ�شعر ب�أنه
ال � ُ
رب كل من يحادثني
كبري لدرجة جت ُ
التحديق فيه ،وال �ألو ُمهم ..ففي كل
على
ٍ
م ّرة �أقف فيها �أمام املر�آة� ،أجدين �أنظر
�إليه رغما عني حتى ولو كان الهدف
عيني �أو على البثور
االطمئنان على ّ
املتناثرة هنا وهناك� ..أ�شعر �أحيانا
ب�أنه ي�شرب معي وي�أكل ،ورمبا يتحدّث
لو تتاح له الفر�صة ..ويخ ّيل �إ ّيل �أحياناً
�أخرى ب�أنني خطر على الآخرين وال
ينبغي �أن �أتواجد معهم يف مكان مغلق كي
ال �أ�شفط الأوك�سجني عنهم ،فيختنقون..
�أخرب ُتهم يف الفرتةِ الأخرية ،عندما
وو َ�صلنا ملرحلة
ت�أزّم و�ضعي مع �أنفي َ
فقدنا فيها ال�سالم الذي مل ننعم به يوماً،
ب�أنني �س�أجري جراحة �أتربع من خاللها
بن�صف �أنفي ..لكنني عدلت ،بال اقتناع،
لأن "الإن�سان جميل من الداخل" كما
يقو ُل �أبي..
أحب �أبي كثري ًا يا دكتور وال �أت�صور
� ُ
احلياة من دونه« ..الأب مثل جهاز
التلفزيون ..يف كل بيت يوجد واحد منه لكن
ال �أحد يعرف كيف ي�صلحه عندما ّ
يتعطل..
يغادر البيت كل �صباح ويبدو �سعيد ًا
بر�ؤيتنا ثاني ًة يف امل�ساء ..يفتح علب
املخلالت التي يعجز اجلميع عن فتحِ ها..
وهو الوحيد الذي ال يخ�شى النزول
للقبو مبفرده ..يجرح وجهَه وهو
يحلق ذقنه وال يتقدم �أحد لي�سعفه �أو
يهتم مبا حدث ..يقبل اخلروج يف املطر
ليح�ضر لنا ما نحتاج �إليه ،وحني مير�ض
�أحدنا يذهب م�سرعا لإح�ضار الدواء..
جتده دائماً م�شغو ًال ..يعد م�صائد الفئران
وي�شذب �أغ�صان الورد حتى ال ت�صيبنا
�أ�شواكها ونحن ن�سري بجوارها..
خديجة ال�صاعدي

�شجـون
اللهـــم �س ّلـــم

عام درا�سي جديد ينوء ب�أزمة ال
ميكن اال�ستخفاف بها ،و�أعني وباء
الأنفلونزا ،وهي �أزمة عاملية يرزح
املجتمع الدويل ب�أ�سره عن حلول
لها ،ولي�س بخاف كيف تركت
�آثارها القوية على حركة التنقل
الربي والبحري بني الدول مما
يلقي بثقله على االقت�صاد العاملي
والأن�شطة التي تتطلب ال�سفر
وتبادل اخلربات.
ومبا �أننا على �أبواب مو�سم احلج،
وتوافد احلجاج من كل حدب
و�صوب ،ونقبل على بيئة زمنية
ومكانية خ�صبة لتنامي العدوى
مبختلف الفريو�سات ،ف�ض ًال عن
النوع الناقل لأنفلونزا اخلنازير،
ف�إننا ال زلنا نواجه وعيًا دون
امل�ستوى املطلوب من املواطن
خلطورة هذا الوباء ،ومل�س�ؤوليته
جتاهه.
ويتزامن هذا املو�سم مع بداية
العام الدرا�سي ،مما يوفر بيئة
خ�صبة �أخرى النت�شار املر�ض،
فما هي الإجراءات التي �ستتخذها
امل�ؤ�س�سات املعنية �إزاء هذا الوعي
املتدين؟
وهل يكون ت�أجيل الدرا�سة ح ًّال
معقوال ي�ؤ ّمن لل�شريحة العظمى
من املجتمع (طالبا ومعلمني)
اجتياز فرتة خ�صوبة البيئة
بناقالت املر�ض؟
�أو �أن وزارة ال�صحة مت�آزرة مع
وزارتي الرتبية والتعليم العايل
�ستتحمل م�س�ؤولية حماية هذه
ال�شريحة بطرق منهجية منظمة،
عرب ا�ستغالل �إيجابي لهذا التجمع
يف املدار�س واجلامعات ،بتوزيع
الدواء ،والتوعية الالزمة لطرق
الوقاية والعالج؟
و�إذا كنا نحمد لوزارة ال�صحة
�شفافيتها يف الت�صريح عن ن�سبة
انت�شار الوباء يف مناطق اململكة،
ف�إننا ال ميكن �أن نتغا�ضى عن
م�س�ؤوليتها العظيمة عن �أي تق�صري
�ستك�شف عنه موا�سم احلج .فعلى
مدى العقود املا�ضية كانت الوزارة
على حمك االختبار يف هذه املوا�سم،
نظرا خلطورتها النا�شئة عن جتمع
كثافة �سكانية كبرية من �أعراق
و�أجنا�س خمتلفة ،حتمل كل منها
تاريخها ال�صحي اخلا�ص .وكان
علينا دومًا يف هذه البالد ـ التي
�شرفها اهلل بخدمة حجاج بيت اهلل
ـ �أن نتحمل م�س�ؤولية احتواء هذه
الظاهرة �سنويا ،و�أن نطور قدراتنا
على مواجهة ما ين�ش�أ عنها من
�أزمات �صحية على مدار ال�سنوات،
غري �أننا هذه املرة �سنجد �أنف�سنا
نح�صد ما �أجنزناه يف ال�سنوات
املا�ضية ،ونحن وا�ضعني ثقتنا
بعد اهلل يف من حتمل هذه الأمانة
العظيمة ،داعني اهلل عز وجل �أن
يحفظ هذه البالد ،ومن ي�ؤمها
طاعة له وعبادة ،من كل مكروه
و�سوء.
�أ�سماء الزهراين
asma@alzahrani.com
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ا�ست�شارات طبية

«خواطر �أكادميية»

تن�شئة وتربية الأطفال ملقاومة العنف
ي�ؤدي الوالدان دو ًرا مهمًا للغاية يف حماربة
العنف االجتماعي خالل تربية �أطفالهم
يف منزل �آمن يغمره احلب واحلنان،
وال �شك �أن كل طفل بحاجة �إىل عالقة
قوية من هذا النوع كي ي�شعر بالأمان
والطم�أنينة والثقة ،و�إن افتقد ذلك كان
ً
معر�ضا لل�سلوك العدواين و�إىل العنف يف
تعامالته ،واالهتمام بالرتبية العقالنية
للطفل يف �سنواته الع�شر الأوىل يقلل من
هذه ال�سلوكيات اخلاطئة ،ومن املهم
جدًا �أن يعي الآباء والأمهات �أن الأطفال
ميتلكون عقلية خا�صة تتنا�سب وتتغري
وفق �أعمارهم الزمنية وهم معر�ضون
الرتكاب �أخطاء وحماقات يعتربها الكبار
ج�سيمة وغري مقبولة ،ولكن ال بد لهم من
قبولها مع التحلي بال�صرب من منظور
التطور الفكري وا�ستقاللية الر�أي التي
مير بها الأطفال يف مراحلهم العمرية
مع جتنب الغ�ضب واالنفعال ال�شديد
وا�ستخدام الألفاظ احلادة.
�أثبتت الدرا�سات العلمية �أن م�شاهدة
الأطفال للعنف يف التلفاز و�أفالم
ال�سينما والفيديو والألعاب الإلكرتونية
واحلا�سوبية ت�شجعهم على ا�ستخدام
العنف يف حياتهم ،ولذلك ال بد من التحكم
يف م�شاهدة الأطفال ملثل هذه الربامج
من خالل ،حتديد وقت مل�شاهدة التلفاز
ملدة ترتاوح من اثنني �إىل ثالث �ساعات
يوميًا ،التحكم يف القنوات الف�ضائية التي

