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صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

�ضمن �أ�ضخم ميزانية يف تاريخ اململكة

 122مليار ريال لقطاع التعليم

السبت  7محرم  1430هـ املوافق  3يناير 2009

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

امل�ؤمتر العربي الثالث حلماية الطفل
يقام حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف الفرتة من
 4ـ  7ربيع الأول 1430هـ (املوافق  1ـ 4
مار�س 2009م) امل�ؤمتر العربي الإقليمي
الثالث حول حماية الطفل الذي ينظمه
برنامج الأمان الأ�سري الوطني بالتعاون مع
اجلمعية الدولية للوقاية من �إ�ساءة معاملة
و�إهمال الطفل ( )ISPCANمب�شاركة
نخبة من املتحدثني اخلرباء يف جمال حماية
الطفل على امل�ستويني العربي والعاملي،
وذلك بقاعة امللك في�صل للم�ؤمترات بفندق
الإنرتكونتننتال بالريا�ض.
ويهدف امل�ؤمتر �إىل:

•الأمناط التقليدية وامل�ستحدثة لإ�ساءة
معاملة و ا�ستغالل الطفل.
•�أ�سباب و عواقب �إ�ساءة معاملة و
�إهمال الطفل.
•و�سائل اال�ستجابة والتدخل و خدمات
الرعاية و�إعادة الت�أهيل.
•ا�سرتاتيجيات الوقاية ونظم جمع
املعلومات يف الدول العربية.
•تعزيز دور و قدرات العاملني قي جمال
حماية الطفل.
•دور م�ؤ�س�سات الأطفال املختلفة يف
حماية الطفل من الإ�ساءة والإهمال.
�صرحت بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتورة

مها املنيف وقالت �إن فعاليات امل�ؤمتر تت�ضمن
ور�ش عملية وندوات جلميع املهتمني املتعاملني
مع الأطفال وحما�ضرات وبحوث و�أوراق
علمية متعددة التخ�ص�صات.
هذا وقد حدَّدت اللجنة املنظمة للم�ؤمتر
الع�شرين من �شهر يناير اجلاري 2009م
موعدًا نهائيًّا للت�سجيل املبكر و�إر�سال �أوراق
العمل على العنوان:
()www.arabcanconf.orgوميكـــــــن
للراغبني يف احل�صول على مزيد من املعلومات
االت�صال على رقم هاتف + 966 1 2520088
حتويلة  45889ـ � 45885أو على فاك�س
)nfdp@ngha.med.sa( 45884

يف حما�ضرته �ضمن ملتقى (خري �أمة)

�أجاز جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفــــني امللـــك
عبد اهلل بن عبد العزيــز يـــوم الإثنني 24
ذي احلجة 1429هـ (املوافق  22دي�سمرب
2009م) امليزانية العامة للدولة التي بلغت يف
�إجمايل خم�ص�صاتها  475مليار ريال ك�أ�ضخم
ميزانية يف تاريخ اململكة وخ�ص�ص منها 122
مليار ريال للتعليم العايل والعام وتدريب
القوى العاملة والعلوم والتقنية والبحث
العلمي وبرامج االبتعاث اخلارجي وذلك مبا
يعادل ربع اعتمادات امليزانية اجلديدة ،كما
مت اعتماد  52مليار لقطاع اخلدمات ال�صحية
والتنمية االجتماعية.

وتت�ضمن ميزانية قطاع التعليم والتدريب
موا�صلة العمل يف تنفيذ م�شروع امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز لتطوير التعليم بتكلفة تبلغ
ت�سعة �آالف مليون ريال وكذلك اعتمادات
ال�ستكمال �إن�شاء املدينة اجلامعية للطالبات
واملدينة الطبية جلامعة امللك �سعود واملدينة
اجلامعية للطالب بجامعة امللك خالد بتكاليف
تتجاوز � 12ألف مليون ريال بالإ�ضافة �إىل
ا�ستكمال املدن اجلامعية للجامعات القائمة
وجتهيز املعامل واملختربات وافتتاح وت�شغيل
 41كلية جديدة.
َّ
وتف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ
بو�ضع حجر الأ�سا�س لإن�شاء جامعة الأمرية

اجلامعة يف امل�ؤمتر العاملي لطالب الطب بالإمارات
ي�شارك طالب كلية الطب بـ  14بح ًثا يف امل�ؤمتر العاملي ال�ساد�س لطالب كليات الطب بجامعات
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي يعقد يف رحاب جامعة العني بدولة الإمارات
العربية املتحدة خالل الفرتة من � 18إىل  21من �شهر يناير اجلاري وذلك بعد قبولها جميعها،
ويرافق الوفد الدكتور هاين متيم والدكتور حممد زخم�شري من�سقو الربامج البحثية بالكلية.
وتعد هذه امل�شاركة مهمة بالن�سبة لطالب الطب باعتبارها م�ؤ�ش ًرا ودلي ًال على ن�ضوج �أعمالهم
البحثية التي متتد ملدة �أربع �سنوات درا�سية يجب على الطالب خاللها �إجراء البحث واتباع
اخلطوات العلمية يف هذا املجال .وتخ�ص�ص الكلية يف هذا املجال �أحد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س لكل طالب ليتوىل الإ�شراف على بحثه �أثناء درا�سته.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن طالب كلية الطب �شاركوا يف العديد من امل�ؤمترات الطبية مثل م�ؤمتر
الطب الباطني وم�ؤمتر طب الأع�صاب والأيام البحثية يف امل�ست�شفى ملختلف التخ�ص�صات
وقد نالوا جوائز خمتلفة على �أعمالهم البحثية.
وت�ضم قائمة الطالب امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر� :سامي حممد اليامي� ،سمري عو�ض املحمادي،
خالد عبد اهلل املهاجر ،حبيب �سعيد التكروين ،عبد الرحمن املطريي ،عبد اهلل �إبراهيم بخاري،
عمار فريد قطب ،يا�سر بابقي� ،سهل جالل الدين �سمرقندي ،وليد عبد املعني القا�ضي ،تيمور
جان ،املجتبى �إ�سماعيل ح�سن� ،أبو بكر ال�صومايل ،هيثم عبدالعزيز خوقري.

نورة بنت عبد الرحمن وتتوا�صل اال�ستعدادات
الآن لبدء التنفيذ .،و�سبق �أن مت توقيع العقد
اخلا�ص مبن�ش�آت جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية وفرعيها بالقطاعني
ال�شرقي والغربي.
كما ت�ضمنت امليزانية اعتمادات ال�ستمرار العمل
يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي عالوة على برامج االبتعاث الأخرى
لي�صل �إجمايل ما �صرف عليها خالل العام املايل
احلايل خم�سة �آالف و�سبعمائة مليون ريال.
ونقلت خالل هذا العام الكليات ال�صحية من
وزارة ال�صحة �إىل ميزانيات اجلامعات.
انطباعات �ص2

�صندوق للطالب
باجلامعة
وافق جمل�س اجلامعة على �إن�شاء �صندوق
للطالب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية وف ًقا لالئحة املنظمة ل�صناديق
الطلبة بامل�ؤ�س�سات التعليمية التي �أ�صدرها
جمل�س التعليم العايل عام 1423هـ
ويهدف ال�صندوق �إىل تقدمي خدمات للطالب
وخ�صو�صا فيما يتعلق بالإعانات والقرو�ض
ً
و�إقامة م�شروعات ا�ستثمارية خدمية
مثل املقا�صف و�أعمال الطباعة والن�سخ
والت�صوير وت�أمني الأدوات املكتبية والعلمية
ودعم الن�شاطات الطالبية وتقدمي اجلوائز
للمتفوقني� .صرح بذلك لنب�ض اجلامعة �أ.د
علي التويجري عميد �شئون الطالب.

�أول زمالة يف تخ�ص�ص الأنف والأذن واحلنجرة على م�ستوى اململكة باجلامعة
�أقر املجلــ�س العلمــــي للأنــــف والأذن واحلنــــجرة بالهيئـــة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية م�ؤخ ًرا �أول برنامج زمالة
يف التخ�ص�ص الدقيق لطب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة
عند الأطفال على م�ستوى اململكة بجامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية ومدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني ،وذلك بهدف تخريج كوادر طبية حا�صلة
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على خربات كافيه يف معاجلة �أمرا�ض الأذن والتنف�س واجليوب
الأنفية والأنف وكذلك العيوب اخللقية و�أورام الر�أ�س والعنق عند
الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق ات�صال مبا�شر بالأبحاث الأ�سا�سية
والإكلينيكية من خالل تطوير م�شاريع بحثية بالتعاون مع مركز
امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية.
تتمة �ص 3
				

د .الربيعة :ال�ش�ؤون ال�صحية حري�صة
على تطبيق تعاليم الدين و�صيانة القيم
ربط معايل املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة عملية االختالط
يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلاجة الق�صوى التي متليها
�ضرورات املهنة يف خمتلف تخ�ص�صاتها كما هو احلال بالن�سبة
جلميع م�ست�شفيات اململكة م�ؤكدًا يف هذا اخل�صو�ص �أن ال�ش�ؤون
ال�صحية حري�صة كل احلر�ص على تطبيق تعاليم الدين الإ�سالمي
و�صيانة القيم والتقاليد والأعراف االجتماعية وال ت�سمح ب�أي
�إ�ساءة لها �أو خروج عنها.
جاء ذلك يف الت�صريح الذي �أدىل به لـ (نب�ض اجلامعة) عقب املحا�ضرة
التي �ألقاها بعنوان( :التوائم ال�سيامية و�آثارها يف الداخل) �ضمن
فعاليات ملتقى (خري �أمة) الذي نظمه فرع الرئا�سة العامة لهيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة الريا�ض يف رحاب مركز
امللك فهد الثقايف بح�ضور عدد من العلماء وامل�شايخ والدعاة الأفا�ضل
وجمهور غفري من املهتمني.
وتابع مو�ضحً ا �أن هناك جلنة خم�ص�صة للإر�شاد الديني بال�ش�ؤون
ال�صحية تطبق �أنظمة تتما�شى مع مبادئ الدين الإ�سالمي يف �إطار
التوجه العام للدولة ومنهجها يف تطبيق تعاليمه و�شريعته ال�سمحة
يف كل �ش�ؤون احلياة .وقال �إن عملية الف�صل الكامل للكوادر الطبية
بني العاملني والعامالت بامل�ست�شفيات �سينتج عنه نق�ص وا�ضح يف

كثري من التخ�ص�صات الطبية وال�صحية امللحة وال�ضرورية نظ ًرا
لندرة الكفاءات من العن�صر الن�سائي يف تخ�ص�صات دقيقة ونادرة
م�شريًا يف هذا اخل�صو�ص �إىل �أن عمليات الف�صل يف هذه احلالة �سي�ؤثر
على النواحي العالجية وعلى برامج التدريب ونقل اخلربات وتنمية
املهارات لدى الكوادر الن�سائية التي هي بحاجة �إىل التجربة واكت�ساب
اخلربة لتطوير �أدائهن ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يقلل كذلك من �إمكانية
اال�ستفادة من الكفاءات واخلربات العاملية املرموقة يف هذا املجال.
و�أ�شار معاليه يف هذا اخل�صو�ص �إىل وجود االختالط يف احلرم املكي
باعتباره من �ضرورات العبادة ،وكذلك يف امل�ست�شفيات واملراكز
تتمة �ص 3
ال�صحية واملطارات.

بال�ش�ؤونال�صحيةباحلر�سالوطني

جائزة �سنوية للمتميزين يف البحث العلمي
�أعلنت ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني عن
تخ�صي�ص جائزة �سنوية للباحثني املتميزين
يف جميع التخ�ص�صات ذات العالقة باخلدمات
ال�صحية من طبية و�إدارية واجتماعية
ومعلوماتية و�أكادميية وغريها ،بجانب تكرمي
جميع �شرائح الباحثني من علماء (باحثني
متقدمني) و�آخرين لهم فرتات لي�ست طويلة
وباحثني مبتدئني.
وتق َّررمنحاجلائزةعلىثالثةم�ستوياتهي:
•الأوىل للباحثني املتقدمني الذين
�أم�ضوا �أكرث من  15عامًا يف البحث
والن�شاطات العلمية املختلفة.
•الثانية عامة جلميع الباحثني الذين
ال تنطبق عليهم �ضوابط اجلائزة

الأوىل من حيث اخلربة البحثية
والإ�شرافية.
•الثالثة للباحثني املبتدئني الذي تقل
�أعمارهم عن  35عامًا.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور
حممد بن علي اجلمعة املدير التنفيذي ملركز
امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية ،وقال:
�إن هذه اجلائزة تع ُّد الأوىل من نوعها على
م�ستوى اململكة التي تقدم يف القطاع ال�صحي
والأكادميي للباحثني �ضمن القطاع نف�سه،
وهي تتميز بال�شفافية عمومًا ومن حيث
خ�صو�صا �إذ ُتركت �أحقية الرت�شيح
الرت�شيح
ً
للباحث نف�سه دون الرجوع �إىل جهة �أخرى
لتتوىل تر�شيحه مما يتيح احلرية للباحثني

لتقدمي ما لديهم و�إبرازه .و�أ�ضاف ِّ
مو�ضحً ا �أن
هذه اجلائزة تربز اهتمام ال�ش�ؤون ال�صحية
بالعن�صر الب�شري وبتنمية �إنتاجه الفكري
وترقيته ،وت�ؤكد يف الوقت نف�سه دورها
الريادي الرامي �إىل �إبراز وتقدمي حلول
علمية وعملية لبع�ض املع�ضالت وامل�شكالت
يف القطاع ال�صحي وما يتبع ذلك من تطوير
للخدمات ال�صحية باململكة ،وت�ستهدف
منها � ً
أي�ضا ت�شجيع املن�ش�آت املماثلة لتحذو
حذوها مما يرفع درجة االهتمام بالبحث
العلمي ودعمه .واختتم الدكتور اجلمعة
ت�صريحه مب ِّي ًنا �أن فكرة هذه اجلائزة تت�سم
بالتفرد والتميز،
تتمة �ص 3
		

Magazine 4.indd 1

2

�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

على اخل�شم

		

انطباعات حول ميزانية اخلري والنماء والعطاء
د .الربيعة :امليزانية تعزز الثقة يف الإقت�صاد الوطني

�أنا اخلبري

�أكد معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة �إن ميزانية اخلري التي �صدرت لعام  2009البالغ حجمها 475
مليار ريال �ستعزز ـ مب�شيئة اهلل ـ الثقة يف االقت�صاد الوطني بالرغم من االنخفا�ض الهائل يف �أ�سعار البرتول
والأزمة االقت�صادية التي يعاين منها العامل .وتابع ِّ
مو�ضحً ا �أن ما ا�شتملت عليه بنود امليزانية مما خ�ص�ص لقطاع
التعليم خا�صة التعليم العايل منها ي�ؤكد ال�سيا�سة احلكيمة التي ي�سري عليها والة الأمر يف بالدنا احلبيبة التي
تويل هذا القطاع جل اهتمامها مما �سيعزز االرتقاء مب�ستوى الأداء ،خا�صة و�أنها ركزت على التنمية ال�شاملة يف
�سبيل خدمة الوطن واملواطن.
وعبرَّ معاليه بهذه املنا�سبة عن عظيم ال�شكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز �أيدهما اهلل اللذين يحر�صان دائمًا على ت�سخري
كافة الإمكانات من �أجل تقدم وتطور ورفاهية املواطن ورفعة هذه البالد الغالية موطن الإن�سانية.

د .حممد عبداهلل اخلازم

د .القناوي :م�شروعات تنموية عمالقة يف ميزانية هذا العام

    من هو اخلبري؟ ن�سمعهم بالذات يف الإعالم
يتحدثون عن خبري الإرهاب وخبري ال�ش�ؤون
الدولية وخبري ال�شرق الأو�سط ،وغريهم
وال ندري ما هي املعايري التي جتعل فالناً
خبري ًا ،وفالناً �آخر غري خبري .هل هي كرثة
املعلومات؟ هل هي عدد ال�سنوات التي يق�ضيها
ال�شخ�ص يف املهنة �أو التخ�ص�ص؟ هل هو
امل�ستوى الدرا�سي �أو ال�شهادة؟ ال �أخفيكم ب�أن
حمدثكم (اق�صد كاتبكم) وجد �أنه اخلبري يف
جماالت كثرية .ت�ستطيعون القول ب�أن غالبية
اللقاءات ال�صحفية والإعالمية التي �أ�شارك
بها يطلق علي فيها لقب اخلبري� ...أنا خبري
يف �أمور رمبا ي�صل عددها �إىل عدد املوا�ضيع
التي �أطرحها يف مقاالتي ،لذلك رمبا ي�سمونني
اخلرباء بد ًال من خبري ،مثل ما لقب �أحدهم
بالدكاترة� ،أو حتى �سوبر خرباء .ال �أتوا�ضع
ف�أقول ب�أنني ال �أملك ر�أيا ووجهة نظر ورمبا
بع�ض اخلربة ،لكنني (خواف) من حمل
�أعباء اللقب� .شكر ًا لكل من مينحني لقباً
جمي ًال �سواء كان ذلك قناعة منه �أو بدافع
(املجاملة) �أو الإعجاب �أو التقدير �أو حتى
بدافع النفاق االجتماعي والإداري!
اخلبري دخل جمتمعنا مع دخول الأجانب
حيث متيز (بالربنيطة) �أو (ربطة العنق)
وال�شعر الأ�شقر .مع عودة حملة الدكتوراه
من الغرب� ،أ�صبح لدينا وعلى �إ�ستحياء
اخلبري املحلي الذي در�س هناك وتعلم كيف
(يرطن) بلغتهم .من ال�ضروري �أن يكون
اخلبري املحلي يحمل �شهادة عليا ح�صل
عليها من الغرب وقلما جتد خبري ًا حملياً
در�س جميع مراحله الدرا�سية بالداخل! قبل
اخلبري الأجنبي واخلبري املحلي كان لدينا
�شيخ املهنة (�شيخ ال�صاغة� ،شيخ العقار ،الخ)
ولكن حينما ابتذلت الكلمة و�أ�صبحت تعطى
لكل من ميلك ما ًال وفري ًا ،قل بريقها املرادف
للخبري .وقبل ال�شيخ كان لدينا احلكيم ،وقد
اختطف امل�صطلح من لدن الأطباء حتى �أ�صبح
احلكيم مرادفاً للطبيب ويف الع�صر احلديث نفر
حتى الأطباء من م�صطلح احلكيم ومت�سكوا
بلقب الدكتور .من يدري قد ي�أتي يوم يبتذل
م�صطلح اخلبري ون�ستبدله ب�آخر!
�أهل االخت�صا�ص يعرفون �صفات اخلبري
ب�أنها التميز يف جمال معني وال يحوزه �سوى
قلة من النا�س يف املجال املعني ،وبتزكية
ممن هم �أكرث خربة ومتيز ًا يف املجال ولي�س
ممن هم �أدنى خربة ومعرفة �أو ممن ينتمي
ملهنة /تخ�ص�ص �آخر .وتطرح �صفات كثرية
متيز بني اخلبري وغري اخلبري يف كيفية حل
امل�شاكل وا�سرتجاع وا�ستح�ضار املعلومات
والإملام بالتفا�صيل الأخرى غري املتخ�ص�صة
وطرح احللول الواقعية واملنطقية ،وتطوير
املبادرات ...الخ .تلفتوا حولكم ،ت�أملوا
�شا�شاتكم هذا امل�ساء؛ �ستجدون اخلرباء يف
كل جمال؛ الغناء والكرة وال�سيا�سة والدين
والإدارة والإعالم .كلهم خرباء� .إذا كان
لدينا كل هذا الكم من اخلرباء فما املانع �أن
�أكون خبري ًا؟ يف �أي �شيء .اللقب والوهج
هما املهمان ولي�س ال�شيء...
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قال الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي �أمني عام جمل�س اجلامعة ومدير عام ال�ش�ؤون الطبية لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني �إن ميزانية النماء واخلري والعطاء التي �صدرت للعام 1430هـ واملقدرة بـ (� )475ألف مليون
ريال تعد �أكرب ميزانية ت�شهدها مملكتنا الغالية ،و�أن حجمها هذا يع ُّد م�ؤ�ش ًرا على �أن مملكتنا الغالية مقبلة على
مرحلة مهمة من التطور والرخاء والنماء.
و�أ�ضاف د .القناوي �أن ما حفلت به من م�شروعات عمالقة يف جميع جماالت التنمية والتي ـ ب�إذن اهلل ـ �سوف تعود
باخلري على الوطن واملواطن ،وت�ؤكد على الر�ؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة� ،إنها بالفعل حتمل يف طياتها الكثري من
ب�شائر اخلري حيث نال القطاع ال�صحي جانبًا وفريًا منها ،وهو ما �سي�ؤدي �إن �شاء اهلل ـ �إىل ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية
للم�شاريع العمالقة التي وجه ب�إن�شائها خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني يحفظهما اهلل.
وعبرَّ بهذه املنا�سبة عن التوجه بجزيل ال�شكر والعرفان والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز �أيدهما اهلل ملا يقدمانه من ت�سهيالت
على كافة الأ�صعدة من �أجل رفاهية املواطن واملقيم يف هذا البلد املعط.

�أ.د العي�سى :ميزانية ت�ست�شرف �آفاق امل�ستقبل

كما �أكد الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية �إن امليزانية التي �أعلنها
خادم احلرمني ال�شريفني ـ �أيده اهلل ـ تعد �أ�ضخم ميزانية يف تاريخ هذا الوطن املعطاء املبارك ،وجاءت حتمل
اخلري والرخاء ملواطني هذه الأر�ض الطاهرة يف ظل ظروف مالية عاملية ا�ستثنائية خانقة ،وهي ر�سالة حت ٍد وثقة
حتمل يف طياتها تطلعات املواطن وت�ست�شرف �آفاق امل�ستقبل وتعزز الثقة يف اقت�صاد اململكة ودورها الريادي يف
عامل املال واال�ستثمار.
و�أ�ضاف :لقد جاءت هذه امليزانية لت�أكيد حر�ص حكومتنا الر�شيدة على دفع عجلة التنمية والتطوير والبناء مل�شاريع

جمعية علمية للإ�صابات باجلامعة

وافق جمل�س اجلامعة على �إن�شاء اجلمعية العلمية ال�سعودية للإ�صابات واحلوادث
باجلامعة بهدف تطوير املعارف النظرية والتطبيقية وتقدمي اال�ست�شارات والدرا�سات
العلمية والتطبيقية العامة واخلا�صة مع العمل على تنمية الفكر العلمي يف جمال التعامل
مع الإ�صابات الناجتة عن احلوادث وما ينتج عنها من ك�سور والعمل على تطوير هذا العلم
مبا ا�ستجد من نظريات و�أحدث ما و�صل �إليه العلم من عالجات وحتقيق التوا�صل العلمي
لأع�ضاء هيئة اجلمعية ،وتقدمي امل�شورة العلمية يف جمال التخ�ص�ص ،وت�أ�صيل ال�ضوابط
العام لأخالقيات املهنة وممار�ستها ،و�أن تكون يف الوقت نف�سه مظلة للعاملني يف جمال
تثبيت الك�سور .كما تهدف اجلمعية �إىل تعزيز التوا�صل وتبادل اخلربات بني العدد الكبري
من العاملني يف هذا املجال احليوي.

عمالقة �شملت كافة القطاعات ،وحظي التعليم على الكثري من االهتمام والدعم حيث خ�ص�ص �أكرث من ربع اعتمادات
امليزانية اجلديدة لهذا القطاع ال�ستكمال املدن اجلامعية العمالقة ،والتو�سع يف برامج االبتعاث باعتباره اال�ستثمار
احلقيقي الناجح يف بناء عقول �أجيال امل�ستقبل و�سواعد الوطن ليحققوا نه�ضة تنموية متوازنة وم�ستدامة و�شاملة
لكل مناطق اململكة.وقال يف ختام حديثه �إنني �أرفع مبنا�سبة �صدور ميزانية اخلري �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل العهد الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن عبد العزيز ـ حفظهما اهلل و�سدد على طريق اخلري خطاهما و�سريتهما املباركة.

