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عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  معالي  قال  
للشئون  التنفيذي  املدير  الربيعة  العزيز 
جامعة  ومدير  الوطني  باحلرس  الصحية 
الصحية  للعلوم  العزيز  عبد  بن  سعود  امللك 
الذي  واجلراحي  الطبي  الفريق  ورئيس 
السيامي  التوأم  فصل  عملية  بنجاح  أجرى 
مساء  في  تلقيت  وزياد  إياد  الثاني  العراقي 
اتصااًل  الفصل  عملية  من  العاشر  اليوم 
الشريفني  احلرمني  خادم  بأن  يفيد  كرمًيا 
بعواطفه  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك 
زيارة  قرر  املعهود  وبحنانه  الدافقة  األبوية 
مزرعته  من  عودته  طريق  في  وهو  التوأم 
مفاجئة  زيارة  هذه  وكانت  باجلنادرية، 

مشاعر  من  الله  حفظه  به  يتمتع  ما  تؤكد 
أبوية حانية وإنسانية صادقة.

جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به معاليه 
لـ )نبض اجلامعة( بعد الزيارة املفاجئة التي 
قام بها خادم احلرمني الشريفني امللك عبد 
الله بن عبد العزيز للتوأم السيامي العراقي 
الطبي  إياد وزياد وتهنئه والديهما والفريق 

العملية. بسالمتهما وجناح 
وأعرب معاليه عن الترحيب احلار والصادق 
من  الكرمية  الزيارة  هذه  به  حظيت  الذي 
جميع الذين تواجدوا في ذلك املساء مؤكًدا 
دخل  حيث  كبيرة  أبوية  مفاجأة  كانت  أنها 
والدي  فهنأ  مرافقني،  دون  ـ  الله  حفظه  ـ 

واطمأن على صحة طفليهما، وداعب  التوأم 
التوأم زياد الذي سبق أن أفاق متاًما من آثار 
العناية  بأن  األبوين  طمأن  ثم  العملية، 
وسيعودان  وتزداد،  ستتواصل  بطفليهما 
أمت  في  وهما  العراق  بلدهما  إلى  الله  بإذن 
الطبي على  الفريق  صحة وعافية. كما هنأ 
إجناًزا  سيكون  أنه  إلى  مشيًرا  اإلجناز  هذا 
ثم  أجمع،  واإلسالمي  العربي  للعالم  مشرًفا 
املركزة  العناية  غرفة  القائد  الوالد  غادر 
أن أمضى مدة خمس دقائق تقريًبا مع  بعد 

والدي التوأم.
املفاجئة  الزيارة  هذه  أن  معاليه  وأوضح 
ه امللك  دت مدى ما يكنُّ الطيبة والكرمية جسَّ

اإلنسان لألطفال من محبة وحنان وعطف 
وعطاء، وأكدت أن ارتباطه بأبنائه التوائم 
وال  السياسة،  عن  ينأى  ارتباط  السيامية 
األبوية  عاطفته  غير  دوافع  بأي  يتعلق 
اإلنسانية  وأحاسيسه  والصادقة،  اخلالصة 
أو  لون  أو  جلنس  اعتبار  دون  اجلميع  نحو 

مذهب أو عقيدة.
احلرمني  خادم  أكد  الزيارة  نهاية  وفي 
هذه  جناح  أن  ـ  الله  حفظه  ـ  الشريفني 
الصحية  للخدمات  تقدًما  ميثل  اجلراحة 
العربية  اململكة  به  تقوم  ما  وأن  باململكة، 
طبية  ورعاية  علمية  جهود  من  السعودية 
ا بحًتا جتاه فئة من أبناء  يعدُّ عماًل إنسانّيً

األمة العربية واإلسالمية والعالم أجمع.
أسمى  عن  التوأم  والدا  ر  عبَّ جهتهما  ومن 
احلرمني  خادم  ملقام  والعرفان  الشكر  آيات 
الكبير  الهتمامه  تقديًرا  الشريفني 
أسداه  وملا  املتدفقة  اإلنسانية  وعواطفة 
أن  منذ  مساعدات  من  الله  حفظه  لهما 
حلظة  حتى  الوطن  أرض  أقدامهما  وطأت 
للمملكة  ومتنيا  املباركة  الزيارة  هذه 
كل  املعطاء  وشعبها  السعودية  العربية 
هذه  ظل  في  واألمان  واالزدهار  التقدم 

القيادة احلكيمة.
اخلتام  في  الربيعة  الدكتور  معالي  ومتنى 
العربي  البلد  جراح  سبحانه  الله  ُيشفي  أن 
املسلم العراق الشقيق كما ُشفيت جراح زياد 
السيامية  اجلراحات  أن  إلى  ًها  منوِّ وإياد، 
عالقات  وتعزيز  توطيد  في  كثيًرا  ساهمت 
بعض  و  العربية  البلدان  بعض  مع  اململكة 

دول العالم.

للعلوم  العزيز  عبد  بن  سعود  امللك  جامعة  في  الطب  بكلية  األولى  الدفعة  خريجو  حقق 
الصحية املركز األول في امتحان القبول الشامل الذي عقدته الهيئة السعودية للتخصصات 
ل بلغ 61.9% كأعلى نسبة وأفضل مستوى حيث تراوحت  ط معدَّ الصحية وحصلوا على متوسِّ
نسب متوسط معدالت خريجي كليات الطب بني 56.4 و 59.2%. ويستهدف هذا االمتحان 
قياس قدرات التحصيل النظري والسريري للخريجني ملعرفة مدى استعدادهم للقبول في 
البرامج احمللية لتدريب األطباء املقيمني، ويعدُّ في الوقت نفسه بوابة حلديثي التخرج في 
كليات الطب ملمارسة املهنة.صرح بذلك لـ )نبض اجلامعة( األستاذ الدكتور يوسف بن عبد 
الله العيسى وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية مؤكًدا أن صالبة اإلرادة والتخطيط السليم 
لت هذه  د ريادة هذه الكلية الوليدة، بل وشكَّ والعمل اجلاد الدؤوب واملتواصل بال كلل ُيجسِّ
حصولهم  في  بوضوح  برز  الذي  ولتفوقهم  خريجيها  من  دفعة  أول  ز  لتميِّ حافًزا  العوامل 
مسبوق  غير  إجناز  وهو  كافة،  السعودية  اجلامعات  في  الطب  كليات  بني  األول  املركز  على 
الله  حفظه  ـ  ه  وجَّ الذي  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خلادم  أهديه 
الشكر  آيات  أرفع أسمى  املناسبة  بهذه  إنني  وقال  الكلية منوذجية وفريدة.  تكون هذه  بأن  ـ 
والتقدير ملقامه حفظه الله على دعمه للعلم والعلماء، وعلى ما يبديه من حرص على أن 
تكون جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية مؤسسة أكادميية وعلمية مرموقة 
امللكي األمير  العاملية الشهيرة، والشكر والثناء موصول لصاحب السمو  تضاهي اجلامعات 
بدر بن عبد العزيز نائب رئيس احلرس الوطني وصاحب السمو امللكي الفريق أول ركن األمير 
متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس احلرس الوطني املساعد للشؤون العسكرية. 
ونوه الدكتور العيسى بجهود أعضاء هيئة التدريس واإلداريني بالكلية واملستشفى ووصفهم 
لدينهم  ومخلصني  ملهنتهم  أوفياء  ـ  ونساًء  رجااًل  ـ  كانوا  أنهم  مؤكًدا  النجاح  اع  ُصنَّ بأنهم 
ويتمتعون بأعلى درجات األمانة حتى أصبحوا مثااًل يحتذي به طالبهم الذين حرصوا على 
الله ثم مبثابرتهم  العلمية حتى استطاعوا بفضل  الكفاءات واخلبرات  االستفادة من هذه 

هم واجتهادهم حتقيق تطلعات كليتهم وأول الغيث قطرة. وجدِّ

واأبوة وحنان  اإن�شانية 

العزيز  عبد  بن  سعود  امللك  جلامعة  االستشاري  املجلس  لع  اطَّ
اجلامعة  رحاب  في  ُعقدت  التي  اجتماعاته  في  الصحية  للعلوم 
ـ 2008/11/4م( برئاسة معالي الدكتور عبد  على مدى يومني )3 
الله بن عبد العزيز الربيعة على اخلطوات األولى اجلارية اآلن في 
تنفيذ املرحلة األولى من مشروع املدن اجلامعية التي سبق أن وجه 
حفظه  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
مفصل  بشكل  استعرض  ثم  قياسية،  مدة  خالل  باستكمالها  الله 
أهم البرامج التي تنفذها املنظومة الصحية باحلرس الوطني مثل 
البرامج العاملية املشتركة اخلاصة بسالمة املريض وتطوير اجلودة 

النوعية واخلدمات الطبية املتطورة.
العصبية  األمراض  علوم  مركز  وبرنامج  خطة  على  أيًضا  لع  اطَّ و 
املراكز  ليضاهي  العاملية  املواصفات  أحدث  على  إنشاؤه  املزمع 
املرضى وخطط  برامج سالمة  املتقدمة، وعلى  الدول  النظيرة في 
آمن  كمركز  الصحية  الشؤون  مكانة  تعزيز  إلى  الرامية  العمل 

للرعاية الصحية.
الطب  ا في كلية  قة حالّيً املطبَّ للمناهج احلديثة  ارتياحه  أبدى  و 
إبداعية  برامج  تطبيق  في  سعيها  اجلامعة  تواصل  بأن  وأوصى 
وخبرات  جتارب  من  مستفيدة  اجلديدة  كلياتها  في  حديثة 
الكفاءات  ، وبأن تستقطب أفضل  املتعاونة معها  العاملية  اجلامعات 
ز  سيعزَّ ذلك  أن  إلى  منوًها  والتفوق،  بالتميز  لها  املشهود  العلمية 
ا.  ا ودولّيً ا، ويدعم عالقاتها محلّيً ا وعاملّيً فرصها في التميز إقليمّيً
الفعاليات  مستوى  أيًضا  املجلس  أعضاء  استعرض  لقد  وأضاف: 

�ملجل�س �ال�ست�ساري يطلع على مر�حل تنفيذ �ملدن �جلامعية

ذلك  بجانب  وناقش  العام،  طوال  اجلامعة  تنفذها  التي  املتعددة 
الطبية  العاملي لألبحاث  الله  امللك عبد  اخلطط االستراتيجية ملركز 
في  يكون  حتى  به  للنهوض  املبذولة  اجلبارة  اجلهود  على  وأثنى 
ز قدرة املنظومة الصحية  مستوى متميز في برامجه البحثية مبا يعزِّ
على اإلجناز الرفيع في مجال البحوث التطبيقية واألساسية، ويدعم 
ر إمكاناتهم ومهاراتهم من أجل إجراء أبحاث ذات  كفاءة الباحثني ويطوِّ
موضًحا  معاليه  واملواطن.وتابع  الوطن  على  نفعها  يعود  عالية  قيمة 
ل املجلس مجموعات عمل عديدة لتعمل على تطوير النواحي  لقد شكَّ
األكادميية والتدريبية، على أن تسعى كل مجموعة عمل إلى استثمار 
ًنا  مبيِّ املقدمة  الطبية  اخلدمات  كافة  في  وتوظيفها  املعلومات  تقنية 
أن هذه املجموعات ستساهم في جتاوز حتديات املرحلة وستعمل على 

اإلفادة من الفرص املتاحة مبا يخدم أهداف املنظومة الصحية.
وناقش أعضاء املجلس ضرورة عقد شراكات مع جامعات عاملية مرموقة 
موا نصائح مفيدة وطرحوا أفكاًرا بناءة خضعت للنقاش املستفيض  وقدَّ

أهمية  على  اجلميع  اتفق  ثم  والشفافية،  اإليجابية  من  عال  بقدر 
التكامل بني جوانب اخلدمات الصحية والتعليم األكادميي واألبحاث 
التي  الوطني  باحلرس  الصحية  املنظومة  رسالة  لتحقيق  استهداًفا 
الرعاية الصحية ملنسوبي احلرس  تتمثل في تقدمي أعلى مستويات 
اجلامعي  التعليم  وتوفير  بالعالج  املشمولة  والفئات  وذويهم  الوطني 
الصناعة  في  واملشاركة  الصحية  األبحاث  وإجراء  ي  وتبنِّ الصحي 
رؤيتها  حتقيق  وكذلك  املجتمع،  خدمة  برامج  في  واإلسهام  الصحية 

ا في ارتقائها بصحة الفرد واملجتمع.  في أن تكون متميزة عاملّيً

بكلية الطب  و مب�شاركة اجلامعات ال�شعودية

ندوة عاملية يف �لتعليم �الإبد�عي

اختتمت مؤخًرا في جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 
أيام  خمسة  ملدة  الطب  كلية  استضافتها  التي  العاملية  الندوة  فعاليات 
املشكالت(  حل  على  املبني  التعليم  في  اإلبداعية  )املفاهيم  بعنوان: 
مبشاركة مجموعة من الرواد واخلبراء املشهورين على املستوى الدولي 
كليات  مختلف  ميثلون  طبيًبا   73 وبحضور  الطبي،  التعليم  مجال  في 
اململكة  جامعات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  إلى  إضافة  اجلامعة 
واملتحدثني  املشاركني  قائمة  وضمت  جلامعاتهم.  ممثلني  شاركوا  الذين 

الدوليني من ذوي الشهرة والكفاءة في هذا املجال:   
                                    تتمة ص3 

 ح�سانة جديدة للمو�ليد �لطبيعيني 

العام التنفيذي للشؤون  افتتح معالي املدير 
الصحية خالل الشهر املاضي حضانة جديدة 
صت للمواليد الطبيعيني بقسم العناية  ُخصِّ
العزيز  عبد  امللك  مبدينة  للمواليد  املركزة 
ة  أسرَّ سبعة  منها  سريًرا   35 بسعة  الطبية 
املواليد  للحاالت االنتقالية، حيث ُيستقبل 
وقياس  األولية  ومالحظتهم  النمو  كاملو 
وفحص  الالزمة  التطعيمات  وإجراء  الوزن 

الدم وغيرها من اخلدمات األخرى.
عبد  الدكتور  اجلامعة(  )نبض  لـ  ذلك  ذكر   
الله الزبن رئيس القسم وقال إن إنشاء هذه 
احلضانة اجلديدة يعدُّ استكمااًل لسابقتيها 
2005م  عام  منذ  باملستشفى  املوجودتني 
للحضانات  اإلجمالية  السعة  ترتفع  وبذلك 
إلى  ًها  منوِّ سرير،   100 من  أكثر  إلى  الثالث 
العام  في  بلغ  املستشفى  في  املواليد  عدد  أن 

يرتفع  أن  ويتوقع  مولوًدا   8600 املاضي 
مولود.     9000 إلى  احلالي  العام  نهاية  في 
وأضاف موضًحا أن حضانة العناية املتوسطة 
تستقبل  سريًرا   28 بسعة  الوالدة  حلديثي 
املواليد كاملي النمو ولكنهم مصابني بالصفار 
أو غيره،  وتتطلب حالتهم متابعة مباشرة من 

الطاقم الطبي والتمريضي.   
                                                                تتمة ص 3
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اإجناز طبي يف م�شت�شفى امللك عبد العزيز للحر�س الوطني  

على �خل�سم

جامعتنا �شعار 

د. حممد عبداهلل اخلازم

معروف  عفيفي  محمد  املصري  األديب 
»أعتقد  قوله:  ومنها  الفلسفية  باقواله 
فإلى  أوالدي،  تربية  في  جنحت  قد  أنني 
ما  يقلدني«.  منهم  أحدًا  أضبط  لم  اليوم 
جامعتنا  في  شعارنا  هذا  يكون  أن  رأيكم 
الذي  األستاذ  نعاتب  أن  رأيكم  ما  العزيزة؟ 
ونؤدب  منه؟  نسخة  إلى  التلميذ  ل  يحوِّ
شرح  لنبدأ  استاذه؟  د  ُيقلِّ الذي  الطالب 

الصورة/ الشعار ببعض األمثلة..
يأتي الدكتور متأخًرا إلى قاعة احملاضرات؛ 
يلتفت  جواله،  يرن  الشرح  يبدأ  أن  وبعد 
على  بالرد  مستأذنًا  بأدب  طالبه  إلى 
ينتظر  ال  لكنه  يستأذن  هو  طبعًا  املكاملة. 
ا في املستقبل  اإلذن!  النريد ممارًسا صحّيً
مكاملات  تشغله  أو  مرضاه  إلى  متأخًرا  يأتي 

هاتفية عنهم...
متأفًفا،  الدرس  قاعة  الدكتور  يدخل 
هندامه غير مرتب، جواربه تظهر رائحتها 
باخلروج  للهواء  سمحت  خطوة  سار  كلما 
احملكم.  غير  الرباط  ذي  احلذاء  داخل  من 
يأتي  املستقبل  في  ا  صحّيً ممارًسا  نريد  ال 
بهم،  العناية  على  مجبر  وكأنه  مرضاه  إلى 
معهم  للتعامل  أو  الستقبالهم  مستعد  وغير 

كأناس يستحقون االحترام...
أن  ودون  مكتبه،  في  أستاذه  الطالب  يزور 
إلى  النظر  من  عينيه  األستاذ  هذا  يرفع 
رد  متجاهاًل  يخاطبه  احلاسوب؛  شاشة 
التحية: اذهب إلى السكرتارية وأسألهم..!! 
يستقبل  غًدا  الصحي  املمارس  نريد  ال 
وجهه  يريهم  أو  إليهم  ينظر  أن  دون  مرضاه 

البشوش...
أنفه؛  أرنبة  على  النظارة  االستشاري  يضع 
طالبه  مع  مرضاه  على  يدور  هو  وبينما 
على  صوته  يرفع  املتدربني؛  وأطبائه 
والثبور  بالويل  ويعنفه  املتدرب  الطبيب 
نريد  ال  تقصير.  أنه  يعتقد  ما  بعض  على 
علت  مهما  ـ  املستقبل  في  الصحي  املمارس 
وازدراء  بفوقية  يتحدث  أن  ـ  املهنية  رتبته 
وأمام  املهنة  في  عمًرًا  األصغر  زمالئه  مع 

املرضى بالذات. 
بدقائق  احملاضرة  وقت  قبل  األستاذ  يبعث 
الطالب  إلى  اإلداري  مساعده  مع  رسالة 
مع  موعد  لديه  األستاذ  اإلعتذار،  مفادها 
اإلدارة العليا، وتؤجل احملاضرة إلى األسبوع 
لكن  باإللغاء؛  سيفرحون  الطالب  القادم. 
أو  مواعيدهم  تلغى  أن  يزعجهم  املرضى 
حني  وبالذات  متأخرة،  أوقات  في  تستبدل 

يكون املبرر أموًرا إدارية..
أهمية  عن  ويتحدث  االستشاري  يأتي 
الوزن،  على  واحلفاظ  الرياضة  ممارسة 
في  وقته  جل  ويقضي  أمامه،  )كرشه(  لكن 
املستقبل  في  تقلدونا  ال  اإلداري.  املكتب 

بحث الناس واملرضى على شيء  ال تفعلوه.
سلوكياتكم  في  حتى  القدوة  كونوا   
تقدمي  في  ليس  جناحنا  الشخصية.. 
والثقافة  الفكر  تنمية  في  بل  فقط؛  العلم 

والسلوك...

 
أجرى قسم النساء والوالدة مبستشفى امللك عبد العزيز للحرس 
حامل  سعودية  المرأة  نادرة  جراحية  عملية  باألحساء  الوطني 
أثناء عملية تنظيف سابقة  لها  أعلى رحمها حدث  ب ثقب  تسبَّ
الرحم ويتجمع معظمه  أن يبرز جزء من كيس احلمل خارج  في 
في التجويف العلوي للبطن وبداخله احلبل السري وأرجل الطفل 
باستثناء الرأس واملشيمة فقد كانا داخل الرحم. وشملت مراحل 
العملية اجلراحية فتح البطن وإخراج الطفل سليًما ويتمتع بصحة 
جيدة وكذلك األم، وبعد أخراجه نقل إلى قسم العناية حلديثي 
الوالدة وُأغلق ثقب الرحم بطريقة طبية سليمة. وجنحت العملية 
بتوفيق الله دون أدنى مضاعفات لألم وجنينها.  وضم الفريق الطبي 
استشاري  قدوره  هاني  الدكتور  العملية  إجراء  في  شارك  الذي 

النساء والوالدة والدكتور جمال فؤاد االستشاري املساعد.

110 �شاعات معتمدة للأن�شطة 

العلمية بخدمات طب الأ�شنان

بلغ عدد الساعات التي نفذها قسم خدمات طب األسنان ممثاًل بلجنة التعليم املستمر ضمن 
أنشطته العلمية وورش العمل 110 ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية وذلك خالل 
الفترة من نوفمبر 2006م وحتى نهاية مايو 2008م بينما بلغ إجمالي عدد املشاركني في برامج 
التعليم املستمر 606 مشاركني ومشاركات إضافة إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة في املؤمتر 
على  املرموقني  املتحدثني  من  مجموعة  بحضور  2007م  عام  أقيم  الذي  األسنان  لطب  األول 

مستوى العالم في مجال طب األسنان.
نت جلنة التعليم املستمر برئاسة الدكتورة امتياز تركستاني استشارية طب أسنان عام  ومتكَّ
م من تنظيم عدة أنشطة للتعليم املستمر شملت جميع تخصصات طب األسنان إضافة  متقدِّ
ل هذه البرامج إلى نيل سمعة كبيرة داخل وخارج  إلى مختبرات األسنان ورعاية األسنان مما أهَّ
الشؤون الصحية وإلى استقطاب كثير من املشاركني الذين ميثلون القطاعني احلكومي واخلاص.

16 د�ر�ًسا يح�سلون على ماج�ستري 

�لتعليم �لطبي باجلامعة

الفصل  نهاية  في  الصحية  للعلوم  العزيز  عبد  بن  سعود  امللك  بجامعة  الطب  كلية  حتتفل 
س بالتعاون  الدراسي احلالي بتخريج  16 دارًسا في برنامج ماجستير التعليم الطبي الذي تأسَّ
مع جامعة ماسترخت الهولندية إحدى اجلامعات الرائدة في هذا املجال على مستوى العالم، 
وهو األول من نوعه على مستوى اململكة ومنطقة اخلليج.صرح بذلك األستاذ الدكتور محي 
الدين مجذوب رئيس قسم التعليم الطبي بالكلية وقال إن الدارسني ميثلون مختلف املؤسسات 
الصحية والتعليمية باململكة.  يلتحق بالبرنامج اآلن دارسون من وزارة الصحة واملستشفيات 
ا دفعتني وستكتمل  ًحا أن البرنامج يضم حالّيً العسكرية باإلضافة إلى اجلامعات. وأضاف موضِّ
ًها إلى أن  إجراءات قبول الدفعة الثالثة في بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، منوِّ

الكلية ستتوسع في القبول مستقباًل بناًء على توجيهات معالي مدير اجلامعة.

طب �الأطفال يف �ليوم �لعاملي الأمر��س 

�لغدد �ل�سماء و�ل�سكري لدى �الأطفال

نظم قسم طب االطفال بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بجامعة امللك سعود بن عبد 
الغدد  المراض  العاملي  اليوم  املنصرم  نوفمبر  شهر  من  اخلامس  في  الصحية  للعلوم  العزيز 

املاريوت بالرياض.  الصماء والسكري لدى االطفال وذلك بفندق 
مرض  انتشار  ملستوى  إحصائيات  آخر  حول  علمية  محاضرات  البرنامج  فعاليات  وتضمنت   
النفسية،  الناحية  من  السكري  مبريض  العناية  كيفية  وحول  والشباب،  لالطفال  السكري 
وكذلك االطالع على توصيات منظمة السكري األمريكية ملتابعة األطفال مرضى السكري. 
كما تطرق املشاركون في هذا اليوم إلى آخر املستجدات في عالج أنواع األنسولني والتطور 

البنكرياس. خاليا  وزراعة  السكري  مرضى  لعالج  التكنولوجي 
السكري  البرنامج نخبة من األساتذة واالستشاريني في مجال مرض  هذا وقد شاركت في 
التوعية  في  التمريض  وطالبات  الطب  طالب  شارك  وقد  االطفال.  لدى  الصماء  والغدد 

السكري. ملرضى  الصحي  والتثقيف 

للمرة الأوىل باملنطقة ال�شرقية

عمليات ناجحة لزرع نظام �سيربونيك لتنبيه �لع�سب �ملبهم 

ن قسم جراحة املخ واألعصاب مبستشفى  متكَّ
امللك عبد العزيز للحرس الوطني باإلحساء 
مؤخًرا من أجراء ثالث عمليات ناجحة لزرع 
نظام سيبرونيك لتنبيه العصب املبهم ملرضى 
باستمرار  املتعلق  املعند  بالصرع  مصابني 
كافية  بجرعات  العالج  رغم  الصرع  نوبات 
للصرع  املضادة  األدوية  من  أكثر  أو  بدواءين 
استراتيجيات  عدة  استخدام  رغم  وكذلك 
ذكر  تذكر.  فائدة  دون  باألدوية  عالجية 
ذلك لـ )نبض اجلامعة( الدكتور محمد جالل 
األعصاب،  و  املخ  جراحة  استشاري  الدين 
املبهم هو أحد  وقال: إن نظام تنبيه العصب 
املعند.  الصرع  ملرضى  اجلراحية  العالجات 
ويعتمد على مبدأ التنبيه بنبضات كهربائية 
في  املتواضع  األيسر  املبهم  للعصب  متقطعة 
التواتر  للكمون،  محددة  معايير  وفق  العنق 
النبضات  هذه  أن  ووجد  للنبضات.  والشدة 
أو على  الصرعية  النوبات  إلى تثبيط  تؤدي 

األقل تنقص من شدتها أو تغير من منطها.
ًحا: ويحدث هذا التنبيه من خالل  وتابع موضِّ
على  يحتوي  الذي  للنبضات  مولد  جهاز 

حاسوب دقيق ُيزرع في جدار الصدر ويوصل 
في  األيسر  املبهم  العصب  إلى  خاص  بسلك 
)مولد  الداخلي  اجلهاز  ضبط  ويتم  العنق. 
من  معه  املعلومات  تبادل  بجانب  النبضات( 
مراجعات  عبر  خارجي  خاص  جهاز  خالل 
تفعيل  يتم  حيث  اخلارجية  للعيادة  دورية 

اجلهاز بعد أسبوعني من اجلراحة.
املناسبني  الصرع  مرضى  وُيختار  وأضاف: 
الباطنة  أطباء  بواسطة  إجمااًل  للجراحة 
لتجري  خاصة  معايير  وفق  وأعصاب  مخ 
مناقشتهم مع جراحي املخ واألعصاب بغرض 
وُيعدُّ  لهم،  املناسب  اجلراحي  اخليار  حتديد 
تنبيه العصب املبهم هو اخليار اجلراحي األول 

واألقل مضاعفات بالنسبة ملعظم املرضى.
ها  واختتم الدكتور جالل الدين حديثه منوِّ
إلى أن هذه العملية هي األولى من نوعها التي 
وأن  باململكة،  الشرقية  املنطقة  في  جُترى 
مستشفى امللك عبد العزيز للحرس الوطني 
يتولى  الذي  الثاني  املركز  يعدُّ  باإلحساء 
إجراء مثل هذه اجلراحة بعد مستشفى امللك 

فيصل التخصصي بالرياض.
العملية  أجرى  الذي  الطبي  الفريق  وضم 
من  كاّلً  الدين  جالل  الدكتور  إلى  باإلضافة 
والدكتور  حسن  والدكتور  جنيب  الدكتور 
والدكتور  محمد  معتصم  والدكتور  عزيز 

وذلك دون االستعانة بأي خبرات خارجية.