ي�شاهدونها مع الت�أكد من خلو �أفالم الفيديو
و�ألعاب الكمبيوتر من العنف ،احلديث
مع الأطفال عن العنف الذي ي�شاهدونه
يف التلفاز وال�سينما و�ألعاب الكمبيوتر،
مناق�شة الأطفال حول كيفية حل م�شاكلهم
دون ا�ستخدام العنف.
كما �أن هناك �أ�ساليب �أخرى
جتعل الطفل عر�ضة
الكت�ساب �سلوك
عدواين تتمثل يف
خمتلف �أ�شكال
العنف التي حتدث
داخل املنزل ومن
ذلك امل�شادة الكالمية
�أو العراك الذي يحدث
بني الوالدين �أو انتهار الأطفال
وزجرهم وركلهم و�ضربهم ،وبالطبع
ف�إن العنف داخل املنزل ي�سبب الأذى
واخلوف لدى الطفل ،كما تدمر املناق�شات
العنيفة واالتهامات القا�سية بني الوالدين
عواطفه احل�سا�سة ،وتفقده ال�شعور بدفء
وحنان الأبوين يف منزل �آمن ،ومـن ثم قد
ت�ســاوره هواج�س و�شكوك حول �إمكانية
فقدان �أحدهم ،وقــد ت�سبب هذه الأحداث
ً
�شرخا يف �شخ�صيـته فيلجـ�أ �إىل االنطواء
والعزلة واخلوف من امل�ستقبـل املجهول،
وقد تت�صف ت�صرفاته بالغلظة والعدوانية
عند مواجهة �أي م�شكلة مع طفل �آخر..
وعليه ال بد من �أن يحر�ص الوالدان على

جتنب العدوانية يف الكالم والأفعال �أمام
�أطفالهم داخل املنزل ،ولي�س ثمة ما مينعهم
من ا�ست�شارة اخت�صا�صيني نف�سيني عند
وجود م�شاكل بينهم.
وين�صح املخت�صون بعدم �ضرب �أو
�صفع �أو ركل الأطفال عقابًا �أو ت�أديبًا
مما يولد لديهم انطباعات
�أو قناعات خاطئة
با�ستخدام ال�ضرب
حلل م�شاكلهم مع
الآخرين ،ويع ِ ّودهم
على معاقبة �أقرانهم
بالأ�سلوب نف�سه..
ويرى املخت�صون � ً
أي�ضا
�أن ا�ستخدام العقوبة
اجل�سدية كال�ضرب قد ي�صرف
الأطفال عن ال�سلوكيات غري املرغوبة
فيها ملدة ق�صرية فقط ،ثم �سرعان ما
يعودون �إىل الأ�سلوب ذاته مع اكت�سابهم
اخلربة ب�أن العنف هو �أ�سلوب حياة
حلل اخلالفات وو�سيلة للح�صول على
ما يريدون.
ولتعليم الأطفال الطرق ال�صائبة حلل
م�شاكلهم ينبغي مناق�شتهم حول امل�شاكل
التي تواجههم و�سـ�ؤالهم حول النتائج
التي يتوقعونها فبمـا لـو �أنهم ت�صـرفوا
بعــنــف وق�سوة حللها ،بجانب احلديث
معهم عن النتائج املتوقعة فيما لو مت حل
امل�شاكل دون ا�ستخدام العنف ،ذلك �أن

التحدث بحرية مطلقة والنقا�ش املفتوح
مع الطفل حول �سلبيات العنف وما ينتج
عنه من تعقيدات يف احلياة اليومية
يع ُّد مه ًّما ج ًدّا يف تربيته وتن�شئته..
ويف الناحية املقابلة جند بع�ض الآباء
ي�شجعون �أطفالهم على ال�سلوك العدواين
بغري ق�صد باعتبار �أن ذلك يك�سبهم قوة
يف بناء �شخ�صياتهم ،فهم يدفعونهم �إىل
ا�سرتداد حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة
�سواء با�ستخدام الأيدي �أو الع�صا �أو
احل�صى �أو ال�سالح� ،أو با�ستخدام التهديد
والألفاظ غري الالئقة.
ومن الثابت �أن الطفل يتعلم من والديه،
ويقتدي بهما مقلدًا �سلوكهما ومنتهجً ا
طبعهما و�أخالقياتهما ،ومت�أث ًرا بقيم
الأ�سرة االجتماعية وتقاليدها ...وتع ُّد
قيم اخللق الرفيع واالحرتام وال�صدق
التي ي�أمرنا بها ديننا احلنيف ،واالعتزاز
بتقاليد املجتمع امل�سلم املت�سامح �أهم
م�صادر القوة للأطفال يف مواجهة �سلبيات
االنحراف ال�سلوكي لدى بع�ض الأطفال
خارج املنزل ،ولذا على الأب مواجهة
طفله بحزم عند ما يالحظ عليه ت�صر ًفا
ويبي له �أن ت�صرفه هذا غري
عدوانيًا ِ نّ
مقبول ،و�أن ميتدحه عندما يت�صرف
بطريقة مهذبة مع الآخرين.
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جامعة امل�ستقبل يف يوم
الوطن
د .حممد بن �سعد املعمري

يحمل لنا بداية العام الأكادميي  1431 / 1430هـ عدة منا�سبات كل منها ي�ستحق
�أن ي ُفرد له مو�ضوع م�ستقل .يف البدء نرحب بطالباتنا وطالبنا يف بداية العام اجلديد،
نرحب بامل�ستجدين منهم يف كافة الكليات ،كما نرحب �أي�ضا مبن �أن�ضموا الينا يف
برامج الدرا�سات العليا املختلفة .و�إزدانت �إحتفالية العام الأكادميي اجلديد بثالث
منا�سبات �أخرى عزيزة علينا يف �أولها عيد الفطر املبارك �أعاده اهلل علينا وعليكم
باليمن وامل�سرات ،وثانيها افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية بالتزامن مع
املنا�سبة الثالثة وهي :يوم الوطن .فاليوم الوطنى ذكرى عزيزة على قلوبنا حتمل
عبق التاريخ على مدى ثالثة ارباع القرن ،ملحمة قل �أن يجود التاريخ مبثلها انطلقت
قبل �أكرث من قرن ليعيد امل�ؤ�س�س توحيد �أرجاء الوطن يف ن�سيج متنا�سق متكامل وكيان
فر�ض مكانته عاليا اجتماعيا و�سيا�سيا واقت�صاديا .جاء امل�ؤ�س�س بر�ؤية انبثقت من
عزمية �صادقة قوية ُتب�شر ببزوغ فجر جديد ي ُلم �أرجاء الوطن يف م�شروع عاملي له
اولوياته وم�صاحله و�صداقاته.
وكما ا�ست�شرف امللك عبدالعزيز هذا الكيان ،ي�أتى امللك عبداهلل لي�ضع حتديات امل�ستقبل
امامه ويختار التعليم ك�أحد �أهم اخليارات اال�سرتاتيجية يف �أجندته الخت�صار الزمن
معزز َا تكامل م�شروعنا احل�ضاري اقت�صاديا واجتماعيا وتربوي�أ ،م�شروع ينقل
الوطن من متلقي للمعرفة �إىل �صناعة املعرفة وامل�شاركة الفاعلة فيها .كما يد�شن
يف هذا اليوم جامعة العلوم والتقنية على ال�ساحل الغربي ،جامعة ت�سعى لتحقيق
ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني التى روادته ب�أن تكون �صرحاً عاملياً لالبحاث ت�ستقبل
طالب الدرا�سات العليا املتميزين واملبدعني واملوهوبني من خمتلف انحاء العامل،
ومب�شرة بانطالقة ع�صر جديد من الإجناز العلمي يف اململكة .فجامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية ،جامعة متخ�ص�صة �أخرى مثل جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية ،جامعتان �شيدتا يف مرحلة جديدة قفز فيها عدد اجلامعات من
�سبع اىل ما يزيد على ثالثني جامعة ت�ضم ما يقارب مليون طالب ،بحيث �شهدنا يف
الفرتة املا�ضية جامعة كل ثالثة �أ�شهر ،وخم�س كليات كل �شهر ،وثمامنائة مبتعث
كل �شهر .فهذه امل�شاريع االكادميية العمالقة �سن�شهد خمرجاتها خالل ال�سنوات
�أ .د .يو�سف بن عبد اهلل العي�سى القليلة القادمة ،خا�صة و�أنها حتمل ر�سالة هامة ت�سعى اىل �سد حاجة �سوق العمل
ا�ست�شاري طب الأطفال ودعم العمل البحثى وتعزيز مكانة اململكة العلمية عامليا.