د .الرا�شد :ميزانية حتمل يف طياتها اخلري لكل مواطن

�أكد الأ�ستاذ الدكتور را�شد بن عبد �سليمان بن را�شد احلميد الرا�شد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا �أن امليزانية
العامة للدولة التي مت الإعالن عنها جاءت حتمل يف طياتها اخلري لكل مواطن �أينما كان يف بقاع مملكتنا احلبيبة،
ومبقارنتها مبا �سبقها من ميزانيات جند �أنها �أ�ضخم ميزانية ت�شهدها مملكتنا الغالية ،وما يثلج �صدورنا ان ما مت
تخ�صي�صه لقطاعات التعليم املختلفة ا�ستحوذ على الن�صيب الأوفر يف هذه امليزانية املباركة بالرغم مما يجتاح
العامل من �أزمة اقت�صادية �أثرت على الدول املتقدمة والنامية على ال�سواء.
وتابع :وبرغم ما ت�شهده �أ�سعار البرتول من انخفا�ض حاد؛ �إال �أن قيادتنا الر�شيدة بر�ؤيتها الثاقبة ر�أت زيادة حجم
امليزانية ليفي مبتطلبات التنمية مما �سيعود باخلري على املواطن الذي هو ب�ؤرة اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهد الأمني حفظهما اهلل وكافة امل�س�ؤولني.
و�أ�شار �إىل �أن �ضخامة امليزانية يحمل يف طياته الكثري من م�شاريع اخلري ،وعلينا نحن �أبناء هذا الوطن الغايل �أن
ن�سعى من �أجل تطوير جمتمعاتنا مما �سيعود بالنفع على بالدنا الغالية.
وقال �إنني �إذ �أهنئ نف�سي و�أبناء هذا الوطن املعطاء ب�صدور هذه امليزانية اخلرية� ،أدعو كافة مواطنينا ال�ستثمار
ذلك يف تطوير �أنف�سهم من خالل م�شاريع التنمية والرخاء التي �ستعم فائدتها على اجلميع.
وتوجه يف ختام حديثه ب�أ�سمى �آيات العرفان والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز �أيدهما اهلل على �أن هيئا لكل مواطن عي�شة كرمية.

�أ.د املتويل :ميزانية التعليم حافز لتحقيق م�شاريع امل�ستقبل

وقال الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن ح�سن املتويل وكيل اجلامعة ل�ش�ؤون التطوير واجلودة النوعية �إننا عهدنا من
�سيا�سة حكومة خادم احلرمني ال�شريفني �سعيها احلثيث واملتوا�صل لتطوير التعليم يف كل مراحله ب�شتى الطرق
والإنفاق عليه ب�سخاء ،ولذا عند النظر �إىل ما ًُخ ِّ�ص�ص من هذه امليزانية املباركة للدولة لعام (2009م) ل�صالح
التعليم بكافة جماالته؛ لي�س �إال �أحد الدالئل على رغبة هذا البلد والقائمني عليه وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني
ال�شريفني بالنهو�ض مب�سرية التعليم وتطويره لي�شمل جميع �أفراد املجتمع يف مملكتنا املعطاءة .و�أعرب عن �أمله
يف �أن يكون ما ُخ�ص�ص ل�صالح التعليم العايل حاف ًزا �إن �شاء اهلل لتحقيق و�إجناز اخلطط وامل�شاريع امل�ستقبلية
للجامعة و�أن ينعك�س �إيجابًا على الر�سالة التعليمية ب�شكل عام وال�صحية على وجه اخل�صو�ص.

دورات متخ�ص�صة
بطب الأ�سرة

اعتماد كلية الطب يف الدليل الدويل
لتعليم الطب

تعقد �إدارة طب الأ�سرة والرعاية ال�صحية
الأولية يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية عدد ًا
من الدورات املتخ�ص�صة يف املنطقة الو�سطى
حيث وافقت �إدارة ال�شئون ال�صحية على عقد
الدورة املكثفة الأوىل لتطوير املهارات الطبية
لأطباء الأ�سرة يف املنطقة الو�سطى والتي
�ستعقد يف مركز الدرا�سات العليا و�ست�ستمر
ملدة �أ�سبوعني كما �سيعاد عقدها خالل العام
القادم ثالث مرات وح�سب احلاجة.
كما عقدت دورتني يف اجلودة النوعية ملوظفي
مراكز الرعاية ال�صحية يف نوفمرب  2008والثانية
�ستعقد خالل العام  ،2009علماً �أن ق�سم طب
الأ�سرة والرعاية ال�صحية الأولية يف مدينة
امللك عبد العزيز ي�شرف على  16مركز ًا �صحياً
رئي�سياً يف املنطقة الو�سطى  11منها يف مدينة
الريا�ض حيث تقدم هذه املراكز ملن�سوبيها العالج
واال�ست�شارة والتثقيف يف كافة جماالت الطب
بالإ�ضافة لأق�سام العالج الطبيعي والن�سائية
والعيون وغريها حتت مظلة �إدارة طب
الأ�سرة والرعاية ال�صحية الأولية.

مت م�ؤخ ًرا اعتماد كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية �ضمن
مما �سهَّل على خريجيها
القائمة الدولية لكليات الطب يف العامل و�إدراجها يف الدليل العاملي َّ
و�أتاح لهم فر�صة تقدمي االمتحانات الدولية للمعادلة وااللتحاق بربامج التدريب يف �أمريكا
ال�شمالية و�أوروبا و�أ�سرتاليا.
ومن ناحية �أخرى يجري العمل الآن بالكلية على ا�ستكمال �إجراءات االعرتاف الأكادميي
العاملي من االحتاد العاملي للتعليم الطبي يف �إطار الربنامج امل�شرتك بينه وبني منظمة
ال�صحة العاملية ،وي�شمل ا�ستكمال هذه الإجراءات �إعداد درا�سة ذاتية �ضمن متطلبات
االعتماد التي ي�شرتطها االحتاد املعني.
�صرح بذلك الأ�ستاذ الدكتور يو�سف العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كلية
الطب ،وقال� :إن برنامج االعرتاف يتطلب �إكمال الدرا�سة الذاتية يف املوعد الذي حتدد له
ال�سابع من �شهر يناير اجلاري ،ومن �أجل ذلك تكونت ت�سع جلان ال�ستيفاء متطلبات معايري
االعرتاف التي ت�شمل :الر�سالة ،والأهداف ،واملناهج ،وتقومي الطالب ،و�ش�ؤون الطالب،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملوارد التعليمية ،وخطة تطوير الربنامج و�إدارة الكلية.
وتابع ِّ
مو�ضحً ا �أن الكلية �ست�ستقبل يف �شهر �أبريل القادم ثالثة خرباء من االحتاد واملنظمة
يف زيارة ميدانية ت�ستهدف التحقق من الدرا�سة الذاتية ،وجمع معلومات �إ�ضافية �إن
ا�ستدعى احلال ،وبنا ًء على تقديرهم �سوف يتم حتديد قرار االعرتاف ثم ُيبث على موقع
االحتاد ،م�ؤكدًا يف هذا اخل�صو�ص �أن هذا االعرتاف ي�ساعد يف تطوير برامج الكلية على
�ضوء نتائج التقييم و�ضبط اجلودة التعليمية.
ومن اجلدير بالذكر �أن الكلية وفق هذه اخلطوة �ستكون الأوىل على م�ستوى اخلليج التي
تبد�أ فع ًال يف �إجراءات االعتماد.

مركز تدريب للتخ�ص�ص الدقيق يف جراحة احلنجرة للأطفال بجدة
ُي ِّ
خطط ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة
والر�أ�س والرقبة مبدينة امللك عبد العزيز
الطبية للحر�س الوطني بجدة �إىل �إن�شاء
مركز تدريب للتخ�ص�ص الدقيق يف جراحة
احلنجرة للأطفال بالتعاون مع الق�سم
املماثل مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
بالريا�ض وذلك كجزء من الهيئة ال�سعودية
للتدريب .و ُيجري الق�سم قريبًا �أول زراعة
قوقعة للأطفال غري القادرين على ال�سمع،
مما ي�شكل امتدادًا للعمليات واجلراحات

النادرة واملعقدة التي �سبق �أن �أجراها
بالتعاون مع بع�ض الأق�سام الأخرى مثل
ق�سم التجميل خا�صة فيما يتعلق ب�أورام
الر�أ�س والرقبة التي �شملت �إزالة الأورام
وجتميل الوجه والفكني من خالل ا�ستزراع
�أجزاء �أخرى من اجل�سم.
ويف املجال البحثي �أجرى الق�سم ثالث
درا�سات ا�ستهدفت ترقية العمل الطبي هي
قيد الن�شر الآن وهي:
فقد ال�سمع لدى الأطفال اخلدج .معرفة

الأ�سباب امل�ؤدية ل�سرطان الل�سان لدى الن�ساء
والرجال يف اململكة العربية ال�سعودية.
مر�ض كا�سل مان ( )Castlmanوجودة
وطرق عالجه.
�أما يف املجال الأكادميي ف�أن الق�سم يتوىل تدريب
الأطباء ال�سعوديني على جراحة الأنف والأذن
واحلنجرة لت�أهيلهم للح�صول على �شهادة
البورد يف التخ�ص�ص ،وذلك بالإ�ضافة �إىل
ن�شاطه الأكادميي داخل امل�ست�شفى.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور

ع�صام فوزي الزميتي رئي�س الق�سم ونائب
املدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع
الغربي ،وقال �إن الق�سم يع ُّد من الأق�سام
الن�شطة �أكادمييًّا وطبيًّا وبحثيًّا وينق�سم
�إىل ق�سمني هما:
ـ الق�سم الطبي وي�ضم عددًا كبريًا من
التخ�ص�صات الطبية الفرعية التي ت�ساعد
على معاجلة �أغلب الأمرا�ض واجلراحات
امل�ستع�صية مثل� :أمرا�ض الأنف والأذن
واحلنجرة العامة� ،أورام الر�أ�س والرقبة،

الأمرا�ض املتقدمة للأنف وقاع اجلمجمة
الأمامي ،الأمرا�ض املتقدمة للأذن وقاع
اجلمجمة اجلانبي� ،أمرا�ض احلنجرة
والق�صبة الهوائية املتقدمة ويف هذا الإطار
يوا�صل اثنان من مبتعثي الق�سم درا�ساتهما
يف التخ�ص�صات الدقيقة يف جامعات كندية يف
جمايل �أورام الرا�س والرقبة وعمليات قاع
اجلمجمة الأمامي.
ـ الق�سم امل�ساند وي�ضم ق�سمي التخاطب
وال�سمعيات.
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ت�شكيل املجل�س العلمي
وعمادة الدرا�سات
العليا باجلامعة
وافق جمل�س اجلامعة يف جل�سته الثانية للعام
الدرا�سي 1429/1428هـ على ت�شكيل املجل�س
العلمي للجامعة يف دورته الأوىل ملدة عامني
برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور را�شد بن �سليمان
بن را�شد احلميد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا كما وافق املجل�س على ت�شكيل جمل�س
عمادة الدرا�سات العليا ملدة عامني برئا�سة
عميد الدرا�سات العليا وال�ش�ؤون الأكادميية،
والعميد امل�شارك للدرا�سات العليا وال�ش�ؤون
الأكادميية �أمي ًنا للمجل�س.

برنامج تدريبي يف طب الأ�سنان
ُي ِّ
خطط مركز امللك عبد العزيز للأ�سنان �إىل ا�ستقطاب �أطباء �أ�سنان متف َّوقني للم�شاركة يف
برنامج تدريبي متقدِّم يف جميع التخ�ص�صات املعنية ،وذلك �ضمن برنامج طب الأ�سنان
العام املتقدم الذي ي�ستمر لعامني تكتمل فيهما جميع متطلباته مبا يمُ ِّكن اخلريجني
واخلريجات من احل�صول على درجة �أخ�صائي �أ�سنان.
وبد�أ هذا الربنامج يف يناير من عام 2002م بخم�سة متدربني ك�أول دفعة وتخرجوا يف
دي�سمرب 2003م ،وبلغ عدد اخلريجني الآن  29متخرجً ا ويتوقع تخريج � 6آخرين خالل
�أ�شهر قليلة ،وانتهج الربنامج �سيا�سة القبول خلم�سة من الطلبة املقيمني يف احلر�س
الوطني وطالبًا واحدًا من القطاعات الأخرى خارجه .وقال الدكتور ماجد املعمر مدير
الربنامج �إن املركز �سي�شهد قريبًا تو�سعة ت�شمل �إن�شاء  3غرف عمليات و  12عيادة �أ�سنان
جديدة ومن  8ـ  10عيادات فانتوم لتدريب الطلبة املقيمني وطالب كلية طب الأ�سنان
حال بداية الدرا�سة فيها �إن �شاء اهلل� ،إ�ضافة �إىل قاعات للمحا�ضرات ومركز تعقيم حديث
م�ضي ًفا �أن املركز يفتخر بتخريج �أخ�صائيني متفوقني وبدفعات من البورد ال�سعودي يف
عدد من اخت�صا�صات الأ�سنان.

جناح برنامج التربع بالدم بالقطاع ال�شرقي
الأح�ساء – قا�سم العنزي
حقق م�شروع التربع بالدم الذي نظمته
ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بالقطاع
ال�شرقي يف دورته اخلام�سة على التوايل
ً
ملحوظا �إذ بلغ عدد املتربعني
جناحً ا
ح�سب الإح�صاءات الأخرية �أكرث من
 14847متربعاً
جاء ذلك يف الكلمة التي �ألقاها الدكتور �أحمد
عبد الرحمن العرفج املدير الإقليمي التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية يف حفل تكرمي قائد لواء
امللك عبد العزيز الآيل اللواء ركن �شالح
زايد الروقي ،وقادة الكتائب ،وقيادة الطب
امليداين الداعمني لهذا امل�شروع وقال �إن
هذه احل�صيلة تدل على الوعي الكبري الذي
يتمتع به �أبناء هذا الوطن املعطاء
وتابع مو�ضحً ا �أن عدد الذين تربعوا
تعوي�ضاً عن الأقارب بلغ �أكرث من 7426
متربعً ا بينما بلغ عدد املتطوعني �أكرث من
 7419متربعً ا ،وانتظم يف تكرار التربع
�أكرث من  6342متربعاً� .أما من تربعوا ملرة
واحدة فلم يتجاوز عددهم  6573متربعاً،
وبلغت كمية الدم امل�صروف للمر�ضى
بجميع الأنواع والف�صائل حتى نهاية ال�شهر
احلايل �أكرث من  15895وحدة دم ي�ستفاد

منها لإعطاء املري�ض جميع �أنواع �سوائل
الدم من خاليا الدم احلمراء ،وم�ستخل�ص
التخرث ،وال�صفائح الدموية..
من جهته �أكد قائد لواء امللك عبد العزيز الآيل
اللواء ركن �شالح زايد الروقي �أن “جميع
من�سوبي احلر�س الوطني يف الأح�ساء على
�أمت اال�ستعداد لدعم مثل هذه امل�شاريع
الإن�سانية ،والتي تعك�س ال�صورة احلقيقية
لل�شعب ال�سعودي املعطاء.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي قائد لواء امللك عبد
العزيز الآيل اللواء ركن �شالح زايد الروقي،
وقائد الكتيبة  52العميد نادر فريح العتيبي،
وم�ساعد قائد لواء امللك عبد العزيز الآيل

العميد حممد عبد الهادي القحطاين ،وقائد
كتيبة الإمداد والتموين الثانية العميد خالد
عاي�ض احلربي ،وقائد الطب الع�سكري امليداين
العميد حممد �شامان ال�شمري ،وقائد كتيبة
امل�شاة الآلية  22العميد ركن �إبراهيم عبداهلل
املطوع ،وقائد كتيبة امل�شاة الآلية  21العميد
مفرح �شاهر القحطاين ،وقائد كتيبة امل�شاة
الآلية  23العميد ح�سن حممد العتيبي ،وقائد
كتيبة مدفعية امليدان الثانية العميد ح�سن
�سعد ال�شهراين ،وم�ساعد قائد الطب الع�سكري
امليداين يف القطاع ال�شرقي العقيد مدن علي
البديوي ،و�ضابط الطب الع�سكري امليداين
يف الدمام املقدم حممد علي ال�شهري.

تتمات ال�صفحة الأوىل

يف حما�ضرته..

�أول زمالة..

واملراكز التجارية وف ًقا ملا تقت�ضيه احلاجة
امللحة �إىل العالج وال�سفر والت�سوق وما
�إىل ذلك.
و�أعاد معاليه الت�أكيد على عملية االن�ضباط
والتقيد بالقيم وال�سلوك االجتماعي العام
الذي حتر�ص عليه ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني الف ًتا االنتباه �إىل �أن االختالط يف
امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ال يعني
اخللوة و�إمنا يندرج حتت �ضوابط املهنة
و�أخالقياتها التي تدخل جميعها �ضمن
مناهج التدري�س وبرامج التدريب بالكليات
ال�صحية.
كما �أكد على اتفاق بني الر�أيني الطبي
والفقهي فيما يتعلق باجلراحات ال�سيامية
من ِّوهً ا يف هذا ال�ش�أن �إىل وجود درا�سة مع
بع�ض العلماء وامل�شايخ حول جواز �إ�سقاط
اجلنني يف الأ�سبوع العا�شر من احلمل �إذا
�أثبتت الفحو�صات والتحاليل وجود عيوب
خلقية وا�شرتاكات معقدة ي�صعب عالجها
جراحيًّا.
ومن اجلدير بالذكر �أن معايل الدكتور الربيعة
�سيلقى حما�ضرة �أخرى بعنوان( :مواقف
م�ؤثرة) باجلامعة الإ�سالمية باملدينة
املنورة وذلك يف احلادي ع�شر من �شهر
يناير اجلاري.

�صرح بذلك الدكتور خالد بن عبد الرحمن املزروع مدير الربنامج ورئي�س الق�سم املعني
و�أ�ستاذ طب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة امل�شارك عند الأطفال ،وقال �إن مدة الدرا�سة
يف هذا الربنامج �سنتان ،وهو �أول برنامج منظم وفق جدول زمني معروف يف هذا التخ�ص�ص
خارج قارة �أمريكا ال�شمالية .و�أ�ضاف من ِّوهً ا �إىل �أن الربنامج �سوف ي�سهم يف زيادة اخلربة
التدري�سية والتعليمية من خالل تعليم الطلبة و�أطباء االمتياز والأطباء املقيمني وذلك
بالتعاون امل�ستمر مع اجلامعة ،علمًا ب�أن املقبولنب �ستتاح لهم فر�صة امل�شاركة الفاعلة يف
العيادات املتخ�ص�صة يف طب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة عند الأطفال مثل عيادة
اخلنف و�أمرا�ض النطق وزراعة القوقعة االلكرتونية وعيادة العيوب الدموية اخللقية
وعيادة �أمرا�ض جمرى الهواء والبلع .و�أعرب الدكتور خالداملزروع عن وافر ال�شكر
والتقدير ملعايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة مدير اجلامعة واملدير التنفيذي
لل�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني على دعمه ال�سخي واملبا�شر لهذا الربنامج حتى خرج
�إىل حيز الوجود .ودعا يف ختام حديثة الراغبني يف التقدمي لاللتحاق بهذه الزمالة �إىل �إنهاء
الإجراءات املطلوبة و�إر�سالها �إىل عمادة ال�شئون الأكادميية باجلامعة حتى يت�سنى لها
ح�صر عدد املتقدمني ثم اختيار املقبولني عن طريق املقابلة ال�شخ�صية.
هذا وميكن للمتقدمني الراغبني يف مزيد من املعلومات االت�صال على �إدارة التعليم الطبي
مبقر اجلامعة بالريا�ض
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جائزة �سنوية..
وما كان لها �أن تتحول �إىل حقيقة لوال الرغبة
ال�صادقة لدى �صانعي القرار بال�ش�ؤون
ال�صحية ونظرتهم الثاقبة وحر�صهم على
كل ما يخدم ال�صالح العام وقد جت َّلى كل
ذلك بو�ضوح يف اختيار جلنة اجلائزة
واختيار مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث

الطبية للإ�شراف عليها وتطبيق ال�سيا�سات
واملعايري اخلا�صة بها حتقي ًقا لأهدافها
املرجوة منها.
هذا ويدعو مركز الأمري عبد اهلل بهذه املنا�سبة
جميع الباحثني �إىل تر�شيح �أنف�سهم لأي من
م�ستويات اجلائزة الثالثة.

املوظفات اجلدد يف عائلتا التو�أمني العراقي واملغربي ت�ؤديان
فري�ضة احلج
كلية متري�ض جده
ق�سم التمري�ض:
د� .سحر را�ضي  ,ا�ستاذ م�ساعد ،ق�سم
التمري�ض
د .اماين بابقي  ,ا�ستاذ م�ساعد ,ق�سم
التمري�ض
هريمينيا انق  ,م�ساعدة تدري�س  ،ق�سم
التمري�ض
ارورة اريا�س ,م�ساعدة تدري�س  ،ق�سم
التمري�ض
ايلني الكاتيال  ,م�ساعدة تدري�س  ،ق�سم
التمري�ض
جريالدين بارتولوم  ,م�ساعدة تدري�س ،
ق�سم التمري�ض
كري�ستني الكانقا  ,م�ساعدة تدري�س  ،ق�سم
التمري�ض
يويل ميل�شر  ,م�ساعدة تدري�س  ،ق�سم
التمري�ض
�أويل ربيداد  ,م�ساعدة تدري�س  ،ق�سم
التمري�ض
ق�سم العلوم اال�سا�سية :
د .هالة �سنبل  ,ا�ستاذ م�ساعد  ,كيمياء حيوية،
ق�سم العلوم الأ�سا�سية
كروتيكا داربار  ,حما�ضرة ت�شريح  ،ق�سم
العلوم الأ�سا�سية
ندى املانع  ،حما�ضرة علوم كمبيوتر  ،ق�سم
العلوم الأ�سا�سية
هوازن عبد املنان  ,حما�ضرة �إح�صاء  ،ق�سم
العلوم الأ�سا�سية
د� .أمين ال�سليمان  ،علم االوبئة ،ق�سم
العلوم الأ�سا�سية
ق�سم اللغات و الدرا�سات الثقافية:
د .فاندانا جارج � ،أ�ستاذ م�ساعد  ,لغة
اجنليزية
احالم عقيل  ,حما�ضرة  ,درا�سات ا�سالمية

�أدى والدا التو�أمني العراقي واملغربي فري�ضة احلج لهذا العام على نفقة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز ال �سعود حفظه اهلل.
وعرب والدا التو�أمني العراقي واملغربي بعد �إكمال منا�سك احلج عن عظيم �شكرهما ملقام
خادم احلرمني ال�شريفني على الرعاية الكرمية واالهتمام البالغ .ورفعا �أكف الدعاء اخلال�ص
هلل �أن يحفظ هذه البالد وملكها ويدمي نعمة الأمن والأمان على �شعبها.
و�أو�ضح املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني الدكتور عبد اهلل بن عبد
العزيز الربيعة �أن هذه اللفتة الأبوية الكرمية لي�ست بامل�ستغربة وهي غي�ض من في�ض ملا
ت�سطره مواقف خادم احلرمني ال�شريفني الإن�سانية للجميع.
وقال معاليه �إن التو�أمني قد �أجريت لهما عمليات ف�صل ناجحة بتوجيه من خادم احلرمني ،وما
زاال ي�ستكمالن فرتة العالج مبدينة امللك عبد العزيز الطبية للحر�س الوطني بالريا�ض.