حالة حمل نادرة 

درا�شة لختيار منهج حديث لتمري�س الأح�شاء

ا  في الدراسة التي تشرف عليها وكالة اجلامعة للشئون التعليمية الختيار منهج دراسي حديث في  تشارك كلية التمريض باألحساء حالّيً
مجال التمريض يراعي األسس احلديثة واملتطورة في مجال التعليم الصحي ويكون مطبقا في إحدى اجلامعات العاملية املرموقة.

ذكر ذلك لـ )نبض اجلامعة( األستاذ الدكتور عبد اللطيف بن عبد الله الفرائضي عميد الكلية.

ات�شالت مبا�شرة مع م�شت�شفى �شانت جود باأمريكا

وحدة طب �لدم و�الأور�م عند �الأطفال 

ث خطط �لعالج دِّ تحُ

جلميع  املتبعة  العالجية  للخطط  حتديًثا  ا  حالّيً األطفال  لدى  األورام  طب  وحدة  جتري 
في  املوجودة  العالجية  التطورات  آخر  مع  لتتواكب  األطفال  تصيب  التي  األورام  أنواع 
املجالت والبحوث الطبية والتي أثبتت فعاليتها ومعلومة النتائج، وقد استهلت ذلك  بعقد 
ورش عمل أسبوعيه على مدار العام بغية الوصول إلى الصيغة النهائية لكل خطة عالجية 
في  ووضعها  العالجية  اخلطط  معظم  مراجعة  متت  وقد  ممكن،  وقت  أسرع  في  حدة  على 

ملفات خاصة وتوزيعها على أطباء الوحدة لتسهيل الوصول إليها عند احلاجة.
االتصال  طريق  عن  أسبوعيه  شبه  اجتماعات  االجتاه  ذات  في  الوحدة  استحدثت  كما 
املجال  هذا  في  رائًدا  يعتبر  الذي  املتحدة  الواليات  في  جود  سانت  مستشفى  مع  املباشر 
هذه  وتناقش  الشمالية،  أمريكا  في  األطفال  عند  السرطانية  األمراض  لعالج  مركز  وأكبر 
من  املخبرية  والتحاليل  اإلشعاعية  الصور  عرض  مع  املعقدة  احلاالت  بعض  االجتماعات 

أجل الوصول إلى أفضل طرق التشخيص والعالج املمكنة لهذه احلاالت.
ا  خاّصً ا  ملّفً مريض  لكل  تخصص  األطفال  عند  األورام  طب  وحدة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

ل الوصول للمعلومة عند املراجعات. باخلطة العالجية يسِهِ

تخريج دفعة وقبول �أخرى بطب �الأطفال 

نهاية هذه  املقيمني بقسم طب األطفال  التدريبي لألطباء  البرنامج  أنهي ستة من األطباء 
السنة 2008/2007م وهم: 

د.  العنزي،  نورا  د.  املهيزعي،  رمي  د.  فاروقي،  فواز  د.  بكار،  أمين  د.  الباقي،  عبد  مشتاق  د. 
ندى حسونة.

وضمت قائمة املقبولني في ذات البرنامج للسنة التدريبية  اجلديدة 2009/2008م كاّلً من:
 د. ياسر السيوفي، د. رقية الطاسان، د. أحالم العتيبي، د. جنود األسمري، د. ندى اجلاسم، 

د. رؤى الناصر، د. احمد باعامر، د. زهرة اإلبراهيم، د. نيهال السدحان

�ملوؤمتر �لعاملي حلديثي �لوالدة يختتم �أعماله

الصحية  الشؤون  استضافت 

ممثلة  الوطني  باحلرس 
حتت  بجدة  األطفال  بقسم 
عبد  الدكتور  معالي  رعاية 
الله بن عبد العزيز الربيعه 
التنفيذي  العام  املدير 
باحلرس  الصحية  للشؤون 
امللك  جامعة  مدير  الوطني 
سعود بن عبد العزيز للعلوم 
األسبوع  خالل  الصحية 
نوفمبر  شهر  من  الثالث 
األول  العاملي  املؤمتر  2008م  

جدة   انتركونتننتال  بفندق  وذلك  الوالدة  حديثي  األطفال  لطب 
واستمرت فعاليات هذا امللتقى الطبي الدولي ملدة ثالثة أيام نوقشت 

خاللها 44 ورقة عمل منها 10 أبحاث علمية ُتلقى ألول مرة .
وتضمن برنامج االفتتاح كلمة ملدير الشؤون األكادميية ورئيس اللجنة 
العلمية  اللجنة  لرئيسة  وكلمة   . القرشي  منصور  الدكتور   املنظمة 
الدكتور  االطفال  قسم  لرئيس  وكلمة  الله  علـى  جبارة  الدكتورة 

عبدالرحمن ابو طالب .

معالي  القـــــى  واخيـــــــــــرا 
التنفيذي  العام  املديــــــر 
الصحية  للشـــــــــــــــــــــــــؤون 
الوطــــــــــــــني  باحلـــــــرس 
الدكتـــــــــور/ عبدالله بن 
عبدالعزيـــــــــز الربيعــــــــة 
على  بهـــــــــا  أكـــــــــد  كلمة 
العلمية  املؤمتـــــــرات  أن 
الشئون  تعقدها  التي 
الصحية تعنى مبجاالت 
الصحية  الرعاية 
مجال  في  جديد  هو  ما  كل  على  الوقوف  خاللها  من  تستهدف 
املؤمترات  هذه  عن  ينتج  ما  أن  كما  به،  واألخذ  الصحية  الرعاية 
املجاالت  في  احلديثة  التطورات  كافة  على  االطالع  من  مّيكننا 
الطبية، خاصة ما يعنى به هذا املؤمتر وهو طب األطفال وحديثي 
افتتح  النهاية  وفي  أجمع.   والعالم  الغالية  منطقتنا  في  الوالدة 

معالي الدكتور عبدالله الربيعة املعرض الطبي املصاحب للمؤمتر
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 ترقيات يف الطب امليداين بالقطاع ال�شرقي

األحساءـ  قاسم العنزي
د املدير اإلقليمي التنفيذي في الشؤون  قلَّ
الدكتور  الشرقي  القطاع  في  الصحية 
عن  نيابة  العرفج  الرحمن  عبد  أحمد 
الصحية  للشؤون  التنفيذي  العام  املدير 
أفراد  من  خمسة  الوطني  احلرس  في 
اجلديدة  رتبهم  العسكري  امليداني  الطب 
التي صدرت املوافقة عليها من قبل املقام 

السامي، وذلك بحضور قائد الطب امليدان العسكري العميد محمد  بن شامان الشمري.وشملت 
الترقيات كاّلً من تركي متعب احلربي رتبة رائد، بينما تقلد أربعة أفراد رتبة رائد طبيب وهم: 
ياسر سليمان عالء الدين، وشاهر مسفر القحطاني، وفهد عبد العزيز الصعب، وطارق عبد 
العزيز العمير. وأعرب األفراد املقلدون عن »سعادتهم البالغة، وشكرهم العميق على هذه الثقة. 

تعاون بني اجلامعة وجامعة اأرا�شم�س الهولندية

استقبلت اجلامعة خالل األسبوع املنصرم البروفسور هانك شميدث احلاصل على جائزة نوبل في 
التعليم الطبي وعميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة أراسمس بروتردام الهولندية والبروفسور 
هانك فاندر موليت األستاذ باجلامعة نفسها وذلك في أطار التعاون القائم بني اجلامعتني فيما 
يتعلق بقبول عدد من أعضاء هيئة التدريس للتحضير لدرجة الدكتوراه في التعليم الطبي، وقد 
اكتمل قبول ستة دارسني لدرجة الدكتوراه من مختلف كليات اجلامعة في املرحلة األولى لهذا 
دت املوضوعات اخلاصة  البرنامج الذي يعدُّ دفعة قوية ملسيرة التعليم الطبي باجلامعة.، وقد ُحدِّ

باألطروحات واإلشراف.
هذا وقد أثنى معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة على هذا التعاون 
األستاذ  عميدها  في  الكلية ممثلة  قيادة  شكر  ثم  اخلصوص  هذا  في  اجلامعتني  بني  املثمر 

الدكتور يوسف بن عبد الله العيسى.

ثامر يف بيت ال�شميمري

مبولود  الشميمري  الله  عبد  الدكتور  رزق 
ثامر..  اسم  يحمل  أن  على  األسرة  اتفقت 
الدكتور الشميمري سعيد بهذا املناسبة وما 
زال لسانه رطًبا بشكر الله على هذه الهبة.. 
ثامر  الفارس  يحفظ  أن  الله  ونسأل  تهانينا 
وميتع به أسرته في عمر طويل مديد بإذنه 

تعالى

د. عبداهلل الشميمري

التعليم  مؤسس  شميدث  هانك  بروفسور 
هولندا  في  املشكالت  حل  على  املبني  الطبي 

وأحد أفضل اخلبراء العامليني في هذا املجال.
جامعة  من  مولني  هانك  •بروفسور  	

روتردام بهولندا.
الواليات  من  كيس  سوزان  •بروفسور  	

املتحدة.
•بروفسور جيمس وير من بريطانيا. 	

•برفسور برين جولي  	

•برفسور كرس روبرت من أستراليا  	

ودارت فعاليات الندوة حول العديد من احملاور 
شملت: مفهوم التعليم الطبي املبني على حل 
املشكالت وكيفية تطبيقه في املنهج احلديث 
التعامل  مهارات  الطب،  كلية  تطبقه  الذي 
والتعليم السريري، عالوة على جميع احملاور 
أنشطتها  اشتملت  كما  بالتقومي.  اخلاصة 
على العديد من ورش العمل التي هدفت إلى 
على  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  تعزيز 
نخبة  بحضور  التعليم  في  احلديثة  الطرق 

من أعضاء هيئة التدريس الذين سيشكلون 
التعليم  في  اإلبداعية  الطرق  لنشر  نواة 
اجلامعة(  )نبض  لـ  بذلك  باجلامعة.صرح 
الدكتور يوسف بن عبد الله العيسى عميد 
معالي  إن  وقال  اجلامعة  ووكيل  الطب  كلية 
توجيه  أهمية  على  أكد  قد  اجلامعة  مدير 
الدعوة لكل اجلامعات السعودية للمشاركة، 
وذلك إمياًنا وانطالًقا من رسالة هذه اجلامعة 
الهادفة إلى تعميق أواصر االرتباط والتعاون 

العلمي بينها وبني هذه اجلامعات. 
إحدى  تعدُّ  الندوة  هذه  إن  وأضاف: 
مهارات  تعزيـــــــــــز  إلى  الهادفــــــــــــة  الفعاليات 
األكادميية  التــدريــــــس  هيئــــة  أعضــــــــــــــــــاء 
القادمة  األعوام  أن  موضًحا  واإلكلينيكية 
من  كبيرة  مشاركة  الله  مبشيئة  ستشهد 
ستفتح  اجلامعة  وأن  السعودية،  اجلامعات 
العاملية  اخلبرات  من  لالستفادة  لها  املجال 
مهارات  لصقل  الطبي  التعليم  مجال  في 

فيها. التدريس  هيئة  أعضاء 

ندوة عاملية يف �لتعليم �الإبد�عي

متري�س �الأح�ساء 

ت�ستكمل متطلبات 

�لعملية �لتعليمية

باألحساء  التمريض  بكلية  اآلن  يجري 
البنية  متطلبات  كل  استكمال  على  العمل 
التعليمية  باالحتياجات  املتعلقة  التحتية 
جانب  إلى  ومختبرات  مبان  من  والدراسية 
استقطاب أعضاء هيئة تدريس من اخلبرات 
لقسم  سيما  ال  املرموقة  العلمية  والكفاءات 
التوجيهات  على  بناًء  وذلك  التمريض 
مدير  معالي  من  السخي  والدعم  السديدة 
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  اجلامعة 
الربيعة وفي ظل املتابعة املستمرة من سعادة 
األستاذ  التعليمية  للشئون  اجلامعة  وكيل 

الدكتور يوسف بن عبد الله العيسى.
األستاذ  اجلامعة(  )نبض  لـ  بذلك  صرح 
الدكتور عبد اللطيف بن عبدالله الفرائضي 
عميد الكلية، وقال إننا نتطلع إلى استكمال 
العاجل  القريب  في  األساسية  املتطلبات 
شقيقاتها  مشاركة  من  الكلية  تتمكن  لكي 
الطالبات  استقبال  في  وجدة  بالرياض 
عدد  زيادة  في  الفاعلة  املساهمة  وبالتالي 
املمرضات السعوديات  لهذه املهنة اإلنسانية 

املهمة.
أن  العالي سبق  التعليم  أن مجلس  إلى  وأشار 
اجتماعه  في  الكلية  هذه  إنشاء  على  وافق 
1428/1/18هـ  في  عقده  الذي   45 رقم 
خادم  مبوافقة  ج  ُتوِّ الذي  )2007/2/6م( 
عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
البرقي  توجيهه  حسب  الله  حفظه  العزيز 
ثم  ومن  1428/3/23هـ،  في  الصادر  الكرمي 
مجلس  ولوائح  بضوابط  محكومة  فهي 
التعليم العالي بصفتها إحدى كليات جامعة 
الصحية  للعلوم  العزيز  عبد  بن  سعود  امللك 

التي تقع حتت إشراف وزارة التعليم العالي. 
 

�أبن نحيت يقلد عددً� من �لرتب

قلد قائد الطب العسكري امليداني اللواء ركن منصور معيض بن نحيت عدًدا من ضباط الطب 
العسكري امليداني رتبهم اجلديدة بعد صدور قرار ترقيتهم من املقام السامي الكرمي ، وقد هنأ 
اللواء ركن ابن نحيت بهذه املناسبة الضباط املترقني ناقاًل إليهم تهاني القيادة العليا على هذه 

الترقية التي تؤكد على الثقة التي منحتهم لها هذه القيادة .
وأكد أن الترقية تعد تقديًرا ملا برهنوا عليه من إخالص، وعلى ما بذلوه من جهود في خدمة 
أمن الوطن ومواطنيه.، وبدورهم أعرب الضباط الذين شملتهم الترقية عن فخرهم واعتزازهم 
بهذه الثقة امللكية الكرمية سألني الله العلي القدير أن تكون حافزًا لهم على خدمة الدين ثم 

املليك والوطن، وعلى اإلسهام في بناء هذا الوطن الشامخ حتت ظل قيادتنا الرشيدة.

تادر�س تناق�س 

ر�سالتي دكتور�ه

عزيز  آجنيل  الدكتورة  األستاذة  شاركت 
بقسم  التطبيقية  اللغويات  أستاذة  تادرس 
اللغات والدراسات الثقافية بكلية التمريض 
بالرياض في مناقشة رسالتي دكتوراه في علم 
اللغويات التطبيقية بقسم اللغة اإلجنليزية 

بكلية اآلداب بجامعة امللك سعود. 
مارس  شهر  في  األولى  الرسالة  ونوقشت 
املاضي 2008م بينما نوقشت األخرى في شهر 

أكتوبر املنصرم.
وجاءت مشاركة البروفسور تادرس في مناقشة 
الرسالتني بناًء على الدعوة التي تلقتها من 
القسم املعني بجامعة امللك سعود، وذلك في 
إطار التعاون القائم واملتصل بني اجلامعتني 

�أع�ساء جدد بكليات 

�جلامعة

بكليتي  التدريس  أسرة  إلى  مؤخًرا  انضم 
عدد  باألحساء  والتمريض  بالرياض  الطب 
لهم  املشهود  واملدرسني  احملاضرين  من 

باخلبرة والكفاءة، وهم:
أواًل ـ كلية الطب:

في  مشارك  أستاذ  البسيط  محمد  د. 
الثقافة اإلسالمية.

د. صالح الشتري أستاذ مشارك في اللغة 
العربية.

د. خالد الزامل ـ أستاذ مساعد في الثقافة 
اإلسالمية

رئيًسا  إجنليزية  لغة  معلم  ـ  المب  بيتر  أ. 
للقسم

لغة  محاضر  ـ  الرطروط  سلطان  أ. 
إجنليزية.

أ. هاني الطهراوي ـ معلم لغة إجنليزية.
أ. عزمي داوود ـ معلم لغة إجنليزية

لغة  معلم  ـ  الرحمن  عبد  إسماعيل  أ. 
إجنليزية

ثانيًا ـ كلية التمريض باألحساء:
التمريض  أستاذة  السيد  يسرية  د.  أ. 
وعميد مشارك للشؤون األكادميية وشؤون 

الطلبة
في  مساعدة  أستاذة  ـ  العتيق  إلهام  د. 

التمريض
في  مساعدة  أستاذة  ـ  حسنني  سلوى  د. 

التمريض.
في  مساعدة  أستاذة  ـ  البيومي  هالة  د. 

التمريض

وصل عدد األطباء املبتعثني في العام 2007م وفق إحصاءات قسم االبتعاث إلى 156 مبتعًثا 
الطلبة  عدد  وصل  بينما  مبتعًثا،   113 إلى  نفسه  العام  في  األطباء  غير  عدد  وصل  بينما 
املبتعثني من كافة مناطق اململكة في عام 2006 إلى 147 لألطباء وبلغ عدد املبتعثني من غير 

األطباء 107 مبتعثني. 
ن القسم خالل عام 2008م من تطوير شؤون االبتعاث كافة واستغنى عن العمل الورقي  ومتكَّ
بعد أن أصبح احلاسوب وسيلته األولى الستقبال طلبات االبتعاث الواردة من كل األقسام مما 
التقدمي  نتيجة  من  بالتحقق  يتعلق  فيما  للطلبة  بالنسبة  األمور  تسهيل  على  كثيًرا  ساعد 

عبر املوقع اإللكتروني وكذلك من رفع كافة األوراق واملستندات  املطلوبة .
املتوفرة من وقت آلخر في  البعثات  ويحرص القسم في هذا املنحى على اإلعالن عن جميع 
الصحف أو في جميع أقسام املنظومة الصحية، وأيًضا على تقدمي كل ما يخدم طالبه ويحقق 
املتعلقة  اإلجراءات  كل  استكمال  على  مساعدتهم  خالل  من  وذلك  وتطلعاتهم  طموحاتهم 

بدراستهم وأمور جامعاتهم.
من جهة أخرى وضع القسم خطة خمسيه لالبتعاث منذ بداية من عام 2005م لتغطي غالبية 
العزيز  عبد  بن  سعود  امللك  جامعة  احتياجات  إلى  باإلضافة  الطبية  وغير  الطبية  األقسام 
ابتعاث  على  نفسه  الوقت  في  ويحرص  احلاجة،.  وفق  للتعديل  قابله  وهي  الصحية  للعلوم 
الطلبة إلى جامعات عاملية مرموقة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي خاصة تلك التي 

تضم أقساًما نادرة قد تستقطب عددا كبيرا من الطالب السعوديني.
واملستقبلية  تلبية االحتياجات احلالية  استهدف  االبتعاث  إنشاء قسم  أن  ومما يجدر ذكره 
الطبية  واخلدمات  الكفاءات  بأفضل  وتزويدها  الوطني  للحرس  التابعة  للمستشفيات 
والصحية للمرضى، لذلك فهو يعمل باستمرار على استقطاب الطلبة املميزين من أجل رفع 
مستوى اخلدمة الصحية في شتى املجاالت وحتقيق االستفادة من اخلبرات احمللية و العاملية. 
كما أن ابتعاث املوظفني يفتح املجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه 

مصلحة العمل. 

269 مبتعًثا يف تخ�س�سات �سحية خمتلفة

244 طالبة يف كلية �لتمري�س بجدة 

املنتظمات  الطالبات  عدد  إجمالي  ارتفع 
طالبة،   244 إلى  بجدة  التمريض  بكلية 
اجلامعة  مدير  معالي  موافقة  بعد  وذلك 
 49 قبول  على  الربيعة  الله  عبد  الدكتور 
مع  العامة  الثانوية  خريجات  من  طالبة 

مطلع العام الدراسي احلالي. 
والتسجيل  القبول  قسم  موظفات  وتولت 
التحاق  متطلبات  كافة  تلبية  الكلية  في 
الفحوصات  شملت:  التي  بالكلية  الطالبات 
تطعيم  مثل  ـ  الالزمة  والتطعيمات  الطبية، 
حسابات  وفتح  ـ  الفيروسي  الكبد  التهاب 
ضمن  أسمائهن  وإدراج  للطالبات،  بنكية 

لوائح املوارد البشرية.
إعداد  الطالبات  شئون  قسم  تولى  بينما   
املستمرات  الطالبات  بني  تعريفي  برنامج 
واملستجدات وإطالعهن على جميع األنظمة 
مثل  من  بالكلية  بها  املعمول  والتعليمات 
الطالبات  نادي  نشاطات  الرسمي،  الزي 
إلى  وما  األكادميي  واإلرشاد  االجتماعي، 

ذلك.
الدكتورة  اجلامعة(  )نبض  لـ  ذلك  ذكرت 
وفيقة عبد الرحيم عميدة الكلية وقالت أما 

بالنسبة لعضوات هيئة التدريس اجلديدات 
العام  هذا  بداية  مع  الكلية  استقبلت  فقد 
عشر عضوات و27 مساعدة تدريس ليرتفع 

إجمالي العدد إلى 62 عضوة.
التدريس  مساعدات  بني  من  أن  وأوضحت 
بهيئة  ُأحلقن  الالتي  السعوديات  من   22
جامعات  إلى  البتعاثهن  متهيًدا  التدريس 
املاجستير  درجتي  على  للحصول  غربية 
و  التمريض  مجال  في  منهن   14 والدكتوراه 
في  وواحدة  املساعدة  الطبية  العلوم  في   7
تسعى  الكلية  إدارة  وأن  اإلجنليزية،  اللغة 
خالل  ذلك  لتسهيل  يلزم  ما  كل  الستكمال 

عامهن األول بالكلية.
إلى  ناصر  سيما  الكلية  ابتعثت  وقد  هذا 
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  جامعة 
املاجستير  درجة  على  للحصول  األمريكية 
تاج  وسارة  التمريضية،  العناية  مجال  في 
للحصول  ببريطانيا  نوتنجهام   جامعة  إلى 
اإلجنليزية  اللغة  في  املاجستير  درجة  على 
إلى  حافظ:  وعزيزة  بغيرها،  للناطقني 
جامعة لوزافيـل بالواليات املتحدة للحصول 

على درجة املاجستير في علم التشريح.

 ح�سانة جديدة ..

العناية  حضانة  فهي  الثالثة  أما  تتتع    
سريًرا   40 بسعة  الوالدة  حلديثي  املركزة 
هم  الذين  ج   اخلدَّ املواليد  وتستقبل 
بحاجة إلى أجهزة تنفس ومحاليل وريدية 

أو جراحة أو نقل دم.
القسم  هذا  خدمات  من  ويستفيد  هذا 
كافة  الوطني  احلرس  وموظفو  منسوبو 
لني  احملوَّ املواليد  إلى  باإلضافة  وعائالتهم 
إشراف  حتت  اململكة  مستشفيات  من 
املركزة  العناية  في  متخصص  طبي  فريق 
السيف  سيف  الدكتور  وبإدارة  للمواليد 
مركزة  عناية  واستشاري  الوحدة  رئيس 

الطب.  بكلية  املساعد  واألستاذ  للمواليد 
احلضانات  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
واملعدات  األجهزة  بأحدث  دة  مزوَّ الثالثة 
وكاميرات  والسالمة  األمان  وأجهزة  الطبية 
لالستقبال  قسم  إلى  إضافة  مراقبة 
باألمهــــات  خاصـــــة  ومراقبــــة  زيارة  ونوافذ 

واآلباء.

طالب �جلامعة ي�ساركون يف �ليوم �لعاملي ملر�س �ل�سكري

شارك طالب كليات الطب والعلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض بالرياض 
العاملي للتوعية مبرض السكري والذي أقيم باملركز  اليوم  األربعاء املاضي في 
التجاري ـ جيان، وساهم الطالب في برامج توعية وتثقيف أفراد املجتمع بهذا 
للمصابني.  بالنسبة  معه  والتعامل  منه  الوقاية  وكيفية  وتداعياته  املرض 
وبلغ عدد املشاركني من كلية الطب أكثر من  11 طالبًا  و 10 طالبات  من كلية 
التوعوية  واملنشورات  املطويات  من  عددًا  توزيع  النشاط  وتضمن  التمريض 
وهدايا وكذلك عمل فحص مجاني للسكر في الدم وشمل الفحص حوالي 85 

رجاًل و 200 إمرأة .

تتمة �ل�سفحة �الأوىل
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  �ل�سعف �لعام يف �لعربية �لف�سحى... م�سبباته وكيفية جمابهته وعالجه؟ 
ن�سو�س مناهج �للغة ال تنتمي للع�سر وال ت�ستوعب تغري�ته

أو  سردية  أو  كانت  أدبية  العربية  باللغة  نصوًصا  نقرأ  كلنا 
معظمنا  يكاد  ذلك  ومع  بها..  الكتابة  يهوى  وبعضنا  شعرية، 
ونحوها  قواعدها  دراسة  من  بالنفور  اإلحساس  في  يشتركون 
عام  كل  مطلع  مع  التضخم  في  آخذة  ظاهرة  وهي  وصرفها، 
مسببة ضعًفا واضًحا في مستوى الطالب دارسي موادها؛ مما 
أحدث أثاًرا سالبة على مهاراتهم وقدراتهم في التفكير واحلوار 
البناء، وانسحب هذا الضعف على مختلف املواد العلمية التي 
ع محتواها.. فما  ال ميكن أن تصاغ إال عبر هذه اللغة مهما تنوَّ

أسباب هذا الضعف؟ وما احللول املقترحة ملواجهته؟
توجهنا ملجموعة من طالبات  وأستاذات كلية التمريض بجدة 
كمنهج  العربية  اللغة  من  النفور  أسباب  حول  نستطلعهن 
كيفية  عن  نظرهن  وجهات  على  التعرف  وحاولنا  دراسي؟ 
وأهمية إتقانها؟ ثم استأنسنا بآراء بعض املهتمني واملختصني 
الذين كتبوا في هذا املجال سواٌء في كتب أو صحف أو مواقع 

إلكترونية.

الزهراني أسماء  حتقيق: 

ضعف بني دارسات اإلجنليزية
حتدثت في البداية الطالبة أسماء ز. فقالت 
إن ظاهرة ضعف الطالبات في اللغة العربية 
بالتخصصات  امللتحقات  بني  واضحة  تبدو 
العلمية التي تعتمد اإلجنليزية لغة تدريس، 
ا لسن  وذلك العتقادهن السائد بأنهن عملّيً
في حاجة إلى إتقان العربية!! وبالطبع هذه 
فكرة خاطئة؛ ألنها تصور األمر كما لو كان 
العملية  اإلنسان  شخصية  بني  ا  تاّمً فصاًل 
واالجتماعية، أو كما لو أنه حاجز عظيم بني 
على  أنه  وأرى  واملجتمع،  التخصصات  تلك 
العكس من ذلك؛ إذ ينبغي أن يهدف تدريس 
العلمية  الكليات  وطالبات  لطلبة  العربية 

إلى اندماج اجلانبني عبر الوسائل التالية:
على  القدرات  وتنمية  األلسنة  تقومي  ـ 
عن  بعيًدا  تام  بفهم  والتعبير  التفكير 

الضحالة والسطحية.
ـ التهيئة للتعامل مع قضايا العلم املعرفية 
ثم  ومن  واستيعاب،  بعمق  والتطبيقية 
منهج  والدارسات  للدارسني  العلم  يصبح 

تفكير وأسلوب حياة.
في  جميًعا  والطالبات  الطلبة  دور  تعظيم  ـ 
الثقافة العلمية بلغة  خدمة املجتمع ونشر 

بسيطة يسهل فهمها وذيوعها. 
العربية  اللغة  تدريس  يسهم  أن  في  األمل  ـ 
لطالب وطالبات الكليات العلمية في إعداد 
التعليم  دائرة  توسيع  على  قادرة  أجيال 
عن  األم  باللغة  الكليات  هذه  في  ا  تدريجّيً
املعرفة،  إنتاج  في  الفعالة  املشاركة  طريق 
ودفع حركة التقدم العلمي والتقني بنصيب 
ودورها  املجيدة،  أمتنا  تاريخ  مع  يتناسب 

الرائد في مسيرة احلضارة اإلنسانية. 