�سطور مل تكتب حول �إجنازات ق�سم العناية املركزة
قال الدكتور يا�سني حممد عرابي رئي�س ق�سم العناية املركزة والأ�ستاذ امل�شارك يف
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية لقد �شهد الق�سم منذ ن�ش�أته تو�سعًا
ً
ملحوظا بعد �أن مت دعمه بكوادر متخ�ص�صة وتزويده مبعدات و�أجهزة حديثة
وتطو ًرا
تفي بحاجة مر�ضى احلاالت ال�شديدة واحلرجة ..ويتوىل الإ�شراف عليه ا�ست�شاريون
من حملة �شهادات البورد الأمريكي والكندي ومتخ�ص�صون يف جمال العناية املركزة.
وي�ضم وحدة العناية املركزة للكبار ب�سعة �21سري ًرا ،ووحدة العناية املتو�سطة
بواقع � 14سري ًرا ،ووحدة اال�ستجابة ال�سريعة للحاالت الطارئة.
وي�ستقبل احلاالت احلرجة كاملر�ضى الذين يعاجلون من حاالت زراعة الأع�ضاء
وحاالت الإ�صابات من احلوادث .ويقدم خدمات الإنعا�ش ودعم الأع�ضاء املختلفة
كالتنف�س اال�صطناعي وعالج حاالت ال�صدمة والف�شل الكلوي والكبدي والغيبوبة
وغريها من احلاالت اخلطرة.
وا�ستحدثت �أق�سام وبرامج �ساهمت ب�إنقا�ص حاالت توقف القلب يف �أق�سام امل�ست�شفى
مبا يزيد عن  ،%50وقد بد�أ يف نهاية عام 2007م بتقدمي خدمة اال�ستجابة ال�سريعة
التي اعتمد وف ًقا لها الإنذار املبكر يف �أق�سام امل�ست�شفى املختلفة ،وا�ستجابة لذلك
ينطلق فريق طبي متري�ضي تنف�سي من العناية املركزة �إىل احلالة املعنية حال ظهور
�أعرا�ض تنذر بتدهور �صحة املري�ض وذلك بغر�ض تدارك الو�ضع وتقدمي العالج يف
وقت مبكر .كما ي�شارك عدد من اال�ست�شاريني يف تدريب طالب اجلامعة.
وحقق الق�سم �إجنازات متميزة ت�ضمنت تقدمي العالج لأعداد كبرية من املر�ضى� ،إذ
يقدم خدمة عالجية لأكرث من � 3آالف مري�ض �سنويا وقد بينت الإح�صاءات الدورية
�أن نتائج العالج يف الق�سم ت�ضاهي كربى امل�ست�شفيات العاملية ..وقد قدمت النتائج
املبتكرة لهذا الربنامج �إىل عدة م�ؤمترات طبية عاملية.
ومن الإجنازات املهمة � ً
أي�ضا برنامج املحاكاة الطبية لتدريب الأطباء والطالب مما
مكنهم وبالتايل من موا�صلة برامج التدريب على دمى حديثة �إلكرتونية حتاكي اجل�سم
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الب�شري متامًا بد ًال من التدرب على املر�ضى ،خا�صة و�أن من موا�صفات هذه الدمى
القدرة على التنف�س والكالم وتقليد نب�ضات القلب و�ضغط الدم والأوعية الدموية
و�أ�صوات القلب و�أ�صوات التنف�س ،كما تتيح للمتدرب يف الوقت نف�سه القيام بكل
�إجراءات الإ�سعاف .واهتم الق�سم بتوظيف �أحدث ما تو�صلت �إليه البحوث العلمية
يف تطبيق مبد�أ �سالمة املر�ضى والإرتقاء باخلدمات عرب امل�شاركة يف البحوث العلمية
مع كربى امل�ست�شفيات واجلامعات العاملية ،وقد جتاوز عدد �أوراق الأبحاث التي
قدمها يف الفرتة املا�ضية  100ورقة هامة �شملت جميع املجاالت .ونظرا لذلك ويف
�سياق دعم هذا التميز امللحوظ قدَّمت م�ؤ�س�سة كندية كربى للأبحاث معتمدة عامليًّا
منحة بحثية لدرا�سة التنف�س الإ�صطناعي االهتزازي للق�سم باعتباره املركز الوحيد
الذي يقوم بذلك وامل�صرح له خارج احلدود الكندية مب�شاركة  11مرك ًزا كنديًّا.
ونوه الدكتور عرابي �إىل درا�سة ن�شرت يف املجلة الر�سمية الناطقة با�سم جمعية طب
العناية املركزة يف الواليات املتحدة الأمريكية �أ�شادت بتطابق نتائج العالج وعدم
تفاوتها بني املر�ضى املنومني لي ًال ونها ًرا يف الق�سم نتيجة لوجود ا�ست�شاري على مدار
� 24ساعة متوا�صلة ..وذكرت � ً
أي�ضا �أن النموذج املتبع يف مدينة امللك عبد العزيز
الطبية يف هذا اخل�صو�ص يجب �أن يحتذى يف كل امل�ست�شفيات .وعلقت على ذلك
بت�أكيدها على �أن الدرا�سات ال�سابقة كانت ت�أتي من �أمريكا وكندا و�أوروبا؛ غري �أن
هذه الدرا�سة ال�سعودية �أتت لتثبت �أن التميز الطبي ال يعرف احلدود اجلغرافية.
ويعد الق�سم الآن الفتتاح وحدة العناية املركزة الع�صبية التي متثل نقلة نوعية
يف عالج حاالت �إ�صابات املخ واحلوادث الوعائية الدماغية ،وهي حاالت �شائعة
وحاالت نزيف الدماغ ب�أنواعه.
وي�ؤكد الدكتور عرابي �أن هذا امل�شروع ُي�ش ِّكل �إ�ضافة نوعية ملدينة امللك عبد العزيز
الطبية باعتباره من الأق�سام التي تعالج حاالت دقيقة ،كما يلبي ذلك افتتاح وحدة
العناية املركزة حلاالت احلوادث.