م�ؤمتر تطورات خمتربات تطابق الأن�سجة
يعقد مركز امللك عبداهلل العاملي للأبحاث
الطبية بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية بالريا�ض خالل الفرتة من
 16-15حمرم  1430هـ املوافق 12-11
يناير 2009م امل�ؤمتر الأول التعليمي ال�شرق
�أو�سطي عن التطورات يف خمتربات تطابق
الأن�سجة ال�سريرية – بالتعاون مع االحتاد
الأوروبي للمناعة الوراثية وذلك بقاعة

 15طالب ًا و طالبة ح�صلوا على املاج�ستري
ح�صل  15طالبًا وطالبة من خريجي الدفعة
الثانية بكلية ال�صحة العامة واملعلوماتية
ال�صحية على درجة املاج�ستري يف املعلوماتية
ال�صحية بجامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية،
وقد وافق جمل�س اجلامعة على منحهم هذه
الدرجة ،وهم:
•حممد بن عبد العزيز الوهيبي.
•�شريفة بنت عبد العزيز العبد
املنعم.
•عبد اهلل بن ذياب العنزي.
•رانية بنت نا�صر الدخيل.

•�أ�سماء بنت �سعد اليو�سف.
•في�صل بن عي�سى اجلويعد.
•عبد اهلل بن حممد الربيعة.
•هبة بنت ح�سن احل�سني.
•خلود بنت فاروق �شاكر.
•عبد الرحمن بن �سعد البواردي.
•دينا بنت �صالح ال�سماعيل.
•فاطمة بنت حممد العودة.
•�آ�سيا بنت حممد �شيخ.
•حممد بن �سليمان ال�سلمان.
•�شريفة بنت حمد اجلندل.

�أفـــراحنـــــــا
باكلكا ي�ستقبل (فهد)

رزق الزميــــــــل عبدالرحمن حممد باكلكا رئي�س ق�سم الإلكرتونيات
مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجده مبولود جديد اتفق هو
وحرمة على ت�سميته (فهد) لين�ضم �إىل عقد �إخوته ..وقد وعد
الزميل باكلكا زمالءه بحفل احتفا ًء مبقدم الفار�س فهد.
نبارك له مولودة جعله اهلل مولود اخلري وال�صالح.

عري�سا
مو�سى
ً
انتهز الأ�ستاذ مو�سى �آل فقيه من�سوب عمادة القبول والت�سجيل و�ش�ؤون الطالب فر�صة عطلة
عيد الأ�ضحى املبارك ليودع حياة العزوبية ويت�أهل �إىل بيت الزوجية ال�سعيد ...خال�ص
التهاين للزميل مو�سى مع الأمنيات بالتوفيق يف حياته الزوجية ..ون�س�أل اهلل جل وعلى �أن
يوفق بينهما ويدمي عليهما م�شاعر املودة والرحمة.

«ينال» يف بيت �أبو يامن
رزقت الأ�ستاذة نبيهة م�صلح املوظفة ب�إدارة اجلامعة مولودًا ذك ًرا اتقت وزوجها على �أن
يحمل ا�سم (ينال) ..تهانينا للزميلة نبيهة بالفار�س ينال جعله اهلل من مواليد ال�سعادة..
وحمدًا هلل على العودة من �إجازة الأمومة.

مكارم بفندق ماريوت الريا�ض .وي�شارك يف
فعاليات امل�ؤمتر متحدثون دوليون من عدة
دول خمتلفة.
وميكن للراغبني يف احل�صول على مزيد من
املعلومات االت�صال بعمادة الدرا�سات العليا
وال�شئون الأكادميية هاتف2520088 :
 01حتويلة رقم -12769-1142113354-13489

نب�ض اجلامعة
امل�شرف العام :

�أ.د .يو�سف العي�سى

مديرو التحرير :

د .حممد املعمري
د� .صالح ال�شرثي
د .هيا الفوزان
�أ .عبدالرحمن املغربي
�أ� .أ�سماء الزهراين

التحرير:

�أ� .إبراهيم ال�صايف

�إخراج:

�أ .عمرو ال�شربيني

للتوا�صل:

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

بريد �إلكرتوين:

ksaunp@ksau-hs.edu.sa
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ثقافة �إدارية

		
السبت  7محرم  1430هـ املوافق  3يناير 2009

 10خطوات �أ�سا�سية تقود �إىل النجاح
يعتمد �أ�سلوب الكتاب يف التحفيز والنجاح على ما ميكن
تلخي�صه يف« :تقليل العوائق �إىل �أدنى حدٍّ ،وزيادة الفر�ص
�إىل �أق�صى حد» ،ومن خالل هذه الفكرة يقوم الكتاب على
ع�شر ا�سرتاتيجيات ت�ساعدنا على الو�صول �إىل قمة النجاح
يف حياتنا العملية وال�شخ�صية ،فهو يو�ضح لنا الطريق �إىل
الرتكيز على الأهداف وااللتزام بها حتى ن�صبح �أبطا ًال يف
م�ضمارنا ،ومنذ البداية ي�صارحنا الكاتب ب�أن الأمر لن يكون
�سه ًال ،ويتطلب ت�ضحيات عظيمة؛ لكن ما يطمئننا هو �أن لو
هولتز �صاحب تاريخ �صنع الأبطال والنجاح ،و�أن و�صفاته
مل تخيب ظن �أحد حتى الآن؛ رغم �أنه لي�س جديدًا على هذا احلقل ،فهو يعمل يف هذا املجال
منذ عام 1960م ،هذا الكتاب ال يتحدث عن النجاح على امل�ستوى ال�شخ�صي فقط؛ بل كيف
ميكن لأي �شخ�ص رفع م�ستوى الفريق من حوله �سواء �أكان فري ًقا ريا�ضيًّا �أو جمموعة
عمل� ...إلخ .وكما يقول الكاتب؛ ف�إن الهدف من هذا الكتاب هو�« :أن ي�صبح النجاح �أحد
عاداتنا التي ال نحيد عنها» ،وعندما ت�صبح الت�ضحيات التي نقدمها �سهلة مي�سورة متى
اقتنعنا بها ..يعلمنا هذا الكتاب كيف نتم�سك ب�أهدافنا ونلتزم بها دون �أن ي�ؤثر ذلك على
أ�سا�سا مع فرق ريا�ضية �ضمن غريها؛ جند
مرونتنا جتاه الغري .ولأن امل�ؤلف لو« :عمل � ً
معظم ت�شبيهاته تدور يف حلبة الريا�ضة و�ألعابها ،لكنها بالت�أكيد تفيدنا يف جميع املجاالت
وتنطبق عليها ،وهذا هو �سر جناحه و�إبداعه ،ودليل �سالمة الن�صائح التي يقدمها يف �إطار
ق�ص�ص واقعية حدثت بالفعل تزيدك اقتناعً ا مبا ي�ستقيه من درو�س ،كما يت�ضح من عنوان
الكتاب ،فهو بالفعل خطة حمكمة للنجاح لي�س �أمامك بعد اتباعها �إال طريق واحد هو طريق
النجاح .وكما قلنا من قبل؛ �إن خطة النجاح لدى هولتز مبنية على نقاط �أ�سا�سية هي:
1 .1قوة و�سلطة املواقف التي نتبناها نحو احلياة عامة؛ تحُ دِّد �إن كنا �سنتمكن من حتقيق
غايتنا ،فالتخاذل و�سرعة التقهقر ي�ضمنان لنا الف�شل بد ًال من النجاح .وانتظار �أن
ي�أتي النجاح �إليك دون �أن ت�سعى �إليه لن يحقق لك �شي ًئا ُيذكر .احلياة عامة تتطلب
مواقف �إيجايبة علينا �أن نتبناها ونتم�سك بها ب�شدة.
2 .2القدرة على حل امل�شكلة تتوقف على ردود �أفعالنا الإيجابية جتاهها؛ لأن هذا ي�ؤدي �إىل
زيادة قوتنا على املواجهة .خ�صومنا � ً
أي�ضا لهم م�شكالت؛ ف�إذا تخاذلنا �أمام م�شكالتنا؛
ف�سنقدِّم لهم فر�صة الفوز علينا على طبق من ذهب .والعوائق وامل�شكالت موجودة يف
جميع املجاالت؛ لذا علينا تو ُّقع وجودها باعتبارها جزءًا من واقع حياتنا.
3 .3معرفة الهدف والرتكيز عليه ،وااللتزام به �أمر حيوي للغاية .لن�ضع �أهدافنا ن�صب

�أعيننا وال نحيد عنها مهما كانت املغريات ،وعلينا � ً
أي�ضا فهم الهدف
من ورائها ،ف�س�ؤال« :ملاذا؟» هو �أهم �س�ؤال يف حياتنا.
4 .4الت�ضحيات جزء من النجاح ،لنكن على ا�ستعداد لتقدميها دون
تذمر وعن طيب خاطر ،وكلما زاد اقتناعنا ب�أهدافنا �سهُلت علينا
الت�ضحيات يف �سبيلها..
5 .5لنتعرف على التغري امل�ستمر ونتكيف معه ،فكثريون ممن حققوا
النجاح مل يتمكنوا من اال�ستمرار فيه؛ لأنهم اعتقدوه نهاية املطاف.
الدنيا من حولنا يف تغري م�ستمر وعلينا تغيري �أهدافنا وحياتنا وف ًقا
لها ،و�إال فلننقر�ض كالدينا�صورات� ،أو ـ على الأقل ـ �ستنقر�ض
مرحلة النجاح يف حياتنا.
6 .6مت�سك ب�أحالمك ،فكل امل�شاريع العظيمة كانت حلمًا يف يوم من الأيام ،فالأحالم
تغذي الر�ؤية واحلما�س ،وهي التي تدفعنا يف ال�صباح للقيام ن�شيطني لتحقيقها
وجعلها جزءًا من واقعنا.
7 .7ح�سن �صورتك �أمام ذاتك ،فاحرتامك لنف�سك النابع من معرفتك الأكيدة ب�أنك متتلك قد ًرا
من ال�صفات احل�سنة ،و�أن قلبك مليء باخلري للآخرين يظهر من خالل �أفعالك وتعاملك
معهم ،كما �أنه �أ�سا�س ال�شخ�صية القوية التي ال حتيد ع َّما ر�سمت لنف�سها.
8 .8بناء ج�سور الثقة مع الآخرين يتطلب وق ًتا طوي ًال �إ�ضافة �إىل جهود جمة ،وعندما
نح�صل على تلك الثقة؛ تبد�أ اخلطوة الأ�صعب وهي االحتفاظ بها .كثري من الناجحني
يفقدون جناحهم ب�سبب ا�ستهتارهم بثقة الآخرين فيهم ،ولأن النجاح يف �أ�سا�سه
جناح عالقات �إن�سانية �أو يف جمال العمل ف�آن الثقة تلعب دو ًرا رئي�سيًّا يف حتقيق
واالحتفاظ به .كلما خطوت خطوة؛ ف ِّكر ما �إذا كانت �ست�ساعد على اكت�ساب ثقة
الغري �أو االحتفاظ بها ثم ق ِّرر �إن كنت تريد �أن تخطوها �أم ال؟
9 .9التزم بالتفوق والتميز ،ابذل كل جهودك يف كل خطوة خطوها وعاهد نف�سك على �أن
تقوم بها على �أف�ضل �شكل ممكن .املعايري واملقايي�س العالية جتذب �إليك املميزين
الذي �سي�ساعدونك على حتقيق النجاح املن�شود.
1010تعامل مع الآخرين مبودة وحب وحر�ص واهتمام �صادق ،باخت�صار :عاملهم كما
حتب �أن يعاملوك.
هذه هي خطة النجاح ،وهذا هو الكتاب الذي يع ُّد خال�صة و�صفات النجاح املجربة من
رجل ناجح يف جميع جماالت حياته متكَّن من نقل و�صفة جناحه �إىل الآخرين وجنح يف
ذلك بالفعل.
امل�صدر :االقت�صادية
					

ماهية الإدارة

مقابلة التوظيف

الإدارة هي:
 -القيام باملهام عن طريق الآخرين -العملية التي ميكن بوا�سطتها تنفيذغر�ض معني والأ�شراف عليه.
 -القيام بتحديد ما هو مطلوب عمله منالعاملني ب�شكل �صحيح ثم الت�أكد من
�أنهم ي�ؤدون ما هو مطلوب منهم من
�أعمال ب�أف�ضل و �أرخ�ص الطرق .
 -فن احل�صول على اق�صى نتائج ب�أقلجهد حتى ميكن حتقيق �أق�صى �سعادة
لكل من �صاحب العمل والعاملني مع
تقدمي �أف�ضل خدمة للمجتمع.

عندما جتري مقابلة مع �أحدد املتقدمني للعمل يف اجلهاز الذي تعمل فيه؛ �إليك هذه الأ�سئلة
لت�ساعدك يف احل�صول على معلومات قد ال يبادر ال�شخ�ص املقابل بتزويدك بها:
•ما هي �أكرث اجلوانب التي حتبها يف عملك ال�سابق (هذا ال�س�ؤال يك�شف مدى �إملام
املر�شح بعمله �أو مدى ا�ستمتاعه به).
•كيف عملت على تطوير عملك ال�سابق (هذا ال�س�ؤال الختبار جانب الإبداع).
•�صف �أف�ضل �شخ�ص عملت معه �أو له (هذا ال�س�ؤال ملعرفة القدرة على التفاعل مع
الآخرين).
•�صف بع�ض امل�شكالت التي �أدَّت �إىل القيام ب�أعمال �إ�ضافية من وقتك اخلا�ص (هذا
ال�س�ؤال الختبار االلتزام بالأداء اجليِّد).
•ملاذا حتاول ترك عملك ال�سابق ( االختبارات ال�شخ�صية واملو�ضوعية).
•ما هي ر�ؤيتك للم�ساعدة التي تتوقعها من جهازنا؟ (هل �ستكون �إجاباته متطرفة؛
بحث يطلب الكثري �أو العك�س ال يطلب �شي ًئا؟).

ن�صائح مهمة يف �إدارة الوقت

�سبق �أن نبهنا يف عدد �سابق �إىل �أننا �سنعر�ض �إىل بع�ض الن�صائح
املهمة املتعلقة باحل�صول على نظام فعال لإدارة الوقت ،ويف هذا
العدد ن�ستعر�ض �أوالها ثم نكمل ما تبقى منها يف عدد الحق.
حتديد الأولويات:
ي�ستطيع بع�ض النا�س حتديد الأولويات لأعمالهم اليومية بالغريزة,
بينما ي�صعب على الآخرين فعل ذلك� .إن �أب�سط نظام نقرتحه لذلك هو
و�ضع قائمة بكل �أن�شطة العمل الالزمة يف بداية يوم العمل و�إعطاء
�أولوية لبع�ض هذه الأن�شطة على غريها .وبهذا ن�ستطيع البدء
واالنطالق بحيوية للعمل على �أ�سا�س ذلك .بالإ�ضافة �إىل �أنه ب�إمكانك
مراجعة ذلك حني ال�ضرورة وتغيريه ح�سب ما تقت�ضيه ظروف
العمل� .إن �أهم العوامل الأ�سا�سية التي ت�ؤثر يف حتدي الأولويات هي
كما يلي� :أهمية العمل املراد القيام به� ،ضرورة العمل ،كم �سي�أخذ
العمل من الوقت لإنهائه؟
�أ� .أهمية العمل املراد القيام به :تعرف �أهمية العمل من خالل الأثر
الذي يرتتب على عدم فعل الن�شاط املراد القيام به �سوء على العمليات
اخلا�صة بتجارتنا �أو على �أهدافنا ب�صورة عامة .ولهذا ف�إن �صيانة
تلك القطعة املختلة يف الآلة التي توقفت عن العمل �ضرورية لعملنا
اليوم ,ف�إذا مل نفعل ذلك اليوم ,ف�إن كل عمليات الإنتاج يف امل�صنع
�سرتواح يف مكانها.
ب� .ضرورة العمل :ن�ستطيع �أن نلم�س �ضرورة العمل ونتفهم ذلك
من الأثر الذي يرتتب على ت�أخري هذا العمل �أو الن�شاط املراد القيام
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به .ف�إخالء مبنى ال�شركة حني �سماع جر�س �إنذار احلريق �سيكون
بالت�أكيد �أمر ًا �ضرورياً للغاية ,وال ريب �أنه �أهم من تركيب برنامج
ملعاجلة الوثائق يف جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بك اليوم.
جـ  .كم �سي�أخذ العمل من الوقت لإنهائه؟
�ست�ؤثر ال حمالة املدة الزمنية التي ت�ستغرق لإنهاء العمل يف حتديد
�أولويته ,فمث ًال لو �سقطت من مكتبك ورقة مهما كانت �أهميتها ,ف�إنك
�ست�سارع �إىل التقاطها ,لأن التقاطها لن ي�أخذ �أكرث من ثوان لإنهاء
هذا العمل .ويف املقابل ,ف�إن يف كتابة تقرير مهم قد ي�أخذ وقتاً وفري ًا
مما يجعلنا نقبل بت�أخري هذه املهمة لوقت �آخر ينا�سبنا وجندده
فيما بعد .حني ن�ضع �أولويات للأن�شطة والأعمال التي �سنقوم بها,
ف�إنه من الواجب �أن نحافظ على �أدائها يف �أوقاتها حتى ال ن�ضطر
�إىل جتاهل بع�ض الأن�شطة واملواعيد ب�سبب تراكمها من جراء
ت�أخري �أداء بع�ض منها .ومن املهم �أي�ضاً �أن نقاوم ال�صوت العايل
وانفعاالت الآخرين احلادة جتاهنا ,ولو كانت من كل مكان ,فقاعدة
(الذي ي�صرخ �أكرث �سي�أخذ اهتماماً �أكرب) ال ت�صلح هنا �أبد ًا .البد
�أن نقاوم الإغراءات لو�ضع الأولويات يف مكانها ال�صحيح .انظر �إىل
ما يحدث لنا عادة حني يطلبنا املدير العام ب�صورة عاجلة ولوقت
ق�صري لي�أمرنا بفعل �شيء ما ,فتجدنا نن�ساق لإعطائه �أهمية خا�صة
لرغبتنا يف الظهور مبا يليق به ,ولكن املديرين اجلديرين يتقبلون
ب�صورة ن�سبية يف �أن ي�ضع موظفوهم جمموعة من الأولويات ال
جتعل لطلبات املدير الأولوية دائماً.
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�1إدارة الوقت :عندما تفو�ض بع�ض
املهام امللقاة على عاتقك للآخرين
من العاملني معك؛ ف�إنك بذلك تو ِّفر
مزيدًا من الوقت لإجناز �أعمالك
الأكرث �أهمية.
2زيادة الإنتاجية� :إذا ا�ستطعت توفري
وقتك وعدم القيام مبهام غري مهمة؛
ميكنك عندئذ تركيز اهتمامك على ما
هو �أكرث �أهمية ،وعلى تع ُّلم مهارات
جديدة و�أداء مزيد من الأعمال التي
حت�سن �إنتاجيتك والنتائج النهائية
ِّ
للمن�ش�أة.
3بناء فريق قوامه الثقة :عندما تف ِّو�ض
بع�ض �أعمالك لأع�ضاء فريقك؛ ف�إنك
بذلك تربهن على ثقتك فيهم ويف
قدراتهم ومهاراتهم على �آداء املهام
و �إجنازها.
4تنمية مهارات الفريق :تفوي�ض
�أع�ضاء فريقك؛ يعني �أنك ت�ساعدهم
على تع ُّلم مهارات جديدة وزيادة
معارفهم ،فالتفوي�ض يهيئ لهم �إمكانية
تنمية �أنف�سهم واخلروج عن منطقة
الراحة والتب ُّلد ،ثم حتقيق نتائج
�أف�ضل يف النهاية.
5زيادة ر�ضا العاملني وتقليل معدل
اال�ستقاالت :عندما يتعلم �أع�ضاء
فريقك مهارات ومعارف جديدة من
خالل التفوي�ض؛ ف�إن ذلك ي�ساعدهم
كثري ًا على الإجادة يف عملهم ،ويف
حياتهم ب�شكل فعال ،كما يقربهم �أكرث
من بع�ضهم البع�ض حتى يحققوا
االحتاد الكامل فيما بينهم ،وذلك من
�ش�أنه �أن يجعلهم ي�شعرون بالر�ضا
وبحب العمل الذي يقومون به يف قالب
املنظومة اجلماعية وبالتايل يتم�سكون
بالفريق لفرتة �أطول.