عاملي  تواصل  املتقنة..  اللغة 
اللغة  م  تعلُّ إن  ف.  م.  نورة  الطالبة  وتقول 
املنتج  التواصل  من  نوًعا  يحقق  وإتقانها 
بني الشعوب، ومن املهم أن يتقن الفرد لغته 
م حاجات  األم حتى يتمكن من خاللها تفهُّ
اللغة  أن  ذلك  حاجاته،  وحتقيق  اآلخرين 
ثقافي  ووعاء  الشعوب،  بني  تفاهم  وسيلة 
والسكينة..  السالم  حتقيق  في  يساهم 
وبالطبع فإن اللغة العربية من أهم اللغات 
لغة  ألنها  إتقانها؛  املسلم  على  يجب  التي 
الوحيدة  والعتبة  واحلديث،  الكرمي  القرآن 
الشريعة  أسرار  إلى  للوصول  واألساسية 

وتطبيقها في أرض الله. 

ر تكرار وتعقيد ُمنفِّ
باألسباب  اخلاص  السؤال   على  وإجابة 
العربية  للغة  القامتة  النظرة  وراء  الكامنة 
عدم  فضلت  طالبة  قالت  دراسي؟  كمنهج 

تتعلق  النظرة  هذه  أسباب  إن  اسمها  ذكر 
باحملتوى والعرض،  فمن حيث احملتوى مثاًل 
آلخر،  عام  من  ر  تتكرَّ نفسها  الدروس  جند 
وإغفال  اجلامدة  القواعد  على  التركيز  مع 
النصوص األدبية اجلميلة، كما نالحظ تكراًرا 
للنماذج واألمثلة بصورة ال تالئم ثقافة هذا 
العصر. أما من حيث العرض فال يخفى علينا 
الناجت عن  املادة  الواضح في عرض  التعقيد 
الفصل بني القاعدة وتطبيقاتها. ثم أرجعت 
من  زميالتها  معظم  ونفور  نفورها  مشكلة 
املادة إلى نقص التطبيقات من جهة، ونقص 

التشويق والتجديد فيها من جهة ثانية.

حتفيز املتفوقات واملوهوبات
رزان  الطالبة  اقترحت  املادة  دراسة  ولتسهيل 
خطاب حتفيز الدارسني والدارسات على إثراء 
اللغة عبر املسابقات واألنشطة املتنوعة، وكذلك 
دعم املادة عبر حتفيز املتفوقات واملوهوبات من 
واإلجناز  الكتابة  على  وتشجيعهن  الطالبات 
إلى  أيًضا  وأشارت  لزميالتهن،  قدوة  ليكنَّ 
عالقة اللغة بتوجيه خطوط مستقبل األفراد 
واألمم ومتيزهم. ورأت أهمية تطوير احملتوى 
اجلامد، ليكون مرًنا ومتالئًما مع احتياجات 
بقية املواد األخرى في التخصص، ومع ثقافة 
القواعد  من  التخفيف  ضرورة  مع  العصر، 
اقترحت  ثم  استعمالها.  إلى  حاجة  ال  التي 
على  مكثفة  تطبيقات  وفق  املادة  تدريس 

القراءة والكتابة. 

تعليم تقليدي جامد
في اجلانب املقابل طرحنا املشكلة على عدد 
أسماء  األستاذة  فابتدرت  األستاذات،  من 
العربية،  اللغة  ـ احملاضرة بقسم  عبد امللك 
احلديث  ـ  بجدة  العزيز  عبد  امللك  بجامعة 
الطالب  نفور  من  كبيًرا  جزًءا  لعل  فقالت: 
الصورة  إلى  يرجع  العربية  منهج  دراسة  عن 
القامتة التي كونتها جتربة طويلة من التعليم 
على  اللغة  يقصر  تعليم  وهو  التقليدي، 
تطبيقاتها،  عن  ويفصلها  اجلامدة،  القواعد 
التي  الفكرة  بنية  عن  اجلملة  بنية  فيفصل 
تتنفس من خاللها. وهذه صورة غير حقيقية، 
مهارات  مجموعة  من  يتألف  اللغة  فمنهج 
اللغة،  مستوى  في  تتم  عقلية  وعمليات 
فليست القواعد النحوية والكتابية والبالغية 
وتثميرها،  األفكار  لبناء  ومنهًجا  طريقة  إال 
وحدات  أنها  على  معها  التعامل  ميكن  فال 
عقول  في  تفريغه  يتم  اجلاهز  احملتوى  من 
جميع  في  اللغات  مواد  ُتعدُّ  ولهذا  الطالب. 
البرامج التعليمية حجر الزاوية، فهي بخالف 
بقية املواد التعليمية تدخل في تكوين مهارات 
وانتماءاته،  شخصيته  وتشكيل  اإلنسان 

بأفكاره  وناطًقا  ومفكًرا  عاقاًل  كائًنا  بوصفه 
ومن  اآلخرين،  مع  التواصل  عبر  ليطورها 
هنا كانت مادة أساسية يجب على كل طالب 

اجتيازها بنجاح ليتخرج.
 

القص واللزق املهارة اللغوية
مادة  أستاذة  ـ  التوم  األستاذة جناة  وتؤيد 
امللك  بجامعة  التمريض  بكلية  التغذية 
سعود للعلوم الصحية ـ هذا الرأي من واقع 
أن  املالحظ  من  إن  وقالت  مغايرة،  جتربة 
يعتمدن  عمل  بأوراق  يكلفن  الطالبات حني 
على االقتباس الكامل من اإلنترنت بطريقة 
تضعف  الطريقة  وهذه  واللصق،  القص 
مهاراتهن اللغوية، ومن واقع جتربتي أرى أن 
الضعف اللغوي عائق كبير في استيعاب املادة 
العلمية والتفاعل معها، وإذا كان هذا يحدث 
مع اللغة االجنليزية التي يتعلمنها حديًثا، 

فهو ينطبق بكل تأكيد على اللغة العربية.

التقنية فك االرتباط باللغة
احلارثي،  خلود  األستاذة  وتضيف   
بجامعة  العربية  اللغة  بقسم  احملاضرة 
الطائف قائلة: في األجيال السابقة لم نكن 
يطرح  الذي  األمر  املشاكل،  هذه  مثل  جند 
دورها  برغم   - مثاًل  التقنية  أثر  عن  تساؤاًل 
في تطور وسائل التفكير- في ذلك الضعف 
ارتباط  وفك  اللغوية،  النماذج  تشويه  عبر 
انغماسهم  بسبب  اللغوي،  بتراثهم  الناشئة 
اإلشكال  لعل  أو  املبتذلة.  االنترنت  لغة  في 
على  احلالية  املناهج  قدرة  عدم  في  يكمن 

تطوير محتواها في سبيل التوافق واالقتراب 
من/مع معطيات العصر وقيمه ولغته.  

 لغة اإلنترنت هي السبب!!
التقنية  بخصوص  املالحظة  هذه  وقادتنا 
منى  األستاذة  على  آخر  سؤال  طرح  إلى 
للبنات  التربية  بكلية  احملاضرة  محمد 
وعدم  التقليدي  بالتعليم  ق  يتعلَّ بجدة، 
مواءمته لطالب اليوم نظًرا الختالف أمناط 
في  ا  وتلقّيً إنتاًجا  املعلومات  مع  التفاعل 
االتصاالت  بسرعة  يتسم  الذي  العصر  هذا 
فيه  يعد  لم  والذي  املعلومات،  وتبادل 
املجدية؟  الوحيدة  الطريقة  يشكل  الكتاب 
العربية  اللغات  مناهج  واضعو  كان  إذا  وما 
موضحة:هذه  فعلقت  بهذا؟  حتديدا  أخذوا 
اليوم  املجتمع  منها  يعاني  تواصل  مشكلة 
تأتي  التي  التقنية  لغة  ولغتني:  جيلني  بني 
مستهلكة،  مبتورة  قصيرة  جمل  شكل  في 
النموذجية.  املهذبة  الرصينة  الكتاب  ولغة 
األجيال الناشئة اليوم تكاد تنسى استعمال 
الكتابة  أدوات  والورقة، النغماسها في  القلم 
إن  نقول  أن  ميكن  نفسه  وبالقدر  التقنية، 
لغة االنترنت وطابعه التواصلي القائم على 
احلوار بعبارات وجمل قصيرة ومبتورة غالًبا، 
إنشاء  على  الناشئ  اجليل  قدرة  أضعف  قد 
نالحظ  إننا  بل  مكتملة،  وفقرات  نصوص 
هذه الصعوبات حتى في مستوى بناء العبارة 
العمليات  ينعكس سلًبا على  وهذا  الواحدة، 
اإلدراكية وطرق حل املشكالت، فتجد الواحد 
متماسكة  فكرة  بناء  يستطيع  ال  منهم 

ومناقشتها من جوانبها واخلروج بنتيجة ما، 
وهذا يعني أيًضا عجزهم عن حل مشكالتهم 
مبفردهم. وهي أزمة ينبغي حلها بطريقتني 
ينبغي  جهة  فمن  األخرى،  تكمل  إحداهما 
راقية، تعتمد  بإدخال أساليب حوارية  البدء 
وبذلك  التطبيقات،  في  القصيرة  اجلمل 
ثم  مفرداته،  انتقاء  في  الطالب  يرتقي 
النص  في جو  ا  تدريجّيً الطالب  إدخال  يتم 
موضوع  بناء  من  يتمكنوا  حتى  املكتمل، 
مختلف  من  معينة  فكرة  يعالج  مكتمل، 

جوانبها ويخرج بنتائج مقبولة.

مشكلة واضعي املناهج
احملاضرة  الكشي  عائشة  لألستاذة  قلنا 
تعد  لم  طيبة:  بجامعة  العربية  اللغة  بقسم 
بل  جامدة،  لقواعد  مدعاة  اللغوية  احلاجات 
اللغة  تعد  حيث  عملية،  حاجات  أصبحت 
الهوية في عصر  مرتكًزا في مواجهة مشاكل 
العوملة وذوبان اخلصوصية الثقافية. وسألناها: 
ـ في مناهج  الكالم  ـ على ضوء هذا  رأيك  ما 
في  أساس  كمتطلب  العربية  اللغة  تدريس 
اجلامعات والكليات؟ وما تعليقك في أن جزًءا 
من املشكلة يكمن في أن املنهج عامٌّ وال يراعي 
مثال؟  واآلداب  العلوم  بني  التخصصات  تنوع 
وتدريًسا،  دراسة  العربية  اللغة  مادة  فأجابت: 
االتصال  أساليب  تطوير  ضمن   أساًسا  تعد 
والتواصل، والضعف فيها ينعكس على مستوى 
مشكلة  تعد  لم  وهي  كافة.  املواد  في  الطالب 
الطالب وحدهم، بل أصبحت مشكلة واضعي 
وفي  أيًضا.  بتطويرها  واملختصني  املناهج، 
جميع أنحاء العالم تعد مواد اللغة والتاريخ 
ا الجتياز أي برنامج دراسي، وهو  متطلًبا أساسّيً
مطلب يلح علينا نحن املسلمني بشكل أقوى، 
كي ال نضع لغتنا وثقافتنا في مواجهة الغزو 
والتفكك من قبل وسائل التقنية احلديثة التي 
ذوبت الفوارق بني اللغات والثقافات، وال سبيل 
ملواجهة ذلك إال عبر توثيق صلة اجليل الناشئ 
بثقافته من خالل حتبيبه إلى مدونات التاريخ 

والثقافة وتقريبه من لغتها. 

حشو وتطبيقات لنصوص ميتة 
أبرز  إن  فتقول:  عائشة  األستاذة  وتوضح 
حشوها  هي  العربية  اللغة  مناهج  مشاكل 
ال  ميتة،  نصوص  من  تطبيقاتها  واختيار 
ودائرة  والطالبة  الطالب  عالم  مع  تتواءم 
أفكارهما. وال تراعي الفروق بني التخصصات 
يركز  أن  عائشة  األستاذة  وتقترح  املختلفة، 
القواعد  من  املستعمل  على  املناهج  واضعو 
واألساليب، وأن يتجنبوا النصوص امليتة التي 
ال تنتمي للعصر وال تستوعب تغيراته، وبدال 
من تلك النصوص تقترح أن تؤخذ نصوص 

التطبيقات من القرآن والسنة، التي ستؤدي 
أغراًضا عملية عديدة لتدريس اللغة العربية 
والطالبة  الطالب  ربط  منها  وقراءة،  كتابة 
بجذورهما الثقافية والدينية، ومنها تعليمهما 
خالل  من  الصحيحة  التفكير  بناء  أساليب 

بنية اجلملة والفقرة والعبارة السليمة.

استخدام عملي قليل للفصحى
الكرمي  عبد  الدكتور  األستاذ  وُيرجع 
عدم  إلى  اللغة  في  الضعف  بعض  بكار 
والنطق،  الكتابة  في  القواعد  استخدام 
املمارسة  أو  بالتجربة  االهتمام  عدم  أي 
أخطاءه  خاللها  من  الطالب  يستبني  التي 
)حول  كتابه:  في  ويقول  فيها،  يناقش  ثم 
تدريس  في  نعاني  إننا  والتعليم(  التربية 
العربية من مشكلة استخدام الطالب  اللغة 
للقواعد في الكتابة والنطق، فالطالب مثاًل 
واجب  أنه  ويعرف  الفاعل  تعريف  يحفظ 
الرفع، ويعرف تعريف املضاف إليه وأن حكمه 
ال  يقرأ؛  أو  يتكلم  حني  لكنه  اجلر،  وجوب 
مع  التعامل  في  الصواب  وجه  إلى  يهتدي 
ذلك، فيرفع ما حقه اجلر وينصب ما حفه 
الرفع... والسبب في هذا هو قلة االستخدام 
التي  التمارين  وقلة  للفصحى،  العملي 
يحلها الطالب. وللتخفيف من هذه املشكلة 
ميكن للمعلم أن يكلف طالًبا بتحضير كلمة 
م زمالؤه  قصيرة يلقيها أمام زمالئه، ثم يقوِّ
األخطاء النحوية التي وقع فيها ويناقشوها 
معه، كما أن باإلمكان تكليف الطالب بشكل 
أو  الكرمي  القرآن  من  جزء  إعراب  أو  كتيب 
إذاعي..  برنامج  في  املوجودة  األخطاء  تتبع 
ويعقد لكل ذلك حلقات نقاش مشتركة بني 

املعلم وطالبه.

رداءة خط وضعف في الصيغ
العزيز  عبد  بن  صالح  الدكتور  ويسوق 
العربية  اللغة  وتعليم  املناهج  أستاذ  صار  النَّ
سعود  امللك  بجامعة  التربية  بكلية  املشارك 
بتاريخ  )الرياض(  صحيفة  نشرته  مقال  في 
فقال:  األسباب،  من  عدًدا  2007م  أبريل   20
دت أسباب ظاهرة ضعف الطالب في  لقد تعدَّ
نتيجة  أنها  يرى  من  فهناك  العربية؛  اللغة 
وهناك  العربي،  الوطن  في  العامية  انتشار 
املدرسة  بني  اللغة  ثنائية  إلى  يرجعها  من 
أن  يرى  من  الباحثني  ومن  والشارع،  والبيت 
تصميم  سوء  بسبب  هو  إمنا  الضعف؛  هذا 
املدرسية  الكتب  أن  كما  املدرسية،  املناهج 
بواقع  واالرتباط  التشويق  عنصر  ينقصها 
الطالب وحياتهم ومتطلباتهم، وتأخر أساليب 
تعود  إنها  يقول  من  وهناك  الطالب،  تقومي 
ومنهم  تدريسه،  وطريقة  وتأهيله  املعلم  إلى 

أسباب الضعف:
•تكرار الدروس والنماذج واألمثلة بصورة ال تالئم ثقافة العصر 	

•التركيز على قوالب جامدة وإغفال النصوص اجلملية والرصينة 	
•تعقيد واضح في عرض املادة، ونقص عنصري التشويق والتجديد 	

•التعليم التقليدي املعتمد على احلفظ دون الفهم واإلدراك 	
•االقتباس الكامل من اإلنترنت بطريقة القص واللصق 	

•لغة اإلنترنت املبتذلة واملبتورة سبب في تشويه النماذج اللغوية وتفصل الناشئة  	
عن تراثهم اللغوي

•انغماس الناشئة في أدوات الكتابة التقنية وإهمال الورقة والقلم 	
•عجز املناهج احلالية عن تطوير محتواها وسوء تصميمها 	

•عدم استخدام القواعد في الكتابة والنطق 	
•قلة االستخدام العملي للفصحى، وقلة التمارين 	

•انتشار العامية  وثنائية اللغة بني املدرسة والبيت والشارع 	
•عوملة الثقافة واالستعاضة باللغات األجنبية بداًل من العربية.  	

•ضعف املعلم وتأهيله وقلة خبرته واختالل طريقته في التدريس 	
•عدم اهتمام وسائل اإلعالم املختلفة باللغة الفصيحة 	

•اإلغراق في القواعد النظرّية، على حساب النصوص املرتبطة بحياة الطالب املعاصرة 	
•كثرة الطالب في الفصل الواحد، وكثرة أعباء املعلمني وضيق الوقت املتاح للتعلم. 	

•كثرة وسائل الترفيه وامللهيات 	
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من يرجعها إلى الطالب نفسه وعدم جديته 
ورغبته في إدراك املهارات األساسية في اللغة 
ووسائله  اإلعالم  يحمل  من  وهناك  العربية، 
املختلفة مسؤولية هذه الظاهرة اخلطيرة... 
لغة  األسباب  هذه  أورثت  فقد  يكن،  ومهما 
ضعيفة باهتة على ألسنة أبنائها، كما أورثت 
النحوية  األخطاء  من  جملة  بها  املتحدثني 
اخلط  في  ورداءة  واإلمالئية،  واللغوية 
والكتابة، وركاكة وضعًفا في الصيغ والروابط 
اجلهرية،  القراءة  في  ومشكالت  األسلوبية، 

وقصورًا في الفهم واالستيعاب.

 إدراك املشكلـــة ومعاجلتها
الضعف  عالج  أن  النصار  الدكتور  ويرى 
وعي  إلى  يحتاج  لكنه  عسير،  وغير  ممكن 
وبسرعة  أواًل،  املشكلة  بخطورة  وإدراك 
وتعاون  اجلهود  وبتضافر  ثانيًا،  املعاجلة 
ثالثًا.  اللغة  هذه  على  والغيورين  املخلصني 
قرارات  إلى  اجلهود  تلك  ذلك، حتتاج  وفوق 
شجاعة تترجم نتائجها إلى برامج وأنشطة 
داخل  العربية  اللغة  بتعليم  ترتقي  وخطط 

املدرسة، وتهتم بسالمتها خارجها.
تسعى  أن  والتعليم  التربية  وزارة  على  إن 
نفوس  في  العربية  اللغة  مكانة  إبراز  إلى 
الناشئة والطالب في جميع مراحل التعليم 
حبها  تنمية  على  جاهدة  تعمل  وأن  العام، 
وتكافئ  بها،  اعتزازهم  وتقوية  نفوسهم،  في 
الذين  وحتاسب  فيها،  واملبرزين  املبدعني 
يتعمدون اإلساءة إليها في البيئة التعليمية. 
ميول  بتنمية  االهتمام  من  فالبد  أخيرًا، 
وأن  العربية،  اللغة  نحو  الطالب  واجتاهات 
تنتشر في بيئة التعليم الشعارات التي تشير 
إلى أن رفعة األمم من رفعة لغتها، وقوتها من 

قوة لغتها.

تعليم العربية فوضوية ارجتالية
يقول الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي 
عضو مجلس الشورى في  مساقه بالعدد 245 
من صحيفة اجلزيرة بتاريخ 23 ربيع الثاني 
بني  العربّية  ضعف  أسباب  من  إن  1429هـ: 
ـ:  املنهاجّية  التعقيدات  إلى  إضافة  ـ  أبنائها 
ميها؛ ألن هؤالء املعّلمني مبتلون  ضعف معلِّ
بعامّياتهم من جهة، وباللغات األجنبّية من 
كثيرة،  جوانب  من  وباإلعالم  آخر،  جانب 
وبتعليم ركيك للغة العربّية في نهاية املطاف 
ومنذ بدايته. فإذا صلح الكتاب املقّرر، اختّل 
عمل املعّلم لضعف تأهيله، وضاع الطالب في 

طالسم، ال تزيده إاّل عمى على عماه.
طالب  لتعليم  املعّدة  الصفحة  قارّنا  فإذا 
بالصفحة  العربّية  لغتهم  العاّمة  الثانوّية 
حلظنا  اإلجنليزّية،  اللغة  لتعليمهم  املعّدة 

مجال  فال  الصفحتني.  بني  الواضح  الفرق 
أو  للخطأ،  اإلجنليزّية  اللغة  صفحة  في 
االجتهاد، أو التخمني، أو التعّصب خلصوصّية 
إمالئّية ُقطرّية ما. كّل رمز ال بّد أن يوضع في 
نصابه، وكل إشارة، أو طريقة كتابة، أو عالمة 
لذلك سيجد  موضعها متامًا.  مقّن  ترقيم، 
إليه،  ُيطرح  فيما  مّطردًا  منطقًا  الطالب 
عليه  فيسهل  عقله،  يحترم  مّتسقًا،  ونظامًا 

فهمه واستيعابه مهما كان عنه أجنبّيًا.
في  العربّية  اللغة  تعليم  معضالت  من  تلك 
عن  ينفصل  ال  جزء  وهي  العربّي.  العالم 
املنظومة الفوضوّية االرجتالّية التي يعيشها 
العالم. ويتابع: ومن املعضالت األخرى  هذا 
"األهرام  ملحق  إليها  يلفتنا  التي  كذلك 
النظرّية،  القواعد  في  اإلغراق  التعليمي: 
على حساب النصوص احلّية املرتبطة بحياة 
تفريعات  في  التوّسع  مع  املعاصرة.  الطالب 
املراحل  في  الطالب  يحتاجها  ال  قواعدّية 
العاّمة  الثانوّية  طالب  شأن  فما  نيا.  الدُّ
واملفعول  الفاعل  اسم  عمل  بحاالت  مثاًل 
 - صيغ  إعراب  منه  لُيطلب  املبالغة،  وصيغ 

األحوال  )في  به  متّر  ولن  يستعملها  ال  قد 
االعتيادّية!(- 

صعوبات ومشكالت وتعطيل
األستاذ الدكتور أبو أوس إبراهيم  يقول 
العربية  اللغة  بقسم  األستاذ  الشمسان 
وراء  تقف  التي  األسباب  إن  اآلداب  بكلية 
وأن  ومتداخلة  متعددة  اللغوي  الضعف 
احملاوالت العالجية التي تقدم بها املتصدون 
لذلك هي محاوالت نظرية؛ منها ما هو واقعي 
ومنها ما هو بعيد عن الواقع على أن األسباب 

األساسية الكبرى، هي:
النحو،  العربية:  اللغة  في  خاصة  صعوبات 
الكتابة. مشكالت تعليمية: اضطراب املناهج، 
املعلم، إهمال  التعليم، قلة خبرة  سوء طرق 

الطالب، كثرة املتعلمني، قلة الوقت.
تعطيل اللغة العربية عن وظيفتها والعزوف 
عنها: مزاحمة العامية لها. ومزاحمة اللغات 
األجنبية لها في التعليم، واإلعالم، واحلياة 

العامة. وربطها باإلبداع األدبي وحده.
وميكن القول أخيًرا إن ثمَّ فرًقا بني َضعفني: 

ضعف في املهارات اللغوية وضعف في العلوم 
اللغوية، ولكٍل أسبابه وعالجه.

إلى  فمرده  اللغوية  املهارات  في  الضعف  أما 
نحو  على  العربية  م  تعلُّ يبدأ  الطالب  أن 
الثانية؛ لكنه ال يجد من  يشبه تعلمه للغة 
م  فتعلُّ املهارات.  إتقان  له  يكفل  ما  التعليم 
اللغة يحتاج إلى وقت طويل، وتدريبات كثيرة 
العام؛  التعليم  يتيحه  ال  وهذا  متواصلة، 
الطالب  كثرة  منها  كثيرة  ألسباب  وذلك 
املعلمني،  أعباء  وكثرة  الواحد،  الفصل  في 
العلوم  وكثرة  للتعلم،  املتاح  الوقت  وضيق 
اهتمام  وقلة  الطالب  بتعلمها  يطالب  التي 
وإهمال  والدرس،  بالتحصيل  نفسه  الطالب 
وطلب  احلقيقي  مبستواه  ورائه  من  أهله 

النجاح كيفما اتفق، ثم كثرة األمور امللهيات 
أثناء  تقام  رياضية  مباريات  من  الدرس  عن 
في  أخرى  ومشاهدات  كله،  الدراسي  العام 
إضاعة  شأنه  من  ذلك  كل  غيره،  أو  التلفاز 
وقت الطالب. أما الضعف في العلوم اللغوية 
مبصطلحاتها  الطالب  جهل  إلى  فمرده 
واعتمادهم على احلفظ في تعلمها ال الفهم 
العلوم  هذه  وحتصيل  والتحليل.  واإلدراك 
طويل  وقت  إلى  يحتاج  املرضي  الوجه  على 
وإلى تدريبات خاصة. وكل هذا غير ميسر في 

التعليم العام أو اجلامعي.