من خ�صائ�ص مهنة التمري�ض
�إن على من يختار مهنة التمري�ض �أن يعلم
علم اليقني ب�أنها مهنة �شاقة ،وت�ستلزم
�صحة جيدة ،ومزايا خا�صة ،وذلك بال�صرب
واحلكمة واحلنان وال�شفقة ،والن�ضوج
العقلي ،وهي مهنة �شريفة ،ترتكز على
املبادئ الإن�سانية الفا�ضلة ,وعلينا
�أن نتحلى بال�شعور بالواجب وبروح
الت�ضحية وبح�سن املعاملة وبعذوبة
املخاطبة ،واحلفاظ على �أ�سرار الغري
وعلينا �أن نحافظ على النظافة مبعانيها
الوا�سعة وال�شاملة للنظافة ال�شخ�صية
ونظافة البيئة واملجتمع.
ومبا �أن املمر�ض ع�ضو واع يف املجتمع
يعمل على توعية املواطنني ،وي�ساهم يف
رفع امل�ستوى ال�صحي وتطوير املجتمع
نحو حياة �أف�ضل ،ف�إن ملهنة التمري�ض
خ�صائ�ص عديدة متيزها عن غريها من
املهن الإن�سانية ومنها:
التم�سك بالأخالق احلميدة وال�سلوك
احل�سن.
التمتع ب�صحة جيدة ونف�سية جيدة
االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية وكمال
املظهر وح�سن املعاملة ,حتى يكونوا
قدوة للمر�ضى.
�سعة الأفق وح�سن الت�صرف والتمتع
بب�صرية نافذة ،وتنمية امليل �إىل درا�سة
وفهم الطبيعة الب�شرية مما ي�ساعد
املمر�ض على فهم املر�ضى ،مع القدرة
على التنبوء مبا �سيفعلونه والت�صرف
بحكمة طبقاً لذلك.
القدوة احل�سنة عل حتمل امل�س�ؤولية
جتاه املر�ضى وامل�ست�شفى ،واالعتماد
على النف�س يف حدود العمل.
التمتع بالن�ضج العاطفي مع القدرة على

التحكم يف االنفعاالت والعواطف ،وتفادي
العناد و�سرعة الغ�ضب والالمباالة مبا
يجري حولهم� ،إ�ضافة �إىل التجاوب
العاطفي مع املري�ض ب�إرادتهم طبقاً
حلالته املر�ضية.
القيام بواجب العمل املهني نحو الفرد
واملجتمع ،وتن�سيق العمل مع �أع�ضاء
املهن الطبية وال�صحية الأخرى.
تنفيذ تعليمات الطبيب املعالج بكل عناية
ودقة و�إخال�ص.
رف�ض �أي عمل غري �إن�ساين.
املحافظة على �أعلى م�ستويات العمل
وال�سلوك يف جميع الأوقات.
املتابعة يف حت�صيل املعرفة وك�سب
اخلربة لي�ستمر يف م�ستوى رفيع من
العمل الفني.
ومبا �أن مهنة التمري�ض قد تو�سعت
وتنوعت مهامها يف الوقت احلايل,؛ في�ؤمل
من امل�سئولني القائمني على تطويرها يف
املجل�س العلمي للتمري�ض �أن ينظروا يف
توزيع هيئة التمري�ض على تخ�ص�صات
مثال املمر�ض العالجي ،اجلراحة،
الباطنة ،العناية املركزة ،الأطفال،
القبالة ،الأ�سنان ،الطواري ،الأمرا�ض
ال�صدرية ،الأمرا�ض النف�سية ،وغريها من
التخ�ص�صات الأخرى ،وذلك حتى يتمكن
كل ممر�ض �أو ممر�ضة من العمل ح�سب
التخ�ص�ص الذي هو يرغبه �ضما ًنا لأداء
جيد ومتقن وعلى �أكمل وجه ..قال تعاىل:
}وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله
التوبة .. 105
وامل�ؤمنون{
منال اجلربان
منتدى طالب اجلامعة
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ا�سرتاحة

13
العين الثالثة

من عيادتي
انطباع يخالف الواقع
د� .إبراهيم العلوان

طبيب مقيم مفعم بالأمـــل والطمــــوح ،يتطلـــــع �إىل امل�ستقبـــل بروح
وثابة خلدمة وطنه و�أبنـــاء بلـــــــــده ،وهو على يقني بــــــــ�أن ذلك لـــن
يكـــون �إال �إذا كان على �أر�ضية �صلبـــــــة قوامها املعلومــــــــة احلديثة
واملتجـــددة ،وبناء اخلربات وتطوير املهارات ..ظل يد�أب ويجتهد من
�أجل تنمية قدراته حتــى حالفه التوفيق يف احل�صــــول على فر�صة تدريب
يف �أحــــــد امل�ست�شفيــــات ،وحمد اهلل بعد �أن علــــــم �أنه �سينخـــــرط يف دورة
تدريبيـــــــــة بعيادة الدكتـــــــور عبد اهلل �أحد �أميز الأطباء اال�ست�شـــــــــــاريني
يف جمال تخ�ص�صه..
ويف مطعم امل�ست�شفى التقيا ،ومع درد�شة قهوة ال�صبــاح خرج بانطباع
ب�أن الرجل لطيــف ومرح ويتمتع ب�أ�سلوب جذاب ..ا�ست�أذن يف االنتقال �إىل
العيادة ملقابلة �أحـــد مراجعي العيادة من املر�ضـــى كبار ال�سن ،ا�ستهل
م�شوار التــــدريب بت�سجيل تاريخ املر�ض وفحــــ�ص املريـــ�ض ،وما �أن حلق
به اال�ست�شاري حتـــى زوده مبلخ�ص للحالة..
رغب املري�ض يف احلديث مع اال�ست�شاري ،فز َّم هذا �شفتيه با�شمئزاز و�أوم�أ
�إليه وك�أمنــا ي�أمره ب�أن يخر�س لأن حديثـــه �سيكون تكرا ًرا ممجــــوجً ا ثـــم
طلب ال�صعود على ال�سرير ،وبــــد�أ يف فح�صه بدقة ومهارة طبيــــة عالية
دون �أن ينظر �إليه �أو ي�أبــــه لرغبته يف االطمئنان على �صحته ،ثم بد�أ يكتب
و�صفة الدواء املطلوب..
كان الطبيب املقيم يراقــــب ب�صمت ،والحظ عالمات ال�ضيـــق واال�ستيـــاء
على وجه املريـــ�ض ،ولــم يفاج�أ برف�ضه للو�صفــة الدوائيــة حني دفعها
�إليه اال�ست�شاري ..غ�ضب هذا و�أرعد و�أزبـــد وبــــــــد�أ يف احلديث عن
درا�ســـــاته العليـــــا وخرباته املرتاكمــــة يف الداخل واخلارج التي �أهينــــت
بوا�سطـــــة هذا املري�ض .همـــ�س الطبيـــــــب املقيم لنف�سه وك�أنه يخاطــــــــب
اال�ست�شـــاري« :لو احتــــــرمت مري�ضك؛ الحرتم طبك»..
ظل اال�ست�شـــاري مكتئ ًبًا طوال اليوم ،وانعك�س ذلك يف احلـــــــدة والغلظة
التي عامل بهـــــــا كل املر�ضى ...ومع الأيام تغري االنطباع اللطيف الذي
ت�شكل لدى الطبيب املقيم يف اللقاء الأول.

نب�ضة:

الطب لي�س علمًا فقط؛ و�إمنا علم وتعامل و�سلوك و�أخالقيات عالية.

من طرائف الأدباء والفال�سفة
رد مفحم

عري �أعرابي ابنه ب�أن �أمه « �أمة»  ..فقال له ابنه« :هي واهلل خري منك؛ لأنها
�أح�سنت االختيار فولدتني من حر � ..أما �أنت فقد �أ�س�أت االختيار؛ فولدتني
من �أمة».

العلم بالتجارب

كان �أدي�سون يجري �أبحاثه وجتاربه اخلا�صة ب�أحد اخرتاعاته ،فالحظ
معاونوه يف املعمل �أنه �أجرى �أكرث من مائـــــة جتــربة انتهت كلها بالف�شل،
ومع ذلك كان م�ص ًرا على اال�ستمـــــرار! ف�س�ألوه« :ما فائدة هذه املحـــاوالت؟»
�أجاب« :فائدتها �أننا عرفنا �أكرث من مائة طريقـــــة ال ت�ؤدي �إىل الغر�ض
املن�شود»..

و�صية �أخرية

�أح�س �أحد الروائيني بقرب منيته ،وكان ال ميلك �شيئاً لأن �أحد النا�شرين
اختار بيع م�ؤلفاته ،فلما �س�ألته زوجته عما يجب �أن يو�صي به؟ قال لها:
«�أرجو �أن يحرق ج�سدي بعد مماتي و�أن حتتفظي بالرماد املتخلف من ذلك
لذره يف عيني النا�شر».