ج�ســر من الأفكــار
فريق النجاح
وجناح الفريق
يوسف القبالن*
مناذج العمل اجلماعي كثرية ،ومناذج فرق العمل الناجحة موجودة يف جماالت
متعددة ،ولكنها عندما ترتبط بعمل �إن�ساين؛ ف�إنها ت�ش ُّد االنتباه �أكرث.
اململكة بثقافتها الإن�سانية احت�ضنت برعايتها و�إمكاناتها الب�شرية ـ قبل املادية ـ حاالت
�إن�سانية متثلت يف عمليات ف�صل التوائم ،و�آخرها رغم ( )20وهي عملية ناجحة لف�صل
التو�أم العراقي .وعندما باركت للدكتور عبد اهلل الربيعة جناحها؛ قال يل« :التهنئة
لفريق العمل وجلميع من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية» ،نعم �إنه عمل جماعي مت َّثل يف فريق
عمل طبي ب�إ�شراف الدكتور الربيعة ،وي�ضم :فريق التخدير ،فرق جلراحة الأطفال،
الأنف والأذن واحلنجرة ،التجميل ،الأ�شعة ،طب الأطفال ،العناية املركزة للأطفال
وطاقهما التمري�ضي ،متري�ض غرف العمليات ،متري�ض اجلناح ( )7بجانب الفريق
الزائر من العراق .ذكرت هذه الفرق وكم �أود �سرد �أ�سماء �أع�ضائها كافة لوال �أنها
كثرية ،وامل�شاركون ال يبحثون �أ�ص ًال يف الأ�ضواء بقدر بحثهم عن الإجنازات العلمية
يف �إطارها الإن�ساين.
ويهمنا هنا �إلقاء ال�ضوء على ثقافة العمل بروح الفريق ،وعن �أهمية �أن ين�سب النجاح
�إىل جميع امل�شاركني ،و�أهمية قيادة فرق العمل وحتقيق التكامل فيما بينها للو�صول
بنجاح �إىل الهدف امل�شرتك� .إن قيادة فريق العمل يف �أي جمال يتوقف على �أع�ضائه
من حيث ت�أهيلهم وقدراتهم وم�شاعرهم ،ومدى حاجة الفريق لكل ع�ضو ،فع�ضويته
حتدِّدها حاجته وقدرة �أع�ضائه على الإ�ضافة ،و�إن نظرنا �إىل ت�شكيل الفريق الطبي
الذي �أجرى عملية ف�صل التو�أم العراقي جند �أنه ي�ضم  28ع�ضوًا ،ومبا �أن التو�أم
( �إياد) كان يعاين م�شاكل تن ُّف�س؛ فقد �أُ�شرك طبيب �أنف و�أذن وحنجرة لتقييم جمرى
التنف�س قبل بدء العملية .هنا يت�ضح معنى الفريق و�أهمية بنائه ،ومعنى تكامل
اجلهود نحو حتقيق النجاح املن�شود ..مو�ضوع بناء فرق العمل يت�ضمن تفا�صيل
ن�سق
كثرية تتع َّلق ببناء الفريق وما مي ُّر به من مراحل ،ودور قائد الفريق ،وكيف ُت َّ
اجلهود ،والتعامل مع اختالف الآراء ،والتفاعل ال�سلوكي بني �أفراد الفريق .ومن �أهم
عوامل جناح الفريق و�ضوح الأهداف وتوفر االن�سجام بني �أع�ضائه ،وا�ستثمار قدرات
كافة امل�شاركني ،واالتفاق على �آلية اتخاذ القرار ثم تقدير عمل اجلميع .تلك العوامل
تتوفر عندما يقوم رئي�س الفريق بدوره وم�س�ؤولياته ويتمكَّن من بناء فريق عمل ناجح
ي�صل �إىل �أهدافه بفعالية.
املنظمات احلديثة �أ�صبحت تعتمد على فرق العمل يف حتقيق �أهدافها بفعالية ملا لها من
�إيجابيات كثرية ،وال ميكن جتميع جمموعة من الأفراد دون �أي معيار ثم نطلق عليهم
ا�سم فريق ،فالفريق له �ضوابط و�شروط �سواء �أكان فري ًقا طبيًّا �أو فريق كرة قدم....
�إذا عرفنا �أ�سباب جناح فريق العمل؛ فهل نحتاج �إىل عر�ض �أ�سباب الف�شل؟
					
*املراجعة الداخلية
					

وظائف الإدارة املعا�صرة
هذا تلخي�ص قد يع ُّد مقدمة عن الإدارة  ،و�أعددته �أثناء مذاكرتي لكتاب« :الإدارة
املعا�صرة» ورغم �أنه خمت�صر؛ لكنني �أرجو �أن يكون مفيدًا ومو�ضحً ا لأ�سا�سيات الإدارة
و�أهم بنودها.
تعريف املديرين :هم �أنا�س يقومون ب�إجناز الأعمال من خالل الآخرين.
وظائف الإدارة هي:
التخطيط :و�ضع الأهداف اال�سرتاتيجية ،والأهداف التكتيكية.
التنظيم :يعني تقرير ما يجب �أن تقوم به من�ش�أتك من �أن�شطة ،وحتديد وظيفة م�ستقلة لكل
م�شرف ،وكذا �إن�شاء الأق�سام الإدارية ،مع تفوي�ض ال�سلطة للم�شرفني يف الوحدات.
�إدارة الأفراد� :أي حتديد نوعية الأفراد الواجب تعيينهم ،تعبئة موظفي امل�ستقبل،
واختيارهم ،وو�ضع معايري الأداء ،ثم تدريب ه�ؤالء املوظفني وتنمية مهاراتهم.
القيادة  :وهي تعني دفع الآخرين لإجناز العمل ،مع رفع معنوياتهم واحلفاظ عليها ،و�إثارة
دوافعهم.
الرقابة  :يتعني حتديد معايري حمددة جلميع العاملني كي ي�سعوا لتحقيقها ،ثم يتم مقارنة
�أدائهم الفعلي بتلك املعايري.
طرق ت�صنيف املديرين :هناك ثالثة طرق رئي�سية لت�صنيف املديرين هي:
تبعاً للموقع :ميكننا التمييز بني املديرين التنفيذيني واملديرين امل�شرفني.
تبعاً للم�ستوى :حيث ميكن التمييز بني الإدارة العليا ،والإدارة الو�سطى ،والإدارة الدنيا.
تبعاً للوظيفة :ميكننا يف هذه احلالة �أن منيز بني املديرين طبقاً للمهام التي يتولون القيام
بها ،مثل مدير املبيعات واملدير املايل.
وهناك م�ستويات �أخرى كثرية �شائعة للمديرين� ،إال �أنهم جميعاً ينجزون الأعمال من خالل
مر�ؤو�سيهم ،وهم جميعاً يخت�صون بالتخطيط للآخرين وتنظيم �أعمالهم الآخرين ،وتطويع
املوارد ،و�إثارة الدافعية ،والرقابة على الأداء .وعادة ما يق�ضون ثلثي وقتهم مع الآخرين،
يتحدثون وي�صغون �إليهم ويديرون اللقاءات ...وهلم ج َّرا.
عبد اهلل العتيبي  -حملل برامج ـ �إدارة احلا�سب الآيل
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قصة السيد عادي !!!
� إن العبقرية هي  % 1ذكاء  ،و  % 99جهد
من الإن�سان  ( .توما�س �أدي�سون )
الغباء  :هو �أن تكرر نف�س العمل يف كل مرة
 ،ثم تتوقع �أن حت�صل على نتائج خمتلفة !
( �آين�شتني )
ال�سيد عادي �إن�سان ب�سيط وعادي  ،من
�أ�سرة عادية  ،در�س وتعلم يف مدار�س
عادية  ،ثم تخرج وح�صل على ن�سبة
عادية  ،فلم ي�ستطع �أن يدخل اجلامعة
ويكمل درا�سته  ،و�إمنا اكتفى بالعمل يف
وظيفة عادية ! وكان ال�سيد عادي يعمل
ب�صورة عادية  ،ثم تزوج �صاحبنا ال�سيد
عادي امر�أة عادية  ،وعا�ش معها بطريقة
عادية  ،و�أجنب منها ثالثة �أطفال عاديني
 ،وقام برتبيتهم تربية عادية  ،و�أدخلهم يف
مدار�س عادية  ،ثم كرب ال�سيد عادي ومات

ميتة عادية  ،ف�أكمل �أوالده امل�شوار بطريقة
عادية �أي�ضاً  ...فتخرجوا بن�سبة عادية،
وعملوا بوظائف عادية ،وتزوجوا بطريقة
عادية ..وعا�شوا وماتوا بطريقة عادية...
     حكاية عادية �صح ؟  ..ولكن هل تعلم
عزيزي الطالب ما هي ن�سبة الب�شر اللذين
يعي�شون على طريقة �صاحبنا امل�سكني –
ال�سيد عادي ؟!!!
    ح�سناً � ..إنها  . % 98نعم  % 98من الب�شر
يعي�شون حياتهم بطريقة عادية ت�شبه
حياة ال�سيد عادي  ،و  % 2فقط من جمموع
الب�شر هم من ميلك اجلر�أة وال�شجاعة
الكافية  ،بالإ�ضافة �إىل العبقرية والرغبة
يف التميز للعي�ش ب�صورة « متميزة»  .فال
تقبل – عزيزي الطالب – �أن ت�صبح حياتك
جمرد تكرار ممل و�صورة م�شوهة عن

حياة الآخرين  ...كن نف�سك  ،كن متميز ًا ،
فهذا هو النجاح !
     قال �إمانويل كنت  ،الفيل�سوف الأملاين
العظيم  « :التنوير هو خروج الإن�سان من
ق�صوره الذي �أقرتفه يف حق نف�سه  ،وهذا
الق�صور هو عجزه عن ا�ستخدام عقله �إ ًال
بتوجيه من �إن�سان �آخر  .ويجلب الإن�سان
على نف�سه ذنب هذا الق�صور عندما ال يكون
ال�سبب فيه هو افتقاره �إىل العقل  ،بل �إىل
العزم وال�شجاعة اللذين يحفزانه على
ا�ستخدام العقل بغري توجيه من �إن�سان
�آخر » .
لتكن لديك ال�شجاعة على ا�ستخدام عقلك !
�أنت ...
حممد هالل اخلالدي
جملة عامل املعرفة الكويتية

مهارات اال�ستذكار الفعال
تعد مهارة القراءة والفهم من مهارات اال�ستذكار التي يعتمد عليها
طلبة اجلامعة لإجناز متطلبات الدرا�سة وحتقيق النجاح الذين
ي�صبون �إليه  ،ومهارات اال�ستذكار هي الطرق اخلا�صة التي يتبعها
الطلبة ال�ستيعاب املواد الدرا�سية وحت�صيل املعلومات وتخزينها
وا�سرتجاعها يف وقت الحق .وهنا نذكر بع�ض الأ�ساليب والطرق
لتزويد الطلبة مبهارات القراءة واملذاكرة التي حت�سن من حت�صيلهم
و�أدائهم الأكادميي.
�إر�شادات عامة قبل البدء يف عملية اال�ستذكار :
خلق اجلو املنا�سب للدرا�سة�.إعداد قائمة م�سبقة باملهام الدرا�سية
املطلوب �إجنازها.حتديد الأهداف العلمية والفوائد التي جتنيها من
الدرا�سة.الوعي مبا هو مطلوب منك �أو ما �أنت مكلف به .الثقة مبا
تفعل ومكاف�أة النف�س وت�شجيعها با�ستمرار على الدرا�سة والإجناز
.الوعي بالذات وتقييمها وحتديد نقاط القوة وال�ضعف.
واملراجعة لها فوائد كثرية جد ًا �أهمها تثبيت املعلومات ،و�سهولة
ا�سرتجاعها مرة �أخرى  ،كما �أن مراجعة املواد العلمية واملو�ضوعات
بانتظام ي�ساعدك على فهم ما ي�ستجد منها فهماً كامالً ويف وقت �أقل من قبل.
تعتمد املراجعة الناجحة للمادة العلمية على بع�ض اخلطوات :
جتنب ت�أجيل قراءة الدرو�س وا�ستذكارها قبل االمتحانات بوقت
ق�صري ،ال حتاول مراجعة املادة العلمية دفعة واحدة و�إمنا ق�سمها

�إىل مراحل متتابعة وفقاً جلدول زمني مدرو�س ،ت�صفح العناوين
الكبرية �أو ًال ثم العناوين الفرعية  ،مع حماولة تذكر النقاط
الهامة ،حاول كتابة النقاط الرئي�سية يف املو�ضوع والقوانني
واملعادالت والقواعد وما �شابهها� ،أجب عن بع�ض الأ�سئلة ال�شاملة
 ،ويف�ضل �أن تكون من �أ�سئلة االمتحانات ال�سابقة ،ميكن �أن تكون
املراجعة يف �صورة جماعية من خالل طرح �أ�سئلة والإجابة
عليها من بع�ض الزمالء مما يزيد من حما�سك وقدرتك على التذكر
واال�سرتجاع ،قم مبراجعة الأ�ستاذ يف ال�ساعات املكتبية عند
مواجهتك �صعوبة يف فهم املادة العلمية .و�أخري ًا ال يخلو الأمر
من بع�ض ال�صعوبات �أثناء اال�ستذكار واكت�ساب املعلومات مما
يعيق التح�صيل الدرا�سي ومنها على �سبيل املثال :
كراهية بع�ض املواد الدرا�سية وتكوين �أفكار �سلبية جتاه
املعلومات التي ال نرغب يف درا�ستها .عدم القدرة على الرتكيز
�أثناء اال�ستذكار وت�شتت االنتباه .تراكم املادة العلمية وعدم
القدرة على ا�ستذكارها ب�سبب �ضيق الوقت.التفكري الزائد
وامل�ستمر بامل�شكالت االجتماعية وال�شخ�صية .ت�أجيل املذاكرة
حتى وقت االمتحان.عدم القدرة على تنظيم الوقت واملوازنة
بني املهام الأكادميية واحلياة االجتماعية .الإهمال يف العناية
بالذات من حيث التغذية ال�صحية والنوم �ساعات كافية.

موقع «في�س بوك» و اطالق العنان لالبداع

هل �سبق و�أن خطرت على بالك فكرة مفيدة و من املمكن حتقيقها و �أهملتها بان�شغالك بحياتك
اليومية الروتينية؟ هل ترغب �أن تكون مميز ًا و يذكرك النا�س باخلري و ب�أنك مبتكر هذه
الفكرة �أو هذا االخرتاع ؟ ملاذا ال حتاول ؟ ما هي العوائق التي تواجه حتقيق الفكرة ؟ عليك
بدرا�سة م�شروعك ب�شكل علمي و �أطلق العنان خليالك و �إبحث عمن لديه اخلربة لي�ساعدك
 ,فذلك �سهل �إن �شئت و عقلت و توكلت.
الفي�س بوك  ,ميكرو�سوفت  ,جوجول  ,و غريها من جناحات كانت جمرد خاطرة لدى �أ�صحابها
ثم �أ�صبحت جناحاً �ساحقاً متميز ًا ملن ال يخ�شى من املغامرة و املحاولة  .فعندما جل�س مارك
جوكربريج �أمام �شا�شة الكمبيوتر يف حجرته مب�ساكن الطلبة يف جامعة هارفارد االمريكية
العريقة ،وبد�أ ي�صمم موقعا جديد ًا على �شبكة �أالنرتنت ،كان لديه هدف وا�ضح ،وهو ت�صميم
موقع يجمع زمالءه يف �أجلامعة وميكنهم من تبادل �أخبارهم و�صورهم و�آرائهم.
مل يفكر جوكربريج ،الذي كان م�شهور ًا بني الطلبة بولعه ال�شديد باالنرتنت ،ب�شكل
تقليدي .مث ًال مل ي�سع �إىل �إن�شاء موقع جتاري يجتذب �أالعالنات� ،أو �إىل ن�شر �أخبار
اجلامعة �أوغري ذلك  ..بب�ساطة فكر يف ت�سهيل عملية التوا�صل بني طلبة اجلامعة
على �أ�سا�س �أن مثل هذا التوا�صل� ،إذا مت بنجاح� ،سيكون له �شعبية جارفة.

سؤال و جواب

الطالب :م�صعب ه�شام القري�ش /كلية الطب:
هل ن�ستطيع من خاللكم التوجه باقرتاحات هادفة �إىل تطوير و حت�سني اخلدمات االليكرتونية مثل حتميل الكتب على املوقع اخلا�ص
باملكتبة و كذلك املعلومات اخلا�صة بالطالب مثل (�أملعدل احلايل و الرتاكمي ,اجلدول و طباعة النماذج)؟
نب�ض اجلامعة � :إن نب�ض اجلامعة هي �صحيفة الطلبة بالأ�سا�س و �صوت للجامعة خا�صة طالبها و نحن ننقل �أي فكرة تطويرية و بناءة
�إىل �أ�صحاب االخت�صا�ص با جلامعة لأخذها بعني االعتبار و متابعتها.الطالب :هيثم بن حممود الباز  /كلية الطب :
�أمتنى �أن يتم ن�شر بع�ض االبحاث العلمية و الرتكيز على االمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري و �أمرا�ض القلب و عن �أ�سبابها و كيفية عالجها
و الوقاية منها مثل مو�ضوع التدخني و ال�سمنة و غريها من املوا�ضيع التي مت�س حياة املواطنني .
نب�ض اجلامعة :نظر ًا لأهمية اجلانب الطبي و اخت�صا�ص اجلامعة به فقد �أفردت �إدارة التحرير �صفحة خا�صة و هي ال�صفحة الطبية و
التي تتناول الأبحاث و الدرا�سات و الن�صح و الوقاية من كافة االمرا�ض ,و هذا المينع من ن�شر ما يتاح للطلبة من مو�ضوعات حمكمة
و موثقة يف هذه ال�صفحة.
الطالب  :حممد فواز قطب /كلية الطب� :أقرتح �إ�ضافة م�سابقة علمية و ثقافية لل�صحيفة و كذلك م�سابقة “ طالب ال�شهر املثايل” و ن�شر
�أبحاث الطلبة يف ال�صحيفة.
نب�ض اجلامعة :اقرتاحات جميلة و مقبولة �أحييك �أخي حممد على الروح الإيجابية و اتوقع م�ساهماتك معنا يف هذا املجال.

كالم العقل

طالبنا نبض اجلامعة

جوكربريج حقق جناحا �سريعا يف وقت ق�صري و�أطلق جوكربريج موقعه «في�س بوك»
يف عام  ،2004وكان له ما �أراد ف�سرعان ما لقي املوقع رواجاً بني طلبة جامعة هافارد،
و�إكت�سب �شعبية وا�سعة بينهم ،االمر الذي �شجعه على تو�سيع قاعدة من يحق لهم الدخول
اىل املوقع لت�شمل طلبة جامعات �أخرى �أو طلبة مدار�س ثانوية ي�سعون اىل التعرف على
احلياة اجلامعية.ثم قرر جوكربريج �أن يخطو خطوة �أخرى للأمام ،وهي �أن يفتح �أبواب
موقعه �أمام كل من يرغب يف �إ�ستخدامه ،وكانت النتيجة طفرة يف عدد م�ستخدمي املوقع،
�إذ �إرتفع من  12مليون م�ستخدم يف �شهر دي�سمرب/كانون االول من العام 2007اىل �أكرث
من 40مليون م�ستخدم حاليا ،وي�أمل �أن يبلغ العدد  50مليون م�ستخدم بنهاية عام .2008
ويف نف�س الوقت قرر �أي�ضا �أن يفتح �أبواب املوقع �أمام املربجمني ليقدموا خدمات جديدة
لزواره ،و�أن يدخل يف تعاقدات مع معلنني ي�سعون للإ�ستفادة من قاعدته اجلماهريية
الوا�سعة .ومن ناحية �أخرى جنح موقع «في�س بوك» يف هذا املجال ب�شكل كبري.
وكانت النتيجة �أن تلقى جوكربريج عر�ضا ل�شراء موقعه مببلغ مليار دوالر العام املا�ضي
�إال �أن جوكربريج ،وعمره  23عاما ،فاج�أ كثريين من حوله برف�ض العر�ض .مليار دوالر
ال تكفي! .موقع في�س بوك ي�ستخدمه �أكرث من  40مليون فرد حاليا وتوقع كثريون �أن يندم
على هذا الرف�ض � ,أما �سبب رف�ض جوكربريج لهذا العر�ض فريجع �إىل �أنه ر�أى �أن قيمة
�شبكته �أعلى كثريا من املبلغ املعرو�ض .وح�سبما قال يف مقابلة مع �صحيفة فاينان�شيال تاميز
الربيطانية ف�إنه «رمبا مل يقدر كثريون قيمة ال�شبكة التي بنيناها مبا ت�ستحق» .وا�ضاف �أن
عملية االت�صال بني النا�س ذات اهمية بالغة ،و»�إذا �إ�ستطعنا �أن نح�سنها قليال لعدد كبري
من النا�س فان هذا �سيكون له �أثر �إقت�صادي هائل على العامل كله».
و�أثبت واقع احلال �أنه كان حمقا يف رف�ضه هذا العر�ض .فقد قالت �صحيفة «وول
الطالب :نواف بن عبد الكرمي النعام/كلية العلوم التطبيقية:
�سرتيت جورنال»� ،أبرز ال�صحف االقت�صادية االمريكية� ،أن �شركة ميكرو�سوفت
هل ميكن �أن توفر اجلريدة فر�صة امل�شاركة �أمام جميع الطالب و املدر�سني مع وجود جلنة تقييم االف�ضل؟
نب�ض اجلامعة :ال�صحيفة مفتوحة مل�شاركة كل القراء و خا�صة طالب اجلامعة و �أع�ضاء هيئة التدري�س فهيئة حترير اجلريدة و التي ت�سعى ل�شراء  %5من قيمة «في�س بوك» بقيمة من  300اىل  500مليون دوالر� ،أالمر
ت�ضم نخبة من الرتبويني و �أ�صحاب اخلربة و النزاهة تعمل حالياً مبثابة حمكم لتقييم االف�ضل و �إجازتة للن�شر مما ميهد الفر�صة �أمامه الذي يعني �أن قيمة في�س بوك» الكلية ت�صل اىل مبلغ من �ستة �إىل ع�شرة مليارات.
على طريق بيل جيت�س الذي ولد يف عام 1955؟ يبدو الت�شابه وا�ضحا بني بيل جيت�س
لتطوير مهاراته و الرت�شح جلوائز و م�شاركات وطنية وعربية متميزة.
ومارك جوكر بريج .كال الرجلني بد�أ العمل يف �صناعة املعلومات يف بداية الع�شرينات
من العمر ،وكالهما �أ�صبح من �أ�صحاب املاليني يف الع�شرينات �أي�ضا ،وكالهما �صاحب
الطالب :فادي �أحمد غراب /كلية الطب:
�أعتقد ب�أن اململكة اكتفت من التخ�ص�صات الطبية امل�ساعدة فهل ميكن �أن تتوفر الوظائف خلريجي هذه التخ�ص�صات ؟ و هل تقبلون اقرتاحي ر�ؤية �أثمرت جناحا وتغيريا يف �سوق املعلومات �إ�ستفاد منه املاليني يف العامل .وكالهما
در�س يف جامعة هارفارد ،و�إن كان جيت�س مل يكمل درا�سته ب�سبب �إن�شغاله بتطوير برامج
ب�ضرورة طرح فكرة اال�سكان اجلامعي للطلبة؟
نب�ض اجلامعة� :إن النق�ص و احلاجة للتخ�ص�صات الطبية و ال�صحية امل�ساعدة يعترب �أالكرب يف العامل �أجمع و مل تتوفر �أخبار عن �إكتفاء احلا�سبات ال�شخ�صية.
�أي بلد من العامل املتقدم �أو النامي من هذه التخ�ص�صات � ,إ�ضافة لأعالن وزارة ال�صحة عن حاجة البلد اىل ما ال يقل عن مئة الف متخ�ص�ص و هنا �أوجه الدعوة لأبنائي الطلبة لأخذ العرب من االخرين يف �إطالق العنان للفكر و
و وظيفة �شاغرة يف القطاع الطبي و كذلك اجلهود املبذولة لتوطني هذه الوظائف  .فال تقلق ف�إن احلاجة ما�سة و امل�ستقبل الوظيفي واعد االبداع و االخرتاع فلعلك يوماً ما ان ت�أتي بفكرة �أو ابتكار يكون ذا فائدة و تنفع به النا�س
ب�إذن اهلل� .أما بالن�سبة لإ�سكان الطالب اجلامعي ف�إن اجلامعة �أفردت له جزء ًا كبري من املوازنة و �ستكون جاهزة مع الت�سليم النهائي و تنفع نف�سك به.
�أبو الطبول
				
للمباين اجلديدة خالل عامني ب�إذن اهلل.
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لتفادي الإهمال
الطريقة املثلى لتفادي الإهمال هي �إجناز
مالديك من م�شاريع .لإجناز هذه امل�شروعات
يجب �أن تكون متحفز ًا �أو م�ستعد ًا.
�إ�س�أل نف�سك هذه الأ�سئلة:
ملاذا اقوم بهذا العمل؟
ماذا �سيحدث لو تركت هذا العمل ؟
ماذا �سيحدث لو �أخرت اداء هذا العمل؟
�إذا اجبت عن هذه الأ�سئلة ب�أمانة �ستدرك
�أهمية البدء ب�أعمالك فور ًا� .أوعاقب نف�سك
يف نهاية كل عمل ت�ؤديه عزز نف�سك بعمل �شيء
حتبه �إذا ف�شلت يف �إجناز عملك احرم نف�سك

من الراحه �أو العمل الذي حتبه .حا�سب نف�س
تذكر �أنك تدر�س لنف�سك واليوجد �أحد يجربك
على ذلك � .إذا مل تنجز واجباتك �ستف�شل.
وعليك حتمل عواقب ذلك � .سيكون لديك
الكثري من الوقت لتمرح وتلعب �إذا انتهيت
من �أداء اعمالك ب�سرعة.
�سيكون من ال�سهل �أن مترح وتلعب وعقلك
خال من هم الأعمال املت�أخرة .متم �أعمالك
ٍ
حتى ت�ستمتع بوقت مرحك.
مقتب�سة من
Film Time Management