وسائل العالج
ـ  الشمسان  بروفسور  يواصل  ـ  العالج  أما 

وإدراك  الصارمة  في وضع اخلطط  فيتمثل 
وإعادة  حتصيلها،  على  والعمل  األولويات 
التعليم  في  االختبارات  طرائق  في  النظر 
املسألة،  في هذه  والصرامة  واجلامعي  العام 
املسيرة  تعوق  التي  املشكالت  معاجلة  ثم 
أعباء  تخفيف  مثل  من  اجلاّدة  التعليمية 
املعلم وتهيئة الظروف املساعدة على اإلجناز، 
وتوسيع  معارف،  وحتديث  تدريبه  وإعادة 
مداركه واالهتمام بجواهر األمور ال أعراضها 
الوقت  وعلومها  اللغة  إعطاء  ثم  وأشكالها، 
وتوفير  ا،  ُمرضّيً إتقاًنا  إلتقانها  الكافي 

الوسائل املعينة على التعلم.
العملية  طرفا  يختلف  ال  النهاية  في   
واألستاذ  والطالبة  الطالب  التعليمية 
الفكري  بالنضج  اللغة  في عالقة  واألستاذة 
تكرار  أن  على  واتفقن  للطالب،  والعقلي 
املستعملة،  غير  القواعد  وكثافة  احملتوى، 
األساس  املشاكل  هي  التطبيقات  ونقص 
آراؤهن  والتقت  املادة،  من  الطالب  نفور  في 
على كون احلل يكمن في تكثيف التطبيقات 
واقتصار  العرض  ووسائل  احملتوى  وجتديد 

القواعد على املستعمل منها. 
نضيف أن حل هذه املشكلة يكون بالتعاون بني 
أو  األستاذ  فعلى  التعليمية،  العملية  طرفي 
األستاذة مراعاة الفروق الفردية بني املجموعات، 
كل  حاجات  وفق  والعرض  احملتوى  وتكييف 
مجموعة وتخصصها، وعلى الطالب أو الطالبة 
في  واملشاركة  بإيجابية،  املنهج  مع  التفاعل 
أن  خبراء  ويرى  وإثرائها.  التطبيقات  أداء 
أكثر  اإلجنليزية  اللغة  وسيادة  الثقافة  عوملة 
ق أحد  خطورة على العربية من االستعمار. وعلَّ
االلتحاق مبعظم  أن  بالقول: طاملا  املشاركني 
الوظائف يقتضي إجادة احلاسوب وإجادة اللغة 
اإلجنليزية؛ فإن استمرار هذا الوضع على مدى 

50 عاًما سيؤدي إلى موت اللغة العربية.

د. النصـار

أ.د. الشمسان

د. الفيفي

أ.د. بكار

�سعـــــف �ملهــــــار�ت �للغويــــــة للطالبات �القتبــــــا�س �لكامــــــل من �الإنتــــرنت يحُ

التوصيات:
•إدخال أساليب حوارية راقية تعتمد اجلمل القصيرة في التطبيقات. 	

ا الجتياز أي برنامج دراسي. •اعتبار مواد اللغة متطلًبا أساسّيً 	
•اختيار نصوص التطبيقات من القرآن والسنة. 	

•إبراز مكانة اللغة العربية في نفوس الناشئة والطالب في جميع مراحل التعليم  	
العام، وتنمية حبها في نفوسهم، وتقوية اعتزازهم بها.

• مكافأة املبدعني في اللغة وحتفيزهم، ومحاسبة من يتعمدون اإلساءة إليها.  	
•االهتمام بتنمية ميول واجتاهات الطالب نحو اللغة العربية. 	

•إعادة النظر في طرائق االختبارات في التعليم العام واجلامعي. 	
•تخفيف أعباء املعلم وإعادة تدريبه وحتديث معارفه وتوسيع مداركه. 	

• االهتمام بجواهر األمور ال أعراضها وأشكالها. 	
ا. • إعطاء اللغة وعلومها الوقت الكافي إلتقانها إتقاًنا ُمرضّيً 	

• توفير الوسائل املعينة على التعلم. 	
•أن تكون الفصحى هي الوحيدة املستعملة داخل الصفوف الدراسية.  	

• نشر املكتبات العامة في كل األحياء واألنحاء.  	
•تشجيع الكتابات األدبية الفصيحة بكافة أنواعها.  	

•االهتمام الشديد باملرحلة األولى في إعداد الناشئة.  	
•التركيز على التدريب واملمارسة. 	

• تقدمي احملتوى املناسب لكل فئة عمرية معينة. 	
• ومراعاة اهتمامات وميول وحاجات الناشئة عند بناء مقررات اللغة العربية. 	

• اإلعداد التربوي واألكادميي السليم والكافي ملعلمي اللغة العربية. 	
• التنويع في طرق التدريس ملقابلة الفروق الفردية. 	

•االهتمام باستخدام مصادر التعلم املنوعة. 	
• دمج الطالب في أنشطة لغوية غير صفية. 	

•وجوب التخلي عن اخلادمات األجنبيات في مجال تربية الناشئة.  	
•تفعيل دور األسرة في تنمية ميول واستعدادات أبنائها، وإكسابهم املهارات اللغوية. 	

•إدخال شرط إتقان العربية ضمن الشروط املطلوبة لاللتحاق بالوظائف.  	
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والتفاؤل،  واحلماس  اإلصرار  يها  وُيزكِّ الرغبة،  تنمو  حينما 
وتتفاعل معها قيم الصدق واإلخالص؛ فإن األهداف تتحقق 
واآلمال  وصعوبات،  عقبات  من  اعترضها  مهما  الله  بإذن 
الكبيرة ال بدَّ لها من نفوس كبيرة لتحيلها إلى واقع... هكذا 
كان األستاذ محمد بن زيد العريج املدير التنفيذي للشؤون 
التمريض  كلية  تشغيل  ورئيس  الصحية  بالشؤون  املالية 
واإلحصاءات  والبيانات  األرقام  لغة  عشق  بالرياض.. 
هدفه  د  حدَّ عريكتها..  له  فالنت  صغره؛  منذ  وامليزانيات 
واملالية؛  اإلدارية  اخلبرة  بناء  مشقة  على  وصبر  بوضوح، 

فهان عليه طول الطريق. 
احللوة  بلدة  مواليد  من  إنه  الشخصية  بطاقته  تقول 
مدينة  إلى  األسرة  انتقلت  ثم  متيم  بني  حوطة  مبحافظة 
الرياض، متزوج وأب لست بنات وثالثة أوالد، ويحمل درجة 
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم االجتماعية. أجرت معه 
)نبض اجلامعة( حواًرا طوياًل داخل املنصب وخارجه، فصبر 
عها، وكانت لنا هذه السياحة اللطيفة  على نوع األسئلة وتنوِّ
في حياته العلمية والعملية واألسرية واالجتماعية، ونود أن 

نصحب القارئ معنا عبر هذا املشوار:

فهم  من  متكنت  الله  وبفضل  الفكرة،  هذه 
متطلبات العمل بقدر أكبر، وال أنسى الدعم 
في  املسؤولني  من  نتلقاه  كنا  الذي  املباشر 
رئاسة احلرس الوطني لتحقيق ذلك الهدف 

.
وبخصوص الفشل واإلحباط؛ فأنا بطبيعتي 
من  الكثير  ولدي  متفائل  شخص  دائًما 
الشعور  ينتابني   لبلوغ هدفي، وقد  اإلصرار 
املتعلقة  األمور  بعض  عن  الرضا  بعدم 
بعملي لسبب ما؛ ولكن لم يبلغ حد الشعور 

باإلحباط أو االجتاه إلى مجال آخر .
مجال  في  النجاح  ملعايير  بالنسبة  أما 
أداء  في  اإلخالص  فهي:  املالي  العمل 
وجه  وعلى  اآلخرين،  مع  والوضوح   ، العمل 
يستند  الذي  الصالحية  اخلصوص صاحب 
الصحيحة،  املالية  املعلومات  على  بقراراته 
وأما معايير الفشل فهي عكس ذلك بالنسبة 

للمسئول املالي .
وإذا حتدثنا عن الربح فإنه يعتمد ذلك على 
أن  إال  متارسه،  الذي  النشاط  ونوع  طبيعة 
األمر في احملصلة النهائية مرتبط ببعضه، 
دون  ويستمر  عماًل  تزاول  أن  ميكن  ال  إذ 
ماهية  على  يعتمد  ذلك  ولكن  ربح،  حتقيق 
هناك  يكون  ال  بحيث  للربح  املعقول  احلد 

استغالال لآلخرين.

أخضعوا منزلي للتفتيش!!
في  محرجة  ملواقف  تعرضتم  أن  حدث  هل 

مجال نشاطكم؟
ـ ال يخلو مجال العمل من املواقف احملرجة 
لم  فإذا  اآلخرين خاصة،  الرتباطه مبصالح 
عملك؛  أداء  في  ودقيًقا  حريًصا  دائًما  تكن 
هذه  ومن  املتاعب،  من  الكثير  تواجه  فقد 
النقدية  املبالغ  في  نقٌص  أنه حدث  املواقف 
عندما  املالية  اإلدارة  صندوق  لدى  املتوفرة 
التي  الشركة  أثناء عمل  كنت مديًرا مشارًكا 
سابًقا،  فهد  امللك  مستشفى  تدير  كانت 
املوظفني  مع  التحقيق  إجراءات  وضمن 
وأن  التحقيق،  لذلك  أخضع  أن  مني  ُطلب 
هذه  عن  املسئولني  كأحد  منزلي  ش  ُيفتَّ
محرًجا  موقًفا  ذلك  ل  فشكَّ النقدية،  املبالغ 
السنوات  في  خاصًة  وقته،  في  ولعائلتي  لي 
األولى من بداية حياتي املهنية، ولكن بعد أن 
أصبحت  احلادثة؛  هذه  في  األمور  اتضحت 
قناعتي بأنه ال تأثير لشيء ـ مهما كان سلبًيا 
شفافية  بكل  يعمل  كان  إذا  اإلنسان  على  ـ 
يتضح  أن  بد  ال  كل شيء  فمصير   ، ووضوح 

حتى وإن أستغرق األمر بعض الوقت.

منافسة ألصحاب اخلبرة
وكيف  بدأت؟  أين  التعليمية...  مسيرتكم 
الشؤون  ملجال  اختياركم  دوافع  وما  كانت؟ 
التي واجهتكم في  العقبات  املالية؟ وما هي 

بداياتكم العملية؟  
ـ بدأ مشواري التعليمي في املرحلة االبتدائية 
الثانية  السنة  حتى  اخلرج  محافظة  من 
االبتدائية، ثم بعد ذلك انتقلت أسرتي إلى 
مدينة الرياض فواصلت دراستي فيها حتى 
أكملت املرحلة الثانوية، ثم ابتعثت للدراسة 
الوطني  احلرس  رئاسة  قبل  من  اخلارج  في 

سنة 1979 م  وتخرجت  سنة 1983م 
كان  فقد  النشاط  لهذا  وبالنسبة الختياري 
سوف  أنني  واعتقادي  الشخصية  برغبتي 
املرحلة  أما  املجال.  هذا  في  جناًحا  أحقق 
مباشرة  التخرج  بعد  بدأت  فقد  العملية 
باحلرس  الطبية  باخلدمات  بااللتحاق 
كمتدرب  بالعمل  ُأحلقت  حيث  الوطني، 
بالرياض  فهد  امللك  مستشفى  في  إداري 
التخرج،  حديثي  الزمالء  من  مجموعة  مع 
وذلك بغرض تأهيلنا لوظائف إدارية قيادية 
أجنبية  شركة  وجود  وبحكم  املستشفى،  في 
مشغلة للمستشفى )HCA( فقد كان ذلك 
قدًرا  منا  يحتاج  كبيًرا  حتدًيا  لنا  بالنسبة 
اإلداري  العمل  أساليب  لتعلم  اإلصرار  من 
خبرة  ميلكون  أشخاص  ملنافسة  احلديث 

طويلة في هذا املجال.

معياران للنجاح
وأنتم  بإحباط  أو  مبعاناة  أحسستم  هل 
تسعون إلى حتقيق طموحاتكم ؟ وما معايير 
الربح  وهل  مجالكم؟  في  والفشل  النجاح 
خدمات  لتقدمي  وسيلة  أم  أساسية،  غاية 

أشمل للمواطن؟
حقيقية  معاناة  هناك  تكن  لم  نظري  في  ـ 
بدأتها  فقد  العملي،  مشواري  بداية  في 
أقسام  جميع  في  تفصيلي  بشكل  بالتدريب 
يعارض  بالرغم من وجود من  املالية  اإلدارة 

قر�أ من جديد م�سرية حياة تحُ
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مع خادم احلرمني امللك عبداهلل

تغليب اخلاص على العام أمر 
محزن 

وما  عملك؟  في  واحلزن  باملرارة  تشعر  متى 
أنها حققت  التي شعرت  املؤثرة  املواقف  هي 

لك بعض طموحاتك؟
ـ أشعر باملرارة واحلزن عندما اسمع أو أشاهد 
املصالح  فيها  م  ُتقدَّ التي  األحداث  بعض 
تعطيل  في  وتتسبب  العامة،  على  اخلاصة 
عاملنا  في  الشعوب  لبعض  النمو  عجلة 

املعاصر.
العملية  مسيرتي  في  املؤثرة  املواقف  من 
من  املالي  لإلشراف  رئيًسا  اختياري  قرار 
الوطنية  الكفاءات  من  كبيرة  مجموعة  بني 
الوطني؛  احلرس  منسوبي  من  اجلامعية 
فقد كانت داًفعا كبيًرا لي في بداية مشواري 
املهني، وكذلك عملي منسقًا رئيسيًا لعملية 
الداخلية  األطراف  مع  الذاتي  التشغيل 
باحلرس  الصحية  للشئون  واخلارجية 
الوطني؛ خاصة اإلدارات املعنية بوزارة املالية 
ا للتعامالت  حيث تطلب ذلك  تغييًرا جذرّيً
املالية غير املباشرة إلى مباشرة بني الشؤون 
املالية،  ووزارة  الوطني  للحرس  الصحية 
للعاملني  التزامات  ذلك من  ترتب على  وما 

واملوردين .

مشاركة في تغييرات مهمة
ماذا حققت من إجنازات في عملك؟

ـ إنني أشعر بالسعادة والفخر عند استعراض 
بها   مر  التي  املتعاقبة  الزمنية  احلقب 

وما  الوطني  احلرس  في  الصحي  القطاع 
سعادتي  وتزيد  جذرية،  تغييرات  من  شهده 
مبساهمتي مع الذين أحدثوا تلك التغييرات 
إلى  الصحية  الشؤون  أوصلت  التي  الهامة 
املالي  اجلانب  أن  حيث  اآلن؛  عليه  هي  ما 
واملعلومات املالية تعتبر ركيزة هامة إلحداث 
الشؤون  تبرز  الله  من  فبفضل  تغيير،  أية 
مع  املالية  تعامالتها  مجال  في  الصحية 
سمعتها  يواكب  الذي  باملستوى  اآلخرين 
الطيبة املتميزة، فال توجد عليها مديونيات 
ودورته  املعتاد  التشغيل  نطاق  تتجاوز 
متميزة  عالقة  وجود  مع  القصيرة،  الزمنية 
معها  تتعامل  التي  األخرى  القطاعات  مع 
بشفافية  املالي  املجال  في  الصحية  الشؤون 
قد  أيًضا  الصحية  الشؤون  أن  كما  ووضوح، 
الوطنية،  الكفاءات  أبرزت نخبًة متميزة من 
وانتقل بعضهم إلى مؤسسات أخرى وتولوا ـ 

بفضل من الله  ـ مناصب قيادية فيها.

صفات املدير الناجح؟ 
اإلدارة فن أم شطارة؟ وما مدى تقبل القوى 

العاملة معكم ملنهج وأسلوب إدارتكم؟
األخرى،  العلوم  كبقية  قائم  علم  اإلدارة  ـ 
وعلى  املدير الناجح أن يأخذ بأسسها كحد 
أداء عمله بشكل صحيح،  ليتمكن من  أدنى 
الذي  املكمل  األخر  اجلانب  يظهر  وهنا 
وحسن  وأسلوبه  املدير  بشخصية  يتعلق 
وجد  العامالن  اجتمع  ما  فمتى  معاملته، 

مديرًا ناجًحا.

العاملني  بزمالئي  لعالقتي  بالنسبة  أما 
االحترام  على  قائمة  فهي  املالية؛  باإلدارة 
أن  يجب  ما  لكل  وتوجيههم  لهم  والنصح 
حمايتهم  وكذلك  أعمالهم،  عن  يعرفوه 
على  كانوا  إذا  خاصة  اآلخرين؛  تسلط  من 
غير  كانت  إذا  أخطائهم  عن  والصفح  حق، 
مكافأتهم  و  مبنجزاتهم  واإلشادة  مقصود،ة 
عليها، وأال أنتقدهم أمام اآلخرين، وأرجو أن 

يكون ذلك محل قبول عندهم.

أنا دكتاتور أحياًنا!!
ومباذا  تطبقه؟  الذي  اإلداري  املنهج  هو  ما 
وما  الشهرة؟  ضريبة  وما  املبتدئني؟  تنصح 

تبعاتها؟
البيروقراطية  اإلدارة  بني  مزيج  منهجي  ـ 
التي  الدكتاتورية  وكذلك  والدميقراطية، 
أجلأ إليها في أضيق نطاق؛ خاصة إذا تولدت 
لدي القناعة بأنه البد من حسم أمر ما في 

وقت محدد.
ز  ونصيحتي للمبدئيني في املجال املالي تتركَّ
التدريب  على  احلصول  على  تشجيعهم  في 
العملي، أواًل ملنحهم الثقة بالنفس والتعامل 
ينتهجوا  أن  ثم  أفضل،  بشكل  اآلخرين  مع 
األمور  مع  التعامل  في  الشفافية  أسلوب 
رؤسائهم  مع  أولهما  االجتاهني  في  املالية 
واحلرص  مستقباًل،  مرؤوسيهم  مع  والثاني 
والصحيحة  الدقيقة  املعلومة  تقدمي  على 

لصانع القرار.
وإذا تعرضنا للشهرة وتبعاتها ففي اعتقادي 

أعمالنا  متطلبات  بني  اخللط  ميكن  ال  أنه 
يرى  العاقل  فاإلنسان  الشهرة،  يسمى  وما 
أن مسؤوليته قائمة، وال يجب أن تتأثر بأي 

وضع كان .

التطبيقات احلديثة حتاصر 
البيروقراطية

والوسائل  البيروقراطية  مع  تتعامل  كيف 
التقليدية في اإلدارة؟

ـ يتسم املجال املالي باحلساسية والدقة، وما 
صريحة  وموافقات  وثائق  من  ذلك  يتطلبه 
من  كثير  فيه  يبالغ  قد  وذلك  وواضحة، 
املديرين البيروقراطيني عند اتخاذ قراراتهم؛ 
إال أن الثورة املعلوماتية والتطبيقات احلديثة 
قد ساهمت في احلد من العمل البيروقراطي 
مما  إجراءاته  من  الكثير  وسهلت  البحت، 
على  املالية،  التعامالت  على  إيجاًبا  أنعكس 
البنكية والتحويالت  التعامالت  املثال  سبيل 
الدفع  وإجراءات  املوظفني،  لرواتب  اآللية 

اآللي والتوقيعات، اإللكترونية وغيرها.

الوالدان.. أدوار بعيدة عن 
التناقض

أوقاتكم؟  من  واألطفال  األسرة  نصيب  ما 
ونصيب أبنائك في مراجعة دروسهم؟

ـ أسرتي هي املالذ األمن لذاتي واجلزء األهم 
من  فتربيتهم  لألبناء  وبالنسبة  حياتي،  في 
أكبر املسؤوليات التي تقع على األبوين حيث 
يجب على كل منهما القيام بدوره بعيد عن 
والعدل  املساواة  من  أنه البد  كما  التناقض، 
في التعامل معهم ومنحهم التوجيه واحملبة 
فال  متوازنة؛  بأبنائي  وعالقتي  والعطف، 
تدليلهم  في  زيادة  فال  تفريط   وال  إفراط 
وال شدة في التعامل معهم، وأهم ما أحرص 
عليه أن أكون قدوتهم، وأن يكون توجيهي لهم 
باعتبارها  حياتهم  في  األولى  السنوات  منذ 
وأن  بعدها،  ملا  احلقيقية  التأسيس  مرحلة 
هؤالء  وأول  احترام  بكل  اآلخرين  يعاملوا 
حقها  عرفوا  إذا  ألنهم  والدتهم؛  اآلخرين 
حياتهم  من  ذلك  بعد  ما  صلح  روها؛  وبُّ

وأخراهم إن شاء الله ..
ساعات  وامتداد  أعمالنا  طبيعة  أن  والشك 
ال  قد  اليوم  من  املسائية  الفترة  إلى  الدوام 
األسرية  الواجبات  أداء  في  كثيًرا  يساعدنا 
أننا  إال  أفضل؛  بشكل  األبناء  مع  والتعامل 
نحرص كثيرًا بأن نعوضهم في أوقات أخرى 
عطل  في  أو  العمل  من  العودة  بعد  سواء 
احلقيقة  وفي  اإلجازات.  أو  األسبوع  نهاية 
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الدراسية  املراجعات  دور  في  الفضل  يعود 
في  كثيرًا  النشغالي  نظرًا  لوالدتهم  لألبناء 
املجال  هذا  في  علي  تتفوق  أنها  كما  الدوام 
بالنسبة  أما  منهم،  وقربها  خلبرتها  نظرًا 
ملتابعة األبناء في املدارس فإنني أحرص على 
ميكن  ما  أقل  وهذا  معهم  الدوري  التواصل 

عمله.  

قرارهم بأيديهم
يلتحق  أن  في  تطمح  جامعية  تخصصات 
إلى  توجيههم  في  تتدخل  وهل  أبناؤك؟  بها 

تخصص معني؟ 
بها  يلتحق  أن  أطمح  التي  التخصصات  ـ 
أبنائي؛ هي بال شك التخصصات التي جتمع 
بني طموحاتهم وقدراتهم وحاجة الوطن لها 
إمكاناتهم  حسب  لهم   يعود  اختيارها  وأمر 
قد  ما  لهم  أوضح  أن  عليَّ  أن  إال  وقدراتهم؛ 
ذلك  في  أو سلبيات  إيجابيات  من  يجهلونه 

التوجه .
اختيار  عليهم  أفرض  أن  ميكن  ال  ،طبعا 
طريق معني حتى وأن كان في وجهة نظري 
كما  فاألمر  فيه،   جناحًا  حققت  قد  أني 

أسلفت يعود لهم.

أبحث عن بصمة
بن  سعود  امللك  جامعة  عن  تعرف  ماذا 
نصيب  وما  الصحية؟  للعلوم  العزيز  عبد 
في  دورها  وما  إسهاماتكم؟  من  اجلامعات 

رأيكم؟
عبدا  بن  امللك سعود  بجامعة  يتعلق  فيما  ـ 
لعزيز للعلوم الصحية؛ فقد تشرفت بأن أكون 
أحد الذين ساهموا في خدمة نواتها كجامعة 
متخصصة )كلية التمريض بالرياض( حني 
نُت في رئاسة تشغيلها سنة 2003م، إضافة  ُعيِّ
وكي  للجامعة.  املالي  باجلانب  ارتباطي  إلى 

يكون لي دور في خدمة جامعاتنا فأنا أمتنى 
بارزة خلدمة  الذين لهم بصمة  أكون من  أن 
في  خاصة  املجاالت؛  جميع  في  الوطن 
مهنيًا  الرتباطي  والتعليم  الصحة  مجالي 
بهما، ذلك أن توفر املعلومة وربطها باجلانب 
تشغيل  مصروفات  العتماد  أساس  املالي؛ 
القطاعني على وجه  املتعلقة بهذين  املرافق 

اخلصوص.
الذي  الهام  الدور  أن  على  التأكيد  وأود 
فيما  الشعوب  نهضة  في  اجلامعات  تلعبه 
الوعي وإجراء  وزيادة  الثقافة  يتعلق بتنمية 
األبحاث التي تخدم مصالح هذه الشعوب ال 
السكاني  العدد  زيادة  أحد، ومع  يخفى على 
أكثر  احلاجة  تكون  فقد   املعيشة؛  وتكاليف 

إحلاحًا لدور اجلامعات جتاه مجتمعاتها.

إعادة النظر في مخرجات 
التعليم

والتعليم  العام  التعليم  مناهج  في  رأيك  ما 
اجلامعي؟

فالدليل  التعليم  مبناهج  يتعلق  فيما  ـ 
عدمه  أو  منها  االستفادة  على  القاطع 
التأهيل  مبستوى  النهائية  احملصلة  هو 
مؤسساتنا  من  تتخرج  التي  العاملة  للقوى 
لسد  منها  االستفادة  ومدى  التعليمية 
تعاني  تزال  ال  والتي  الوطنية،  احتياجاتنا 
األجنبية  العاملة  القوى  منافسة  من  كثيًرا 
املؤهلة. لذا يجب إعادة النظر في مخرجات 
التعليم وتوجيهها بشكل أفضل لسد حاجة 

الوطن من خالل التأهيل العالي ألبنائه.

أمتنى أن يواكب إعالمنا 
شفافية العصر

التلفاز والصحف... ما نصيبهما من وقتك؟ 
الع العام واألنشطة  وما مدى اهتمامكم باالطِّ

الثقافية عموًما؟
على  الغالب  في  للتلفاز  مشاهدتي  تتركز  ـ 
بينما  عنه.  النشغالي  وذلك  األخبار  تتبع 
أحرص على قراءة الصحف ولو بشكل سريع 
الرياض  صحيفتي  ومنها  مواقعها  عبر 
األخرى  الصحف  وبعض  واالقتصادية، 
اإلعالم  يرقى  أن  وأمتنى  والعاملية..  احمللية 
لدينا إلى مستوى أفضل مما هو عليه اآلن؛ 
عالم  في  النوعية  النقلة  ظل  في  خاصة 
ومواكبة  العاملية،  االتصال  ووسائل  التقنية 
احلدث  نقل  في  الشفافية  مبستوى  العصر 

وطرحه.
أما عن اإلطالع  فرغم  ضيق الوقت إلى أن 
اهتم مبتابعتها  التي  املواضيع  بعض  هناك 
االقتصاد  مجال  في  عنها   والقراءة 
والسياسة محليًا وعامليًا أما عن الكتابة فإن 
واملقاالت  الشعر   مجال  في  قائم  اهتمامي 

االجتماعية.
فيما يتعلق باألنشطة الثقافية واحملاضرات 
اجلانب  هذا  في  مساهمتي  فإن  العامة؛ 
ـ  املثال  سبيل  على  ـ  ذلك  من  وأذكر  قليلة، 
باحلرس  الصحية  الشئون  جتربة  تقدمي 
الوطني لبرنامج التشغيل الذاتي في الغرفة 
وبعض  بالرياض،  الصناعية   التجارية 
الصحية  العسكرية  املدرسة  في  احملاضرات 

باحلرس الوطني.

أولوية  للسياحة الداخلية
تفضل  وأيهما  ا؟  رياضّيً نشاًطا  متارس  هل 

السياحة الداخلية أم اخلارجية... وملاذا؟
لي،  بالنسبة  ا  جّدً مهمٌّ  الرياضي  النشاط  ـ  
بعض  ملزاولة  املساء  في  وقتًا  واستقطع 
التمارين الرياضية حتى ولو لفترة قصيرة،  
الشديد،  باهتمامي  السياحة  حتظى  كما 
إلى  عائلتي  صحبة  على  كثيًرا  وأحرص 
في  سواء  واملتعة  الراحة  فيها  تتوفر  أماكن 
أميل  كنت  وإن  خارجها،  أو  اململكة  داخل 
للسياحة الداخلية لسهولة الترتيب لها في 

األوقات القصيرة.