حياتي يف امل�ستقبل

�سئل العامل «�شارلز كرتجن»  :ملاذا تتحدث كثري ًا عن امل�ستقبل؟ ف�أجاب :
لأنني �س�أق�ضي بقية حياتي فيه.

ولو كنت ف�ضاً

وقف الرئي�س ترومان ـ حينما كان نائباً للرئي�س روزفلت ـ �أمام �أحد الق�ضاة
لل�شهادة يف �إحدى الق�ضايا ،ف�أفا�ض ترومان يف �سرد معلوماته ،فت�ضايق
القا�ضي من ذلك وكان ًّ
فظا �ضيق ال�صدر ،و�صاح بحدة :م�سرت ترومان؛
�أجئت هنا لتعلمني القانون؟
ف�أجابه ترومان بكل هدوء :ال  ..لأنني ال �أ�ستطع عمل املعجزات!!؟

نقد  ..ونقد النقد

ملا �أ�صدر الفيل�ســـــــــوف الأملــــــــــاين �شوبنهــــــــور كتابــــــه( :العامل
ك�إرادة وفكرة) تلقــــــاه القــــــــراء بفتــــــــــور وعـــــــدم مباالة ،و�سمــــــــع
�شوبنهــــــــور �أحد النقاد يطعن يف الكتاب �أمامه ،فقــــــــال له على الأثـــــر:
�إن هذه الكتب مثلها مثل املر�آة� ،إذا نظر فيها حمار فال يتـــــــوقع �أن يرى
وجه مالك.
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�سامي بن �أورن�س ال�شعالن

احلق ..والواجب..

قراءات ومتابعات
الأحمق يظن نف�سه حكيماً؛ بينما احلكيم يعلم �أنه جاهل (وليام �شك�سبري)

�شتان ما بني حكيم و�أحمق ،الأول ال ي�سبـــــــق ل�سانه عقله ،يت�أنى ويرتيث يف حكمه على الأ�شياء ،بعد �أن ينفذ �إىل باطنها..
يدرك �أن العلم بحر ال �ساحل له ،وكلما ازداد علمًــــــا؛ �أحــ�س ب�ض�آلة نف�سه وتيقن �أنه �أكرث جه ًال ،بينما يرفــــــع الثاين نف�سه
�إىل الرثيا بقليل من املعلومات ورمبا بدونها ،فحماقته هي نربا�سه يف متجيد نف�سه وتزكيتها مع فقره ال�شديد لأدوات احلكمة
وم�ؤهالتها.

يقول لك املر�شدون :اقر�أ ما ينفعك ،ولكني �أقول :بل انتفع مبا تقر�أ (العقاد).

االنتفاع بالقراءة هو جوهـــــر الغاية منها ،ولي�ســـــت احلكمـــــــة يف قراءة ما هــــــو مفيد؛ بل يف ا�ستخال�ص هذه الفائدة
واالنتفاع منها يف غذاء عقل �أو روح �أو ج�ســـــد� ،أو يف تنويــــر �أو تهذيــــــب �أو �إ�صـــــــالح �أو رفعـــــة للنفـــــــ�س �أو للآخريــــــــن
على م�ستـــــــــوى الأفراد واجلماعات واملجتمع ثم الأمة ..وعمومــــــــًا فــــــــ�إن القــــــارئ الذكي واحل�صيف هو الذي يجني
ثمرة مطالعاته.

ال�سعادة مثل القمح ينبغي �أال ن�ستهلكه �إذا مل ن�ساهم يف انتاجه�( .شو)

امل�شاعر اجلميلة ال تدوم ما مل نحافظ عليها ونغذيها مبا ي�ضمن ا�ستمراريتها ،ومن ي�ستمرئ اللحظات ال�سعيدة ويتكئ عليها
فعل ي�ساعد على تنميتها و�إبقاء �شعلتها متقدة؛ ف�سيفقدها ،والأحا�سي�س اللطيفة وال�سعيدة يذيبها
م�سرتخيًا متلذ ًذا دون ٍ
اخلمول ويحولها �إىل تعا�سة ،ومن ابتغى اال�ستدامة يف �إ�سعاد نف�سه عليه �أن ي�سعى �إىل �إنتاج ما ُيفرح و ُي�شيع املرح؛ وبالتايل
ُي�سعد نف�سه وي�شيع ال�سعادة يف نفو�س الآخرين.

من ا�ستطال الطريق َ�ض ُعف م�ش ُيه (ابن قيم اجلوزية)

الهمة والعزميـــــة زاد املا�شي ،فكلمــــــــا ارتفعـــــــت ه َّمتـــــــــه وقويت عزميته؛ زادت طاقته وهان عليه امل�سري �أيا كانت
�صعوبة الطريق ووعورتــــــــه� ...أما املُحــبط الذي يــــــرى �أن الطريـــــــق الذي ي�سلكــــــــــه ال نهايـــــــــة له؛ ف�ستخذلـــــــه
قدماه ويعجز عن موا�صلة الدرب ،تخور عزميته ويبقى حيث هو ك�سو ًال خام ًال ولن يحقق �أي هدف من �أهدافه ،ولن يبلغ �أي
غاية من غاياته.

العقل الذي ال يغذي نف�سه يت�آكل (غور فيدال)

بالعقل يحيا الإن�سان ،وبالإح�سا�س يتفاعل مع حميطه ،وكلما اجتهد املرء يف تغذية عقله بالقراءة واال�ستماع واملناق�شة واحلوار؛
�أ�صبح �أكرث وعيًا وا�ستيعابًا لطرق احلياة ودروبها ونفعًا لنف�سه وملجتمعه ،والعقل الذي يزهد يف القراءة واالطالع يظل فاقدًا
للنمو ،ويبقى �صاحبه يف دائرة عدم القدرة على حتقيق �أي نفع لنف�سه ..بل وي�ضمر حتى يتحول �صاحبه مثل العيي ال يقدر
على مواجهة م�شكالته و�إيجاد حلول لها.

�إن ال�سنوات الأربع �أو ال�ست التي يق�ضيها الطالب يف اجلامعة لي�ست كافية لإطالعه على الق�سط الكايف من املعرفة؛ ولذا ف�إن
من �أهم ما ميكن للجامعة �أن تتيحه ملن�سوبيها (املنهج العلمي) الذي ميكنهم من التعامل ال�صحيح مع العلوم واملعارف.
(�أ .د .عبد الكرمي بكار)

ال يكفي �أن حت�صر اجلامعـــــــــات نف�سها على تزويد طالبها باملعلومات التي تخدمهم يف تخ�ص�صاتهم؛ و�إمنا يلزمهــــــــا الرتكيـــــــــز
على ر�ؤية منهجية ،و�إال ف�إنها �ستقدم للمجتمــــع ن�صـــــــف طالب علم ..فمن ميلك معلومة ـ كما يقول الربوف�سور بكـــــــــار ـ
كمـــــــــــن ميلك قطعــــــــة ذهبيــــــــة� ،أما الذي ميلك منهـــــــــجً ا؛ فهو كمـــــــــن ميلـــــــــك مفتــــــــاح منجـــــــــم من الذهـــــــــــب،
و�شتــــــــــان ما بينهمـــــــــا .كمـــــــا �أن على اجلامعــــــــات �أن حتـــــــــــدث قد ًرا من التوازن املعـــــــريف الذي يتيــــــــــــح املجال
�أمـــام تكويــــن �أعــــــداد كبيـــــــــرة من املهتمــــــــني بال�شـــــــــ�أن العـــــام ،الذين يدركــــــون متطلبــات التقـــــدم احل�ضاري.
�إبراهيم ال�صايف