عندما قررت اجلامعة �إطالق جريدتها �أطلقت
عليها ا�سم نب�ض اجلامعة.
و كانت احلكمة من هذه الت�سمية �أن ت�شري
اجلامعة �إىل �أنها جامعة علمية طبية
متخ�ص�صة ,و�أن ت�شري �إىل �أن طلبة اجلامعة
هم قلبها الناب�ض و هم دما�ؤها الدافقة
باحلياة و النجاح .عندما ن�ؤمن ب�أن طالبنا
هم حمور العملية الرتبوية و �أنهم نب�ض
اجلامعة الدافق  ,فاننا نتوقع منهم امل�شاركة
يف كل ما يخ�ص جامعتهم من ن�شاطات و �أن
يكتبوا لنا عن هذه الن�شاطات  ,فقد �أ�سعدين
�أن طالبات التمري�ض و طالب ال�سنة الثانية
يف كلية الطب قاموا ب�إحياء يوم التوعية
مبر�ض ال�سكري يف جممع جيان (اخلري�ص
بالزا) وقامو بفح�ص املر�ضى ب�شكل يفوق
الت�صور  ,و قد �إكت�شفوا عددا من احلاالت
و هذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على وعي
و التزام ب�أخالقيات املهنة و رغبة �صادقة يف
م�ساعدة املر�ضى  .ورغم هذا الن�شاط املميز
�إال �أن الطلبة تعاملوا بتوا�ضع الطبيب و مل
يكتبوا عن ن�شاطهم هذا لنا كما حرمونا من
�أخبار ن�شاطاتهم الأخرى ,و كان على نب�ض
اجلامعة ان ت�ستعلم عن التفا�صيل من عمادة
�ش�ؤون الطلبة.لقد خ�ص�صت ادارة التحرير
هذه ال�صفحة للطلبة و �أ�سمتها ال�صفحة
الإر�شادية و الطبية و فيها ن�سمع �آراء الطلبة
و نقدم لهم الن�صح ما ا�ستطعنا و ن�ستكتب
فيها �أ�صحاب اخلربة و الكفاءة يف الإر�شاد
الأكادميي اجلامعي ,و كذلك ما ا�ستجد من
علوم طبية و �إ�ستف�سارات متخ�ص�صة  .و
هنا �أدعوكم �أبنائي الطلبة �إىل الكتابة لنا
عن كل ما يدور يف بالكم من �إ�ستف�سارات �أو
ن�شاطات �أو �أخبار �أو غري ذلك فكلنا �آذان
�صاغية و قلوبنا تت�سع للجميع.
�أ .حممود ا�سماعيل
abutoboulm@ksau-hs.edu.sa

šŚưƬƧ
ليست كالكلمات
ال�صمت � ....إجابة بارعة ال يتقنها �إال
القليلون
كلماتنا هي ثياب �أفكارنا.....فيجب �أال
تظهر�......أفكارنا يف ثياب رثة بالية
االنت�صارات الوحيدة التي تدوم
�أبد ًا......و ال ترتك ورائها �أ�سى.....هي
انت�صاراتنا على �أنف�سنا
ال�ضربات القوية ته�شم الزجاج......لكنها
ت�صقل احلديد
الق�ضاء على العدو لي�س ب�إعدامه ...و�إمنا
ب�إبطال مبادئه
لي�س الفخر ب�أال ن�سقط  .. .و �إمنا ب�أن
ننه�ض كلما �سقطنا
لي�س �شقا�ؤك يف �أن تكون �أعمى .....بل
�شقا�ؤك يف �أن تعجز.....عن احتمال العمى
يهب اهلل كل طائر رزقه.........و لكنه ال
يلقيه له يف الع�ش
احلب جحي ٌم ُيطاق .......... .و احلياة
بدون حب نعي ٌم ال ُيطاق
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م�سرية حياة ُتقر�أ من جديد

رحلة من مقاعد االبتدائية �إىل التجارة �إىل اجلامعة �إىل �أمانة الريا�ض
العائداملاديمقابلالإجنازلي�سغايةولكنهو�سيلةلال�ستمرار
مع معايل ال�شيخ عبداهلل العلي النعيم

نبوغ درا�سي مبكر غلب عليه مزاج جتاري كان ي�صوغ نهج الأ�سرة يف احلياة ،ترك مقاعد الدرا�سة بعنيزة لي�ستتبع نهج �أبيه يف (البيع
وال�شراء) ،ولكن امليل �إىل الدرا�سة مل يخمد يف داخله؛ بل ظلت جذوته متقدة تل�سعه كل حني ..عاد �إىل املدار�س من بوابة التدري�س
ليعطي العلم وهو �أحوج �إىل تل ِّقيه ،مد ِّر�س بال �شهادات تف َّوق على حملتها ،وملَّا كان امليل �إىل حت�صيل العلم فطري عنده؛ فقد َّ
وطن نف�سه
دار�سا ،وكان له ذلك �إىل �أن تخ َّرج يف اجلامعة مبرتبة ال�شرف ،ثم َّ
�شق طريقة �إىل الدكتوراه بجامعة كمربدج؛
و�شحذ عزائمه ليعود ً
ولكنه عدل عنها تلبية لنداء الوطن...
الأ�ستاذ عبد اهلل العلي النعيم جامعة يف التعامل ،و مدر�سة يف الإدارة ..رج ٌل عَ َل ْم ،عرفه النا�س يف موقعه �أمي ًنا ملدينة الريا�ض� ،أح َّبهم
ف�أح ُّبوه� ،إجنازاته تف�صح عن نف�سها ،وتقف �شاهدة على �شخ�صيته الفذة ..حاورته (نب�ض اجلامعة) لتتل َّم�س خطواته يف م�سرية حياته
الدرا�سية والأ�سرية والعملية واالجتماعية ،وا�ست�أن�ست بالكتاب الذي �أهداه لنا من ت�أليف الأ�ستاذ �إبراهيم بن عبد الرحمن الرتكي الذي
�سرب غور هذه امل�سرية بقدر عال من التناول والتحليل العميق ..فه َّيا �سو ًّيا يف م�شوار غني بالعطاء والإجناز.
مدير تعليم يعود طالباً

ـ عبد اهلل النعيم :امليالد ،الطفولة،
الدرا�سة ،احلالة االجتماعية؟
�شهدت مدينة عنيزة �أول �صرخة يل يف
احلياة عام 1350هـ (1932م) ،وحني
بلغت ال�ساد�سة من عمري �أو �أقل التحقتُ
ب�أول مدر�سة حكومية ُتفتتح فيها ،وكانت
طفولتي عادية جدًا مثل �أقراين يف تلك الأيام
�سوى قليل من ال�شقاوة التي متثلت يف عدم
االهتمام باملالب�س وبعدم املحافظة على
الكتب الدرا�سية .تركت مقاعد الدرا�سة
وتعدَّدت �أ�سفاري �إىل املنطقتني الغربية
وال�شرقية تاج ًرا ثم هجرت التجارة
والتحقت ببع�ض الأعمال الأخرى..
�أهاجني ال�شوق �إىل موا�صلة تعليمي فعدتُ
�إىل مدينتي عنيزة مهد �أ�سرتي و�أهلي
وتزوجت عام 1370هـ و�أنا ابن ع�شرين
تقريبًا ،و�شاء اهلل �أن �ألتحق بالعمل مد ِّر ً�سا
يف املدر�سة احلكومية يف ذات العام.
ويف عام 1384هـ عدت طالبًا ي�ؤدي
االمتحان النهائي يف املعهد العلمي
ال�سعودي الذي تق َّرر حتويله �إىل مدر�سة
ثانوية ..ومن املفارقات بل ومن الطرافة
�أن �أتقدم للدرا�سة و�أنا مدير تعليم ،وكانت
هذه عقبة �أمكن جتاوزها ا�ستثنا ًء بقبويل
منت�سبًا ،تخ َّرجت يف املعهــد وانتقلت �إىل
ق�سم التاريـخ بجامعة امللك �سعـــــود
منت�سبًا � ً
أي�ضا وح�صلت على درجة
البكالوريو�س عام 1386هـ مبرتبة ال�شرف.

من الطب�شورة �إىل ريا�ض
معمورة

ـ مهمات ومنا�صب تقلدتها؟

وبعد عامني تطوعت مع بع�ض زمالئي
لإن�شاء �أول مدر�سة �أهلية يف اململكة
ملكافحة الأمية ،ويف العام ذاته �أ�س�ست
مبعاونة عدد من املهتمني �صندوق الرب
اخلريي بعنيزة ..عملت وكي ًال للمدر�سة
الثانوية بعنيزة ملدة �سنتني ،فوكي ًال
للثانوية النموذجية بجدة ،ثم مدي ًرا
ملعهد املعلمني بالريا�ض خلم�س �سنوات،
عُ يِّنت بعدها مدي ًرا عامًا للتعليم مبنطقة
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الريا�ض ،ثم �أمي ًنا م�ساعدًا جلامعة امللك
�سعود ،فمدي ًرا عا ًّما للإدارة بها �إىل �أن
توجهت �إىل بريطانيا ملح ًقا ثقافيًّا م�س�ؤو ًال
َّ
عن الطلبة ال�سعوديني املبتعثني للدرا�سة
هناك .ويف عام 1394هـ اخرتتُ مدي ًرا عامًا
ل�شركة الغاز والت�صنيع الأهلية ،ثم تق َّلدت
رئا�سة جمل�س �إدارتها .وبعد عامني �أي يف
عام 1396هـ انتقلت �أمي ًنا ملدينة الريا�ض
التي كانت ع�شقي الأكرب ،حيث الطموح
والتخطيط والعطاء والإجناز والتعامل
ال�سل�س مع خمتلف �شرائح املجتمع على
اختالف تعليمهم و�أمزجتهم وطباعهم،
وبقيت يف هذا املن�صب �إىل �أن تقاعدت..

�إنتاج يفوق العائد املادي

ـ ن�شاطك الأ�سا�سي متعلق باجلمهور..
حمدود مبدر�سة �أو جامعة �أو مدينة ...ملاذا؟
باخت�صار «خدمة املجتمع» متثل الدافع
الأ�سا�سي الختيار هذا النوع من الن�شاط
�أو العمل ،فكل تاريخ حياتي العملية
يندرج حتت خدمة املجتمع :تعليم،
غاز� ،أمانة مدينة الريا�ض ،خدمة املدن
العربية ،الأعمال التطوعية ،مكتبة امللك
فهد الوطنية ..وهكذا يرى القارئ �أن كل
هذه الأعمال تدخل حتت �إمياين وحدبي
على تطبيق هذا ال�شعار داخل مدر�سة �أو
مدينة �أو جمتمع :فقد نذرت نف�سي خلدمة
املجتمع �أو لتح ُّمل امل�س�ؤولية االجتماعية،
وقد يكون بع�ضها مقابل منفعة مادية ،وهذا
�صحيح؛ لكن الإنتاج واحلمد هلل يفوق
كثريًا املردود املادي ،و�أود التنبيه �إىل �أن
كثريًا منها بال مقابل �أو عائد مادي .وعلى

�أية حال ف�إن العائد املادي مقابل الإجناز
لي�س غاية؛ ولكنه و�سيلة لال�ستمرار ودافع
�إليه ،وهو جزاء عمل ،وكلما حت�سن العمل
زاد اجلزاء.
ومن �أهم الدوافع كذلك توفيق اهلل عز وجل
الذي بذر يف داخلي حب النا�س وخدمتهم،
وذلك بجانب الت�شجيع الذي �أقابله من
املجتمع بل و�شعوري بحاجته �إىل ذلك ،ثم
�إح�سا�سي بال�سعادة عندما �أقوم بعمل ينفع
املجتمع �سواء مبردود مادي �أو بدونه.

طريق مم َّهد

ـ عقبات �أو معاناة يف بداياتكم العملية؟
مل �أقابل عقبات ذات �ش�أن ،ومل تواجهني
م�شاكل ،فاهلل �سبحانه وتعاىل �أخذ بيدي
ومهَّد يل الطريق ،ولكن ال بد من الإ�شارة
�إىل �شخ�صني كان لهما ت�أثري كبري يف حياتي
العملية؛ خا�صة يف بدايتها ،وذلك بعد
الوالد رحمه اهلل ـ الذي كان ت�أثريه وتوجيهه
وت�شجيعه كبريًا جدًّا� ،أما الآخران فهما
املرحومان ال�شيخ عبد الرحمن بن �سعدي
وال�شيخ �صالح بن نا�صر بن �صالح.
وبالن�سبة للمعاناة؛ فلم �أح�س ب�أي معاناة
�إطال ًقا ،فمن يكون هدفه خدمة املجتمع،
و�أداء واجبه على �أح�سن ما يرام ـ قدر
الإمكان ـ يجد الطريق مم َّهدًا �أمامه ،وال
يح�س بالعقبات؛ بل وال يلتفت �إليها،
ويجعلها وراء ظهره ،و�سوف يجد �أن
الطريق ممهد �أمامه.
و�أ�ضيف �إىل ذلك ب�أنني مل �أح�س يف يوم من
الأيام بنوع من الف�شل ،هذا ال يعني جناحي
يف كل مه َّمة؛ فقد تعرت�ض طريقي بع�ض
العقبات؛ ولكنها ال تثنيني عن اال�ستمرار
يف املحاولة ،و�إذا تعثرَّ م�شروع �أو اقرتاح
نبحث عن م�شروع �آخر �أو اقرتاح �آخر..
وهكذا ت�سري احلياة ،ومل �أ�شعر يومًا من
الأيام ب�إحباط يدفعني �إىل تغيري ن�شاطي
�أو االن�سحاب منه.

�أنا فطري

وبخ�صو�ص ال�س�ؤال عن �إجنازاتي؛ ف�إنني
�أترك اجلواب لغريي �أن يقول ماذا حققت
وماذا مل �أحقق فيما كان يجب �أن �أحققه.

البريوقراطية نخلقها وال
تخلقنا

ـ ما مدى تق ُّبل مر�ؤو�سيكم لإدارتكم؟ وهل
الإدارة فن �أم �شطارة؟ وكيف تتعامل مع
البريوقراطية؟ ومب تن�صح املبتدئني؟
قلت �إن القائد الناجح هو من ي�ست�شري
وي�شجع الآخرين وي�أخذ ب�أيديهم ،ويقدِّم
لهم الن�صائح ،وال يكون قا�سيًا ..يف هذه
احلالة �سوف يقبلونه ويتعاونون معه،
وقد كان ذلك �أثناء عملي.
�أما بالن�سبة للإدارة فا�س�ألوا علماء
الإدارة؛ ولكني �أ�ستطيع القول �إنها فن
وح�سن �إدارة ..قد ال تكون كلمة «�شطارة»
منا�سبة.
وفيما يتعلق بالبريوقراطية نحن نخلقها
ولي�ست تخلقنا ..و�أن�صح املبتدئني
الراغبني يف اقتحام هذا املجال باال�ستقامة
والإخال�ص والرتوي يف اتخاذ القرار،
وامل�شورة ،وعدم الت�سرع.

بكيت مرة

ـ هل حدث �أن تعر�ضتم ملواقف حمرجة �أو
�شعرمت مبرارة وحزن يف جمال ن�شاطكم؟

ال �شك �أن الإن�سان الفاعل يتعر�ض �أحيا ًنا �إىل
مواقف لي�ست حمرجة؛ ولكنها اعرتا�ضية،
وعلى القائد حماولة الدوران حولها
للتخل�ص منها ..وبالن�سبة للمرارة واحلزن
فلم �أ�شعر بهما يوما يف جمال عملي و�أرجو
�أال �أ�شعر بهما يف حياتي.
ولكنني �أغ�ضب من نف�سي �إذا مل �أقم بعمل
خري �أو �أ�ساعد يف حل م�شكلة .وبكيت م َّرة
واحدة عندما تركت معهد املعلمني وكان
بكاء فراق ،وقد �سبق �أن �أ�شرت �إىل ذلك يف
مقابلة �ضمن حلقة «�ضيف اجلزيرة» ،ف�أنا
�أعترب الفرتة الرثية يف حياتي هي فرتة
معهد املعلمني حيث تعرفت على طلبة

معايل ال�شيخ عبداهلل العلي النعيم متقلدا و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة املمتازة
املعهد واحدًا واحدًا ،وكانوا جمموعة من
الطالب كبار ال�سن وبع�ضهم م�س�ؤولون الآن
�أو تقاعدوا حدي ًثا ،و�أعتز بهم جميعًا ..منهم
عبد اهلل الغيث وعبد الرحمن الدهام وعبد
اهلل ال�صايغ ،بكيت حلظتها رغم �أنني عينت
مدي ًرا عا ًّما للتعليم يف منطقة جند� ،أي بدل
مدر�سة واحدة كان حتت م�س�ؤوليتي مئات
املدار�س.

جهود تربوية عظيمة

ـ ما ن�صيب الأ�سرة والأطفال من وقتكم؟

�أنا �سعيد ب�أ�سرتي و�أطفايل و�أعطيهم وق ًتا
منا�سبًا؛ ولكن يجب �أن �أعرتف �أنني يف
خالل «بنائي لنف�سي» مل �أعطهم كثريًا من
الوقت ،تركت ذلك لوالدتهم التي بذلت
جمهودًا عظيمًا رائعًا يف تربيتهم وتعليمهم
حتى �أ�صبحوا ـ واحلمد هلل ـ على م�ستوى
عال من العلم والعمل .و�إن كان لأحد ـ
بعد اهلل عز وجل ـ من ف�ضل ودور يف ُح�سن
تربيتهم وتقدمهم فلها ،رفيقة العمر التي
رعتني (بعد رعاية اهلل �سبحانه وتعايل ،ثم
والدي املرحومني) ،فقد �ساندتني و�سهَّلت
مهمتي ورعتهم ور َّبتْهم ،وكانت ـ بعد اهلل ـ
خري م�ساعد و�سند يف البيت والعمل ،لقد
بذلت اجلهد يف ح�سن تربيتهم .و�إذا كنت
يف �أكرث م�شوار حياتي م�شغو ًال يف كثري من
الأوقات؛ فقد قامت بواجب الرتبية ،مل
تعكر �صفو حياتي ،ومل تخلق لنا امل�شاكل؛
بل كانت عو ًنا و�سندًا يل يف كل م�شوار
حياتي وحياة �أوالدي ،فلها كل ال�شكر

ـ معايري النجاح والف�شل لديكم؟ وكيف
يتحقق النجاح؟ وما �إجنازاتك؟
بالن�سبة لل�س�ؤال الأول؛ فال �أعرف ما هي
املعايري؛ ولكن ا�ستهداف اخلري والرغبة
يف الإجناز هما ـ كما �أت�صور ـ املعيار.
�أما بالن�سبة لل�س�ؤال الثاين فل�ست عاملاً
بالإدارة و�إمنا �أنا فطري ،ولكن من الأمور
املهمة للقائد الذي يريد �أن يكون ناجحً ا:
•اال�ستقامة.
ً
•�أن يكون مثال ملن يعملون معه.
•�أن ي�ستعني بالآخرين ويحر�ص على
ت�شجيعهم.
•�أ َّال يكون مركزيًّا

الدكتوراة الفخرية

والتقدير واالمتنان و�ستجد جزاء ذلك عند
اهلل تعاىل.

بناتي �أ�ستاذات جامعيات

ـ هل راجعت مع �أبنائك موادهم الدرا�سية؟
وهل تتدخل يف حتديد تخ�ص�صاتهم؟
نعم راجعت كثريًا مع �أبنائي �أثناء
درا�ستهم االبتدائية والثانوية واجلامعية
وحتى الدرا�سات العليا ،وكانت عالقتي
جيدة مبدار�س �أبنائي يف كل املراحل..
و�أبنائي هم الذين اختاروا التخ�ص�صات
التي يريدون ،وحققوا فيها ما يريدون..
خم�سة من بناتي �أ�ساتذة باجلامعة يف
خمتلف التخ�ص�صات� ،إحداهن حا�صلة
على الدكتوراه يف التاريخ القدمي ،والثانية
على الزمالة العربية والربيطانية يف علم
�أمرا�ض الن�ساء والوالدة ،والثالثة على
الدكتوراه يف علم االجتماع ،والرابعة على
الدكتوراه يف علم البيئة واال�ست�شعار عن
بعد واخلام�سة على الدكتوراه يف علوم
احلا�سب الآيل وال�ساد�سة ما تزال يف مرحلة

�أو�سمة و�شهادات

•و�سام امللك عبد العزيز
من الدرجة املمتازة
•و�سام العر�ش املغربي
الفخرية
•الدكتوراه
من جامعة ال�سوربون
بفرن�سا
•�شهادة املواطنة ال�شرفية
من �أتالنتا بوالية
جورجيا الأمريكية
•خطاب تهنئة من الرئي�س
�شرياك حني كان عمدة
باري�س
•�شهادة رائد العمل
االجتماعي يف اخلليج
•�شهادة من اجلمعية
اجلغرافية الفرن�سية
•�شهادة من احتاد
النظافة الأمريكي
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جمتمعات املعرفة ُتبنى بالإجتاه �إىل الله وبالتعاون والت�ضامن
الأعمال التي تنفع املجتمع ت�ضاعف الإح�سا�س بال�سعادة

مع خادم احلرمني ال�شريفني
الدرا�سة� ،أما ابني علي فقد تخرج يف ق�سم
الهند�سة املدنية وهو الآن وكيل م�ساعد
بوزارة املوا�صالت .ه�ؤالء �أوالدي و�أ�شكر
اهلل و�أحمده على ما و�صلوا �إليه من علم
وعمل ،و�أنا �صديق لأبنائي و�أمتنى �أن
ي�سريوا على الطريق الذي �سرت عليه؛ بل
و�أح�سن ،و�أعتقد �أنهم فاعلون �إن �شاء اهلل.

اجتماعي بطبعي و�سلوكي

ـ هل كان لن�شاطكم ومهماتكم ت�أثري على
عالقاتكم االجتماعية؟

ال مل ي�ؤِّثر عملي على عالقاتي االجتماعية؛
رغم �أنه كان �أحيا ًنا ي�أخذ كل وقتي ،ف�أنا
اجتماعي بطبعي و�سلوكي ،ويل عالقات
وا�سعة يف الداخل واخلارج ،ومع عدد من
م�س�ؤويل العامل العربي والإ�سالمي ،ويل
ر�صيد كبري من الأ�صدقاء والزمالء وهم
ثروتي ،و�أحر�ص على زيارتهم؛ بل و�أحفظ
جميع �أرقام هواتفهم .حتى عندما كنت
وكي ًال للمدر�سة الثانوية النموذجية بجدة
كانت يل عالقات طيبة مع الطالب ،وكنت
�أ�شرف على ن�شاطهم ورحالتهم ،و�أختلط
بهم ،و�أحل م�شكالتهم ،وكانت عالقتي بهم
عالقة احرتام ومودة .و�أ�ستطيع القول �إن
جتربتي الطويلة يف التعليم مد ِّر ً�سا ومدي ًرا
ملعهد املعلمني ومدير تعليم و�أمي ًنا جلامعة
امللك �سعود ويف �أمانة مدينة الريا�ض
�أك�سبتني �أ�صدقاء ال ح�صر لهم كانوا عو ًنا يل
على �أداء مهمتي �سواء بالقطاع احلكومي �أو
من مواطني مدينة الريا�ض .وما عملي الآن يف
املجال الطوعي واخلريي والأهلي وت�شريفي

مع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
برئا�سة �إدارات بع�ض املجال�س واجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات واملراكز �إال دليل على تنامي
عالقاتي االجتماعية وات�ساع قاعدتها.

�أ�شاهد الأفالم الفرائحية

ـ ما ن�صيب التليفزيون وال�صحف
والإنرتنت من وقتكم واهتمامكم؟
وقتي املخ�ص�ص مل�شاهدة التليفزيون
قليل جدًّا ،و�أحب �أن �أ�شاهد بع�ض الأفالم
الفرائحية ولي�ست املزعجة؛ ف�أنا ال �أحب
الإزعاج ،وال امل�شاكل التي يتحدث عنها
الفيلم.