لألزمة املالية أثر مباشر على 
النفط

العاملية احلالية على  املالية  ما تأثير األزمة 
على  انعكاساتها  وما  االقتصادي؟  النشاط 

الوطن؟
ـ الشك أن األزمة املالية احلالية أثرت بشكل 
في  للتمويل  الرئيسي  املصدر  على  مباشر 
طوياًل  يدوم  أالَّ  ونأمل  النفط،  وهو  اململكة 

ذلك  ألن  له،  احلالي  السعري  املستوى  عند 
رمبا يسبب تباطًؤ في اعتماد بعض املشاريع 
ما  أن  إال  منها؛  القائم  ومتويل  املستقبلية 
املستوى  على  إجراءات  من  الدولة  اتخذته 
من  به  تتمتع  ما  وكذلك  والعاملي،  احمللي 
ـ  مبساعدتها  كفيل  متينة؛  اقتصادية  بنية 
األزمة  تخطي  على  ـ  وعال  جل  الله  بإذن 
الراهنة، ويبقى اجلزء األكبر واألهم علينا 
مسؤولياتنا  بتحمل  املجتمع  أفراد  نحن 
واملساهمة  اقتصادنا،  في  الثقة  باستعادة 
في  اإلسهام  خالل  من  نهوضه  في 
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إلى  الرامية  الكبرى  الوطنية  مشروعاتنا 
قائمة  في  السعودية  العربية  اململكة  وضع 
ًما وتطوًرا على املستويني  الدول األكثر تقدُّ

والعاملي.  اإلقليمي 

األسرة والتعليم قاعدة 
أساسية لبناء مجتمع املعرفة

وكيف  خدماتكم؟  من  املجتمع  نصيب  ما 
بتعاليم  يتحلى  معرفة  مجتمع  نبني 

السمحاء؟ اإلسالم 
على  عمله  بأداء  اإلنسان  يقوم  عندما  ـ 

أكبر  ُيعدُّ  ذلك  فإن  املطلوب؛  الوجه 
املجتمع  من  جزء  فالفرد  ملجتمعه،  خدمة 

وسلوكياتهم. بأفراده  يبنى  واملجتمع 
يتحلى  معرفة  مجتمع  بناء  وبخصوص 
البد  نقول  السمحة؛  اإلسالم  بتعاليم 
األساسية  القواعد  على  ذلك  يرتكز  أن 
طبقت  فمتى  والتعليم،  األسرة  وهي  فيه 
هذين  خالل  من  السليمة  املعرفة  أساليب 
سبحانه  الله  فبإذن  ؛  الهامني  اجلانبني 
بشكل  الثقافة  هذه  تنتشر  سوف  وتعالى 

لها بشكل صحيح وسليم.  كبير ويؤسس 
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االن بدأت االنظار تتجه بقوة حملاربة داء السكري الذي يعتبر من اكثر االمراض شيوعًا في 
العالم وهو من أمراض العصر احلديث التى انتشرت كنتيجة سلبية للمدنية احلديثة والتى 
اصابتنا في منط حياتنا اليومية وخاصة املترفني، الذين ال يسألون عن الثمن وأصبح هذا الداء 
ينخر مثل السوس في العظام، وفقط اصبحنا نحتاج لرعاية صحية في محاولة للحفاظ على 
ماتبقى من شئ سليم واعادة تأهيل حتى يتأقلم املريض مع حياته بصورة تكون اكثر سهولة، 

هذا فضال عن االثار االقتصادية و االجتماعية .
وكما ينخر هذا الداء القاتل في جسم االنسان فهو يقوم بإستنزاف املوارد املادية و الى اي حد 

ندرك ونعي حجم هذا االستنزاف الذي يجعلنا نفكر و في النهاية كيف نلحق بسباق العوملة.
واليوم وفي اطار انتشار هذا الداء اخلطير مت اعادة تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة داء السكري 
بناًء على االمر السامي الكرمي، برئاسة وكيل وزراة الصحة املساعد للطب الوقائي الدكتور خالد 

الزهراني، ومبشاركة اعضاء كرام من كافة القطاعات الصحية باململكة.
حتى تتولى هذه اللجنة وضع خطة وطنية شاملة على مستوى هذا الوطن ميكن احلد من 

اثار ومخاطر هذا العدو.
ومضاعفاته  الداء  من  السعودي  املجتمع  حماية  وهي  اللجنة  هذه  رؤية  على  اطلعت  ولقد 
كمسئولية مشتركة بني جميع فئات املجتمع، ايضا رسالتها تعزيز الوعي الصحي من خالل 
االستخدام االفضل واالمثل للموارد حتى ميكن تخفيض معدالت االصابة بهذا املرض، رجائي 
يا دكتور خالد وأنت من الذين يتمتعون بحس وطني وكفاءة تستحق رئاسة هذه اللجنة التى 
ان تتوحد اجلهود وتوضع االستراتيجيات  انتظرناه من زمن طويل رجائي  الذي  هي االمل 
املنضبطة حتى ميكن تنفيذ مهام اللجنة، واهم قرار يجب ان يصدر من هذه اللجنة ان تنبثق 
خالد  يادكتور  والتثقيف  فالتوعية  توعوي  برنامج  اعداد  ميكن  حتى  وتثقيف  توعية  جلنة 
اصبحت االن استراتيجية عاملية ومحلية القت من التهميش الشيء الكثير وانتم بهذا احلس 
الوطني ستفعلونها، ثم بعد ذلك اللجنة االعالمية ونحن جميعًا نعرف الدور الكبير الذي 
يلعبه االعالم في هذا العصر ومهمتها التواصل عبر الصحف والقنوات الفضائية واحلذر من 

ان تكون اللجنة وقتية فقط في املناسبات.
وقبل زمن طويل كان ينادي الدكتور خالد الربيعان مدير مركز السكري بجامعة امللك سعود 
بالرياض وأسهب كثيرًا في املطالبة ببرامج توعوية وتثقيفية تساعد في التقليل من انتشار 
هذا الداء وما يعانية املرضى من املضاعفات وأذكر ان تقريرًا أظهر نسبة مرض السكري قبل 
اكثر من خمسة عشر عامًا والتى بلغت مابني 8% الى 10% وكان اجلميع ينادي بتفعيل البرامج، 
حتى وصلت النسبة الى رقم مفزع يتطلب تظافر جهود كل القطاعات مع هذه اللجنة، وكنت 
قد اطلعت على دراسة اجرتها جامعة امللك سعود بالرياض مفادها ان 30% أي ما يعادل ثلث 
عدد  ان  الدراسة  اوضحت  كذلك  الكلوي،  للفشل  معرضني  السعودية  في  السكري  مرضى 
املصابني بالفشل الكلوي بقدر لـ 12 ألف مريض يكلفون الدولة 700 مليون ريال سنويًا، إلى 

اين سنصل ... ال أعلم.
وقد بلغت نسبة انتشار هذا املرض عامليًا 190 مليون مصاب ومتوقع ان يزيد هذا العدد الى 
330 مليونًا في عام 2025م ويعيش 80% منهم في دول العالم الثالث، وفي اململكة تقدر النسبة 

بأكثر من %20.
الدكتور خالد الزهراني تفعيل مهام اللجنة وخروجها الى حيز التطبيق امر ليس بالسهل ولكن 
انتم ومن معكم من االعضاء ستبذلون اجلهد وستفتحون االبواب والنوافذ حتى نخرج من هذا 

النفق املظلم، الى بر االمان.

�إطاللــــة من جــــدة
 

�الأبعاد �الإن�سانية و�لقانونية 

يف �جلر�حات �ل�سيامية

إلي  السياميني  األطفال  فصل  عملية  تخضع 
إجراءات إدارية وقانونية معقده نوًعا ما، وان لم 
تبقى  ولكن  الطبي،  اإلجراء  إلى صعوبة  تصل 
هي املفتاح الذي تنطلق منه عملية اجلراحات 
السيامية، فال ميكن البدء باإلجراء الطبي قبل 
اكتمال شكله الشرعي والقانوني وفقا للمعايير 
الطب  مهنة  وألخالقيات  العاملية،  الطبية 
الطبي  الفريق  رئيس  يسعي  حيث  البشري،  
لفصل التوائم معالي الدكتور عبد الله الربيعة 

الشرعية  اإلجراءات  كافة  على  االطمئنان  إلي  ـ   العملية  بدء  قبل  ـ 
والقانونية واإلدارية؛ ابتداء من القناعة بعدم وجود أي محظور شرعي 
آو ديني، وأخذ كل االحتياطات الالزمة لنجاح العملية مع احلفاظ على 
صحة التوأم،  مروًرا باحلصول على موافقة ودعم موالي خادم احلرمني 
التأكد من  املباشر على  وإشرافه  الشديد  وانتهاًء بحرصه  الشريفني، 
موافقة أولياء أمور األطفال، وإطالعهم على كافة التوقعات والتصورات 
ية وتوقيع نهائي  ونسبة جناح العمليات، ثم تتويج ذلك مبوافقة خطِّ
منهم على إجرائها وذلك  دون أي ضغط عليهم آو إكراه تطبيقا لتعاليم 
البشري.   الطب  مهنة  وأنظمة  ألخالقيات  وتنفيًذا  احلنيف،  شرعنا 
التي  السيامية  للجراحات  الناجحة  التجارب  كل  من  ا  جلّيً ويتضح 
أجريت في مدينة امللك عبد العزيز الطبية حرص الفريق الطبي على 
ا من اكتمال ماهية الطفل السيامي قبل فصله؛ وهو  ا وعلمّيً التأكد طبّيً
الطفل الذي  تتوفر فيه مقومات احلياة كاملخ والقلب ونحوها، آما عند 
عدم توفرها لدى أحدهما آو كالهما؛ فال ُينصح بإجراء عملية الفصل. 
ر معالي الدكتور الربيعة عن ذلك إلحدى وسائل األعالم  وقد سبق أن عبَّ

بقوله:
واجلهاز  والكبد  كالقلب  األساسية  األعضاء  في  التوأم  "اشتراك 

في  الطبي  الفريق  يضع  والبولي  التناسلي 
متأنية،  ودراسة  ترٍو  إلى  حتتاج  صعبة  خيارات 
وعادة ما يتفق خبراء الطب مع رجال الدين في 
كان  إذا  اآلخر  حساب  على  بتوأم  التضحية  عدم 
الله  بإذن  التوأمني  لكال  احلياة  استمرار  متوقعاَ 
تعالى، ولكن يرى الكثير أن من املمكن التضحية 
بتوأم على حساب اآلخر إذا كانت حياة ذلك التوأم 
مهددة باخلطر وال يتوقع استمرارها. كما أن من 
األساسية  األعضاء  معظم  أن  تعالى  الله  فضل 
مثل الكبد والكلى واألمعاء من املمكن أن تقسم بني التوأم السيامي 

مع عدم اإلضرار بأي منهما ولله احلمد".
لدراسة  تخضع  السيامية  األطفال  حاالت  من  حالة  كل  أن  علًما 
متأنية من الناحية الدينية والقانونية واالجتماعية بجانب التقييم 

والدراسات الطبية، وتنصب تلك الدراسات على عدة نقاط أبرزها:
 ـ  التوأم السيامي شخص واحد أم اثنان؟

ـ طلب الوالدين  وموافقتهم على عملية الفصل  هل هو كاٍف إلجراء 
العملية؟ 

ـ نسب النجاح أو الفشل املسموح بها؟
ـ هل ُيضحى بتوأم على حساب اآلخر؟

وتعتبر هذه املعايير ـ بجانب التقييم الطبي ـ من ابرز النقاط التي 
ا  د مدى املوافقة على إجراء العملية من عدمها، فال يكفي نهائّيً حُتدِّ
االعتماد على النواحي الطبية فقط؛ بل هنالك معايير واشتراطات 
شرعية وقانونية تتوافق مع أخالقيات مهنة الطب البشري البد من 

األخذ بها قبل البدء في اجلراحة.. والله املوفق
الأ�شتاذ/ اأحمد اإبراهيم املحيميد 

م�شت�شار قانوين مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

ال�شكري .. والتوعية

عـبـدالـرحـمن املـغربـي

مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية املنطقة الغربية

�ل�ســــــــــعادة

ننساها  لكننا  ونعيشها؛  بنا  مترُّ  »السعادة..  
وكأنها طيف عابر تركنا وتركنا«. نذكر حزننا 
ينغص  أول حادث  عند  نقف  وننسى سعدنا، 
حياتنا، ونصُب لعناتنا على حظنا العاثر، نبكي 
مع همومنا؛ بينما مترُّ بنا حلظات سعيدة متأل 
قلوبنا فرحة وكأنها ال تستحق منا وقفة تأمل! 

غريب هذا اإلنسان، وأغرب منه طبيعته!!
يبكي  فاملرء  شعرة،  والبهجة  الدموع  بني 
وأي  يؤمله  شيء  أقل  غًدا،  ويضحك  اليوم 
شيء يسعده، ولكن هناك رحلة طويلة كثيًرا 
لكي  بها  للقيام  مضطرون  أنفسنا  جند  ما 
ننتقل من حال إلى حال، بعضنا يقف عند 
ًدا؛ وكأنه يرى  بداية الطريق إليها واجًفا متردِّ
أمامه بحًرا متالطم األمواج، وبعضنا يلقي 
اخلروج  إلى  سبيل  أالَّ  يعلم  ألنه  فيه  نفسه 
وغلبه،  املوج  إذا صارع  إال  وآالمه  أحزانه  من 
ثم ألنه ال يجد بينه وبني هذا املاء الغاضب 
ُألفة، وألنه يعرف أن الوقوف على هذه األرض 
الثابتة حتت قدميه لن يخرجه من همومه، 
وألنه يعرف بعد هذا أن هناك نهاية لرحلة 
عذابه مع البحر الثائر، وأنه سوف يصل حتًما 
إلى تلك اجلزيرة الصغيرة التي تبدو للبعض 
منا وكأنها من كوكب آخر.ولو أننا ذقنا طعم 
السعادة بعد أن نبلغ جزيرتنا الهادئة ونلقي 
بأجسامنا فوق رمالها؛ أللقينا بأنفسنا وسط 
املياه ورحنا نسبح بقوة، فهذه هي نهاية رحلة 

العذاب، وهذه هي احلياة في أروع صورها.
     عبد اهلل بن عبد الرزاق ال�شعد

طمـــوح كل �سخـــــ�س 

لكل شخص في هذه احلياة عدة   طموحات ولكن هناك 
طموًحا مشترًكا بني اجلميع وهو هدف محدد للكل، 
وتختلف طرق الوصول إليه من شخص إلى آخر، وهو 
طموح  النجاح؛  ذلك العنصر الفعال واملشترك واملتميز 

عن بقية الطموحات .
ومناذج  النجاحـ  كما  أشرناـ  تختلف باختالف األشخاص؛ 
حساب  على  جناحه  بأن  يكون  يبالي  ال  من  فهناك 

اآلخرين، وهناك من يحب أن  يكون جناحه وليد انعزال ووحدة، وهناك من 
يعشق النجاح عبر تتبُّع سقطات وهفوات غيره.. وهذا بالطبع جناٌح مبنٌي 
ا ال يحتاج إليه من عدة وأدوات  على حسد وغيرة. وهناك من  يتخلى عمَّ
ميلكها من أجل اإلسهام في جناح اآلخرين. فهو يحقق جناًحا ويعمل على 
مساعدة سواه كي يحقق طموحاته وينال حًظا من التفوق، ويعدُّ مثل هذا 

د وتكاثر لكان كافًيا مبنحنا اإلرادة  منوذًجا مثالًيا لو تعدَّ
والثقة الستعادة علومنا وحضارتنا من الرومان واليونان 
والغرب، وبالتالي نصبح مجتمًعا فعاالً تسوده قيم اإليثار 
وصور النجاح اجلماعي املشترك.. وليس غريبا أن يكون 
النجاح اجلماعي ذا قيمة؛ فلقد أمرنا خالقنا ومصورنا 
د على اجلماعة حتى  جلَّ وعال بالعمل اجلماعي وشدَّ

يكون املجتمع كاجلسد الواحد.
عزيزي القاري أين جتد نفسك بني هؤالء؟ ليس هذا سؤاالً يبحث عن 
إجابة  بقدر ما هو يحث على التأمل  في حالك، وعلى أوضاع من هم 

د لك طموحاتك، ويُعينك على حتقيقها.  حولك، ويحدِّ
عبد اهلل العتيبي

حملل برامج اإدارة احلا�شب الآيل

الصحية  الشؤون  بدايات  في  لنا  تأمَّ لو 
باحلرس الوطني كيف كانت وماذا أصبحت 
فنا بانتمائنا إلى منظومة عمالقة  اآلن؛ لتشرَّ
ملك  قمته  أعلى  في  يقف  شامخ  وصرح 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  اإلنسانية 
حفظه  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد 
أوائل  في  الصحية  الشؤون  حملت  الله. 
للحرس  الطبية  اخلدمات  ى  مسمَّ نشأتها 
الرعاية  عيادات  إدارة  بها  ومنوط  الوطني 

الصحية األولية فقط.
عيادة  في  الطبية  النشأة  هذه  نواة  متثلت   
خالل  الوطني(  احلرس  )طبيب  ى  مبسمَّ
مستوصف  ُأنشئ  ثم  الهجرية،  السبعينيات 
تطور  واحد  بطبيب  1380هـ  عام  الشميسي 
في  متعددة  بأقسام  عيادات  مجموعة  إلى 
الوطني عام  مناطق تواجد وحدات احلرس 
1388هـ، وبعد ثالث سنوات أي في عام 1391هـ 
ظهرت إلى الوجود اإلدارة العامة للخدمات 
الطبية لتتخذ هذه العيادات اسم: العيادات 
والعليا  العان  وخشم  بالشميسي  الشاملة 
التي أصبحت تعمل على مدار الساعة. وفي 
1402/11/62هـ افُتتح مستشفى امللك خالد 
بجدة وحلق به مستشفى امللك فهد بالرياض 

�سرح طبي وعلمي �سامخ

في 1403/8/19هـ، وكان تشغيلهما عن طريق 
اإلشراف  مكتب  إشراف  حتت  شركتني 
املرحلة  هذه  وشهدت  الطبية،  للخدمات 
انتقال عملية التشغيل من الشركات األجنبية 
إلى شركتني محليتني باالشتراك مع اثنتني 
عامليتني، وتأسس حينها املركز الوطني إلنتاج 
األمصال تزامنت معه توسعة مبنى األسنان 
واملبنى اإلداري واملدينة السكنية الطبية. وفي 
باملستشفيني  األسرة  عدد  ارتفع  1414هـ  عام 
املراجعني  عدد  بلغ  بينما  سريًرا،   891 إلى 
أنحاء  جميع  في  الصحية  الرعاية  ملراكز 

اململكة 1.871.547 مريًضا.
حقبة  بدأت  1994م  أغسطس  شهر  وفي   
االنطالقة والتطور الذاتي حتت إدارة معالي 
حتى  استمرت  اجلبار  العبد  فهد  الدكتور 
الطبية  اخلدمات  حتولت  وفيها  2003م، 
من  التشغيل  وانتقل  الصحية،  الشؤون  إلى 
الذاتي،  التشغيل  إلى  التعاقدية  املرحلة 
العليا  اإلدارية  في  السعوديني  نسبة  ووصلت 
فبراير  في  احلقبة،  تلك  وخالل   ،%100 إلى 
امللك عبد  اسم مدينة  ٌاطلق  2001م حتديًدا 
الرياض  مستشفيي  على  الطبية  العزيز 
العيادات  مركز  بالرياض  وافُتتح  وجدة، 

اخلارجية، ومركز جراحة وزراعة الكبد وطب 
وجراحة القلب، ومركز الرعاية طويلة األمد، 
للعناية  الشرمي  العاصي  بنت  فهدة  ة  ومبرَّ
املركزة واحلروق، ومركز الطوارئ اجلديد. وفي 
جدة فقد افُتتح مركز األورام إضافة إلى بعض 
التوسعات األخرى باملنشآت، أما في املنطقة 
ع عقد إنشاء مستشفى امللك  الشرقية فقد ُوقِّ
اإلمام  ومستشفى  باألحساء  العزيز  عبد 
وشملت  بالدمام.  فيصل  بن  الرحمن  عبد 
مالمح التطوير في تلك الفترة ترقية مرافق 
الرعاية  وتدشني  األولية  الصحية  الرعاية 
الرعاية  مراكز  وربط  املنزلية،  الصحية 
األولية باملستشفيات فضاًل عن توحيد الشراء 
ثم  املعلومات  شبكة  عبر  املركزي  والتوظيف 

مشروع التخلص من النفايات الطبية.
أهم  من  تعدُّ  أخرى  بدأت مرحلة  ذلك  وبعد 
ل في الشؤون الصحية  املراحل؛ بل ونقطة حتوُّ
ا ومرجعية  ا صحّيً التي أصبحت مركًزا أكادميّيً
طبية عاملية، وهي مرحلة معالي الدكتور عبد 
الله بن عبد العزيز الربيعة.. وتقف على رأس 
بالبنان  إليها  ُيشار  التي  الكبيرة  اإلجنازات 
العزيز  عبد  بن  سعود  امللك  جامعة  إنشاء 
للعلوم الصحية في 2005/3/16م التي كانت 

نواتها كليات التمريض والطب والعلوم الطبية 
واملعلوماتية  العامة  والصحة  التطبيقية 
العديد  الزاهر  العهد  هذا  وشهد  الصحية. 
من اإلجنازات والتوسعات مبدينة امللك عبد 
غسيل  مركز  توسعة  شملت  الطبية  العزيز 
الكلى بالرياض وجدة، ودمج غرف العمليات 
الوالدة  حلديثي  املركزة  والعناية  بالرياض، 
وغيرها في املناطق الثالثة الوسطي والغربية 

والشرقية.
مدينة  سمعة  رفعت  التي  اإلجنازات  ومن 
ا،  امللك عبد العزيز الطبية إلى إقليمًيا ودولّيً
النجاح  ذلك  عاملية؛  مرجعية  منها  وجعلت 
الباهر الذي حققته في اجلراحات السيامية 
الربيعة  الله  عبد  الدكتور  معالي  بقيادة 
ودعم غير محدود من سيدي خادم  وبرعاية 

عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
الدكتور  معالي  وأتاح  الله..  حفظه  العزيز 
للعديد من  الفرصة  الطبي  وفريقه  الربيعة 
األطباء والطالب للوقوف على هذه التجارب 
اكتساب اخلبرة في هذه اجلراحات  من أجل 
الناجحة.. وال ننسى هنا دور الشؤون الصحية 
املؤمترات  تنظيم  في  الوطني  باحلرس 
املواطنني  توعية  وبرامج  الطبية  والندوات 
مواكبة في ذلك أحدث ما وصلت إليه العلوم 
الطبية والصحية.. وميكن للراغبني في معرفة 
تاريخ هذه املنشأة العمالقة الرجوع إلى موقع 
رئاسة احلرس الوطني باإلنترنت، أو االطالع 
على تقرير اإلجنازات للعام 1425/1424هـ، أو 

املنظومة الصحية باحلرس الوطني.
عبد اهلل الدهم�س 

�لتحقيق �ل�سادق 

عن  باوتش  راندي  رحل   ، املنصرم  يوليو  في 
الدنيا،و ترك األثر في نفوس كثير من جهلوه 
لي  اعملوا  قال:  حينما   ، عرفوه  الذين  قبل 
جدران  أطفالكم  يشخمط  حينما   ، معروفًا 
احملاضرة  هذه  يفعلون!  اتركوهم   ، البيت 
ألقاها و هو في استمهال املوت ، جاءت بعنوان 
التي  طفولتك(  ألحالم  الصادق  )التحقيق 
ألقاها  في جامعته التي أحبها بصدق ، هي 
األخيرة بكل ماتعنيه! لقد أكد له طبيبه أن 
حياته ستستمر ما بني 3 إلى 6 أشهر ، حيث 
بدأ سرطان البنكرياس في هتك أحشائه ، و 
بّكاًء  لم يستغل راندي هذه احملاضرة ليكون 
يستجلب عطف الناس و ال مثاليا في تقدمي 
الكمبيوتر  ألستاذ  محضة  تقنية  محاضرة 
املتخصص في الواقع االفتراضي قبل أن يحمل 
أغراضه ، خصوصا و أنه يلقيها في جامعته 
األولى في أعمال التقانة ، بل كانت محاضرة 
في فلسفة احلياة ، في األخالق ، في التعامل 
املثمر ، في اإلصرار نحو حتقيق األحالم ، وفي 

االعتراف لذوي الفضل بأفضالهم!
 ، إخراجها  و  تصويرها  في  بسيطة   كانت   
لكنها ضربت أصقاع الدنيا و قدمته إلى كثير 
سيتأملون  أنهم  للحظة  يتوقع  لم  الذين  من 
تاركًا   ، باوتش  راندي  رحل  ملرضه!  منه  أكثر 
، وللدنيا كلها أجمل  أطفاله الثالثة لنفسه 
مشاريعه ، ومنها كتابه الذي حمل “احملاضرة 
األخيرة” ، و مشروعه الضخم Alice  ، الذي 
 ، الرياضية  التجريدية  من  البرمجة  أخرج 
،وكان هدفه القضاء  الروائية القصصية  إلى 
على تعقيدات البرمجة ، و إنهاء احتكارها ، 
بكل بساطة ، وهو مشروع هدفه تعليم أطفال 
 ، اجلافا  بلغة  البرمجة  االبتدائية  املدارس 
لكن باستخدام شخصية آلس ، بطلة القصة 

املشهورة آلس في بالد العجائب.
لقد خرج راندي خالدا بأعماله التي جتاوزت 
300 عمل ، بعد أن وضع يده على سر اخللود 
في أذهان الناس ، احلب الصادق غير املتكلف 
الهدف  العمل نحو حتقيق  و اإلصرار في    ،

لرخاء البشرية ، فمتى يفهم هذا املتزمتون . 
              على نا�شر
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�إطاللــــة من جــــدة
 

ل سعي العديد من اجلامعات واملراكز العاملية للخروج من  شكَّ
النطاق احمللي واالنطالق في اآلفاق الدولية؛ منهًجا حميًدا 
العقود  والعلمية خالل  األكادميية  نشر اخلبرات  ساعد على 

القليلة املاضية، فنشأت مبوجبه شراكات وقنوات للتواصل فيما بينها؛ بل ومن نتائجه املباشرة 
عالقات التوأمة مع جامعات ناشئة حتث اخلطا لترتفع عتبات في سلم العلوم واملعارف. وال شك أن 
جتارب كندا وأستراليا والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا تعدُّ رائدة في مجال التعاون األكادميي 
ر لها تسويق ما تراكم لديها من خبرات، فضاًلُ عن فتح أبواب كلياتها ومستشفياتها  والعلمي، فقد تيسَّ
ومراكز أبحاثها لكافة الطالب واملتدربني القادمني من مختلف إنحاء العالم. وساعدها ذلك على أن 
حتوز قصب السبق في العوملة األكادميية، وتأكيًدا لهذا القول؛ فإن من النادر أن جتد بلًدا لم ينتفع 

بعض أبنائه بخبرات تلك الدول وعلومها، ووطننا أمنوذج ماثل أمامنا على ذلك.
وعلى الرغم من حداثة نشأة جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية؛ إال أنها لم تتأثر 
بأي عقبات مصاحبة للبدايات، ولذلك فقد وضعت نصب عينيها حتقيق أقصى قدر من االستنارة 
بالتجارب العاملية في املجال البحثي واألكادميي واإلفادة منها، ولتحقيق ذلك ابتعثت املئات من 
ز  منسوبيها إلى أفضل اجلامعات وأعرقها وأشهرها، وسعت إلى تكثيف الدورات واملؤمترات التي ُتعزِّ
من قدرات وخبرات الكفاءات الوطنية العاملة لديها، وحرصت في الوقت نفسه على تطبيق مناهج 

حديثة مستوحاة من جتارب أثبتت جناحها في جامعات عاملية متميزة ومرموقة.
جت اجلامعة جهودها في هذا املنحى بإنشاء مجلس استشاري عاملي يضم نخبة من علماء  وتوَّ
وأكادمييني من ذوي الشهرة العلمية الواسعة؛ ليتولى تقدمي اخلبرة واملشورة التي تضمن احملافظة 
على املعايير املطبقة في املنظومة الصحية للحرس الوطني وترقيتها. ومن البدهي أن اخلروج 
عن نطاق احمللية إلى مجال أرحب وأوسع سيساهم في حتقيق رسالة هذه املنظومة بتقدمي أعلى 
مستويات الرعاية الصحية، وتوفير التعليم اجلامعي الصحي، إضافة إلى تبني وإجراء األبحاث 
الصحية واملشاركة في الصناعة الصحية واإلسهام في برامج  املجتمع مبا يؤدي إلى تكاملها 

ا، وريادتها ومتيزها عاملّيً
د. حممد بن �شعد املعمري

��ست�سار�ت طبية

احلمـــــل والربـــو

�س2: اأنا حامل يف ال�شهر الرابع و اعاين من مر�س الربو, ولذلك فقد داومت على ا�شتخدام بخاخ الربو .... فهل ي�شبب 

هذا البخاخ م�شاكل على اجلنني ؟ 

اأجاب على ال�شوؤال �شعادة الدكتور / عبد العزيز الداوود من ق�شم العناية احلثيثة و قال: 

ان البخاخات تعتبر العالج الفعال المراض الربو .  البخاخ الواقي الذي يحتوي علي مشتقات الكورتزون يعتبر آمنًا على اجلنني واألم وذلك مبني علي الدراسات الطبية 
العلمية.كذلك البخاخ )سالبتمور( الذي يستخدم عند اللزوم يعتبر آمنا واليوجد مضاعفات على اجلنني . واليوجد اعراض جانبية على االمهات احلوامل اكثر من 

النساء الغير احلوامل. البخاخ » اتروفن« الذي يستخدم في حاالت الربو املعقدة يعتبر كذلك امنا علي  اجلنني واالم.