تتمحور كل التعامالت االن�سانية
و�سط مدلول كلمتي احلق والواجب
...وكلما ابتعد امليزان عن التوازن فيما
بينهما زاد احتمال اخلالف واالختالف
 ..ومثل هذا املعيار لي�س حكر ًا على
ق�ضية بعينها او عمل بعينة كما �أن
التمييز بينهما واحلكم بالأختالل �أو
التوازن لي�س متي�سر ًا عرب مقيا�س
ميكن الرجوع �إليه والأحتكام له  ..كما
يفعل الطبيب عند اخذ درجة احلرارة
رغم اختفاء مثل هذه املرجعية � ..إال
�أن ال�سلوك الفردي مبجمله ميكن
اال�ستدالل عليه من خالله على ان كان
�صاحبة ممن ي�س�أل ب�صيغة هل اخذت
حقوقي كاملة ..؟ دون �أن يردف هذا
ب�س�ؤال �آخر هل �أمتمت مايجب علي
عمله كام ًال ؟؟
جتاهل �إحدى ال�س�ؤالني �أو تقدمي
�أحدهم على االخر حتى اثناء احلوار
مع النف�س هو ماعنيته باملعيار �أو
امليزان قبل �أن ميتد بنا احلديث يف هذا
املو�ضوع الطويل ويذبل هذا العمود
النحيل قبل امتام ما �أريد � ..أقول ان
الكثريين قد يركزون جل اهتمامهم يف
تتبع العاملني حتت ا�شرافهم والتاكد
من امتام كل الواجبات حتى وان
كان يف الأمر �سعه  ..دون �أن يكلفوا
انف�سهم بال�س�ؤال عن حقوق اولئك
العاملني هل و�صلت اليهم كاملة غري
منقو�صة �أم ال..؟؟
قد يتولد العديد من الأ�سئلة بعد ذلك
وكذلك العديد من الأجوبة منها مايخدم
هذا ومنها ماينت�صر لذاك امل �أقل لكم
�أن احلق والواجب وجهان لعلمة
واحدة يزداد تفاعلهم وعطاءهم كلما
زاد اقرتاباً ..ويحل الت�صحر والإهمال
والالمباالة عند ابتعاد �أحدهم عن
الأخر� . .أمتنى لكم حدائق موردة
ب�أداء احلقوق.

جلعل حياتك �أف�ضل
• خ�ص�ص من وقتك � 10إىل  30دقيقة
للم�شي ..و�أنت مبت�سم.
•اجل�س �صامت ًا ملدة  10دقائق
يومياً.
•خ�ص�ص لنومك � 7ساعات يومياً.
•ع�ش حياتك بثالث �أ�شياء (:الطاقة
 +احلما�س  +العاطفة).
•العب �ألعاباً م�سلية يوميًا.
•�إقر�أ كتباً �أكرث من التي قر�أتها ال�سنة
املا�ضية.
•خ�ص�ص وقتا للغذاء الروحي:
(�صالة ..ت�سبيح .)....
•اق�ض بع�ض الوقت مع �أ�شخا�ص
�أعمارهم جتاوزت الـ  70عامً ا،
و�آخرين �أعمارهم �أقل من � 6أعوام.
• احلم �أكرث خالل يقظتك.
• �أكرث من تناول الأغذية الطبيعية..
و �أقت�صد من الأغذية املعلبة.
�أمل حممد
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ذكرى الوفاء وتعزيز االنتماء

اليوم الوطني ...ذكرى جميدة

اليوم الوطني ذكرى �سنوية عظيمة ت�ستقرئ تاريخ
الذكرى التا�سعة وال�سبعون لتوحيد البالد ،ال ميكن �أن تكون حد ًثا عاب ًرا �أو منا�سبة احتفائية ف�ضفا�ضة؛ و�إمنا تمُ ِّثل ـ بحق ـ داللة عميقة
مملكتنا القريب ،و ُتظهر تداعيات حركة التطور
على قوة الت�صميم الذي كان �سمة القائد الفذ امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود ط َّيب اهلل ثراه ،و ُتربز متانة الإرادة التي كانت
والنه�ضة يف حا�ضرنا ،وت�ست�شرف �آفاق امل�ستقبل
نربا�سه يف كل خطواته و�سيا�ساته الرامية �إىل حتقيق طموحاته ..عزائ ٌم وهم ٌم عالية ت�ستمد منها �أجيال احلا�ضر وامل�ستقبل �صدق التوجه
عرب الر�ؤية الفاح�صة والتخطيط الدقيق� ،إنها حمطة
و�إخال�ص العمل من �أجل موا�صلة البناء وفا ًء لهذا الوطن العزيز .اليوم الوطني منعطف بالغ الأهمية يف تاريخنا احلديث الذي كتب �أوىل
ذات قيمة تاريخية واجتماعية وح�ضارية ت�ضع جيل
�صفحاته امللك عبد العزيز ـ ط َّيب اهلل ثراه ـ ب�أحرف من نور ،و�إحياء هذه الذكرى النفي�سة يع ُّد وفاءًا وتخليدًا لذكراه العطرة� ،إنه يو ٌم
احلا�ضر وامل�ستقبل يف قلب �سل�سلة امل�شاهد التي
جمي ٌد يف تاريخ الأمة ،ورم ٌز �ساطع على دعائم الوحدة واال�ستقرار؛ بل وترجمة ملفهوم الت�ضامن والتالحم �إزاء �أي مهدِّدات �أو معوقات
�شكَّلـــــت ملحمة �صناعة هذا الوطن الغايل ،وهي وقفة
تعرت�ض م�سرية بالدنا املت�سارعة يف م�ضمار النه�ضة ..وي�شكل هذا اليوم مرحلة جديدة يف م�سرية النه�ضة� ..صفحة م�ضيئة يف �سجل
مهمــــة لرتقيــــــة وعي املواطن ب�أهمية احلفاظ على
تاريخنا احلديث الذي نت�شرف به ونزهو ونفاخر .وبت�أ�سي�س و �إعالن ميالد اململكة يف الأول من برج امليزان عام 1351هـ؛ ا�ستعادت
مكت�سباتـــــه الوطنيــــــة والثقافية واالقت�صادية،
مت�سكه وارتباطه بقيادته وتفاعله مع خططها وطموحاتها .انطلق �أبناء
البالد هويتها ،وع َّزز ال�شعب انتماءه لعقيدته ووطنه ،و�أكد ُّ
ُ
واملوحد وامل�ؤ�س�س املغفور له
فمـــن يتع َّرف على ج�سامة وحجم ت�ضحيات الباين
موجهات والدهم ـ رحمه اهلل ـ الذي �أقام �أ�س�س ودعائم دولته الوليدة حتت راية التوحيد والت�آلف واالن�سجام
ِّ
امللك عبد العزيز الربرة من ِّ
االجتماعي ،وا�صلوا جهودهم احلثيثة َّ
و�سخروا �إمكانات الدولة لتنمية املواطن وتطوير قدراته وملكاته وتفجري طاقاته من �أجل امل�شاركة يف بناء الدولة الع�صرية التي ب�إذن اهلل امللك عبد العزيــز �آل �سعود طيب اهلل ثراه و�صحبه الكـــرام؛ فلن يف ِّرط
اعتمدت مبادئ الدين احلنيف منطل ًقا �صا ً
حلا يف م�سرية التطور والنه�ضة ،ومرتك ًزا لتحقيق ا�ستقرار البالد و�أمنها ورفاهيتها ،مما ُيع ُّد داللة موحية على حنكة القيادة فيما حتقق من �إجنـــازات على خمتلف الأ�صعدة واملجاالت ،ومن يتح ّقـــــَق حر�ص
قيادتنا احلكيمة على موا�صلـــة البناء وتفعيل برامج التطور ،ويدرك اهتمامهــــا
الر�شيدة وحكمتها و�صواب وعمق ر�ؤيتها يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة.
وتو�سعت دائرة املكت�سبات ،وتعدَّدت الإجنازات وتن َّوعت يف خمتلف املجاالت ،ولذلك ت�سنى للمملكة العربية ال�سعودية ارتقاء مكانة بن�شر العلم و�صناعة املعرفـــة والإفادة من التقنيات احلديثة باعتبارها جميعهــــا
وتالحقت خطا التطوير والتنمية،
َّ
�إقليمية وعربية ودولية مرموقة باعتبارها دولة ذات ثقل �سيا�سي وح�ضاري واقت�صادي .ومن خالل هذه املنا�سبة املجيدة يف تاريخنا تبقى ذاكرة الوطن متوقدة ومتوهجة قنـــــوات التقـــــدم والرخــــاء والرفاهية؛ فلن يتوانى يف التجاوب مع اخلطط
دائمًا ،وت�شكل وقودًا وداف ًعا ملزيد من الإجنازات يف هذا الع�صر الذي يبني نف�سه على ثقافة املعرفة ،وعلى العلم والبحث والإبداع واالبتكار ،وقد تزامن معها افتتاح العامة للدولــــة ،واالن�سجــــــام مع تطلعات والة الأمر بامل�شاركة الفاعلة يف حركة
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ،جامعة حديثة وفق كل املعايري العلمية العاملية ،ونقلة هائلة يف جمال التعليم العايل مبا ُيع ِّزز مفاهيم العطاء العلمي ،ومنارة علمية النمو والنه�ضة.
طموحة ومعلم ح�ضاري و�إن�ساين يوفر �إمكانية اال�ستفادة لأبنائنا وبالدنا والعامل �أجمع ..م�ؤ�س�سة �أكادميية وعلمية عمالقة �أرادها ملك العلم خادم احلرمني ال�شريفني ـ وال �شك �أن تنمية الإن�سان كمورد �أ�سا�سي يف بناء الوطن حتظى ب�أولوية ق�صوى
لدى قائد نه�ضتنا املعا�صرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
وفاء للم�ؤ�س�س والباين امللك عبد العزيز رحمه اهلل.
حفظه اهلل ـ رم َز ٍ
د .بندر بن عبد املح�سن القناوي وويل عهده الأمني و�صاحب ال�سمو النائب الثاين حفظهم اهلل جميعًا ،ويتجلى هذا
										