توقيعات

•كل تاريخ حياتي م�سخر خلدمة
املجتمع
•ال�شيخان عبد الرحمن ال�سعدي
و�صالح بن �صالح لهما ت�أثري
كبري يف حياتي
•من �أراد النجاح عليه باال�ستقامة
واال�ستعانة بالآخرين
•الإدارة فن وح�سن �إدارة
•البريوقراطية من �صنعنا ول�سنا
من �صنعها
•الرغبــــــة يف الإجنـــــــاز معيــــار
للنجاح
•كلما حت�سن العمل زاد اجلزاء
خلدمةأها
م�سخر�أنا �أقر�
ال�صحف ف
لقراءةحياتي
بالن�سبةتاريخ
�أما •كل
اجلزيرة والريا�ض واحلياة وهي
وخا�صة املجتمع
عادة ،وعندما كنت على ر�أ�س العمل كان

يهمني يف ال�صحف يف املقام الأول ـ وقلت
هذا يف حوار �ضيف اجلزيرة ـ ما يكتب
عن مدينة الريا�ض ،ويلي ذلك الأخبار
العاملية ،وما يجري يف العامل ،وكنت �أقر�أ
لبع�ض الكتاب وكذلك املقاالت الأ�سبوعية
والأعمدة اليومية ،ولكن كان �أهم �شيء
عندي هو ما يقال عن الأعمال التي �أ�شرف
عليها ،و�أتوىل بنف�سي الرد على معظم ما
يكتب يف ال�صحافة عنها ،و�أحيا ًنا يرتكز
ردي على �إنهاء امل�شكلة� ،أو الوعد ب�إنهائها
�أو �إقناع من كتبوا عنها ،وكنت �أحر�ص
على �أن تكون عالقتي بال�صحف جيدة
جدًّا و�أجد متعة يف كتابة الردود بنف�سي.
وال�صحافة ال�سعودية ـ كما �أراها ـ متقدمة
من حيث الإخراج واخلرب ،ومن حيث
خدمتها املحلية ومتابعاتها وميكن القول
�إنها جتاوزت الآن م�ستوى املناف�سة مع
نظرياتها يف الوطن العربي لت�صبح �ضمن
قائمة �صحف املقدمة .وقد �أ�سهمت يف
م�شروع �أرا�ضي امل�ؤ�س�سات ال�صحافية� .أما
الإنرتنت فال �أفهم �شي ًئا عنها.

ٌّ
مقل جدًّا يف الكتابة

ـ ما مدى اهتمامكم باالطالع والكتابة و
املحا�ضرات العامة و�أيهما تف�ضل ال�سياحة
الداخلية �أم اخلارجية؟
�أحاول �أن �أكون مطلعًا قدر الإمكان
خا�صة يف احلقول التي تنا�سب ن�شاطاتي
واهتماماتي� ،أما الكتابة ف�أنا ٌّ
مقل جدًّا.
والقراءة هوايتي الأوىل منذ طفولتي ،وقد
بد�أت ارتياد عاملها بـ (املنفلوطي) ،وقد

علمتني درا�ستي للتاريخ كيفية القراءة
والتحليل واال�ستفادة من جتارب الآخرين
وبخ�صو�ص املحا�ضرات ف�أنا �أ�شارك يف
كثري منها حما�ض ًرا و�أحيا ًنا م�ستمعًا.
وفيما يتعلق بال�سياحة وتف�ضيل الداخلية
منها �أو اخلارجية؛ ف�أقول كل ح�سب مزاجه
وح�سب رغبته وال �أتدخل.

ل�ست هالل ًّيا وال ن�صراو ًّيا

ـ الريا�ضة ـ الفن ـ ال�شعر�..أين �أنت منها ؟
�أمار�س ريا�ضة امل�شي يوميًّا منذ زمن
طويل؛ ولكن «الآن» ب�شكل قليل ،وذلك
جزء يف ال�صباح وجزء يف الع�صر ،و�أحيا ًنا
�أجمع �أفكا ًرا مل�شروع �أو نحوه و�أنا �أمار�س
هذه الريا�ضة.
ورغم �أنني �أجيد ال�سباحة ،ورغم وجود
بركة �سباحة يف بيتي؛ ف�أنا ال �أمار�سها �إال
ناد ًرا .ويف مرحلة ال�شباب لعبت بع�ض
الريا�ضات ال�شعبية مثل (املطارح)
وهي نوع من امل�صارعة احلرة ولعبة
(الكعابة) وهي معروفة لدى الأطفال
�آنذاك فهم يجمعون مفا�صل اخلراف
ويلعبون بها ،و�أثناء عملي �أعطت الأمانة
ناديي الن�صر والهالل قطعتي �أر�ض يف
العريجاء ونادي ال�شباب قطعة مماثلة
يف حي اليا�سمني ونادي الريا�ض يف ظهرة
لنب ،و�أندية الريا�ض كلها قريبة �إىل نف�سي
ول�ست هالليًّا وال ن�صراويًّا ،و�سبق �أن
قلت يف حوار مع �صحيفة الأنباء الكويتية
�أنني مل �أن َت ِم لنا ٍد ريا�ضي يف حياتي،
ولكني �أ�شجع الأندية ال�سعودية ،وال
�أ�شاهد كثريًا مباريات كرة القدم.
وبخ�صو�ص ال�شعرفقدنظمتفيهو�أنا�صغري
ثم تركته منذ �أربعة عقود تقريبًا ون�سيت ما
نظمت ،ولكن ي�ست�أثر ب�إعجابي من ال�شعراء
املتنبي و�أبي فرا�س احلمداين وجرير وعمر
بن �أبي ربيعة.

جلامعة امللك �سعود ومدير عام الإدارة
بها ،وتعلمت بها؛ بل د َّر�ست بها �سنة
كاملة ،و�ساهمت يف احل�صول على �أر�ضها
واختيار املوقع الفريد ..و�ساهمت كذلك
يف اختيار موقع جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية..ودور اجلامعات كبري
جدًّا ،وم�س�ؤولياتها عظيمة ،وهي �إن �شاء
اهلل واعية لذلك ،والقائمون عليها حري�صون
على حتقيق الهدف من ورائها.

ا�ستمرار الإنتاج �ضريبة �شهرة

ـ ما �ضريبة ال�شهرة؟ وما تبعاتها؟ وماذا
بعد التقاعد؟
�ضريبة ال�شهرة اال�ستمرار يف الإنتاج،
وال�سعي نحو الأف�ضل ،وحتقيق الغاية،
ولي�س لها تبعات �إال اال�ستمرار يف العطاء.
�أما التقاعد فال يعني نهاية العطاء� ،أو
التزام البيت ،واحلمد هلل مل يعزلني
التقاعد عن خدمة جمتمعي ،فقد ت�سلمت
رئا�سة جمل�س �أمناء مكتبة امللك فهد
الوطنية ،ورئا�سة جمل�س مركز الأمري
�سلمان االجتماعي ،ورئا�سة جمل�س �إدارة
�شركة الغاز ،واملعهد العربي لإمناء املدن،
رئا�سة جمل�س املديرين لل�شركة ال�سعودية
ملركز املعيقلية ،رئا�سة جمل�س �إدارة
اجلمعية ال�صاحلية اخلريية بعنيزة،
ع�ضو م�شارك يف جمل�س �إدارة منظمة
املدن الكربى ،رئا�سة اللجنة املنظمة
ملعر�ض اململكة بني الأم�س واليوم..
ك َّرمتني جهات عديدة ونلت عددًا من
الأو�سمة وال�شهادات و ُمنحت الدكتوراه

الفخرية من جامعة ال�سوربون.

التعان بني اجلميع

ـ كيف نبني جمتمع معرفة؟ وماذا تتمنى
لوطنك وجمتمعك؟
نبني جمتمع املعرفة باالجتاه �إىل اهلل
وجعله �أمامنا يف كل عمل نعمله ،والتعاون
فيما بيننا ،والت�ضامن ورعاية الفقراء،
وت�شجيع ال�شباب وتوجيههم الوجهة
ال�صاحلة..
و�أمتنى ملجتمعي ووطني الرفعة وال�س�ؤدد
والنجاح والتوفيق والأمن وال�سالمة
والتقدم والرخاء.

�شخ�صيات �شاهدة على عطائه
•�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن عبد العزيز
•�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن
عبد العزيز
•الأ�ستاذ �إبراهيم العنقري
•الدكتور عبد العزيز اخلويطر
•الدكتور حممد بن �إبراهيم اجلار اهلل
•الأ�ستاذ عبد الوهاب عبد الوا�سع
•الدكتور نا�صر بن حممد ال�سلوم
•الأمري �سعود بن عبد اهلل بن ثنيان �آل
�سعود
•الدكتور عبد اهلل العثيمني
•الأ�ستاذ حممد العلي �أبا اخليل
•الأ�ستاذ ح�سني بن عبد الرحمن
العذل

املجتمع بحاجة ملثل هذه
اجلامعة

ـ ماذا تعرف عن هذه اجلامعة واجلامعات
الأخرى؟ وما دور اجلامعات يف خدمة
املجتمع؟

زمالء العمل

12/31/08 4:33:04 PM

�أ�سمع عن جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية ،و�أمتنى لها
وللقائمني عليها كل التوفيق والنجاح،
ونحن بحاجة ما�سة �إليها و�إىل �أمثالها.
�أما بالن�سبة للجامعات فقد كنت �أمي ًنا عا ًّما
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التعليم املبني على حل امل�شكالت ()PBL

التعليم املبني على حل امل�شكالت هو تعليم حديث حموره الطالب ,وعلى �أ�سا�س تعاوين يقوم الطالب بحل امل�شكالت ويعك�سون جتاربهم
ال�شخ�صية يف ميادين احلياة.
يف هذه املقالة �سنقوم بالتحدث عن النمط اجلديد يف التعليم الطبي يف عدة جوانب:
�أو ًال :تاريخها� :أول جامعة طبقت هذه الطريقة هي جامعة ( )McMaster University: Medical Schoolيف كندا يف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي ،ومن ثم انت�شرت هذه الو�سيلة يف التعليم على م�ستوى العامل.
ثانياً :خ�صائ�ص الربنامج:
يعرف برنامج التعليم على �أنه مواجهة التحديات والقيام بحلها بالطريقة الأمثل مع م�ساعدة املوجه بدل تلقينهم التعليمات وح�سب.
بد ًال من املجموعات الدرا�سية الكبرية ,يعتمد هذا الربنامج على املجموعات ال�صغرية البناءة بحيث يتم اال�ستفادة من كل عن�صر ب�شكل
فعال والتبادل املعريف بني الطالب.
بعك�س ال�صورة التقليدية ,بد ًال من قيام املعلم ب�إعطاء املعلومات والتعليمات و طلبه ا�ستذكارها ,يقوم املعلم يف هذا الربنامج ب�إعطاء
امل�شكلة للطالب وطلبه حلها منهم مع القيام بتوجيههم لأف�ضل النتائج.
ثالثاً� :آثار الربنامج:
•تنمية ح�س امل�س�ؤولية عند الطالب وذلك عند القيام بحل امل�شكالت مع زمالئه.
•القيام بالتدرب على العمل قبل التخرج من اجلامعة وامل�ؤ�س�سة التعليمية.
•اكت�ساب مهارة التعلم الذاتي.
•اكت�ساب مهارة التعامل وامل�شاركة مع زمالئه و �أع�ضاء فريقه .
يف اخلتام نود �أن ننوه على �أن الدرا�سات احلديثة �أثبتت �أن التعليم املبني على حل امل�شكالت يقوم بتخريج كفاءات لديها قدرات �أف�ضل
على التوا�صل والتحاور والعطاء .وهذا الربنامج يتوقع له االنت�شار امللحوظ يف امل�ستقبل القريب مع قيام الكثري من اجلامعات العاملية
املرموقة الآن ب�أخذ هذا الربنامج ك�أ�سا�س للنهو�ض بالعملية التعليمية لديها.
حممد بن عبد اهلل ال�شائع
				
		
كلية الطب
						

�سبحان الذي خلق
�سحبان

�سحبان يا من رحلت وتركت خلفك مرجان
البيان  ,كنت فار�س الكلمة ومر ّو�ض املعنى
وهزبر الف�صحى !  ,حتى رجال اجلاهلية
تنب�ؤوا لك منرب ي�صل �أ�صدائه فرقة �شذر
مذر !  ,رمبا تقبيلك لرتبة الع�صر اجلاهلي
والإ�سالمي جعلك جتمع ما بني جوهر اخلطابة
الإ�سالمية وبني بالغة وبيان العرب .
يف زمن احلداثة وتناق�ض زمر الأدباء،
تاهت الع�صافري �أن تغرد فوق غ�صن غمو�ض
احلداثة �أم غ�صن و�ضوح ال�سال�سة� .إن ما
يحدث من هذا التموج لهو ديناميك ينفجر يف
كل ع�صبة وع�صر ,وهي ملح ي�ضفي النكهة
ليربز حما�سن وم�ساوئ كل فكر! فاملحدثون
الذين من �ضمن دعواتهم �أن ُيرتك للقارئ
جزء وكيان ن�شط لكي يفهم ويحلل الن�ص
وفق ما يلهمه به فكره املنطقي؛ بينما الذين
يدعون للو�ضوح و�سال�سة الفكر ينبهون من
الغمو�ض واللعب على وتر الالو�ضوحية،
فهم ي�سعون �إىل ن �أن يعي القارئ م�ضمون
الن�ص ب�شكل كامل ،و�أن ي�ستفيد من �إيجابياته
والبعد عن �سلبياته .
نعود ل�سحباننا !! فما مييز هذا ال�شخ�ص �أنه
كان يجمع ما بني الالو�ضوحية والو�ضوح!
فكان يلمز من هنا ل�شد الإنتباه ويب�سط حديثه
لكي ت�صل فحواه �إىل العقل الباطن ،حتى
اخلليفة معاوية قال � :أنك خطيب العرب.
فرد عليه �سحبان :بل ف�صيح اجلن والإن�س.
�سحبان هو ما ينق�صنا وي�شد من �أزرنا يف
اخلطابة والبيان ،الو�ضوح يف الو�سطية
هو اخلط املعتدل الذي يجب �أن تت�سور به
م�ضاربنا ،فاخلطابة والكتابة لي�ست تلقي ًنا
من غري دور للم�ستمع والقارئ ،وهي كذلك
لي�ست �ألغا ًزا وخزعبالت ال نعي منها �شيئا!،
�إن منرب �سحبان متفرد يف كل زمان فلنعتلي
هذا املنرب .

احلرب الباردة
احلرب الباردة م�صطلح ي�ستخدم لو�صف حالة ال�صراع والتوتر والتناف�س التي كانت
�سائدة بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي وحلفائهم من منت�صف الأربعينيات وحتى
�أوائل الت�سعينيات .وخالل هذه الفرتة ظهرت الند َّية بني القوتني العظيمتني عرب التحالفات
الع�سكرية والدعاية وتطوير الأ�سلحة والتقدم ال�صناعي ،والتطور التكنولوجي وال�سباق يف
ارتياد الف�ضاء ،وانخرطت القوتان يف �إنفاق �أموال طائلة على الدفاع الع�سكري والرت�سانات
النووية وحروب غري مبا�شرة با�ستخدام و�سيط.
ً
وعو�ضا عن حرب معلنة بينهما؛ ا�شرتكت القوتان يف عمليات البناء الع�سكري وال�صراعات
ال�سيا�سية من �أجل امل�ساندة ،وعلى الرغم من حتالفهما �ضد قوات املحور؛ �إال �أنهما اختلفتا
يف كيفية �إدارة ما بعد احلرب و�إعادة بناء العامل ،وخالل ال�سنوات التالية للحرب؛ انتقلت
احلرب الباردة خارج �أوروبا �إىل كل مكان يف العامل ،حيث �سعت الواليات املتحدة �إىل
حما�صرة الفكر ال�شيوعي بغر�ض ا�ستئ�صاله ،وح�شدت حلفاءها يف �أوروبا الغربية وال�شرق
الأو�سط من �أجل هذا الهدف ،ويف املقابل عمد االحتاد ال�سوفيتي �إىل دعم احلركات ال�شيوعية
التي تدور يف فلكه حول العامل خا�صة يف �أوروبا ال�شرقية و�أمريكا الالتينية ودول جنوب
�شرق �آ�سيا.
�صاحبت فرتة احلرب الباردة عدة �أزمات دولية مثل �أزمة ح�صار برلني 1949/1948
واحلرب الكورية  1953/1950و�أزمة برلني عام  1960وحرب فيتنام 1975/1959
والغزو ال�سوفيتي لأفغان�ستان خا�صة �أزمة ال�صواريخ الكوبية  ،1962عندها �شعر العامل
�أنه على حافة االجنراف �إىل حرب عاملية ثالثة ،وكانت �آخر �أزمة حدثت خالل تدريبات قوات
الناتو  .1983و�شهدت احلرب الباردة � ً
أي�ضا فرتات من التهدئة برغبة و�سعي الطرفني،
كما �أمكنها جتنب املواجهات الع�سكرية املبا�شرة؛ لأن حدوثها كان �سي�ؤدي �إىل دمار حمتم
لكليهما ب�سبب الأ�سلحة النووية.
اقرتبت احلرب الباردة من نهايتها يف �أواخر الثمانينيات وبداية الت�سعينيات ،وبو�صول
الرئي�س الأمريكي رونالد ريجان �إىل ال�سلطة؛ �ضاعفت �أمريكا �ضغطها ال�سيا�سي والع�سكري
واالقت�صادي على االحتاد ال�سوفيتي.
ويف الن�صف الثاين من الثمانينيات؛ قدَّم القائد اجلديد لالحتاد ال�سوفيتي ميخائيل غوربات�شوف
مبادرتي :بريو�ستوريكا (�إ�صالحات اقت�صادية) و جال�سنوت (اتباع �سيا�سات �أكرث �شفافية
و�صراحة ،وبعدها انهار االحتاد ال�سوفيتي عام  1991تار ًكا ال�ساحة لأمريكا لت�صبح القوى
العظمى الوحيدة يف عامل �أحادي القطب.
�أحمد بن فالح الفالح  -كلية الطب
			

ن�صائح لتح�سني الإدراك

هذه بع�ض الن�صائح ال�سريعة التي ميكن من خاللها حت�سني �إدراكنا بغر�ض رفع �صدق
و�صحةحكمنا على الآخرين � .أجمع �أكرب قدر ممكن مناملعلومات عن ال�شيء �أو الأ�شخا�ص
حمل الإدراك .
ً
ا�ستمع وانظر جيدا بل وا�ستخدام حوا�سك كلها يف ا�ستقبالاكرب قدر ممكن من املثريات من
حولك  .ا�شحذ ذهنك وانتباهك لهذه املثريات .
درب نف�سك على ربط هذهاملثريات واملعلومات والأ�شخا�ص والأ�شياء .
ا�ستخدم ر�صيد خربتك وخربات الآخرين فيما ت�ستقبله منمثريات .
حاول �أنت�ستدل مبو�ضوعية عن معاين لهذه املعلومات .
ادر�س �أخطاءك الإدراكية  ،وحاول �أن تعاجلها  ،فاملعرفةمب�شاكل الإدراك يف حد ذاتها
قد ميثل ن�صف احلل .
انتبه �إىل القيم االجتماعية ال�سائدة وت�أثريها على ماتقوم ب�إدراكه .
كنح�سا�ساً للم�شاعر والعالقات ال�شخ�صية واالجتماعية املحيطة .
حاول �أن ال ت�سقط يففخ املظهر اخلارجي �أو االنتماء االجتماعي والوظيفي للفرد.
عبداهلل معيوف العنزي (هذا تلخي�ص بت�صرفمن كتاب ال�سلوك التنظيمي)
عبد اهلل العتيبي -كلية الطب
كلية الطب 				
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�إطاللــــة من جــــدة

بداية النقل
الربي

وجدت الطرق الرتابية منذ حوايل ()3000
عام قبل امليالد ،وهناك ما يثبت ا�ستخدام
اخل�شب والطوب والأحجار لتغطية �سطح
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*
الطرق يف �سوي�سرا وحو�ض البحر املتو�سط
عام ()1500قبل امليالد .وعلى الرغم من �أن
احلرب هي عامل رئي�سي لهدم احل�ضارة.
ً
فلها �أي�ضاً دورها يف التطور وميثل عام ال تزال �شريحة الأطفال تواجه حتديات كبرية تتطلب منا جميعًا تغيريا على كل
( )312قبل امليالد تطور ًا رئي�سيًّا يف �إن�شاء امل�ستويات واملمار�سات باعتبارها حمط تطلعاتنا وادِّخارنا الأ�سا�سي مل�ستقبلنا ,ويقت�ضي
تغيري الواقع �إ�شراك الو�سائل الإعالمية على اختالف ا�شكالها بفاعلية كبرية؛ لأنها طرف
الطرق الربية.
كان الف�ضل يف تطور املركبات هو اخرتاع �أ�سا�سي و�شريك قوي يف عملية التغيري ،وبذلك نعطي هذه ال�شريحة حقها ..وحتى ال
العربات البخارية بداية بالعربة التي اخرتعها يكون الأطفال �ضحية ال بد �أن نفتح النوافذ ونتحاور معهم ون�شاركهم ون�ستمع �إليهم
الفرن�سي نيقوال كوينو وهو �أ�شهر منوذج ونناق�شهم بد ًال من �إغالق نافذة العطاء يف وجوههم ال �سيما يف هذا الع�صر الذي يعي�ش
لل�سيارة الأوىل ،ولها ثالث عجالت كما �أنها فيه الطفل وتتنوع فيه الثقافات وتتداخل فيه القيم الثقافية و االعالمية مع قيم ثقافة
�ضخمة احلجم ولها غالية كبرية ،وقد �صنعت العوملة مما يتطلب توحيد ًا للجهود حتى ميكن الإرتقاء بثقافة قادره على جذب اهتمام
هذه ال�سيارة عام (1769م) ،وقامت بقطع هذا الطفل وتر�سيخ القيم التى متكنه من عبور هذا النفق التى ت�سيطر عليه هموم طاغية,
امل�سافة ما بني باري�س وفان�سن ب�سرعة متو�سطة اعجبتني كلمة الدكتور حممد الطريقي والتى القاها يف «منتدى املجتمع املدين العربي
للطفولة والتنمية» والذي عقد بالقاهرة حيث قدم الدكتور الطريقي امل�شرف العام على
بلغت  3كيلومرتات يف ال�ساعة.
ويف عام (1880م) اخرتعت املحركات مركز ابحاث ال�شرق الأو�سط للتنمية االن�سانية وحقوق الإن�سان قدم التجربة الرائدة
ذات االحرتاق الداخلي بف�ضل رينوار ل�صفحات العطاء االن�ساين من الطفولة يف اململكة العربية ال�سعودية -قال تعد الرعاية
الفرن�سي و�أوتو والجن الأملانيان .ال�صحية والت�أهيلية را�س حمور البقاء يف جمال رعاية هذه ال�شريحة العزيزة ومن هنا
يف عام (1887م) بد�أ ا�ستخدام البنزين كوقود جاءت جتربتنا يف جمال الرعاية ال�صحية و الت�أهيليةعرب برنامج االجال�س املخ�ص�ص
ويرجع الف�ضل يف ا�ستخدمه �إىل املواطنني والذي ميكن هذه ال�شريحة من حقوقهم ,انتهى حديث الدكتور الطريقي.
الأملان َّيينْ دميلر وبنز ،ويف عام (1888م) ان هذه التجربة متثل �إ�ضافة متميزة يف جمال اعطاء الطفل م�ساحة فيما يتعلق بق�ضايا
ا�ستخدمت العجالت امل�صنوعة من املطاط تنمية ثقافية وفكر هذه ال�شريحة وقد اكت�سبت التميز وانطلق من خاللها حمور النماء
املنفوخ وكان مبتكرها هو الإجنليزي جون لتنمية املهارات الذاتية والتعليمية والتي من خاللها ن�ستطيع ان ندرك اننا امام م�ستقبل
مفعم بالأ�شراق والأمل فمن طفولة اليوم �سيكون جمتمع الغد ,حتى ميكن ان نواجههم
دانلوب.
طالع �سعيد القحطاين ونحن قدوة ح�سنة لهم.
* مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية
�إدارة النقل		
ال�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني  -القطاع الغربي
		