 »خواطر اأكادميية«

�لعوملة �الأكادميية

العنف املنزلي هو الشجار  الذي يحدث بني 
إلى  ويصل  واحد  منزل  في  يسكنون  الذين 
االعتداء اجلسدي بالضرب أو الصفع أو الركل 
أو الدفع أو الرمي. ويحصل العنف املنزلي من 
قبل الذكور أكثر من اإلناث وغالًبا الكبير أكثر 
من الصغير، لذلك جند أن األب يعامل زوجته 
على  األكبر  االبن  يتسلط  أو  بقسوة  وأبناءه 

إخوانه الصغار ويضرب األخ أخته.
جرح  شكل  على  املنزلي  العنف  يكون  وقد 
باستخدام  اإلنسانية  واألحاسيس  املشاعر 
والتهديد  والصراخ  والشتم  النابية  األلفاظ 
والوعيد لبث اخلوف والرعب لدى أفراد األسرة 
والتحقير  والتقريع  التوبيخ  أسلوب  وانتهاج 

لتحطيم الشخصية واحترام الفرد لنفسه.
الفقيرة  األسر  في  املنزلي  العنف  ويحصل 
والغنية، املتعلمة وغير املتعلمة على السواء، 
ويتطور ويزداد مع الوقت إذا لم يكن هنالك 
إلى  العنف  هذا  يؤدي  وقد  إليقافه،  تدخل 
إلى  أو  األبوين،  انفصال  أو  األسرة،  تفكك 
تدمر  نفسية  وأمراض  اجتماعية  مشاكل 
تؤدي  تنتهي مبأساة  وقد  األسرة،  أفراد  حياة 
املنزل ليس هو  بحياة بعضهم.  والعنف في 
األسرية  اخلالفات  حلل  الطبيعية  الطريقة 
وتصحيح السلوك غير املرغوب فيه وال يقره 
دين وال شرع وال قانون. وآثاره على األطفال 
ا، وفي الغالب تكون مدمرة حلياتهم  سلبية جّدً

�لعنف �ملنزيل و�آثاره على �لطفل

املستقبلية حيث يعيشون في منزل غير مستقر 
وغير آمن ويالحظوا املشاعر احملطمة واملغلوب 
على أمرها لدى بعض أفراد األسرة، وقد يكونوا 
هم أنفسهم ضحايا هذا العنف ويكبرون وتزداد 
آالمهم وتتبلور شخصياتهم املهزوزة واحملطمة 
ويكونوا أصحاب طبائع حادة  وغير احملترمة 
وعدوانية أو انطوائيني يصعب عليهم التأقلم 

مع املجتمع والعيش في أمان واستقرار..
،ماذا نعرف عن العنف:

تؤذي  أفعال  ارتكاب  أو  ألفاظ  استخدام 
القوة،  أو  السلطة  استخدام  سوء  اآلخرين، 
سلوك عدواني خاطئ مكتسب وليس مخلوًقا 
معنا، منط وأسلوب حياة لبعض الناس حلل 

خالفاته ومشاكله على حساب اآلخرين.
األب  من  العنف  يحدث  املنزلي:  العنف  دورة 
ا على شكل  أو من أحد أفراد األسرة األكبر سّنً
دوري، ويزداد مع الوقت حيث يثار هذا الشخص 
من قبل أحد أفراد األسرة لتصرف ال يقبله أو 
الحتدام النقاش حول موضوع معني فيشتط 
احمليطة  والظروف  املوقف  وبحسب  غضًبا، 
يعتدي ذلك الشخص لفًظا أو ضرًبا على من 
حوله من أفراد األسرة املعنيني باألمر. وتوجد 
في الغالب مبررات لهذا السلوك العدواني أو 
الذين  هؤالء  من  كثيًرا  أن  ذلك  االستبدادي، 
وقد  باألسف  يشعرون  العنف  يستخدمون 
بفقد  ذلك  رون  ويبرِّ فعلوه،  ا  عمَّ يعتذرون 

أعصابهم وعدم السيطرة على أنفسهم، ولكن 
مل  ر سلسلة العنف من وقت إلى آخر ويتحَّ تتكرَّ
األطفال الضحايا نتائج هذا العنف األسري، 
وقد يدفعون حياتهم أو إصابتهم بإعاقات دائمة 

ثمًنا له. 
إيقاف العنف وطلب املساعدة: ال يتوقف العنف 
في غالب األحيان؛ وإمنا يزداد مع الوقت ما لم 
يكن هناك تدخل مبكر من أطراف خارج املنزل 
الوالدين،  العنف بني  إذا كان  من كبار األسرة 
وقد يقتضي تدخل أخصائيني نفسيني لوضع 
حدٍّ له وعالج أسبابه من جذورها. ويجب عدم 
وإيثار الصمت، فال الصغير يتحمل  السكوت 
قسوة  على  تصبر  املرأة  وال  الكبير،  تعسف 

الرجل.
املبادئ الصحيحة لتجنب العنف: يجب حل 
املشاكل أو اخلالفات داخل األسرة دون اللجوء 
إلى العنف بأشكاله املختلفة لفظية كانت أو 
األسرة  أفراد  جميع  مشاعر  احترام  جسدية، 
وصيانة كرامتهم، إذا كانت سلوكياتنا عدوانية 
االعتراف  إال  علينا  فما  العنف  ونستخدم 
املساعدة  طلب  ثم  أواًل  اخلاطئة  بتصرفاتنا 
ا أن نقول  لتجنب ذلك ثانًيا. ومن السهل جّدً
إننا ضد العنف املنزلي؛ ولكن قد جند صعوبة 

في التطبيق العملي داخل املنزل.
كيفية جتنب العنف املنزلي:

والسلوكيات،  احلميدة  الصفات  على  التعرف 

ومحاولة  األسرة  في  فرد  كل  لدى  اإليجابية 
بأهميته  فرد  كل  ليشعر  وتشجيعها  تنميتها 
وقيمته داخل محيط األسرة، طلب املساعدة 
بالضغط  الشعور  عند  اآلخرين  من  واملشورة 
يسوء  أن  قبل  طارئ  ظرف  نتيجة  النفسي 
احلال وحتدث مواجهة عدوانية مع أحد أفراد 
األسرة، ال جتعل من األمور واألحداث الصغيرة 
قضايا كبيرة وتغاضى عنها، أو حتدث عنها مع 
أفراد األسرة كي تزول، احلرص على املعاملة 
األسرة  أفراد  جميع  مع  دائًما  احلسنة 
والتلطف في التخاطب والرفق في التعامل، 
والرعاية  املتبادل  االحترام  على  احلرص 
النظر،  وجهات  اختالف  عند  حتى  احلنونة 
يكسبهم  الذي  اللعب  على  األطفال  تشجيع 
باملرح،  ويشعرهم  اجليدة  الرياضية  املهارات 
ومشاركتهم اللعب مع جتنب اخلصام والعدوانية 
واالمتناع عن قضاء الوقت في مشاهدة برامج 
العنف، احلديث مع األطفال عن مبادئ وقيم 
التعامل في ديننا اإلسالمي احلنيف واحترام 
تقاليد األسرة واملجتمع، مساعدة أفراد األسرة 
على حتمل مسؤولية تصرفاتهم وسلوكياتهم، 
وعدم إلقاء اللوم على اآلخرين، أن يكون الوالدان 
قدوة حسنة ألطفالهم في السلوك والتعامل مع 

اآلخرين.
ق�شم طب الأطفال - مدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية - الريا�س

        
 

يتألف العمود الفقري من 33 فقرة 
<Vertebra ، منها :-

<	•7 فقرات عنقية
<	•12 فقرة صدرية
<	•5 فقرات قطنية
<	•5 فقرات عجزية

<	•4 فقرات عصعصية
تتألف الفقرة من اجلسم والقوس . ويتوضع 

 . Disc )بني كل فقرتني قرص )دسك
وميتد على طول العمود الفقري رابطتان 

Ligaments أمامية وخلفية تساعدان على 
 حماية العمود الفقري أثناء االنثناء .

 - جسم الفقرة :
عبارة عن كتلة عظمية قصيرة اسطوانية ، 

يلتصق كل جسم بالذي يليه بواسطة قرص 
يبلغ سمكه ما بني ثلث أو خمس جسم 

الفقرة ، ويتكون هذا القرص من الغضروف 
الليفي ومن كتلة مركزية من نسيج لني 
، وتعمل هذه االقراص على التقليل من 

الثقل على اجسام الفقرات ، كما أنها تكسب 
 العمود الفقري قابلية االنثناء واحلركة .

 - قوس الفقرة :
يصدر القوس من اجلزء العلوي اخللفي 

 للجسم ، ويتألف من جزئني :
األول : قصير دائري ويتجه للخلف ويدعى 

Pedicle سويقة 
الثاني : على شكل صفيحة يدعى 

Lamina الصفيحة 
تلتقي الصفيحة مع الصفيحة من 

 �لعمود �لفقري

اجلهة األخرى فيتشكل من تلقائها ثقب 
Foramen ، وتتوالى هذه الثقوب فوق 

بعضها البعض مكونة “ القناة الشوكية “ 
 التي مير عبرها النخاع الشوكي .

 Notch بينما يوجد أسفل كل سويقة نقرة
، وكل نقرتني في فقرتني فوق بعضهما 

البعض يكونان حفرة أو ثقبًا Hole متر 
منه االعصاب واالوعية الدموية املغذية 

 للنخاع الشوكي .
ويختلف حجم الثقب من نقطة ألخرى ، 

فيبدي اتساعني ، أحدهما “ التوسع العنقي 
“ والثاني “ التوسع القطني “ حيث تخرج 
منهما االعصاب الكبيرة املتجهة لألطراف 

 العلوية واالطراف السفلية .

ومن املعروف أن اجلنني يكون داخل الرحم 
في وضع انثناء تام ، وهذا يؤدي إلى ايجاد 

تقعرين أوليني لألمام أحدهما قبيل العجز 
واالخر في العجز نفسه ، ثم يتكون تقعران 

ثانويان حتدبهما لألمام وهما التقعر العنقي 
 و التقعر القطني .

و الفقرتني األوليتني لهما خاصيات منفردة 
 توجد التعريف بهما .

- الفقرة االولى : الفقهة Atlas وهي الفقرة 
العنقية االولى وهي حتمل اجلمجمة ، وليس 
لها جسم ، وإمنا تتكون من كتلتني عظميتني 

جانبيتني ترتبطان بواسطة قوس أمامي 
وقوس خلفي ، وكل كتلة لها سطح علوي 
مقعد تربض عليه اجلمجمة ، والسطح 

السفلي دائري ومنبسط يتمفصل مع سطح 
شبيه له من الفقرة الثانية “ احملور “ وعلى 

اجلانبني يوجد نتوء عظمي ترتبط به 
الرابطة القوية لألطلس فتقسم الثقب إلى 

 جزئني ، أمامي صغير وخلفي كبير .
- الفقرة الثانية : احملور Axis متتاز بوجود 
نتوء عظمي يشبه الضرس غير حاد ، يصدر 

من جسمها ، وهو في حقيقته جسم االطلس 
الذي انفصل عنها وارتبط بجسم الفقرة 

الثانية “ احملور “ . ويدخل هذا النتوء في 
الثقب األطلسي فيشكل محورًا لها يسمح 

لها باحلركة املدارية والدائرية حوله . 
             

                         ر�شــا عبداهلل الهزاع
            معيده ت�شريح يف كلية الطب 

مركز �إلكرتوين للتربع بالدم

قام مجموعة من الشباب السعودي جزاهم الله خيرا بتأسيس موقع إلكتروني خيري للتبرع 
بالدم على شبكة اإلنترنت، ويعتبر املشروع األول من نوعه، ويحمل اسم

تأسيسه،  في  واملشاركني  املوقع،  على  القائمني  أحد  ويقول   www.freeblood.com
خلف اجلودي إن املوقع عبارة عن قاعدة بيانات، جتمع فيها أسماء وأرقام هواتف وفصائل 
البيانات  قاعدة  زادت  وكلما  العالم،  أنحاء  في مختلف  بدمه  التبرع  في  يرغب  من  كل  دم 
التي يحتويها هذا املوقع، كلما سهل على محتاجي التبرع وذويهم احلصول على متبرعني  
لدم،  واحتاج  )خالد(  اسمه  الرياض  في  مقيمًا  شخصا  أن  فرضنا  'لو  اجلودي  ويوضح 
املقيمني  عن  والبحث  اإلنترنت  شبكة  على  للموقع  الدخول  هو  فعله  ذويه  على  ما  فكل 
وكل  وعناوينهم  هواتفهم  أرقام  املوجودة  خالد،  دم  فصيلة  نفس  لديهم  ممن  الرياض  في 
املعلومات الضرورية اخلاصة بهم، وال بّد أن يكون من بينهم من هو جاهز على نحو سريع 
إلى  اجلودي  وأشار  واملثوبة.  األجر  ابتغاء  والتبرع  خالد  به  املوجود  للمستشفى  للذهاب 
على  اآلن  ويحتوي  تعالى،  لله  وقف  هو  بل  بتاتا،  الربح  إلى  يهدف  وال  خيري  'املوقع  أن 
إحدى  سجلت  أن  العالم'.يذكر  أنحاء  مختلف  من  املسجلني  من  شخصا   350 من  أكثر 
السيدات  بالدم، إلحدى  املتبرعني  توفير  في  كبير  دور  فيها  املوقع  لهذا  كان  التي  احلاالت 
التي أصيبت بكسور ونزيف داخلي، فيما توفيت ابنتها نتيجة حادث سي ر، وكانت فصيلة 
مسجلة  بأشخاص  االستعانة  متت  وقد  النادرة،  الفصائل  من  وهي   )-  B( نوع،  من   دمها 
السيدة،  هذه  فيها  تتواجد  التي  للمستشفى  املوقع، وحضروا  هذا  في  وأرقامهم  أسماؤهم 
وقاموا بتقدمي كمية الدم التي حتتاجها، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه جميع مستشفيات 

الطائف، حيث ترقد السيدة املصابة، بعدم توفر هذه الفصيلة لديها
 ُرَب قطرُة َدٍم ُتْنِقُذ ِبها إنسانًا 

ُرَب قطرُة َدٍم ُتِعيُل ِبَها أسرة ِمَن اَْلَضَياُع 
جزاهم الله خير على هذا املوقع النافع

منقول - دميا احلربي - مركز التربع بالدم

ملاذ� ي�سيب �ل�سعر؟

ُتظهراألبحاث  ولم  ا،  جّدً معقدة  مادة  الشعر 
بنيته وتركيبه إال مؤخًرا، فهو يتكون من ألياف 
مركبة من البروتينات التي تسمى الكراتني )( 
ى امليالنني التي  ويعتمد لونه على صبغة ُتسمَّ
ى ميالنو سايتس.  ُتنتج في خاليا خاصة ُتسمَّ
ويبدأ الشعر فقدان لونه حني يخمد نشاط 
أو  العمر،  في  التقدم  عند  سايتس  امليالنو 
الطبيعية  امليالنوسايتس  فقدان قدرة خاليا 
عصبي.  أو  نفسي  ضغط  أو  صدمة  نتيجة 
ويوجد وثائق كثيرة تؤكد أن بعض األشخاص 

فقدوا لون شعرهم بني عشية وضحاها.
اأحمد بن حممد اجلهيمان

طالب بكلية الطب بالريا�س

مر�س �ل�سكري

عاملية،  صحية  مشكلة  السكري  مرض  يعدُّ 
في  انتشرت  التي  األمراض  أخطر  من  وهو 
اململكة حسب  في  وأيًضا  كبير،  بشكل  العالم 
أظهرت  التي  األخيرة  والدراسات  اإلحصاءات 
 ،%20 تتجاوز  املرض  بهذا  املصابني  نسبة  أن 
 %40 إلى  النسبة  هذه  ارتفاع  املتوقع  ومن 
خالل السنوات القادمة. وقد تبنيَّ أن األسباب 
الرئيسية للمرض تنقسم إلى عدة عوامل أولها 
العامل الوراثي، أما الثاني فيتمثل في العوامل 
البيئية املكتسبة مثل الفيروسات والسموم التي 
قد تتواجد في بعض األغذية، وال ننسى عامل 
إلى  باإلضافة  الوزن  واحملافظة على  التغذية 

عوامل أخرى قد تساهم في اإلصابة باملرض.
عبد املجيد �شالح الفاخري

طالب بكلية العلوم الطبية التطبيقية
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�سجون

فرح  هناك  كان  للغبطة،  مثيرا  األمر  كان 
غامر لكل شيء، نابع من كل ركن، مشرق من 
حني  األول  الدراسي  األسبوع  في  زاوية،  كل 
السابقة  الدفعات  من  طالباتنا  استقبلنا 
ووجدتهن يشاركننا الشعور باملسؤولية جتاه 
بترقب  تطل  أخذت  التي  اجلديدة  الوجوه 
وتطلع لبهو الكلية. احتفال بهيج، ال ميكن 
حصره في مظاهر االستقبال املادية وحدها، 
بكّم  بل  عام،  كل  مثل  مميزة  كانت  والتي 
العيون  من  فاضت  التي  اجلياشة  املشاعر 
في  بطالباتنا  نرحب  ونحن  الشفاه  وعلى 
من  صورا  لهن  ونرسم  التعريفي،  اللقاء 
الشابة.   العيون  في  ترقص  أخذت  املستقبل 
شيء ال ميكن وصفه من التوحد ضمن كيان 
واحد مليء باحلياة والتطلع. كان فرحا مبا 
طالباتنا  لدى  باملسؤولية  الشعور  من  نراه 
لدى  التوثب  من  نراه  ومبا  السابقات، 
اليوم  في  أني  صادف  اجلديدات،  القادمات 
في  ملدرستها  شيماء  صغيرتي  زففت  نفسه 
يومها الدراسي األول، فشعرت برغبة غامرة 
في احتضان كل وردة متفتحة أصادفها تفتح 
مدرسة  من  طريقي  في  للصباح،  رئتيها 
شيماء إلى كليتي، ثم وأنا أمتشى في أرجاء 

الكلية. 
قلت لطالباتي في أول لقاء بهن: بني املعلم 
ال  العالقات،  من  مختلف  نوع  والطالب 
جتدها في أي مؤسسة أخرى سوى املؤسسة 
تخلق  املدى،  طويلة  عالقة  هي  التعليمية، 
نوعا من االرتباط العاطفي القوي، وتدخل 
منهما،  لكل  فريد  تشكل شخصي  أسس  في 
العطاء  موقعي  من  التواصل  تبادل  عبر 
عالقة  جدا  تشبهها  العالقة  وهذه  والبذل. 
الطبيب واملمرض مبريضهما، من كل اجلهات، 
فكل منهما ضروري الكتمال جتربة اآلخر في 
حياة متميزة، ولهذا جند يوم خروج املريض 
من املشفى سليما معافى هو يوم احتفال من 
حتّدوا  ألنهم  ال  واملمرضني،  األطباء  طاقم 
في مهنتهم عقبة جديدة فحسب، بل ألنهم 
تضيف  جديدة،  روحا  اإلنسانية  إلى  قدموا 
إلى سمائها املزيد من الصفاء والتألق. هكذا 
التي  املعاني  أهم  لطالباتي  أشرح  وجدتني 
إنسانية  مهنة  التمريض  مهنة  من  جتعل 
االغتباط  سر  أفهم  وجدتني  وهكذا  سامية، 
اجلميع  أشاهد  وأنا  صدري  به  امتأل  الذي 
يتحرك كما في خلية نحل، من أجل إجناز 
يعني  الذي  األول،  الدراسي  األسبوع  مهام 
جناحه الدخول من فوق عتبة صلبة، ملرحلة 
جديدة ومتقدمة جلامعتنا األم، ثم للتعليم 

الطبي، ثم للتنمية في وطننا الغالي.
لصغيراتي  باإلجنازات  مليئا  سعيدا  عاما 
هيئة  في  وأساتذتي  وزمالئي  احلبيبات، 
التدريس، وللجنود املعلومني واملجهولني من 
الطاقم اإلداري املبدع في كل قسم من أقسام 
اجلامعة  هذه  ولراعي  احلبيبة،  جامعتنا 
عبدالله  الدكتور  معالي  النابض  وقلبها 
سعادة  األكادميية  للشؤون  ولنائبه  الربيعة، 

الدكتور يوسف العيسى حفظهما الله. 

اأ�شماء الزهراين

asma@alzahrani.com

�لف�ساء �لن�سي موقًعا لل�سرد، »�أو كفتى �أدرد« لزهر�ء �ملو�سى:
»زهراء  السعودية  للقاصة  هذه نظرة في نص 
املوسى«، في مجموعتها القصصية »إحداهن«.   
وفي هذا النص يظهر أن ما يسمى بتعدد زوايا 
النظر في السرد  ليس مرتبطا بتعدد األصوات 
السردية فحسب، فباستطاعة الكاتب أن يحافظ 
على هذه السمة الفارقة في النص السردي حتى 
الوحيد.  السردي  الصوت  لتقنية  اختياره  مع 
يتناول هذا النص عالقة مرتبكة بني ابن ووالده، 
االبن مير بحادث مروري يتجاهله، ويالم على 
جتاهله، يشرع في تبرير موقفه عبر مقطع مركز، 
يسترجع فيه املشهد لنكتشف  في نهاية النص 

أن اجلثة التي جتاهلها البطل هي جثة والده. 
في هذا النص يتجلى تعدد وجهات النظر من 
عن  ينبئ  ما  وهذا  واحد،  خالل صوت سردي 
حتكم بـ«حوارية« القصة من قبل القاصة زهراء 
ن القصة لعدد من وجهات  املوسى، مبعنى تضمُّ
النظر املختلفة، تتحاور وتتجادل، وتثري وعي 

�ل�سالونات �لثقافية رئة �ملجتمع

العديد  الثقافية  الصالونات  موضوع  شغل 
من املساحات الصحفية ، تغطيات وحتقيقات 
هو  الثقافي  والصالون   ، ومقاالت  وحوارات 
وسيلة النخبة املثقفة ملواجهة الركود الثقافي 
املثقف من  يعانيها  التي  والعزلة   ، من جهة 
جهة ثانية . هي فرصة للحوار ، وتبادل الرأي 
، ومناقشة القضايا التي تهم املجتمع ، والتي 
لصقل  ميدان  أنها  كما   ، صميمه  في  تفعل 
الهادئة  ألصوات  ومنفذ   ، املكبوتة  املواهب 
التي   ، بالتالي رئة املجتمع  ، وهي  اخلجولة 
يتنفس من خاللها قضاياه ومشاكله .  وفي 
هذه  ملثل  حاجة  أكثر  املرأة  تبدو  املجال  هذا 
هنا  ومن   . املختنقة  للثقافة  املنعشة  البيئة 
في  النسائية  الثقافية  الصالونات  تناسلت 
أنحاء البالد ، لكنها على الرغم من تعددها 
املنشود منها  الدور  تظل قاصرة عن حتقيق 
مهما   ، قاصرة  فردية  بجهود  تسير  فهي   .
حدث  األخيرة  اآلونة  وفي    . طموحها  كان 
نوع من التقدم في مسيرة الثقافة النسائية 
، من خالل إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة 
بشكل فعال في الفعاليات الثقافية املختلفة 
، لكن هذا  العديدة  الثقافة  ، وفي مؤسسات 
ال يعني ضمور احلاجة للصالونات الثقافية 
محدودا  يظل  الرسمية  املؤسسات  فعمل   ،
لتزايد  بالنسبة  منخفضا  سقفه  ويظل   ،
والثقافة  الفكر  النسائي في مجاالت  النتاج 
املختلفة . و من جهة أخرى ، ال زال املجتمع 
ينظر الشتغال املرأة بالثقافة نظرة ال تتسم 

في برودة احلجرة الدراسية املكتظة باألطفال، الرؤوس املسترخية على الكراسي اخلشبية 
تبدو على وجوهها مالمح كسل صريح، ورغبات عميقة في النوم، تختبئ خلف ستار ثـقيل 
من اخلوف واحلزن . جدران احلجرة صفراء يتساقط جيرها من آثار املطر، ومن السقف 
تنزل خطوط حمراء لطني جف منذ زمن، وفى الزاويا تبرز شروخ سوداء كأمنا هي أنهار 

جارية على كف أرض رطبة، وبني الزوايا األنهار، في مساحات اجلدران الصفراء. تقرأ تواريخ 
وذكريات وكتابات متقاطعة. وترى رسومات لوجوه مشوهة . صباح جميل وغائم. صباح املدن 
ـ أيها األطفال .. صباح مواويل الشتاء .. صباح غائم مييل إلى الظالم .. يذكر بأيام األمطار 

وأصوات الرعود وسقوط البيوت والهواء البارد يدخل من نافذة الفصل. يذكي مشاعر 
األطفال أو يؤذي أجسادهم الضعيفة . يدخل األستاذ، يسرع إلى اللوح األسود ويكتب في 

الزاوية اليمنى العليا : املادة : تربية فنية . املوضوع : اختياري. 
وبعمق الفهم بنزق الطفولة ورغبات الصغار في احلركة الشقية، رأى األستاذ أن يأتي بعصاه 
على مكتبه اخلشبي بضربة مدوية، وفعلها فورا، فاهتز نعاس الصغار، وأيقظ الصوت فيهم 

من جديد تلك املشاعر املتربعة في صدورهم منذ زمن، باخلوف. يرفع األستاذ عصاه من 
سطح الطاولة، ويطلب من كل واحد أن يرسم في كراسه ما يشاء، وأن يستخدم من األلوان 

ما يشاء وأنه أخيرًا ال يريد أن يسمع صوتا. ثم أنه رمى جسده على كرسيه.. وأغمض عينيه 
على نومة صريحة. كان الهواء البارد القادم من النافذة يلفح وجهه ليبدو السيد مدرس 

املادة أكثر قدرة على اإلحساس بلذة االسترخاء والشعور بها بعمق، يأتي التيار سريعا، يطعن 
وجهه وكامل جسده فينام. بينما تراود كل األطفال رغبة ليست أقل من رغبة أستاذهم في أن 
يغمضوا أجفانهم الصغيرة متمتعني بهذا التيار البارد ومستريحني من تعب احلارة والركض 

الطويل . وبعد دقائق .. راح الفصل بكامل جنومه في نومة جميلة، ما عدا طفل صغير 
مازالت عيونه الالمعة تبحلق في املكان بتوجس مريب. خالد طفل شقي .. وفنان ، ولكنه 

يكره النوم . ينام كل يوم أربع ساعات فقط ويقضى بقية يومه في حماس سخي يبلغ ذروته 
في الصباحات املدرسية، خالد يكره النوم ويكره أن يرى النعاس املسيطر دائمًا على وجوه 
زمالئه. وعلى احمليا الغامض ألستاذه وفكر في هذه اللحظة أنه يتعني عليه فعل شيء . 