املدير التنفيذي العام لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني االهتمام ب�صورة وا�ضحة يف قطاعات ال�صحة والتعليم العام والعايل واالقت�صاد،
مدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية فقد �شهدت جميع هذه القطاعات طفرة ملمو�سة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية،
�إذ متثلت نه�ضة القطاع ال�صحي يف �إ�صحاح البيئة والتو�سع النوعي والكمي يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية والعالجية ومراكز الأبحاث الطبية املتخ�ص�صة ،بينما يربز
التطور يف جمال التعليم العايل يف انت�شار اجلامعات وتوزيعها على خمتلف مناطق
وحمافظات اململكة مما يعك�س بجالء الر�ؤية اال�سرتاتيجية الثاقبة خلادم احلرمني
وواجبنا نحن �أبناء اململكة ال�صرح العلمي ال�شامخ م�ؤكد ًا حر�ص ال�شريفني يف تو�سيع قاعدة العلم واملعرفة ملواجهة حتديات امل�ستقبل ،باعتبار �أن
نحتفل اليوم بذكرى توحيد اململكة العربية اململكة من �أجل ذلك �أغلى
ونحن ننعم بثمار غر�س حكومتنا حفظها اهلل على و�ضع العلم العلم هو مفتاح التقدم وبوابة احل�ضارة ،وي�أتي �إن�شاء اجلامعات �إ�سهامًا يف تنمية
ال�سعودية على يد املغفور له ب�إذن اهلل الأثمان ،كما �أنها متثل وعلى
هذا البطل ونتفي�أ ظالل والتعليم يف مقدمة �أولويات النه�ضة  .وتطوير البيئات املحلية ،وت�أهيل الكوادر املحلية لالطالع بدورها يف البناء الوطني،
تعاىل امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن مر التاريخ منوذجاً مميز ًا
بنائه ال�شامخ ،يتوجب �أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يدمي على بالدنا نعمة وت�أتي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية يف مقدمة هذه اجلامعات ك�أحد �أبرز
�آل �سعود  -طيب اهلل ثراه  -وت�ضيء على امل�سرح الدويل ل�صالبة
علينا �أن نتذكر بكل فخر الأمن والأمان واال�ستقرار و�أن يعيد هذه الإجنازات التعليمية ذات الثقل العلمي والتقني والإداري ،وو�صفها امللك عبد اهلل
ذكرى هذا اليوم ذاكرة الوطن واملواطن مواقفها وحكمة قادتها ،وما
و�إكبار جهاد ذلك الرجل املنا�سبة الوطنية الغالية و�أن يحبط حفظه اهلل ب�أنها معلم ح�ضاري يج�سد حلم املوحد للدولة احلديثة ،ون�ستهدف من
بواحدة من �أهم املراحل التاريخية يف التطور الذي ت�شهده البالد يف
العظيم و�سريته املعطرة عمل كل من يريد بهذه البالد �أي مكروه �إن�شائها خدمة الدين والوطن.
تاريخ الأمة ،بتوحيد �أجزاء هذا الوطن كث ٍري من املجاالت �إال تعبري
احلافلة بالإجنازات و�أ�س�أله تعاىل �أن يحفظ موالي خادم و�أعرب عن �أمله يف �أن تكون منارة ي�ستفيد منها �أبناء الوطن من خالل متازج الأفكار
بعد �أن كانت �أ�شالء متزقها االنتماءات �صادق عن وجهها امل�شرق.
واالنت�صارات وموا�صلة احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده والعلوم ..وقد تزامن افتتاحها مع ذكرى اليوم الوطني كداللة وا�ضحة على ارتباط
القبلية و�أطماع الدول الأجنبية .وتعد هذه الذكرى فر�صة
البناء لتعميق حب هذا الأمني والنائب الثاين حفظهم اهلل ورعاهم بناء الدولة ب�صناعة املعرفة و�إنتاجها� ...أما التطور املتنامي وذي الإيقاع املت�سارع
مهمة لنا جميعاً لكي نت�أمل
يف املجال االقت�صادي؛ فقد �أدَّى �إىل حتقيق قدر كبري من اال�ستقرار والأمن االجتماعي
وت�شكل اململكة متمثلة يف قيادتها الر�شيدة ما قام به امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الوطن يف النفو�س وااللتفاف حول �إنه �سميع جميب.
وحتقيق رفاهية املواطن ال�سعودي ،كما و�ضع ا�سم اململكة �ضمن منظومة الدول
اللواء الركن
قدوة للأمتني العربية والإ�سالمية بحكم  -طيب اهلل ثراه  -من خالل ت�أ�سي�سه لهذه قيادتنا حفظها اهلل ،ليدوم اخلري والرخاء
من�صور بن معي�ض بن نحيت امل�ؤثرة يف حركة االقت�صاد العاملي.
مكانتها التاريخية الإ�سالمية واتخاذها الدولة الفتية حمافظاً على مت�سكها بقيمها كما ي�أتي هذا العام االحتفال باليوم
قائد الطب الع�سكري امليداين اليوم الوطني مدر�سة لتعليم الأجيال احلا�ضرة والالحقة ،ولتنمية �أحا�سي�سها
القر�آن الكرمي ور�سالة الإ�سالم اخلالدة الإ�سالمية وتقاليدها العربية العريقة الوطني متزامناً مع االحتفال بافتتاح
وم�شاعرها الوطنية ،ومعي ًنا داف ًقا ت�ستقي منه الكثري من الدرو�س والعرب حول
باحلر�س الوطني
د�ستور ًا (هوية حياة وعمل) ،وحتملت الأ�صيلة معتمد ًا على اهلل عز وجل ،جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية .هذا
معاين البناء والت�ضحية ونكران الذات ،وال بد لنا جميعًا من ا�ستيعاب م�ضامينه
وا�ستنباط �أبعاده ودالالته حتى يكون حا�ض ًرا يف �أذهاننا ،وموجهًا لنا يف �صياغة
وتربية �أبنائنا وبناتنا.
�أ .د .يو�سف بن عبد اهلل العي�سى
			