افتــحوا النــــوافــــذ

مكة مركز الأر�ض
ك�شفت جمموعة من العلماء حدي ًثا �أن
مكة تعد مركز الأر�ض من الياب�سة ،وكتب
متخ�ص�صون كرث عن هذه احلقيقة يف مواقع
�إلكرتونية عديدة منها الإعجاز العلمي يف
القر�آن و�إ�سالم �أونالين ومنتدى جدة وفن
الإ�سالم ومدونة مكة وغريها ،ففي �شهر
يناير من عام 1977م ،وبعد جهد ا�ستغرق
�سنوات من البحث العلمي اعتمادًا على علم
الريا�ضيات؛ يروي العامل امل�سلم الدكتور
ح�سني كمال الدين رحمه اهلل �أنه تو�صل �إىل

اكت�شاف مكة مركز الأر�ض للياب�سة من خالل
حماوالته مل�ساعدة امل�سلمني على حتديد موقع
القبلة ،وذلك بعد و�ضع اخلرائط وا�ستخدام
الو�سائل .وت�ؤكد الدرا�سات �أن موقع مكة
على خطوط الطول والعر�ض يو�ضح �أنها
مركز الأر�ض من حيث التوقيت .فاملعروف
لدينا التوقيت العاملي مدينة جرينت�ش التي
ت�شكل بداية التوقيت الزمني بالن�سبة للكرة
الأر�ضية ،فقد اعتمد خط الطول الذي تقع
عليه هذه املدينة ليكون بداية اخلطوط

الطولية على الأر�ض ورقمه �صفر ،ولو
نظرنا الآن جند �أن هذا اخلط يختلف عن خط
ال�شمال املغناطي�سي مبقدار  8.5درجات،
وهذا يدلل على �أنها لي�ست رقم �صفر على
خطوط الطول ،ولكن لو نظرنا �إىل موقع مكة
من حيث خط ال�شمال املغناطي�سي مع خط
ال�شمال لتبني لنا �أن مكة املكرمة هي بداية
التوقيت العاملي الذي ت�ستخدمه الآن كثري
من القنوات الف�ضائية الكربى...
عبد اهلل الدهم�شي ـ امل�شرتيات

التـــــــدخيــــــن
�أعرف �أن العنوان يبدو �سخيفا  ,مبتذلآ ,متكرر�آ,لكني
�أعدكم ب�أين لن �أكون مملة.فاليوم لن �أحتدث عن
�أ�ضرار التدخني بل �سوف �أحتدث عن حما�سنه,نعم ال
ت�ستعجب فالتدخني له حما�سن,من ي�سلي الإن�سان يف
وحدته وي�شعره بال�صحبة؟ و�أين ي�ستطيع الإن�سان
�أن يحرق نقوده كما يحرقها يف �شراء ال�سجائر الواحده
تلو الأخرى؟وكيف ي�ستطيع �إن�سان ما يكره حياته
�أن ينتحر ببطء دون �أن يلومه �أحد؟ بالتاكيد ال �أحد
يلومهم فهم يدخنون يف كل مكان �سواء كان الئق �أو
ال و�إذا مل توفر طفايه فلقد خلق اهلل الأر�ض ل�سببني
حتى تقف عليها وحتى تو�سخها ببقايا �سيجارتك
املحرتقة.هكذا هي احلياة تربر لنف�سك �أخطاء مثل
التدخني والإ�ضرار بالأخرين من باب ترفيه نف�سك �أو جتزية وقت فراغك�,أم �أولئك املتدينني الذين يظنون �أنف�سهم خلفاء اهلل يف الأر�ض
ويتبجحون بتحرميه على املر�أة واليجيزونه للرجل بالرغم من �أن �أحكام اهلل مت�ساوية بني الرجل واملر�أة خ�صو�صا يف التحرمي والتحليل
لعظم �ش�أنهما ولكن «يخلق ماال تعلمون»!
لكن ظلت �أ�سئلة تلح يف ر�أ�سي للخروج,ماذا لو مل ننوه عن �أخطار التدخني �أكان �سيقل عدد املدخنني؟�أهي الطبيعة الب�شرية امللحة يف
العناد وك�سر القواعد؟�أم هي ت�سلية رخي�صة؟لقد ظلت �أ�سباب التدخني لغز�آ حمري�آحري العلماء فتارة هو جزء يف الدماغ م�س�ؤول عن �إدمان
مادة النيكوتني واحلل هو �إ�ستئ�صاله وتارة �أخرى هو �شيء يجري يف جينات الإن�سان متوارث عن عادات �أبيه و�أجداده.لكن ماذا عن
�أولئك الأطباء املدخنني �ألي�سو �أف�ضل قدوة للنا�س وخ�صو�صا املر�ضى كي يقلعو عن التدخني؟بالن�سبة يل ظلت ال�سجائر كاملر�أة �شديدة
الفتنة تلوح للنا�س بيدها فتخطف �أنفا�سهم من �أول حلظة �إىل �أخر حلظة يف حياتهم وهي حقا تفعل ذلك بكل �شرا�سة.لكني �أظن �أن احللول
ب�سيطة جد�آ تكمن يف �إرادة الإن�سان ورغبته اخلال�صة يف الإ�ستمرار �أو ال و�أي�ضا يجب توفري �أماكن خا�صة جمهزة للمدخنني حتى نحافظ
على املجتمع والبيئة .هكذا �أكون قد �أوفيت بوعدي ومل �أكن مملة فعليكم �أن توفو بح�سن القراءة و الإ�ستمتاع.
ر�ؤى �صربي ق�صا�ص  -كلية التمري�ض
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الت�أمني �ضد الأخطاء الطبية ملاذا تبدو ال�سماء زرقاء اللون؟
م�سئولية من؟
ت�ضمن نظام مزاولة املهن ال�صحية والئحته التنفيذية يف
املادة رقم (� )41إلزام جميع الأطباء و�أطباء الأ�سنان بالت�أمني
�ضد الأخطاء املهنية الطبية ،كما ت�ضمنت الالئحة التنفيذية
لنظام ممار�سة املهن ال�صحية �شرحً ا وافيًا لهذه املادة ومدى
�إلزاميتها و�شمولها على جميع الأطباء املعتمدين والعاملني
يف القطاع العام واخلا�ص وامل�سجلني لدى الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية ،ولكن املالحظ �أن هذه الفقرة مل يتم
تفعيلها ب�شكل احرتايف يف �أغلب القطاعات ال�صحية الأخرى
رغم تطبيق النظام والعمل به من قبل القطاعات ال�صحية كافة ،ورمبا يعود ذلك �إىل �إلقاء
امل�سئولية على عاتق الأطباء مبا�شرة دون �أي م�سئولية جتاه املن�ش�أة التي يعملون بها،
ولعدم تعميم هذه املادة على كافة الأطباء واملن�ش�آت ال�صحية ،ولعدم اطالع الأطباء عليها
حال دون تطبيقها ،بجانب عدم ا�ستثمار �شركات التامني الطبية لهذه الفر�صة اال�ستثمارية
املربحة التي يتوقع �أن حتقق ا�ستثمارات مربحة تتجاوز مئات املاليني ريال �سنويًّا تدفع
مبا�شرة من الأطباء ل�شركات التامني مقابل تغطية ت�أمينية �أ�صفها �أنا �شخ�صيًّا ب�أنها عادية،
�إذ تخلو التغطية من املرافعة �أو امل�ساهمة يف توكيل حمامي عن الطبيب ،كما تقت�صر تلك
التغطية الت�أمينية على مبلغ حمدد �سل ًفا رمبا ال يغطي كامل التعوي�ضات املحكوم بها؛ ف�ض ًال
عن طول فرتة التحقيق واملحاكمة ،وعدم وجود حمكمة طبية متخ�ص�صة يف هذه النوعية من
الق�ضايا التي ال تزال ُتنظر عرب جلان وهيئات م�ؤقتة ،ويف جمتمعنا ال ننكر وجود الأخطاء
الطبية؛ ولكننا نالحظ قلة ال�شكاوى واملطالبات نتيجة افتقادنا لثقافة ال�شكاوى الطبية ب�شكل
ن�صت على ما يلي( :يكون اال�شرتاك يف الت�أمني
عام!! علمًا ب�أن املادة( )41من النظام املذكور َّ
التعاوين �ضد الأخطاء املهنية الطبية �إلزام َيًا على جميع الأطباء و�أطباء الأ�سنان العاملني يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية العامة واخلا�صة ،وت�ضمن هذه امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت �سداد التعوي�ضات
التي ي�صدر بها حكم نهائي على تابعيها �إذا مل تتوفر تغطية ت�أمينية �أو مل تكف ،ولها حق
الرجوع على املحكوم عليه يف ما دفعته عنه وميكن ان ي�شمل هذا الت�أمني التعاوين الإلزامي
فئات �أخرى من املمار�سني ال�صحيني ،وذلك بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح من
�أحمد بن �إبراهيم املحيميد
			
وزير ال�صحة).
الإدارة القانونية

يتدرج لون ال�سماء من النيلي الداكن �إىل
الربتقايل الأحمر وقت الغروب؛ لكننا منيل
�إىل االعتقاد ب�أن لون ال�سماء الطبيعي هو
الأزرق ،ومبا �أن ال�شم�س ـ م�صدر ال�ضوء
على الأر�ض ـ ُت�صدر �ضوءًا �أبي�ض؛ فمن
العجب ح ًقا �أن نظن دائمًا �أن لون ال�سماء
هو الأزرق .ويتكون اللون الأبي�ض من مزيج
�ألوان الطيف (الأحمر ،الربتقايل ،الأ�صفر،
الأخ�ضر ،الأزرق ،النيلي ،البنف�سجي) كما
تبدو يف قو�س قزح الذي ينتج من اختالف
�أطوال الأ�شعة املكونة لل�ضوء� ،أما لون
املادة املرئية فينتج � ً
أي�ضا عن �ضوء ال�شم�س
ذي الأطوال املختلفة ،وتتميز بع�ض املواد
بقدرتها على امت�صا�ص ال�ضوء �أو عك�سه �أو
انك�سار باجتاهات خمتلفة (با�ستثناء مادة
�شفافة متامًا �ست�سمح مبرور ال�ضوء كما
هو ،وكذلك بت�أثري من الر�ؤية عند الإن�سان.
و�إذا تعر�ضت املادة احلمراء مثال لل�ضوء؛
ف�إنها متت�ص جميع �ألوان الطيف عدا اللون
الأحمر الذي تعك�سه  ،واملادة البنف�سجية

نزالت الربد عند الأطفال وكيفية التعامل معها
والوقاية منها
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«خواطر �أكادميية»

�سالمة املري�ض �أو ًال
د .حممد بن �سعد املعمري

ا�ست�شارات طبية

�أظلنا ف�صل ال�شتاء بربودته القار�صة،
وقبل ا�شتداد موجات الربد تهرع
الأ�سر عادة �إىل الأ�سواق الختيار ما
ينا�سب جميع �أفرادها ،مع الرتكيز على
ال�صغار حلمايتهم ووقايتهم من �أمرا�ض
ال�شتاء ال�سيما نزالت الربد ،ذلك �أن
معظم الأطفال ـ �إن مل يكن جميعهم ـ
يتعر�ضون لنزالت برد متكررة قد ت�صل
�إىل ع�شر يف ال�سنة الأوىل من العمر ،و�إىل
ثماين يف ال�سنة الثانية منه ،وقد تتناق�ص
تدريجيًّا كلما كرب الطفل .وعادة ما تنزعج الأمهات الرتفاع حرارة الطفل
�أو لنوبات ال�سعال املتكرر الذي مينعه عن النوم ويدفعه �إىل التعبري
بال�صراخ ،ولذا فهنَّ يبادرن على الفور �إىل مراجعة العيادات الأولية طاملا
�أن �أج�سام الأطفال ال حتتمل ذلك.وال �شك �أن ال�سبب الأ�سا�سي ملعظم هذه
النزالت يرجع �إىل الفريو�سات ،وهناك �أعرا�ض م�صاحبة ترجح ذلك وتتمثل
يف ال�سعال والر�شح من الأنف واحلرارة اخلفيفة واخل�شونة واحل�شرجة يف
ال�صوت .وال تفيد امل�ضادات احليوية يف عالج نزالت الربد لأن الفريو�سات ال
ت�ستجيب لها .وتنتقل نزالت الربد بني الأطفال عن طريق الهواء؛ �إذ ينتقل
الفريو�س مع الرذاذ املتطاير حني ي�سعل الطفل امل�صاب �أو يعط�س،
�أو حني يلم�س لعابه �أو �إفرازات �أنفه ثم يلم�س بدوره طف ًال �آخر� ،أو
عندما يلم�س طفل �سليم �أدوات �أو �ألعاب طفل م�صاب لأنها تكون مل َّوثة
بلعابه �أو �إفرازاته لأن الفريو�س يبقى عليها ل�ساعات عدة.
وحني ي�صاب الطفل بنزل برد ينبغي ت�شجيعه على تناول كثري من
ال�سوائل والتزام الراحة والهدوء باملنزل واملحافظة على النظافة العامة،
وال يوجد عالج معينَّ لهذه النزالت ولكن بالإمكان ا�ستخدام مركب من
مركبات البارا�سيتامول (مثل الفيفادول �أو التايلنول �أو التيمربا) عند
ارتفاع درجة احلرارة ،وب�إمكان الطفل اال�ستمرار يف الذهاب �إىل املدر�سة
�أو الرو�ضة عند �إح�سا�سه بالن�شاط واحليوية .و ُين�صح مبراجعة
الطبيب �إذا ا�شتكى الطفل من �أمل يف الأذن �أو �إذا ارتفعت درجة حرارته
�إىل  39درجة مئوية �أو �أكرث� ،أو تبينَّ �أنه يعاين خمو ًال �شديدًا �أو ُيكرث من
النوم �أو البكاء� ،أو ي�سعل با�ستمرار� ،أو ظهر لديه طفح جلدي� ،أو يتنف�س
ب�شكل �سريع �أو يعاين �صعوبة يف التنف�س .وغالبًا ما ت�ستمر هذه الأعرا�ض
ً
ن�شيطا .ولكن ناد ًرا ما
من � 5إىل � 7أيام ثم تختفي ،وعادة ما يكون الطفل
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ت�سبب هذه النزالت بع�ض امل�ضاعفات
مثل التهاب الأذن وااللتهاب الرئوي.
وهناك اعتقادات خاطئة تتعلق بهذه
الأعرا�ض منها:
•ر�شح الأنف الأخ�ضر �أو الأ�صفر
يعني الإ�صابة ببكترييا مما ي�ستوجب
تناول م�ضاد حيوي ،وهذا حقيقة اعتقاد
خاطئ؛ �إذ �إن معظم االلتهاب الفريو�سية
ت�سبب هذا النوع من الر�شح؛ غري �أن
ا�ستمراره قد يوحي بالتهاب بكتريي.
•ا�ستمرار احلرارة لأكرث من � 3أيام يعني التهاب بكتريي
وهذا � ً
أي�ضا اعتقاد خاطئ؛ فاحلرارة قد ت�ستمر ملدة 7
�أيام مع هذه االلتهابات.
•عالج هذه االلتهابات مب�ضاد حيوي ،وهذا بدوره اعتقاد
خاطئ؛ لأن امل�سبب ملعظم الأمرا�ض التهاب فريو�سي وال
ي�ستجيب للم�ضادات احليوية املوجودة.
ويف الغالب ف�إن نزالت الربد امل�صحوبة بر�شح تزول من نف�سها
حتى دون �أي عالج ،لذلك ف�إن الأطباء ال ي�شجعون ا�ستعمال
الأدوية عدا املخف�ض للحرارة منها ،وظهرت يف الآونة الأخرية
حتذيرات طبية عن خماطر ا�ستعمال �أدوية الكحة (�شراب
ال�سعال) ملا لها من م�ضار على حياة الطفل وعدم فاعليتها
يف ال�شفاء من الزكام خا�صة الأدوية التي حتتوي على مادة
�سيدوافيدرين( )Pseudoephdrineخا�صة ملن تقل �أعمارهم
عن �سنتني.
وبالن�سبة للوقاية من الر�شح؛ فال يوجد حتى الآن تطعيم لنزالت
الربد نتيجة لكرثة الفريو�سات امل�سببة للزكام� ،أما التطعيم �ضد
الأنفلونزا فهو يقي ـ ب�إذن اهلل ـ من التهاب اجلهاز التنف�سي �ضد
هذا الفريو�س فقط وال يفيد يف منع الفريو�سات الأخرى ،ومن
املمكن الوقاية �إىل حد ما من انت�شار العدوى يف املنزل باتباع
الن�صائح العامة يف النظافة وغ�سل اليدين ،وعدم االحتكاك
املبا�شر مع املري�ض ،وطلب تغطية الفم والأنف عند العطا�س
وال�سعال ،وجتنب ا�ستعمال املنا�شف والأدوية ال�شخ�صية
ق�سم طب الأطفال
			
للم�صاب.

تعك�س بع�ض الأحمر وبع�ض الأزرق� ،أما
املادة ال�سوداء فتمت�ص جميع �ألوان الطيف؛
بينما الأبي�ض يعك�سها جميعها.
عندما مير �شعاع ال�ضوء خالل الهواء؛
�سيتعر�ض حتمًا لالنك�سار بدرجة معينه
تعتمد على كمية الغبار املوجودة حوله،
وتنك�سر املوجات الق�صرية من �ألوان الطيف
(الزرقاء) بدرجة �أكرب بكثري من املوجات
الطويلة (احلمراء) .ويف الأيام ال�صافية حيث
الغبار وقطرات املاء قليلة يف اجلو؛ �سيكون
انعكا�س �أ�شعة ال�ضوء حمدودًا جدًّا ،وبذلك
نرى ال�سماء زرقاء فاحتة .وعند الغروب
خ�صو�صا
حيث تزداد كمية الغبار يف اجلو ـ
ً
�أيام احل�صاد ـ يزداد ت�شتت ال�ضوء خا�صة
املوجات الق�صرية الزرقاء بحيث تبقى
الأ�شعة ال�صفراء واحلمراء ظاهرة على
�سطح الأر�ض ..ولو كانت الأر�ض كالقمر
ـ دون جو يحيط بها ـ لبدت ال�سماء �سوداء
دائمًا يف الليل والنهار.
�أحمد بن حممد اجلهيمان
كلية الطب

يع ُّد االهتمام ب�سالمة املري�ض من الأهداف الرئي�سة للقائمني على العملية التعليمية ،لأن
املناهج الطبية جتاوزت مراحل التدري�س املبا�شر للأمرا�ض �إىل النظرة ال�شمولية للرعاية
الطبية ،فطالب الطب اليوم يتخرج يف كليته وهو مزود مبهارات عديدة ت�ؤهل �إىل �أن يكون
طبيبا ملماً بكل ما ي�ساعده التعامل مع امل�ستجدات يف جمال املهنة .لذلك حر�صت كلية الطب
بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية �إىل مزج املحاور التي تهتم ب�سالمة
املري�ض مبناهجها احلديثة ،فهذه املناهج حتوي حماور تطوير املهارات الطبية للطالب
التي ُتط َّبق منذ بداية الدرا�سة بالكلية .فطرق التعليم املبنية على حل امل�شكالت تتيح للطالب
جماال رحبا للنظر يف كافة نواحي الرعاية املقدمة للمري�ض بحيث تتيح له االطالع والتعامل
مع برامج عديدة مثل برامج الوقاية املختلفة وتثقيف املري�ض ومعايري اجلودة واالطالع
على االنظمة ال�صحية وطرق البحث .و�سعيًا ملزيد من التطوير لتلك املناهج؛ �شاركت كلية
الطب مع منظمة ال�صحة العاملية يف �إعداد ومراجعة دليل �شامل لكيفية تطبيق حماور �سالمة
املري�ض يف مناهج الكلية ،و�س ُيط َّبق هذا الدليل يف كليات الطب على م�ستوى العامل.
وت�أتي هذه امل�شاركة نظ ًرا للم�ستوى الأكادميي العايل الذي و�صلت �إليه هذه الكلية .ويحتوي
منهج �سالمة املري�ض على موا�ضيع عدَّة ُتع ِّزز من مفهومها ،وكيفية تطبيق النظم لتج ُّنب
الأخطاء الفردية ،وكيفية العمل مع الفريق لتقدمي رعاية �شاملة ومتعدِّدة للمري�ض ،مع
كيفية التعامل مع الأخطار التي رمبا تواجهه.
�إن هذا االهتمام ي�أتى امتدادا ملا تقدِّمه املنظومة ال�صحية للحر�س الوطني من برامج متعددة
وخمتلفة ت�ستهدف حتقيق رعاية �آمنة للمري�ض بتطبيقها لأعلى املعايري العاملية.
فزرع بذرة مفاهيم �سالمة املري�ض يف بداية احلياة العملية لأي طبيب؛ ي�ؤهله �إىل تقدمي رعاية
طبية �آمنة �أثناء ممار�سته العملية ،وهذا بدوره ي�ساهم يف تقليل الأخطاء الطبية.

النار واجللد�...آية طبية يف القر�آن
قال اهلل تعاىل�} :إن الذين كفروا ب�آياتنا �سوف ن�صليهم نا ًرا كلما
ن�ضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غريها ليذوقوا العذاب{ الن�ساء ـ
ُ .56تبينِّ هذه الآية الكرمية �أن اجللد هو مكمن الإح�سا�س بالأمل،
فكلما احرتق جلد الإن�سان بالنار ك�ساه اهلل ـ ج َّل وعال ـ جلدًا �آخر
كي يتق َّلب يف النار ويح�س بالأمل جزاءًا جلحوده وعقوقه و نكا ًال
لإنكاره وا�ستكباره وطغيانه يف حياته الدنيا ،وعدم طاعته هلل فيما
�أمر به  ،وعدم االنتهاء ع َّما نهى عنه ...ولتف�سري العالقة بني اجللد
والإح�سا�س بالأمل يقول الدكتور كمال املويل يف كتابه�( :آيات طبية
يف القر�آن):
•يرتكَّب اجللد من طبقتني ملت�صقتني هما :الب�شرة والأدمة،
ويوجد حتت الأدمة الن�سيج اخللوي حتت احللد.
•�أع�ضاء احل�س يف اجللد هي :ج�سيمات ماين�سر وتقم بح�س اللم�س ،ج�سيمات با�شيني وتقوم بح�س ال�ضغط ،ج�سيمات روفيني
وتقوم بح�س احلرارة ،ب�صالت كراو�س وتقوم بح�س الربودة ،نهايات عارية وتقوم بح�س الأمل ،املغازل الع�صبية الع�ضلية مع
ج�سيمات روفيني وتقومان بح�س الو�ضعية.
•طبقات اجللد من ب�شرة و�أدمة تكون غنية و�أكرث تع�صيبًا مب�ستقبالت ح�س اللم�س وال�ضغط واحلرارة والربودة والأمل� ،أما طبقة
الن�سيج اخللوي حتت اجللد فتكون �أكرث تع�صيبًا مب�ستقبالت ح�س الو�ضعية وال�ضغط ولذلك ي�شعر الإن�سان بذروة الأمل �أثناء
حقنه ب�إبرة عندما جتتاز الإبرة اجللد ،وما �أن تتجاوزه �إىل غريه من الأن�سجة ُّ
يخف الأمل.
•عندما يتع َّر�ض الإن�سان للنار وت�سبب له حر ًقا؛ ف�إنه ي�شعر ب�أمل �شديد جدًّا ،وال�سبب هو تن ُّبه م�ستقبالت الأمل واحلرارة الكائنة يف
اجللد؛ غري �أن احلرق ُّ
تخف �شدَّته �إذا امتد �إىل الن�سيج اخللوي حتت اجللد لقلة غناه مب�ستقبالت الأمل واحلرارة.
إح�سا�سا بالأمل؛ علمنا �أن الآية قد قرنت �أ�شد
•�إذا �أ�ضفنا لذلك �أن النار �أ�ش ُّد املن ِّبهات الأملية على الإطالق ،و�أن اجللد �أكرث العنا�صر �
ً
إح�سا�سا بالأمل.
املن ِّبهات الأملية مع �أكرث الأع�ضاء �
ً
وعليه ُتق ِّرر الآية ان العذاب له �صلة باجللد ،و�أن الإح�سا�س بالعذاب ي�أتي من اجللد نظ ًرا لوجود مراكز الإح�سا�س بالأمل يف اجللد،
ولي�س �صحيحً ا ما كان يقال �إن املخ هو مركز الإح�سا�س بالأمل .,وبالتايل فقد �أ�صبح وا�ضحً ا وحمق ًقا �أن املخ ما هو �إال و�سيط تنتقل �إليه
فيف�سرها وي�صدر �أوامره احلركية ملنع ا�ستمرارها والوقاية منها.لقد �سبق القر�آن ـ ومنذ قرون ـ كل العلوم احلديثة يف
�أحا�سي�س الأمل ُّ
�إظهار وبيان هذه احلقيقة العلمية التي قادت بع�ض علماء الع�صر �إىل الإ�سالم ،ومن بينهم العامل تيجاتات تيجا�سون رئي�س ق�سم علم
الت�شريح يف جامعة �شيانك مي بتايلند الذي قال عن هذه الآية :تلك معرفة مبكرة جدًّا عن مراكز الإح�سا�س والأع�صاب يف اجللد� ،إن هذا
�أمر يدعو للده�شة والغرابة..