نهض خالد من كرسه بهدوء ، يختلس اخلطوات إلى لوح الفصل ، في مشية صغيرة ، حذرة 
، وحلوة ، ال ميلكها إال هو ، تناول أصبع اللون الطباشيري األبيض وكتب على اللوحة بخط 
عريض ــ خالد طالب مجد ــ ثم التفت إلى الفصل ، وعجب بفرحة غامرة . كيف أن اجلميع 

لم يشعروا به ، وأخذته نشوة اإلحساس بالوحدة واحلرية إلى ما ال نهاية ، التفت إلى أستاذه 
فرأى وجها مدورا ، عيناه مسبلتان على نومة واضحة . وعاد ثانية إلى اللوح تتألأل عيناه 

ببريق الفرحة املوصولة التي يكتمها في صدره منذ أحس في البدء أن اجلو موات ليمارس 
على لوح الفصل ما يشاء . مسح ما كتبه ورسم شكاًل ألستاذه النائم جواره كما بدت له 

هيئته املثيرة للشفقة ، وجه مدور وجسد أخذ شكل الرقم على كرسي خشبي صغير مدور 
، وكتب خالد أسفل الشكل، وهو يكتم ضحكة متسلطة : مدرس الفصل 5/3 .. ثم عاد إلى 

كرسيه مبهورًا بإجنازه وهو يعقد عزمه على نقل ما رسمه إلى كراسته . 
األستاذ يفيق بكسل على صوت جرس احلصة ، ينظر إلى وجوه طالبه فال يرى إال ظالاًل 
وأخيلة ، فيحس أنه ال ميلك القدرة على متييز وجوههم ويوقن متاما أنه أكثر تعبًا مما 

يظن .. يقف متثاقاًل ، يلتفت إلى لوح الفصل ، يتأمل الوجه املرسوم ببراءة فيخيل إليه أنه 
رأى هذا الوجه من قبل ، يعرك عينيه بيديه ، يأمر عريف الفصل بجمع الكراريس ويخرج 

مصحوبًا بالغموض . 
                                                                           )من كتاب اإذعان �شغري ال�شادر بالقاهرة (

باالحترام الكافي ، إن لم تكن نظرة استهتار 
اجلو  توفر  الثقافية  فالصالونات  ولذلك   ،
احلميمي األنسب لألصوات النسائية املكبوتة 
بعوامل مختلطة ، هي مزيج من فكر قاصر ، 
ونظرة ضيقة للمرأة كفكر وعقل فاعل ومنتج . 
على الصالونات الثقافية ان تتصل باجلمهور ، 
وتعلن عن نشاطاتها ، وتفتح أبوابها للمجتمع 
أقرب  أعمالها  ولتكون   ، هوائها  لتجديد   ،
للواقعية ، وأكثر جدوى . يكون ذلك االتصال 
بوسائل االعالن املختلفة ، وباملنشورات التي 
توثق أعمال الصالونات وتتيحها للجمهور ، 
لبث الوعي ، ولالستفادة مما تثيره من جدل 
ونقاش في القضايا املختلفة . وكذلك يفترض 
لهذه الصالونات ان تكون صلة الوصل بني اهل 
الرأي واخلبرة وعامة الناس ، تتيح للطرفني 
ان يحركوا القضايا املسكوت عنها والراكدة ، 
الواعي  والنقاش  الرأي  لضوء  ويعرضونها 

احلر .
 إن أهم جزء من الفعل الثقافي الذي متارسه 
للفعل  صورة  تقدمي  هو   ، الصالونات  تلك 
الثقافي البناء ، ونشر الوعي بأهمية الثقافة 
وضرورة ممارستها على كل مستوياتها ، حيث 
يالحظ على املهتمني بالثقافة قصرها على 
عديدة  فروعا  الثقافة  تشمل  بينما   ، األدب 
كل  لتشمل  وتتسع   ، واملباحث  العلوم  من 
فإن  وهكذا   ، اإلنسان  بسلوكيات  يتعلق  ما 
الصالونات الثقافية مطالبة بأن ترسخ وعيا 
من   ، وممارساتها   ، الثقافة  مبفهوم  أقوى 

خالل املواضيع والقضايا التي تتناولها ، ومن 
خالل ممارستها لفعل الثقافة ميدانيا . فمن 
املأمول أن تناقش الصالونات الثقافية قضايا 
اجتماعية حساسة ، خاصة تلك املسكوت عنها 
أن تكون  . يفترض  املمنوع  واملغيبة في ثنايا 
الصالونات الثقافية منبرا للرأي احلر املنفتح 
على كل اجلهات ، ومساحة لنشر أدبيات احلوار 

وممارستها على أعلى املستويات . 
ال ميكن أن نستغني عن الصالونات الثقافية 
، فهي تظل لها خصوصيتها وآلياتها املتميزة 
في ممارسة الفعل الثقافي ، تلك اخلصوصية 
التي متيزها عن املؤسسة الرسمية اخلالصة ، 
أو عن النشاط الفردي اخلالص ، إنها مزيج 
بني العمل الفردي واملؤسساتي ، فهي جتمع 
وحرية  وإبداع   ، املؤسساتي  البناء  تنظيم 
.  ولهذا فهي تستحق الدعم  العمل الفردي 
من قبل اجلهات الرسمية من جهة ، ومن قبل 
ولعل هذا   ، ثانية  األموال من جهة  أصحاب 
الدعم يتمثل في توفير املقرات املناسبة ملثل 
اإلعالمي  اجلانب  متويل  أو   ، اللقاءات  هذه 
لهذه الصالونات ، من خالل تغطية تكاليف 
اللقاءات  هذه  أعمال  توثق  التي  املطبوعات 
النشر  منافذ  عبر  عنها  اإلعالن  وسائل  أو   ،
املختلفة . الصالونات الثقافية إذن هي فعل 
ينبغي  بل   ، جتاهله  ينبغي  ال  منتج  ثقافي 
تربة  في  متجذرا  وعيا  ليتناسل  استثماره 
املجتمع بأهمية الثقافة ، وكونها هي جسرنا 

نحو املدنية احلقيقية . 

  م�شاعــــــــر 

تلك  أوراق  على  بي  وإذ   ، حياتي  صفحات  أقًلب  أخذت 
األيام 0000أيام الصف الثالث الثانوي ومشارف التخرج ، حينئذ 
 ، القًيم  والعلم   ، النجاح  ؛ كنت أحلم مبستقبل يزخر بلحظات 
وكفاح مشرئب بالتفوق ، وأكون بذلك على ثغرة من ثغرات األمة 
التحقت  عندما  تتحقق  بوادر ذلك احللم  بدأت  الله  وبفضل   ،
بجامعتي احلبيبة )امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 
باحلرس الوطني( حيث الطريقة املنهجية املتميزة ، واإلمكانيات 

الضخمة الفريدة ، زادها الله تألقَا ومتيزا 0وإنني بهذه املناسبة 
أشكر جميع إداري اجلامعة واملسؤولني على جهودهم مع سؤالي 
بجميع زمالئي الطالب على  أهيب  فيها 0  كما  يبارك  ان  الله 
املتاحة  0 )تلك هي  الفرص  املتواصل واملثابرة واغتنام  اجلهد 
القطرة األولى من السيل الذي بداخلي ( أسأل الله أن يجعلني 

وإياكم ممن جنح وتفوق مع ربه ؛ فنجح في جميع أمور حياته0
  عبداهلل اإبراهيم القحطاين 

 ح�شة ر�شم   فهد العتيقفر�شية لكن!!

أكانت  أوراق،  هناك  وبعثرتها  الكتب  بني  تكتل  ما 
أو مبعثرة على رصيف  بالزخارف  مجتمعة مرصعة 
فطاحلة  مببارزة  كاتب  يحلم  يتزعمها  اإلهمال، 
ل من حرف )الواو( وإذا  يومًا ما، فرصة سعيدة وتدخُّ
بأوراقه باألسواق، ولكن وا أسفاه  ليس كل ما يوجد 
األدبي يحتوي  فالسوق  للنشر؛  مجاز  باألسواق 

على خردة من النفايات ال ترى منها سوى رائحة حبر يجلب 
الغثيان. ومن حسن احلظ توجد مبنطق الواقع فرضية »لكن« 
فلوال لكن هذه؛ لم نر جواهر ثمينة توضع مبكيال فتطغى على 
كتب متخمة  األدبي وكأنه كثلة  السوق  فيصبح  اخلردة،  تلك 
أرى  طاحلها؟ هكذا  من  صاحلها  ماهية  نعي  ال  املبهم  باحلبر 
املعلم!  هذا  تشوه  وأناس  البرزخ  تكتب  املتحسرة أناس  بعيني 
أخرى  رؤية  من  خير  بيضاء  أوراق  رؤية  أفضل  إليَّ  فبالنسبة 
 : أكتون(  )هارولد  قول  أصدق  ما  هنا  ومن  بالفساد!  زاخرة 
كتابته  نريد  مما  واقعية  أكثر  البيضاء  الورقة  تكون  »عادة 
تعرف  . خالف  شوهناها«  أننا  على  نندم  ما  وعادة  عليها، 
اخلطر ومنقطة  واضحة  خطة  نرى  حني  الكّتاب  ومؤامرات 
أمام أعني اجلميع ونقلل من أهميتها، حتى تقع الطابعة على 

القاريء بخبرات متعددة جتاه موقف معني من 
احلياة. وتعدد منظورات السرد هنا تتجلى من 
خالل تنقل عدسة السرد عبر املكان والزمان، 
فالقصة هنا يتشظى زمنها إلى ثالث حلظات، 
من خالل حتريك زاوية النظر وانتقالها سريعا 
بني ثالثة فضاءات مكانية، وعبر ثالثة مقاطع 
متثلها البنية اللغوية للنص. هنا البطل يروي 
ذاته املتشظية، في تأمالت متقطعة، متقاطعة، 
متثل حالة من اليقظة، يصاحبها الذهول أمام 
الواقع. ولذلك، وعلى الرغم من وحدة الصوت 
السارد وهو البطل هنا جند أن الصوت يغير 
زاوية النظر، ويتيح لنا فرجة محدودة للنظر 
من جهة مختلفة كل مرة. فهو يسرد في املرة 
األولى من موقع محايد، في الزمن احلاضر، 
حني يسرد منظرا حلادث مروري وجثة على 
يتخذ  املاضي  للزمن  ينتقل  وحني  الطريق، 
موقعه داخل احملكي، حيث يسترجع مشاهد 

معينة من حياته مع والده، مناقشا عبرها بعض 
القيم املطلقة، التي تكونت في إطار تلك احلياة، 
احلرية، الكرامة، البراءة، ومن ثم موقف البطل 
من احلياة. يتحرك املشهد للزمن املاضي حاملا 
يعبره الراوي، عبورا متزامنا مع عبوره فضاء 
الطفولة  زمن  إلى  منتقال  الشارع،   / احلدث 
الثالث  املقطع  في  البطل  يعود  البعيدة. 
احلكي،  لزمن  املضارع  احلاضر،  الزمن  إلى 
ليتموضع فيه بضمير املتكلم، صارخا بعبارة 
وفك  التنوير،  حلظة  وظيفة  حتمل  موجزة 
اشتباكات خطوط النص وتقاطعاته: املقاطع 
جتاهله  الثالث،  الزمنية  بلحظاتها  الثالثة 
للجثة في املقطع األول، جتربته مع والده في 
املقطع الثاني، وأخيرا منظوره ملوقف صاحب 
العمل منه، ولعالقة صاحب العمل بابنه، الذي 
احلاضرة،  البطل  صورة  على  والده  يقيسه 
كشاب مستقل ناجح في حياته العملية. »ليس 

لي أب«، حيث صفة حضور األب، هو اخللفية 
التي يقيم عليها الراوي أحداث القصة، ويربط 
بينها، محركا منظورات السرد الزمنية واملكانية، 
من خالل صوت واحد هو صوت الراوي البطل.  
املعنى  يتنقل هذا احلضور األبوي بني غياب 
في حياته، وغياب الذات بعد موته، غياب معنى 
األبوة في حياة األب، وغياب ذات األب بعد موته، 
وبني الزمنني والغيابني يتكثف املوقف في عبارة 
نفي صارخة: )ليس لي أب(، تكتسب حدتها من 
وابنه،  العمل  ملشهد صاحب  مجاورتها  خالل 
البطل  السارد  انفعال  يكثف  الذي  املشهد 
منظر  أثاره  أن  سبق  الذي  مكبوته،  ويطلق 
اجلثة وجتاهله لها رغم علمه أنها جثة والده، 
ثم استرجاعه ملاضيه مع ذلك الوالد الذي عاد 

ليجسد غيابه ويؤكده باملوت هذه املرة. 
تركيزه  على  النص  هذا  إن  أقول  أن  أود 
ال  جميال،  سرديا  اشتغاال  ميثل  واختصاره 

زهراء  املبدعة  قصص  مجموعة  عن  يغيب 
املوسى التي متثل جتربتها القصصية الكاملة، 
تقنيات  تنوع  على  القائم  السردي  االشتغال 
املادة  مع  تتالءم  بحيث  بها،  والتحكم  السرد، 
التنوع  هذا  وارتباك.  نشاز  دون  القصصية، 
واملرونة في تقنيات السرد، ينفي عن موضوعات 
تتركز معظمها في نطاق قضايا  التي  زهراء 
األسرة  نطاق  لتشمل  قليال  وتتوسع  املرأة، 
وقيمها، ينفي عنها صفة الرتابة والتكرار، فهي 
تقدم في كل مرة في حبكة جديدة، تختار فيها 
قيم  تقدمي  على  القادرة  املالئمة،  منظوراتها 
جديدة، ووجهات نظر مختلفة لهذه املوضوعات 
في كل مرة. لعل أجمل مثال يحضرني هنا هو 
النص املعنون بـ : »لعبة القطة والقدح »، وهو 
نص تفوح منه رائحة حكايات اجلدات، ومطرز 
بفلسفة عميقة للحياة، من خالل شخصيات 

توازي أبطال احلكايات الشعبية. 

بغيض  هجوم  لشن  االنطالق  بداية  لتعلن  الورق 
أطمئن  سوف  فوقتها  النقية،  األدب  رسالة  على 
بصوت  أفكر  وسوف  أقالم؟!  يا  احلال  كيف  وأردد 
صارخ ما حال أشباه األدباء بشن هذه احلرب على 
هل  القارئة؟  عيننا  هناء  ومصدر  األدبية  جنتنا 
إشاعة )خالف تعرف( قد نفذت من األسواق وأول 
من اقتناها ثلة الشباب وحزمة أقالم املستقبل املخيف؟ فقط 
الوحيدة لكي  الشهرة بوصلتهم  أن  . أرى  أنفسهم!  لرغبة في 
تفيق أقالمهم املراهقة الطائشة من سباتها، وتهيم في أحالم 
أينما  احلبر  خلف  جتري  كاإلمعات  وأصبحت  بل  اليقظة، 
التسلل  بأن أحبارهم دائمة  الكبرى  أن مشكلتهم  ذهب، فبما 
يجب  فهنا  املبهمة؛  واملضامني  املكررة  واملواضيع  األفكار  في 
كالقلم  ثمني  بكنز  يخاطروا  بالصمت، وأالَّ  االقتناع  عليهم 
ليتلوث بتلك النتانة، وليكن "فولتير" وجهتهم مبقولته )من 
األفضل أن تظل صامتًا على أن تزيد من عدد الكتب السيئة( 
.أود إكمال هجائي ولكن أخشى من الوقت احملدد لهذا املساء، 
فروحي تلح عليَّ أن أذهب ألقتني كتابًا جديًدا..!!     									
						عبد اهلل العنزي 	 	 							   قصة: فهد العتيق ، حصة رسم  
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حياة  بأنها  دائمًا  اإلدارية  احلياة  تتسم 
تداخل  من  ذلك  وينتج  ومشوشة،  متشابكة 
كثير من األنشطة اإلدارية في بعضها البعض، 
مليئة  احلياة  كانت  كلما  احلقيقة  وفي 
كان  وزادت نبضاتها وعال ضجيجها،  بالنجاح 
أوقاتهم  يديروا  أن  املديرين  على  الصعب  من 
ويسبب صعوبة إدارة الوقت بالنسبة ملعظمهم 

ثالثة نواح رئيسية:
العصري  لألسلوب  املديرين  إتباع  أولها: 
املعروف بأسلوب الباب املفتوح، فهم مستعدون 
ملقابلة من يود أن يقابلهم ويتحدث إليهم في 
أن  إال  عديدة،  فوائد  األسلوب  ولهذا  وقت  أي 
األسلوب يسمح  كثيرة، فهذا  أيضًا مساوئ  له 

مبقاطعة املدير كثيرًا وقد يفقده التحكم بجدوله اليومي جراء ذلك.
فيذهب  املكاتب(،  في  )التجول  أسلوب  على  يعتمد  املديرين  من  كثيرًا  أن  هو  الثاني:  األمر 
املديرون إلى املرؤوسني دون انتظار قدومهم إلى مكاتبهم، جتدهم يقومون بزيارة املوظفني في 

مكاتبهم شخصيًا وسؤالهم عن أمور العمل ومحاولة تقدمي النصح لهم إن لزم األمر.
ومنشأ الفكرة في ذلك هو إشعار الرؤوس باالهتمام به، وفحص أموره عن قرب، والنزول إلى 
القاعدة والسماع منه شخصيًا للتحقق من أن األمور والعمليات التي نقوم بها تسير إلى ما 
نرمي إليه من أهداف وبالطريقة التي نحب. وكم من حقائق كشفتها شمس هذا األسلوب 
مع  يحدث  ما  على  وأطلعهم  سماعها،  وأذهلهم  لهم  حملها  مفاجآت  من  وكم  للمديرين 
املرؤوسني متامًا وعلى خفايا األمور منهم مباشرًة وعلى الصورة بأكملها، ليغير ذلك الكثير 
من األمور التي جتري في ردهات هذه الشركات العظيمة بالقرارات احلاسمة التي اتخذها 
مديروها إثر دقة املعلومات التي حصلوا عليها، والتي قد يخفيها عنهم املقربون منهم من 

ج�ســر من �الأفكــار �إد�رة �لوقت بطريقة فعالة
 

الوسطاء وما أكثرهم! وقدميًا قالوا في أمثال 
العرب: )ليس اخلبر كالعيان(.

ليس هذا فحسب، بل يرسم هذا األسلوب أيضًا 
ويشجعهم  املرؤوسني،  لدى  دميقراطية  صورة 
من  صدورهم  في  يختلج  عما  التعبير  على 
أمور تتعلق بالزبائن أو نظام الشركة احلالي، 
والسيئة الوحيدة لهذا األسلوب هي أن يجعل 

التحكم في الوقت صعبًا.
خاص  سكرتير  وجود  عدم  هو  الثالث:  األمر 
من  الكثير  ضياع  ذلك  عن  يترتب  إذ  باملدير، 
أخذت  احلديثة  السنوات  وفي  الثمني.  وقته 
العديد من الشركات في السعي إلى تخفيض 
عامة  بصورة  اإلدارية  التكاليف  من  الكثير 
جراء التغيرات االقتصادية التي نشهدها هذه األيام، فقللت من وجود أكثر من سكرتير في 
املدير في  أكثر من  السكرتارية يشتكون من خدمة  قليلة من  الشركة فصرت جتد مجموعة 
الوقت نفسه. بينما أحذت بعض الشركات بتزويد املديرين ببرامج اإلمالء الشفهي التي يكتب 
فيها الكمبيوتر للمدير كل الوثائق التي تلزمه، ويزداد األمر سوءًا من غير سكرتير، إذ يصبح 
تنظيم وقت املدير صعبًا للغاية، وعلى أقل تقدير، فإنه سينشغل بالرد على املكاملات الهاتفية 

التي تضيع من وقته زمنًا هو في أمس احلاجة إليه.
يتوفر اآلن العديد من األنظمة املبتكرة إلدارة الوقت، وبعض هذه األنظمة قد ساعد بعض 
املديرين في تنظيم أوقاتهم، ولكنها تعتمد أساسًا على التوثيق املنتظم لكل أوراقه، وهو الذي 
ال يستطيع كل شخص فعله، فأغلب املديرين في حاجة إلى أسلوب مرن ال يحتاج لتطبيقه 
فعال  نظام  على  للحصول  املهمة  النصائح  بعض  القادم  العدد  في  وسنعرض  طوياًل.  وقتًا 

إلدارة الوقت:

وفقًا  تنظيم  أي  داخل  اإلدارة  مسؤوليات  تتحدد 
إليها،  املسند  والدور  بها  تقوم  التي  للوظيفة 

ويتحدد تبعًا لذلك موقعها في الهيكل التنظيمي، وصالحياتها، واحتياجاتها.
وألن منظومة العمل لكي تكتمل البد أن تتكون من العناصر األساسية في العملية اإلدارية 
املهام،  توزيع  يتطلب  هذا  فإن  واالتصال،  والرقابة،  والتنسيق،  والتنظيم،  التخطيط،  ومنها 

وتوجيه األفراد للعمل حسب قدراتهم ومؤهالتهم وفقًا لتلك املهام .
وفي كل جهاز أو منظمة يوجد إدارة أو وحده إدارية تقوم مبهام ومسؤوليات غاية في األهمية 
لكن النظرة إليها من قبل العاملني داخل التنظيم أومن قبل العمالء خارج التنظيم قد تتسم 

بعدم االرتياح بسبب مسمى اإلدارة.
إن اإلدارات التي يرتبط عملها بالتقييم، واملراجعة، واملراقبة هي في نظر بقية اإلدارات إدارة 

مزعجه، وقد يقال أنها ُتعرقل العمل، وقد توصف بالتعقيد.
األسباب احملتملة في تكوين تلك النظرة قد يرجع في املقام األول إلى ما أشرنا إليه وهو أن 
محور عمل تلك اإلدارات هو املتابعة. والسبب الثاني هو االعتقاد أن التركيز في عمل تلك 
اإلدارات هو البحث عن األخطاء ورفع تقارير بذلك إلى رئيس اجلهاز. أما السبب الثالث فهو 
التوعية  اإلدارات وحتقق  تلك  به  تقوم  الذي  الدور  وافيه توضح مفهوم  توفر معلومات  عدم 

اإلدارية، وقد يكون مسمى اإلدارة هو الذي يقرر نوع العالقة ودرجة التعاون بني اإلدارات.
ومن أجل إثراء هذا املوضوع بتجربة عملية فقد توجهت إلى صاحب جتربة في أحد القطاعات 

الصحية.
قلت لصاحب التجربة أن البعض ينظر إلى إدارات املراجعة على أنها تقوم بالرقابة وتبحث 
أداء بعض  عن األخطاء، فما هي أسباب هذه النظرة؟ فأجابني بأن ذلك يرجع إلى طريقة 
عن  البحث  هو  لهم  بالنسبة  الرئيسي  الهدف  يكون  حيث  الداخلية  املراجعة  في  العاملني 
األخطاء أو البحث ملعرفه التجاوزات غير النظامية في أداء العمل، إضافًة إلى تدني مستوى 

الثقافة لإلدارات عن دور وأهمية عمل املراجعة الداخلية.
ومن هنا يرى صاحب التجربة أن الدور الفعلي إلدارة املراجعة الداخلية هو مراجعة األداء 
املعتمدة،  واللوائح  التشريعات  يتوافق مع  العمل مبا  أداء  امُلنشأة، وضمان  كافة نشاطات  في 
الوجه  على  املوارد  استخدام  من  والتأكد  اإلجراءات  وتطوير  األداء  رفع  برامج  في  واملشاركة 

املطلوب.
بدور  لتقوم  اإلدارة  هذه  مثل  عمل  وآفاق  مسؤوليات  تطوير  إلى  النظر  ميكن  املفهوم  بهذا 
تطويري يرى صاحب التجربة أنه ممكن من خالل تفعيل مبدأ املراجعة الذاتية من اإلدارات 
مستوى  وتطوير  األداء،  تقييم  معايير  وضع  في  تساهم  برامج  إعداد  في  واملساهمة  نفسها 
اخلدمة املقدمة، وكذلك انتقاء الكفاءات املؤهلة لعمل املراجعة وإقامة ورش العمل والندوات 
التي من شأنها تصحيح املفاهيم غير الدقيقة عن دور املراجعة الداخلية ورفع مستوى الثقافة 
والوعي بأهداف املراجعة.إذن ميكن القول أن توفير مفهوم مشترك لدورة املراجعة، ومشاركة 
تطوير  على  قادرة  لتكون  املراجعة  إدارات  أداء  وتطوير  الذاتية  املراجعة  في  األخرى  اإلدارات 

العمل في كافة اإلدارات كمحصلة لعمل جماعي يتسم بالتكامل وليس بالتنافس.
املطاف تخدم  نهاية  تبدو مزعجة هي في  التي قد  التطوير  واملراجعة، وخطط  التقييم،  إن 
الهدف العام الذي تتالقى عنده مسارات كل اإلدارات. ومن أجل ذلك تصبح مهمة قياس األداء 
مسؤولية مهمة في منظومة الهياكل اإلدارية بصرف النظر عن مسمى اإلدارة، فاألهم من ذلك 

هو الدور الذي تقوم به اإلدارة وليس مسماها.