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
وعميد كلية الطب
الروح واجل�سد ،وت�ستنزف الدم
كثرية هي الأحداث التي تخلق �أو

ذكريات م�ضيئة يف تاريخ الوطن

وطني  ...وم�شاعر الأحرار

تثريفينا م�شاعر فيا�ضة،لكن حدثاً
يثري م�شاعر ال تو�صف وال حتد
ملجتمع برمته ،ونتذكر معه قوة احلق
و�صولته ،ذلك لي�س �إال يوم توحيد هذا
الوطن العظيم ...نعم الوطن العظيم.
�إنه احلدث اجللل الذي يثري فينا
م�شاعر احلب واالنتماء لوطن �أريقت
يف �سبيل توحيده دماء طاهرة زكية،
رام �أربابها �أن يحيا �أبنا�ؤهم كرماء
�شرفاء على �أر�ض حرة مل تعرف ما
عرفه العامل من ق�سوة الرق املجتمعي
�آنذاك .ولوقف الظلم املجحف ،و�سد
الطريق �أمام اجلهل الزاحف يف كل
اجتاه� .إنه ليثري فينا م�شاعر الوالء
احلقيقي امللتزم لأجدا ٍد كماة ،وقفوا
يف حت ٍد �صارخ �أمام جربوت الزمن
وق�ساوة ال�صحراء وظلم الب�شر،
ولئن ق�ضوا نحبهم فلن ينتهي ذكرهم
وتذكرهم ،بل �سيت�ضاعف كلما عادت
ذكرى يومنا الوطني املجيد ،فمملكة
اليوم هي ثمرة بذرة الأجداد ،رعتها
من بعدهم الأجيال املخل�صة امللتزمة
بالوالء ،ناهيك عن م�شاعر الإخاء
املتجدد ،الذي مل ينت�شر �إال حينما
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�أ�شرقت �شم�س توحيد هذا الوطن على
يد والدنا اجلليل امللك عبد العزيز
طيب اهلل ثراه� .إن يوماً واحد ًا �أو
�ساعة من نهار ت�أخذك بعيد ًا عن حدود
هذا الوطن لرتمي بك يف عمق غياهب
الغربة لكفيلة �أن تخلق فيك �شعورا
�سلبياً يت�ضاعف ت�ضاعف زمن الغربة،
حيث يختل ال�شعور بالأمن ،فيتناق�ص،
ويف �أحيان كثرية ي�صل �إىل العدم،
وتت�ضارب يف عقلك �أفكار انهزامية،
وتنح�صر قيمتك لذاتك  ،وحتدوك
الذلة وامل�سكنة ،ناهيك عن ال�شعور

بالعزلة املميتة ،وا�ستعارال�شعور
الهائل من ال�شوق واحلنني ،فالوطن
ي�سديك �شعورا بالأمن النف�سي ،بل
بكل �أنواع الأمن� .أال يحق علينا �إذ ًا
�أن نكون مواطنني �صاحلني نذود عن
وطننا ونرعاه� ،إن املواطنة ال�صاحلة
لي�ست �شعارات ترفع ،فارغة من كل
معنى� ،أو كالم ينمق ليتلى على م�سامع
العامة ،بل هي ذلك ال�شعور املتج�سد،
حيث ترتجم م�شاعر احلب واالنتماء
عمل ب َّن ٍاء وت�ضحيات ال
والوالء �إىل ٍ
حدود لها لتقف عندها ،بل ت�ستغرق

والعرق ،وت�ستنفذ اجلهد يف �سبيل
رفعته و�شموخه .واملواطنة ال�صاحلة
�إذا تربى عليها الإن�سان و�أ�شربها منذ
نعومة �أظافره ،ف�إنها من اال�ستحالة
مبكان �أن تت�أثر بغربة �أو غريها،
كما ي�ستحيل �أن ت�سرتخي لعبث
العابثني� ،أو ت�شويه احلاقدين .بل
�ستزيد الغربة من ال�شعور االيجابي
لدى املواطن ال�صالح جتاه الوطن
و�سيت�ضاعف �شوقه وحنينه �إليه.
وهنا ينعقد الأمل على املربني والآباء
والإعالميني ،وكل ذي �صوت م�سموع يف
�أن يغر�سوا مفهوم املواطنة ال�صاحلة
يف قلوب النا�شئة ،يف زمن تت�صاعد
فيه التحديات وتتعارك فيه الأفكار
املتباينة ،يجب �أن يرتبط املواطن
بوطنه ارتباطاً �شعورياً ال ريب فيه.
ارتباطاً �شعوريا يدفعه �إىل جت�سيده
على �أر�ض الواقع ،وذلك قليل يف حق
الوطن...
ً
ً
فدمت حرا �أبيا معطاء �أيها الوطن
ال�شامخ ،يحدوك الأمن والأمان،
وميل�ؤك اخلري رغم كيد الكائدين.
د� .إبراهيم العمري

حديث من القلب
يف اليوم الوطني نطل من نوافذ غربتنا
لنوجه لبلدنا حتية �إجالل وتقدير داعني
�أن يبقى لنا امل�أوى واملرتع وامل�سكن
واملرجع بحيث مهما �أبعدتنا ظروفنا عنه
تبقى جاذبيته قادرة على �شدنا لنقبل
ترابه .وال نبالغ �إن قلنا �إننا املقيمني يف
الغربة نعي�ش حالة من ال�شوق ال مير بها
من يقطن يف الوطن �أو من غادره لفرتة
ثم عاد �إليه.
و�شوقنا ال يتفجر �إال عند االبتعاد عمن
نحب  ،ويرحل بنا �إىل �ضفاف طفولتنا
لن�ستعيد �أمنياتها ،ومن ثم نعرب نهر
ال�شباب ناهلني منه زادنا الفكري وم�ؤنتنا
العلمية والعملية تاركني للأيام �أن ت�صقلها
وتغنيها .وكل ذلك يجري عرب ما اختزنته
ذاكرتنا التي ن�ستنجد بها يف غربتنا كلما
�أطلنا الغياب عن الوطن ،ون�ستنجد بها
كلما اح�س�سنا �أن مكاننا يف الغربة �ضاق
علينا فنهرب �إىل رحابة الذاكرة التي مل
تقفل �أبوابها �أمامنا .يغمرنا ال�شوق كلما

�أح�س�سنا مبواجهة يف الغربة مع جمتمع
فر�ض نف�سه علينا ،و�أربكنا بعاداته
وتقاليده وقيمه .و�أننا �أ�سرى لأنظمة
و�أ�ساليب حياة مل نخرتها؛ بل نن�صاع
لأوامرها من منطلق احرتام الغري لكي
يحرتمنا.
وعندما نفكر بالعودة �أو �أن نقوم بزيارة
ولو ق�صرية لوطننا ف�إننا نتمنى لو
تت�ســـــع حقائبنا لنجلب معنا كل ما
نراه مفيــــــدًا لبلدنا ،فما من �شخ�ص
�إال ويحلــــم بر�ؤيـــة بلده و�إمنا ظروف
العمـــل �أو الدرا�سة هي الدافع ،فقبلنا
معاناة م�آ�سي ال ُبعـــــد طاملا ما �سننجزه
يخدم بلدنا وي�ساهــــــم يف تقدمه ،ال
يهم يف �سبيل ذلك �إن ا�ضطــــررنا لفرد
م�ساحة يف عقولنا للغربة لن�ستفيد قدر
ما ن�ستطيع ونظل نبقي م�ساحة كبرية يف
قلوبنا للوطن تكفي لتعيدنا �إليه وك�أننا
مل نرحل عنه يومًا.
د�.صالح الطيار
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