م�سميات 

�الإد�ر�ت 

ومهامها

يوسف القبالن

تتصف اخلدمة املتميزة بالكفاءة التي تنال ثقة املستفيد 
منها وحتقيق رضاه. وهناك تعريف آخر لها هو: »اخلدمة 
التي يراعي فيها مقدمها أعلى وأرقى املعايير واملواصفات. 
والتميز يعني التفرد والتفوق على اآلخرين في منتجاتهم 
ومرحلة  اجلودة،  من  عالية  درجة  ويعني  خدماتهم  أو 
إليه  ُيتوصل  الذي  والفعال  الكفء  األداء  من  متقدمة 
ميكن  والتميز  الشاملة.  اجلودة  مفاهيم  لتطبيق  نتيجة 
أن يقرن اإلنسان أو املنظمة ويقرن املفهوم باملوظف ليكون 
هو:  املتميز  واملوظف  املتميزة.  اإلدارة  أو  بالدائرة  املتميز 
باستمرار.  إدارته منه  توقعات  الفعلي  أداؤه  يفوق  الذي  1ـ 

2  ـ الذي ينال تقدير ممتاز في أدائه أكثر من مرة على التوالي، 
عمله،  في  إيجابية  نتائج  يحقق  الذي  الكفء  امللتزم،  املبادر،  3ـ 
التعامل  ويجيد  كبيرة  بدرجة  عليه  ويعتمد  املسؤولية  ويتحمل 
يؤهلها  التي  فهي  املتميزة:  اإلدارة  أو  الدائرة  أما  اآلخرين.  مع 
معًا  االثنني  أو  محلي  أو  دولي  اعتراف  على  للحصول  أداؤها 
تستوفي  محايدة  جهة  من  موضوعي  لتحكيم  وفقًا  بالتميز 
بالتخطيط  الرفيع  االهتمام  مثل:  للتميز.  احملددة  املعايير  فيه 
البشرية،  املوارد  وتطوير  وتنمية  العمالء  خدمات  والتنظيم، 
االهتمام  فيه،  توجد  الذي  املجتمع  وخدمة  الفريق  بروح  العمل 
بالتطوير والتحسني املستمر في أدائها. وبالنسبة ملعايير اخلدمة 
املتميزة: فهناك عدة معايير عاملية لها أبرزها احلرص على ترقية 
املتالحقة في  التطورات  ومواكبة  والعمالء،  للمواطنني  خدماتها 
إدارية  مفاهيم  تطبيق  على  القدرات  وتعزيز  املجاالت،  جميع 
وحتقيق  والعمالء  املواطنني  خدمة  على  تركز  ومتطورة  حديثة 
األنظمة،  وتوثيق  اإلجراءات،  وتبسيط  املوارد،  وتنمية  رضائهم، 
آيزو  املعايير  هذه  ومن  القدرات.  وحتفيز  اإلبداع  روح  وتشجيع 
للمقاييس  العاملية  املنظمة  وضعتها  التي   )9000  ISO(  9000
هذه  من  سلسلة   ..ISO باالختصار  معروفة  وهي  واجلودة. 
وتضم  اجلودة.  وضمان  لضبط  واإلجراءات  واملقاييس  املعايير 
في  مبا  دولة   91 في  للمقاييس  الوطنية  الهيئات  املنظمة  هذه 
معايير  وضعت  وقد  للمقاييس.  الوطني  األمريكي  املعهد  ذلك 
واخلدمات.  التصنيع  لقطاعات  اجلودة  وضمان  وضبط  إلدارة 
ورقابتها  وتطبيقها  اجلودة  إدارة  أنظمة  بعمل  املؤسسات  وتقوم 
من  العمل  وأثناء  الطبيعة  على  وفحصها  األنظمة  هذه  على 
جهة ثالثة محايدة للتأكد والتحقق من استيفاء وتطبيق جميع 
والتدقيق؛  الفحص  في  املنظمة  جنحت  فإذا  اجلودة،  معايير 
لديها  أن نظام اجلودة  اإلجازة وتسجل على  فإنها حتصل  على 
أو   9003 9002أو  أو  أو9001   9000 آيزو  معايير  سلسلة  مع  يتفق 
الثالث.  الطرف  لدى  بسجل  املؤسسة  وتسجل   14001 أو   9004
وميكن لها استعمال هذه امليزة على أوراقها لزيادة قدرة املنظمات 
في  األسهم  أسعار  أو  أرباحها  وزيادة  مثيالتها،  مع  املنافسة  على 

البورصات أو زيادة حصتها في األسواق.

قائمة �شفات املديرمفهوم �خلدمة �ملتميزة

قوم نفسك من حيث الكفاءة. أعط نفسك 3 
درجات على عبارات حتس أنها تصف وضعك 
إلى  الصحيحة  العبارة  على  درجتني  متامًا، 
حد ما، ودرجة واحدة على عبارات ال تنطبق 
تصف  ال  كانت  إذا  صفرًا  تفعله،  ما  على 

وضعك مطلقًا.
أعرف اجلوانب الفنية لوظيفتي متامًا. نظمت 
سير العمل بكفاءة تامة. أحتكم في سير العمل 
من  أعرف  بها.  نظم  التي  الطريقة  ليجاري 
 – املوظفني  إلخبار  يكفي  ما  الكلية  الصورة 
أنظمة  طورت  سأفعله.  ما  يعرفون  ال  الذين 
في  وكفء  دقيق  أنا  النتائج.  ألراقب  متابعة 
منطقة عملي من حيث كوني قدوة لآلخرين. 
أستطيع التعامل بسهولة مع األوضاع اجلديدة 
بهدف  املهام  دمج  في  بارع  أنا  تنشأ.  عندما 
اإلدالء  على  مرؤوسي  أشجع  الكفاءة.  زيادة 
أبحث  الكفاءة.  زيادة  باقتراحاتهم بخصوص 
أفضل.  بطرقة  العمل  ألداء  وسائل  دائمًا عن 
أساعد مديري على أن يكون أكثر كفاءة، وذلك 
بأن أحترى احتياجاته ،أكون مستعدًا. املجموع. 
فإذا حصلت على 28 إلى 36 درجة فأنت تدور 
في فلكك الصحيح اآلن. 19 إلى 27 فأنت اآلن 
تغادر منصة اإلطالق. من 11 إلى 18 أنت تتعلم 
لكنك غير مستعد للطيران. أقل من 11 عد 
إلى املدرسة األرضية لتتعلم الطيران. وطبقًا 
ملا جاء في تقرير ورد مؤخرًا )سبيري رائد( فإن  
املديرين ميضون 45% من وقتهم في االستماع. 
واالستماع ميتص وقتك في محاورات ثنائية 
واجتماعات وعلى الهاتف. وليس هناك اتصال 
أن  وتستطيع  يستمع.  من  هناك  كان  إذا  إال 
طرح  عبر  لديك  اإلصغاء  مهارة  على  حتكم 
في  ترغب  هل  نفسك:  على  التالية  األسئلة 
برأي  ترغب  هل  اآلخرين؟  أخبار  معرفة 
هل  اإلصغاء؟  على  قدراتك  حول  موظفيك 
يتم  التي  الرئيسية  األفكار  أجل  من  تصغي 
التعبير عنها؟ هل حترص على عدم املقاطعة؟ 
الشخص  جمل  إكمال  في  رغبتك  تكبح  هل 
مشاعر  الستقبال  نفسك  تهيئ  هل  اآلخر؟ 
إلى  تصل  أن  حتاول  هل  وكلماته؟  املتحدث 
أبعد من مواقفك احلكيمة؟ وبعبارة أخرى هل 
تتدرب على مهارات اإلصغاء؟ إذا حصلت على 
ست إجابات بنعم أو ال؛ فهذا يعني أن إصغاءك 

يتحمل التحسني.

أواًل:
•أهم خمس كلمات هي: 	

. • “أنا أعترف أنني ارتكبت خطأ”	
•أهم أربع كلمات هي: 	

لقد أديت عماًل جيدًا. • 	“
•أهم ثالث كلمات هي: 	

. • “ما رأيك”	
. • أهم كلمتني هما “من فضلك”	

. • أهم كلمة “نحن”	
. • الكلمة األقل أهمية هي “أنا”	

ثانيًا:
 إذا كان لديك »قرش« ومعي مثيله، ثمَّ أعطى 
كل منا قرشه لآلخر، فسوف يظل الوضع كما 
هو عليه )كل منا لديه قرش واحد( أما إذا كان 
لدى كل منا فكرة واحدة، وتبادلنا هذه األفكار 

فسوف يكون لدى كل واحد منا فكرتان.

راقب أفكارك ..إنها تتحول إلى كلمات.

راقب كلماتك ..إنها تتحول إلى أفعال.

راقب أفعالك ..إنها تتحول إلى عادات.

راقب عاداتك ..إنها تتحول إلى سمات.
راقب سماتك ..إنها تتحول إلى شخصيتك.

علقـــات اإن�شانيــــــة

حتويل املناظرة إلى حوار
العمل،  الزمالء في  عندما تختلف مع أحد 
إلى  املناظرة  لتحويل  اآلتية  األسئلة  أسئل 

حوار عمل جتاه حل املشكلة.
اخليال: هل بإمكانك إعطاء أمثلة ملا تقول؟

من  املزيد  إعطائي  تستطيع  هل  االكتشاف: 
املعلومات عن هذه القضية.

التخليص: هل هذا ما تقصد أن تقول؟
التحدي: أليس هذا عكس ما أشرت إليه من قبل؟

الفكرة  عن  التعبير  بإمكانك  هل  التحكيم: 
مبوضوعية؟

مبا  مرتبطة  النقطة  هذه  أليست  الربط: 
قلته لك من قبل؟

عن  خرجنا  أننا  أظن  االجتاه:  حتويل 
املوضوع، هل نحن نناقش املوضوع املطروح.

هي  ما  القضية  هذه  تناقش  ملاذا  التوحد: 
األشياء املشتركة التي جتمعنا؟

حل املشكلة: ماهي احللول أو البدائل املمكنة؟
لتقريب  نستغرق  أن  تتوقع  كم  التقارب: 

وجهات النظر؟
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وتتكون سلسلة املواصفات القياسية الدولية من 5 مواصفات خاصة 
– آيزو9000 وهي املرشد الذي يحدد  بإدارة وتأكيد اجلودة هي: أواًل 
 – آيزو 9001 وآيزو 9002 وآيزو 9003. ثانًيا  مجاالت تطبيق كل من 
آيزو9001وتتضمن ما يجب أن يكون عليه نظام اجلودة في املنظمات 
بخدمة  وينتهي  بالتصميم  عملها  يبدأ  التي  اخلدمية  أو  اإلنتاجية 
وتبرز في هذه  20 عنصرًا  من عناصر اجلودة،  البيع وتضم  بعد  ما 
املواصفة أهمية تصميم املنتج الذي أصبح حيويًا للمستهلكني الذين 
يطلبون منتجات بال أخطاء. ثالًثا – آيزو9002 وتتناول نظام اجلودة 
في املؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية التي يقتصر عملها على اإلنتاج 
والتركيب دون التصميم أو خدمة ما بعد البيع وتضم )18( عنصرًا 
على  باحملافظة  وخدماتها  منتجاتها  وتتسم  اجلودة.  عناصر  من 
جديدة.  ملنتجات  جودة  نظم  تطوير  من  بداًل  القائمة  اجلودة  نظم 
رابًعا – آيزو9003 وتخص املنظمات التي ال حتتاج لنظم جودة شاملة 
ألنها ال تعمل باإلنتاج أو تقدمي اخلدمة؛ وإمنا يقتصر عملها على 
عناصر  وحتدد  آيزو9004   – خامًسا  واالختبار.  والتفتيش  الفحص 
ومكونات نظام اجلودة، وتعدُّ املرشد الذي يحدد كيفية إدارة اجلودة، 
وبذلك فإنها تختلف جذريًا عن املواصفات 9001، 9002، 9003 فهي 
إلى  البيئة  عنصر  تضيف  معايير  14000وهي  أيزو  فقط.  إرشادية 
سابقاته، وتبرز االهتمام بنظافة البيئة وحمايتها من التلوث، وتعدُّ 

.9000 ISO إضافة وتطويرًا للمعايير السابقة
إن سلسلة اآليزو )14000( هي مجموعة من نظم اإلدارة البيئية التي 
ظهرت بهدف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني في نظام حماية 
وتعتبر  االقتصادية.  البيئة  احتياجات  مع  توازن  عمل  مع  البيئة 
حيث   )14000( لآليزو  القياسية  املواصفات  هي   )14001( اآليزو 
ملراجعة  شهادات  ومنح  التسجيل  جهات  مبعرفة  استخدامها  يتم 
لتقييم  نفسها  املنظمة  تستخدمها  كما  باملنظمة  املواصفات  توافر 
)آيزو  البيئية  اإلدارة  نظم  وتتكون  آلخر.  وقت  من  وحتسينه  أدائها 
14001( من اآلتي: السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ والعمليات، 

املراجعة واتخاذ اإلجراء التصحيحي مراجعة اإلدارة.

املصدر: معايير اجلودة للخدمة املتميزة ـ  إعداد جناد األتصاري/ إشراف د/خالد زروق ـ 

معهد التنمية اإلدارية ـ اإلمارات العربية املتحدة 2002م



  اإلثنني 4 ذواحلجة 1429 هـ املوافق 1 ديسمبر 2008  الأخرية

كلمة التحرير

12

التحرير: اأ. اإبراهيم ال�شايف      اإخراج: اأ. عمرو ال�شربيني امل�شرف العام : اأ.د. يو�شف العي�شى     مديرو التحرير : د. حممد املعمري  -  د. هيا الفوزان - اأ. عبدالرحمن املغربي - اأ. اأ�شماء الزهراين 

 ksaunp@ksau-hs.edu.sa :هاتف : 012520088   حتويلة : 43158     -    فاك�س: 012520088   حتويلة : 43061      بريد اإلكرتوين 

�لطريق �إىل �لعاملية

جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.. جامعة حديثة النشأة؛ ولكن 
أغصانها  ع  وتتفرَّ والعلمية،  األكادميية  التربة  أعماق  في  تضرب  بدأت  جذورها 
وقت  في  أثبتت  وقد  واملواطن،  الوطن  على  نفعه  يعود  وفيًرا  خيًرا  لُتثمر  وتعلو 
وجيز قدرتها على تأكيد ذاتها، وثقتها في بناء كفاءات عالية التأهيل في مجال 
إليها جامعات عاملية مرموقة في  يها ألحدث ما وصلت  بتبنِّ تخصصاتها، وذلك 
لتتيح  احلديثة  املناهج  هذه  استوحت  وقد  اإللكترونية،  وتطبيقاتها  مناهجها 
م يجمع بني العلوم  للطالب إمكانية االستفادة من أسلوب مزدوج في عملية التعلُّ
مه وهو  ق ما تعلَّ األساسية والسريرية، فيخضع الطالب للدروس األكادميية ثم ُيطبِّ
بعد في سنواته الدراسية األولى، فترسخ معلوماته وتتصاعد خبراته وتتراكم عاًما 
بعد عام، ثم يدخل مجال املمارسة املهنية برصيد وافر من التجارب واملعارف مبا 

ز ورفيع يؤهله إلى موقع القيادة بني زمالئه. يؤهله إلى أداء متميِّ
أظهره  الذي  امللحوظ  ق  التفوَّ عبر  واملناهج  التطبيقات  هذه  جناح  د  تأكَّ وقد 
تنظمه  الذي  الشامل  القبول  امتحان  في  الطب  بكلية  األولى  الدفعة  خريجو 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلريجي كليات الطب بجامعات اململكة، 
بغرض  العملية  وخبراتهم  العلمية،  وإمكاناتهم  ملؤهالتهم  تقوميي  امتحان  وهو 
أن مجال  ذلك  واقتدار،  بكفاءة  املهنة  ملمارسة  واستعدادهم  قدرتهم  معرفة مدى 
العلوم الصحية ال يحتمل أخطاَء، أو التعامل مع حياة الناس برصيد ضحل من 
املعلومات، أو بخبرات متواضعة، فاالجتهاد املبني على قاعدة علمية ضعيفة ُيفاقم 
م في كليات هذه  املشكالت وال يساعد على حلها.. ولذلك فإن جوهر عملية التعلُّ
د لهم إمكانية حتريك  اجلامعة تعتمد على تعريض الطالب إلى املشكالت، ثم مُتهِّ

طاقاتهم الذهنية واستنفارها إليجاد حلول مناسبة لها.
ر من والة  ومتضى العملية التعليمية في هذا االجتاه احلديث بدعم سخي ومقدَّ
األمر حفظهم الله، وبإشراف ومتابعة مباشرة وجهود مخلصة وصادقة من معالي 
ة عالية من أساتذتها وهيئتها التدريسية.. فالقائمون  مدير اجلامعة ووكالئها، وبهمَّ
على إدارة هذه اجلامعة احلديثة بدأوا من حيث انتهى اآلخرون، ويواصلون مسعاهم 
اجلاد لتحقيق سمعة علمية إقليمية وعاملية لهذه املؤسسة املتخصصة والعمالقة.

التحرير       

�أخ�سائيون عامليون يف موؤمتر �لعالج �لتلطيفي

يعقد قسم األورام مبدينة امللك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض املؤمتر الدولي 
األول في الشرق األوسط والذي يعنى بالعالج التلطيفي، وهو عبارة عن ورشة عمل لتعليم 
الوسط الطبي كيفية تقومي حاالت املرضى غير قابلة للشفاء من حالتهم وعالجهم والتعامل 

مع احتياجاتهم.
الواليات  من  عامليون  أخصائيون  يرأسها  عمل  وورشات  محاضرات  املؤمتر  برنامج  ويتضمن 
التلطيفي. وسيمنح  بالتعاون مع مركز سانت دييغو للعالج  املتحدة األمريكية وكندا وذلك 
احلضور شهادات من هيئة EPEC بالواليات املتحدة األمريكية ومركز سانت دييغو للعالج 

التلطيفي في كاليفورنيا. 

جتهيز�ت مبكرة ملو�سم حج هذ� �لعام
باحلرس  الصحية  الشؤون  بدأت 
التجهيز  عمليات  في  الوطني 
املقدسة  باملشاعر  ملواقعها  املبكر 
التي  اإلمكانات  بكل  وتزويدها 
طبية  رعاية  تقدمي  لها  ن  تؤمِّ
موسم  أثناء  ومتميزة  متكاملة 

حج هذا العام.
عبد  الدكتور  معالي  بذلك  صرح 
التنفيذي  املدير  الربيعة  الله 
وقال  الصحية،  للشؤون  العام 
لقد اكتمل اآلن جتهيز املستشفى 
بناؤه  سبق  الذي  مبنى  امليداني 
املقاومة  جالس  الفايبر  مبادة 
للحرارة  والعازلة  للحرائق 
املناخية  الظروف  مع  واملتناسبة 
للمشاعر املقدسة، وهو يحوي 40 

العناية  ة  أسرَّ من  وعدًدا  مجهزة  سريًرا 
الطبية  األجهزة  وأحدث  الفائقة 
طوال  ويعمل  السريرية،  واملستلزمات 
 256 اإلجمالية  مساحته  وتبلغ  اليوم، 
وآخر  للرجال  قسم  من  ويتكون  م²، 
للنساء إضافة إلى العيادات التخصصية 
األسنان  وعيادات  املساندة  واخلدمات 
والنساء والوالدة وغرفة عمليات جراحية 
صغرى ومكاتب استقبال ومكاتب إدارية 
للتحاليل  متكامل  مختبر  عن  فضاًل 
لصرف  وصيدلية  أشعة  وغرفة  الطبية 
مساحة  على  للعاملني  وسكًنا  أألدوية 
من  واقية  مظالت  رت  ُوفِّ كما  م².   208
الشمس داخل املستشفى، بجانب تأمني 
وكذلك  الالزم جلميع مرافقه  التكييف 
عند  الستخدامها  احتياطية  مولدات 

الطوارئ.
قت الشؤون الصحية  وأضاف: لقد نسَّ
األخرى  الصحية  القطاعات  مع 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  أجل  من 
خاصة  للحجاج،  املتميزة  الصحية 
الطبي  اإلخالء  ببرنامج  يتعلق  فيما 
فيه  تشارك  الذي  املقدسة  باملشاعر 
مجهزة  فرق  بعشر  الصحية  الشؤون 
للمشاركة  ومهيأة  كاماًل  جتهيًزا 
الله،  سمح  ال  طارئ  أي  حدوث  أثناء 
لنقل  املدني  الدفاع  التنسيق  ويشمل 
تتطلب  التي  املرضية  احلاالت  جميع 
بالطيران  املرضى  لنقل  تدخاًل سريًعا 
خالد  امللك  مستشفى  إلى  العمودي 
باملشاعر  احلج  بعثات  وكذلك  بجدة، 
إلى  زيارتهم  خالل  من  املقدسة 

يتعلق  فيما  وذلك  املستشفى  موقع 
من  الضرورية  االحتياجات  بتوفير 
على  عالوة  طبية  ومستلزمات  أدوية 
استقبال احلاالت احملولة منها وحتتاج 
وأيًضا  الطوارئ،  مبستشفى  تقومي  إلى 
اخلارجية  بالعيادات  املرضى  استقبال 
لزم  إذا  الطبية  االستشارات  تقدمي  مع 
احلالة  عن  أفضل  صورة  ولنقل  األمر، 
إطار  وفي  الرحمن.  لضيوف  الصحية 
الصحة  وزارة  مع  بناء  تعاون  حتقيق 
رقمي  خط  طريق  عن  الربط  مت  فقد 
سريع بني مركز املعلومات التابع للوزارة 
مع  بالتنسيق  امليداني  منى  ومستشفى 
واملعلوماتية  املعلومات  أنظمة  إدارة 
الطبية  العزيز  عبد  امللك  مبدينة 

بجدة.

 خطة افرتا�شية تدريبية مفاجئة:

31 م�ساًبا يف حو�دث متفرقة ي�ستقبلها جميعًا

م�ست�سفى �مللك عبد �لعزيز  للحر�س �لوطني 

باالأح�ساء

األحساء – مندوب نبض اجلامعة
والفنية  الطبية  كوادره  بكامل  الوطني  احلرس  في  العزيز  عبد  امللك  مستشفى  استنفر 
والعسكرية الستقبال أكثر من 31 مصابًا بقسم الطوارئ واإلسعاف نقلوا إليه إثر حوادث 
ذها على أرض الواقع  متفرقة وقعت جميعها في الوقت نفسه، وذلك وفق خطة افتراضية نفَّ
احلوادث  هذه  مثل  مع  التعامل  على  الكوادر  هذه  تدريب  بهدف  الدقيقة،  تفاصيلها  بكل 

الكبيرة.
ذكر ذلك لـ )نبض اجلامعة( الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج املدير اإلقليمي التنفيذي 
الطوارئ  قسم  تعامل  لقد  وقال  الشرقي،  بالقطاع  الوطني  احلرس  في  الصحية  للشؤون 
قت على جميع  مع جميع املصابني بحرفية وعناية وواقعية تامة وتفوقت اخلطة التي ُطبِّ
التوقعات مسجلة جناًحا كبيًرا في إسعاف حاالت متنوعة من مصابي حوادث مرورية وحروق 

مختلفة ومصابني كيميائيني.
ا  ل تطبيًقا عملّيً وأشار في ختام حديثه إلى أن مثل هذه التدريبات مهمة جدًا ألنها ُتشكِّ
التجهيزات  ر جميع  وفَّ قد  املستشفى  وأن  الكوارث، السيما  هذه  مثل  مع  التعامل  لكيفية 
واملعدات الالزمة ملثل هذه احلوادث، إلى جانب غرفة حتكم وعمليات وتوجيه، مهمتها رسم 

اخلطط اإلسعافية الالزمة، إلى جانب خيمة للتعقيم والعالج الكيميائي.

  إسعاف أحد املصابني  

اإطلق اخلطة ال�شرتاتيجية للع�شرين �شنة القادمة 

واإلحصاء  للتخطيط  العامة  اإلدارة  أطلقت 
بعد موافقة معالي الدكتور عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة املدير العام التنفيذي للشؤون 
الصحية باحلرس الوطني، مدير جامعة امللك 
سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، »اخلطة 
باحلرس  الصحية  للمنظومة  اإلستراتيجية 
الوطني« للعشرين سنة القادمة.1430ـ  1450هـ 
خمسة  تشمل  والتي  2029م  ـ   2009 املوافق 
محاور هي: الرعاية الصحية، التعليم الصحي 
الصناعات  الصحية،  األبحاث  اجلامعي، 

الصحية، وخدمة املجتمع.
خليفة  بن  علي  املهندس  بذلك  صرح 
التميمي، مدير عام اإلدارة وقال إن املنظومة 
ة  مرَّ ألول  سبًقا  بذلك  تسجل  الصحية 
ملقام خادم  االستراتيجية هذه  تها  برفع خطِّ
عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
العزيز، في حفل وضع حجر األساس للمدينة 
اجلامعية جلامعة امللك سعود بن عبد العزيز 
للعلوم الصحية، يوم الثالثاء الثامن من شهر 

الثالث  املوافق  1429هـ  للعام  األولى  جمادى 
عشر من شهر مايو للعام 2008م.

ًحا أن هذه تعكس الرؤية واالجتاه  وتابع موضِّ
-2009( القادمة  سنة  للعشرين  اجلديدين 

باحلرس  الصحية  للمنظومة  2029م( 
جلميع  املشتركة  الرؤية  لتأكيد  الوطني، 
منسوبي املنظومة الصحية باحلرس الوطني 

من قادة وإدارة وموظفني.
التخطيط  جلنة  لت  ُشكِّ لقد  وأضاف: 
الرابع  في  ة   الصحيَّ للشؤون  االستراتيجي 
العاشر  املوافق  1424هـ  لعام  رجب  من  عشر 
مبهام  الع  لالطِّ 2003م،  لعام  سبتمبر  من 
إجناز هذه اخلطة وبدأت العمل في إعدادها 
منذ أول اجتماع لها في 14ذو القعدة 1424هـ 
فيه اخلطط  ناقشت  2004م،  يناير   6 املوافق 
ة  الصحيَّ الشؤون  ألفرع  االستراتيجية 
وهي:  اململكة  مناطق  في  الوطني  باحلرس 

الوسطى، والغربية، والشرقية.
 واختتم املهندس التميمي حديثه مشيًرا إلى 

ت ورقة العمل للخطة اعتمادًا  أن اإلدارة أعدَّ
على األسلوب العلمي املبني على: مدخالت، 
وأنشطة، ومخرجات، وتغذية راجعة، ومحصلة، 
لتحقيق  اجلوهرية  اإلجنازات  على  وبناءًا 
األهداف العامة والتطلعات املستقبلية. وقد 
ورقة  ملناقشة  حتضيري  اجتماع  أول  ُعقد 
العمل للخطة مبدينة جدة في الفترة 26-24 
ذو القعدة 1428هـ املوافق 4-6 ديسمبر 2007م،  
وتبعه اجتماع حتضيري آخر في مدينة اخلبر 
في الفترة 15-16 محرم 1429هـ املوافق 24-23 
يناير 2008م، اكتملت خاللهما مناقشة وتنقيح 
ورقة العمل املتعلقة بإعداد اخلطة بصيغتها 
اإلحصائية  املعلومات  ضوء  على  النهائية 
السكانية  والكثافة  النمو  ملعدالت  املتوفرة 
واألمراض،  املعيشة  منط  في  واملتغيرات 
وعمل املسوحات الدميوغرافية للتعرف على 
ومجتمع  عام،  بشكل  املجتمع  خصائص 
احلرس الوطني بشكل خاص والتغيرات التي 
اإلحصائية  اإلسقاطات  وعمل  عليه،  تطرأ 

لقراءة املستقبل، والتنبؤ بخصائص املجتمع، 
وأعداد املرضى، والعاملني باملنظومة الصحية 

باحلرس الوطني.
للتخطيط  العامة  اإلدارة  وتعمل  هذا 
إدارات  مع  بالتعاون  حاليًا  واإلحصاء 
املنظومة الصحية على تطوير خطة تنفيذية 
خمسية، بحيث تكون اخلطتان االستراتيجية 
في  بهما  يقتدى  مثالني  مبثابة  والتنفيذية 
والتنفيذية  االستراتيجية  اخلطط  تطوير 
في  الصحية  باملنظومة  املختلفة  لإلدارات 
جميع املناطق. ومن اجلدير بالذكر أن اإلدارة 
عام  أنشئت  واإلحصاء  للتخطيط  العامة 
2004م، وهي تتكون من قسمني رئيسني هما: 
التخطيط ودعم القرارات واإلحصاء والبرمجة 
البيانية، وتلعب دورًا رئيسًا كمصدر للمعلومات 
اإلحصائية لدعم صنع القرارات في املنظومة 
ومراقبة  وحفظ  جمع  خالل  من  الصحية 
تنفيذ اخلطط االستراتيجية، وإصدار التقارير 

اإلحصائية الدورية السنوية والشهرية