«ثقافات» يف طب الأ�سنان توزع � 30ألف ن�سخة
وزع ق�سم خدمات الأ�سنان �أكرث من 30.000
ن�سخة من �آخر �أعدادها على خمتلف فئات
اجلمهور يف القطاعات ال�صحية وغري
ال�صحية للتعريف والتوعية ب�أمرا�ض الفم
والأ�سنان و�سبل املحافظة على �أ�سنان �سليمة
بالإ�ضافة �إىل التعريف ب�أف�ضل طرق الوقاية
من �أمرا�ض الأ�سنان.
كما وزَّعت جملة «مر�آة ممار�سة طب الأ�سنان»

ال�صادرة عن اجلهة نف�سها �أكرث من 10.000
ن�سخة على الفئة امل�ستهدفة بالقطاعات الطبية
احلكومية واخلا�صة ف�ض ًال عن املتخ�ص�صني
يف جمال طب الأ�سنان..
وقال الدكتور عبد املح�سن الربيعة ا�ست�شاري
طب الأ�سنان رئي�س حترير املجلتني �أن
�إ�صدارهما ي�أتي �ضمن الأن�شطة والربامج
املختلفة التي ينفذها ق�سم خدمات الأ�سنان

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية .
وقد نالت هذه الن�سخ �سمعة جيدة من خالل
ن�سبة توزيعهما العالية يف خمتلف الأو�ساط
والقطاعات املعنية.
هذا وقد مت تكرمي هيئة حترير املجلتني يف
حفل خا�ص �أقيم يف املبنى الإداري لل�شئون
ال�صحية تقدير ًا جلهودها وذلك بح�ضور عدد
كبري من املهتمني.
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البدينـــــــة

ليلة وفاء
يف �أم�سية ال�سبت املا�ضي التي كانت م�صحوبة
بن�سمات باردة يكاد لفحها يخرتق العظام؛
هب لفيف من خمتلف �أبناء جمتمع ال�ش�ؤون
َّ
ال�صحية باحلر�س الوطني وجامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية �إىل ا�سرتاحة
معايل ال�شيخ عبد الرحمن �أبو حيمد تلبية
لدعوة كرمية من حمبي الدكتور ال�شميمري
ويف مقدمتهم معايل الدكتور عباهلل الربيعة
و�سعادة الدكتور �إبراهيم �أبو عباة حل�ضور
د .ال�شميمري
فعاليات تكرمي الدكتور عبد اهلل ال�شميمري عميد
الدرا�سات العليا وال�ش�ؤون الأكادميية بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
الذي ا�ستعاد عافيته ب�إذن اهلل ثم بالعالج املكثف والرعاية الطبية امل�ستمرة والطويلة بعد
�أن داهمته وعكة مفاجئة كادت تفقده قدرته وحيويته التي يتميز بها..
�شكَّلت تلك الأم�سية مل�سات وفاء نادرة للدكتور ال�شميمري ـ متعه اهلل بدوام ال�صحة والعافية
ـ �شارك فيها �أبنا�ؤه و�أ�شقا�ؤه و�أقربا�ؤه و�أ�صدقا�ؤه وزمال�ؤه وحمبوه ،و�أحالت الكلمات
والق�صائد التي �ألقيت بهذه املنا�سبة برودة اجلو �إىل دفء كامل �سرى يف عروق اجلميع مما
جعلهم يتفادون ل�سعات الربد ويتفاعلون مع برنامج الوفاء بقدر كبري من االن�سجام والتوافق
واحلميمية ..جمعت الأم�سية معايل الدكتور الربيعة ومعايل ال�شيخ �أبوحيمد والدكتور �أبو
عباة والدكتور بندر القناوي ..و�أُهدي للدكتور ال�شميمري درع وفاءًا وتقدي ًرا له على عطائه
الدافق وتكرميًا له وهو ي�ستعيد عافيته ويعود �إىل عمله بهمة ون�شاط.
واحتفا ًء بهذه املنا�سبة وما �صاحبها من م�شاعر نبيلة �سادت بني اجلميع �ألقى معايل
ال�شيخ عبد الرحمن بن �إبراهيم �أبو حيمد ق�صيدة بعنوان�( :شفيت عبد اهلل) قال فيها:
يا م�سري خلقـه على ما يريـده
		
احلمد لك يا خالـق النا�س والـكـــــون
ديون ف�ضلك واخل�صال احلميـدة
		
�أحمد حمد اللي غطى ج�سمه ديـــــون
و�أعدت له نب�ض احلياة بوريـده
		
�شفيت عبد اهلل بعد غـورة عـــيـــــون
يخدم عبادك بنف�س م�سلم �سعيـــــدة
		
رجع ميار�س مهنة الطب بفنــــــــــون
كل على وجــــه ت�شـــــــوف تغريــده
		
كل فرح منا وهاهم يحيـــــــــــــــــــون
يف نف�س عبدك وامل�آثــــــــر عديــــــدة
		
نحمدك ربي كل ما ثارت �شجــــــــــون
حتى املر�ض نعمة لعبـــــــدك تفيـده
		
�أف�ضال ربي ما تقدر مبليــــــــــــــــون
نف�سه �ضعيفــــة والبطــــر قد يزيـده
		
حتمي ذنوبه جتعله ي�شعر الـــــدون
نطفة ولوال الروح راحــــــــت زبيده
		
هو بحاجتك دامي ولوالك ما يكـــــون
من فكر بنف�سه لقاهــــــا عبيـــــــــــده
		
حكمتك قالت :يف نفو�سكم تفكـــــــرون
مي�شي ويدعي لك ع�ســـــــاها �سديدة
		
عبدك �ضعيف وبالقدر منك مرهــــون
واملوت مقبل واملحــــــدد ي�صيــــــده
		
يظن عمره باقي فـــيه �سبعــــــــــــــون
من�شى على دروب الهدي والعقيـدة
		
يا اهلل ع�سانا نعتبــــر ومن�شــــي بهون
و�أهدي النف�س اللي بحبـــك �شديـدة
		
عطنا �إلهي ال�صدق والطوع والعــون
بنورك �إلهي يف حيــــــــــــــاة مديــدة
		
و�أهدي خطانا واجعل القلب م�سكون
على �شفيعنا يوم احل�شر والوقيــدة
		
�صالة ربي عد ما ترمــــــــ�ش عيــــون
ثم �ألقى الدكتور �أبو عباة ق�صيدة بعنوان (ال ب�أ�س) قال فيها:
لك �أيهـــــــــا املحبــــــــــوب يا دكتور
		
(ال ب�أ�س) كل قالهـــــا (وطهـــــــــــور)
		�أنت الأثري وبالوفــــــــاء جديـــــــــــر
لك يف قلوب اخللـــــــق حـــــب �صادق
لك يا �أخانا احلــــــــــب والتقديـــــــر
		
�أنت التوا�ضع وال�سماحـــــــة والندى
ودعا�ؤنا متوا�صــــــــــــل موفــــــــور
		
�أب�شــر فكل كفوفنــــــــــــا مـــــــرفوعة
تعطي لأنك �صابـــــــــــر و�شكــــــــور
		
الزلت عبد اهلل طــــــــــودًا �شاخمــــــــًا
وال�شكر باب للعطـــــــــــــاء كبيـــــــر
		
بال�صرب نلت الأجــــــر وهو غنيمــــــة
وعبرَّ �أفراد �أ�سرة ال�شميمري عن امتنانهم وتقديرهم لهذه اخلطوة املباركة واللم�سة
الوفية ،ثم اختتمت فعاليات التكرمي بوجبة ع�شاء.

ملاذا ت�ضحك بهذه الطريقة؟!!« ،كم هي
�شرهه« ،كم هذا مقزز»� ،إنها ال تغطي فمها
وهي تتثاءب!!»
كانت هذه �أوىل انطباعاتي عن تلك الفتاه
البدينة التي كانت جتل�س �إىل جانبي يف
�أول ا�سبوع يل يف الثانوية ،ويا للعجب! مل
ينته هذا الأ�سبوع حتى �أ�صبحت ـ زميلتي
البدينة ـ من �أعز �صديقاتي على الإطالق،
التي �أعزها و�أكن لها الكثري من احلب
والإحرتام.
رن جر�س احل�صة الثانية وجاءت املدر�سة
لتق�سمنا �إىل جمموعات كي نت�سلم الكتب
اجلديدة،وكانت ـ البدينة ـ من بينهم،
وملا عادت �أح�ضرت كي�سني مليئني بالكتب

و�ضعتهما على الطاولة وقالت ـ وهي تلتقط
�أنفا�سها ب�صعوبة ـ «هذا لك» ،متلكتني
الده�شة وقلت لها« :ل�ست م�ضطرة لأن
حت�ضري الكتب يل� ،أنا مع املجموعة التي
تليكم� ،إنها ثقيلة ».هزت ر�أ�سها مقاطعه
وقالت  «:ولكن هذه عادتي �أن �أح�ضـــر
الكتـــب لزميلتي على املعقد الدرا�سي ».وهكذا
توالت املواقف الرائعــة التي �أظهرت يل نبل
�أخالقها؛ مما جعلني �أحبها كثريًا ،و�أفتخر
�أن تكون �صديقتي.
فال�صداقة �شيء جميل وال ي�سع �أي منا �إال
�أن يكون له �صديق؛ �إما �أن تفر�ضه الأيام ـ
بحكم الدرا�سة �أو العمل ـ �أو ت�أتي به املواقف
�أو حتى ال�صدف.

�شجون

�شخ�صا م�ستق ًال بذاته،
ال�صديق و�إن كان
ً
أ�شخا�صا كرث؛ �إال �أن �أرواحهم
�أو كانوا �
ً
متتزج باحلب والإخال�ص وال�صدق الذي
ال ين�ضب �أبدًا؛ لت�صبح روحً ا واحده� ،.إن
�أ�صابك الهم حزنوا معك ،و�إن �أتتك الأفراح
كانوا �أ�سعد النا�س بها ،بل ظم وانقطعت
ال�سبل؛ ال يتغريون عليك وال ينقطع حبهم
لك ،بل هم باقون على عهد ال�صداقة والود
حتى نلتقي من جديد؛ فك�أمنا مل يفرق بيننا
�إال ع�شية �أو �ضحاها..
فما �أجمــــل هذا الربــــاط الروحي الفريد
الذي يجعلنا نتالقى ون�صدق ون�ستمر؛ رغم
كل التغريات من حولنا.
�س�سرت ()Sister

�إىل حمائم الوطن الأبي�ض
�إيل مبتعثي جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية باخلارج

حبيبي!
ملاذا عزمتَ ال�سفر؟؟
بعيد ًا..
�إىل ُ
حيث يخفى اخلرب!

****

ِل َت ْه ُجـ َر قلبي الذي �صرتَ نب�ضاً
َلهُ..
ُثـ َّم عيني و �أ ْنتَ الب�صر!

****

ذنب �أتيتُ ب ِه
فيا � َّأي ٍ
عظيم
ٍ
كب ٍري
فال ُي ْغ َتـ َفـر؟!!

****

و ق ْد كانَ دمعي �إذا ما ا�سته َّل(ا)
َتتا َب َع
حتى َي ُب َّل ال ّن َحر!

على راحت ْي َك
ُ
الفرا�ش
َي ُح ُّط
يئن َ
راحتي ُّ
احل َج ْر!!..
و يف
َّ

َف َك ْف َك ْفتَ دمعي
و ع َّلمتني…
الفج ِر
�إىل ْ
كيف �أناجي القمر..

طويل
ليل
ٍ
و ٍ
كئيب ِب ِه
ٍ
ِطاب
احت ٌ
ُحطامي ْ
ِـنـار الفِـ َك ْر..
ل ِ
ِيق
ق
ر
عظم
و ٍ ٍ
�إذا ما َمرى…
علي ِه ُ
انك�س ْر..
لطيف الن�سي ِم َ

****

****

�أُ
َ
ناجيك ُق ْرباً و ق ْد ل َّفنا
ُ
النفو�س
عفاف
ِ
فطاب ال�سمر..

****

****

****

ت َر َّف ْق َتعَ ّط ْف
طفلة
على ٍ
ترى ب َ
ال�صو ْر!
ني عين ْيك �أحلى ُّ

و يا � َّأي خِ ْط ٍ�إ �سعيتُ لهُ؟
فما عا َد ُي ْغني
التزا ُم َ
احلـ َذر!!

كة
فك ْم ِ�ض ْح ٍ
غ َّردت بيننا
ري
كما غ َّرد الط ُ
فوق ال�شجر؟؟..

****

حبيبي!!
َ�س َك َّت!؟
ملاذا ال�سفر؟؟
حيث يخفى ا َ
بعيد ًا �إىل ُ
خلرب!

حبيبي!!
َ�س َك َّت!؟
ملاذا ال�سفر؟؟
حيث يخفى ا َ
بعيد ًا �إىل ُ
خلرب!

****

�س َك ْنتَ بعمري الذي كانَ
قفر ًا..
بت في ِه
ف�أ ْن َّ
َ
ريا�ض الزهر!!

َو مِ نْ ُم ْق َل َت ْي َك
ُ
الربوق
خطوف
ِ
مقلتي
و منْ
َّ
هطو ُل املطر!!

****

****

****

****

حبيبي!!
َ�س َك َّت!؟
ملاذا ال�سفر؟؟
حيث يخفى ا َ
بعيد ًا �إىل ُ
خلرب
رحي ُلكِ م ُّر..
و هَ ْج ُر َك م ٌّر..
لكن َ�ص ْم َ
و َّ
تك
يبقى الأم ّر!
القلب الكبري

تربوي �إىل �أبعد احلدود
�صرخت جنالء بنت ال�سابعة وارتعدت فرائ�صها وهي ترك�ض يف حالة ه�ستريية بني الكرا�سي والأ�سرة امل�صفوفة
يف �شكل هالل داخل غرفة اجللو�س ،احت�شدت كل �أحا�سي�س الذعر واخلوف على وجهها ،وكادت رجالها تخذالنها
وهي تتفادى �ضربات والدها الذي كان يطاردها وقد انتفخت �أوداجه وهو يرعد ويزبد يف حماولة م�ستميتة للحاق
بها ،كان �شكل الع�صا الطويلة التي يقب�ض عليها بيمناه كافية ب�أن حتيلها �إىل كومة من اال�ضطراب ،مل جتد منفذا
حلماية ج�سدها من هذه ال�ضربات احلارقة �إال �أن حت�شر نف�سها حتت �أحد الأ�سرة وهي جتمع رجليها ملت�صقة على
اجلدار ومتد ي�سراها م�ستعطفة ب�أنها لن تهمل درو�سها وواجباتها املدر�سية ،ولن تهدر وقتها يف حمادثات هاتفية
مع �صديقاتها ..الأب يجذبها من طرف ثوبها وهي تقاوم حماوالته لإخراجها..
ولكنه ا�ستطاع انتزاعها من خمبئها وانهال عليها �ضربًا ع�شوائيًّا حتى �أدمى ج�سدها الرقيق ،وعبارات الزجر
والتعنيف تن�سال من بني �شفتيه مثل �شالل هادر .حاولت الأم بحنانها وم�شاعر ال�شفقة التي �سرت يف عروقها �سريان
التيار الكهربائي يف الأنابيب �أن تلحق به لتحميها من تداعيات هذه الثورة العنيفة التي ال تنتهي يف حلظتها كما هي
عادته دائماً ،ولكنها كانت حذرة تقدم خطوة وت�ؤخر �أخرى ،كانت تعلم �أن نوبة هيجانه لن تتوقف ،و�أنه لن يرحمها
هي � ً
أي�ضا ،وقد ت�أخذ ن�صيبها من ال�ضرب والركل الن�شغالها عن مراجعة الدرو�س مع ابنتها مب�شاهدة امل�سل�سالت
العربية واملدبلجة.
مل تهد�أ ثائرته حتى بعد �أن تك�سرت الع�صا ومل يبق منها �إال املقب�ض يف يده� .شدها من �شعرها الذي عق�صته قبل
جميئه حتى كاد ينتزع بع�ضه من فروة ر�أ�سها ،و�أو�سعها �صفعً ا حتى �شعر ب�سخونة ال�صفع على راحة يديه..
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ارتفعت نب�ضاته وتهدج �صوته ثم ركن �إىل �أقرب مقعد ي�صب جام �سخطه وغ�ضبه على البنت ووالدتها ويعدهم
ويتوعدهما بالويل والثبور �إن واجهتا �أوامره بالع�صيان مرة �أخرى...
ابتعدت الأم خائفة وجلة مثل بنتها وهي ت�سحبها �إىل داخل غرفة النوم تكفكف دمعها وحتاول موا�ساتها وال تفت�أ
تقول� :أمل �أن�صحك يا ابنتي ب�أداء واجباتك قبل عودة والدك؟
والدك يدخل البيت عادة ويف يده ع�صا ال حبة حلوى وال �سلة فاكهة ،وعلى �شفتيه عبارات �سباب و�شتائم ،وال
يدري �أن يف قامو�س اللغة مفردات لطيفة ورقيقة وحميمة وجماملة ،و�أن الرتبية بالت�شجيع والتحفيز �أبلغ �أث ًرا
من �أ�سلوبه الذي يطبقه ..فاحذري يا ابنتي وانتبهي.
جل�ست البنت ت�شهق و�صدرها يعلو ويهبط بعد �أن م�سحت دموعها وا�ستعادت ال�سيطرة على نف�سها بينما
غادرت الأم الغرفة واجتهت �إىل املطبخ ،فتحت الثالجة و�صبت كوبًا من ع�صري الليمون البارد لتقدمه �إىل زوجها
لإدراكها ب�أن �شرابه مهدئ للأع�صاب ،وقفت �أمامه وهي تت�صنع االبت�سام ولكنه عاجلها ب�إطاحة الكوب من على
يدها بع�صبية �شديدة� ،سقط الكوب وتناثر ،وجمت قلي ًال ثم انحنت ب�صورة ال �إراديًّا جتمع الزجاج املتك�سر
واملتناثر وهي تدعو اهلل �أن ي�سكن ثورته الغا�شمة التي ترى فيها نوعً ا من العوا�صف دائمة الهبوب وال يعد يف
الإمكان احتمالها.
ا�ستعاذت الأم من ال�شيطان ثم �أدبرت �إىل حيث جتل�س بنتها اتقا ًء ملزيد من فورة الغ�ضب هذه.
�إبراهيم ال�صايف

الثقافة واملواطنة
نكاد نتفق جميعا على وجود حراك ملحوظ
�شهدته ال�ساحة الثقافية يف اململكة العربية
ال�سعودية يف الأعوام الأخرية ،لكن االختالف
يقع حول ن�سبة هذا احلراك ارتفاعاً �أو
انخفا�ضاً .ومييز احلراك احلايل �أنه مل
يكن  -ك�سابقيه -حمدودا ،مكتفياً بزاوية
�أو جهة دون الأخرى ،فهو ي�شمل �أغلب
اجلهات – �إن مل نقل كلها – وك�أن رئة
املجتمع الثقافية �أعلنت متردها على غبار
ال�سكون لتحلق ب�أجنحة الن�شاط والعمل.
يف ظل وجود وزارة واعية بدور الثقافة يف
م�سرية التنمية ،ووكالة حتر�ص على �أن
تتابع وتقف على كل امل�ستجدات ،وحتاول
�أن تزيل العوائق ،كما حتاول قدر الإمكان
�أن تفيد من �آراء الآخرين وجتاربهم مهما
كانت انتماءاتهم.
ولعل هذه النه�ضة ترتبط نوعً ا ما با�ستقالل
الثقافة بجهة �إدارية خا�صة تدير �ش�ؤونها
وترعى فعالياتها ،بعد �أن كانت جمرد فروع
و�أذرعة جلهات �أخرى ،مما يدل على الوعي
اجلديد بدور الثقافة يف املجتمع ،وكونها
املحرك لأي ن�شاط اجتماعي �سلبي �أو
�إيجابي .واملالحظ ميكنه �أن يرى بو�ضوح
غزارة الفعاليات الثقافية التي تقيمها الوكالة
وترعاها ،يف خمتلف �أنحاء اململكة ،عرب ما
ميثلها من م�ؤ�س�سات ثقافية ،كالأندية الأدبية
مثال ،وهي �أن�شطة وفعاليات ت�ستقطب املواطن
العادي لتكون ج�سرا بينه وبني الثقافة كمفهوم
نخبوي .ومن �أبرز تلك املنا�شط معار�ض
الكتب الدولية وما يقام على هام�شها من
فعاليات .وذلك لأن الوزارة وبتوجيهات من
القيادة احلكيمة �أدركت �أن الإبداع امل�ؤثر
والثقافة بعمقها بعيد ًا عن الرتقيم واحل�ضور
ال�صوتي تلعب دور ًا هاماً يف انت�شال املجتمع
من ال�ضبابية والأفكار املنحرفة ،فاحلراك
الثقايف يوفر الدرا�سة اجلادة واملراجعة
الفكرية لأزمات املجتمع وم�شاكله ،ويتيحها
للحلول املمكنة.
من جهة �أخرى ينبغي �أن نركز يف نه�ضتنا
الثقافية على جانب مهم ،يتمثل يف �ضرورة
التوا�صل الفعال بني خمتلف التيارات ،مبعنى
احلوار املنتج ال اجلدل العقيم ،فبدال من
التع�صب الفكري املقيت لل�شرق �أو للغرب،
للما�ضي �أو للحا�ضر ،ال�سلفية �أو احلداثة،
دعونا نفتح ثغرات لتهوية جمود القوالب،
ونتجه لاللتقاء واالتفاق على حمور واحد،
هو النقد امل�ستمر للذات ومراجعتها لرتتقي
نحو �أعلى �أفق ممكن .وهذا املعنى ن�ستقيه
من اجلذر اللغوي ملفردة الثقافة «ثقف» ،ومن
معانيه التهذيب وال�صقل ،وكنت تناولته يف
زاويتي الأوىل مبجلتنا «نب�ض اجلامعة» .ما
�أود قوله يف النهاية� ،إن على كل مواطن مهما
كانت اهتماماته امل�شاركة الفعالة يف الأن�شطة
الثقافية  ،فهي متعددة بحيث ت�ستوعب خمتلف
االهتمامات ،وهي و�سيلة مهمة لتنمية وعي
املواطن بنف�سه وجمتمعه وق�ضاياه ،وهي
�أداتنا ملواجهة اجلانب ال�سلبي يف العوملة
الثقافية ال�ضاغطة على قيمنا وتقاليدنا،
كما �أنها و�سيلتنا للم�شاركة الفعالة يف تلك
العوملة بعك�س دورنا من املتلقي املتفرج اىل
دور املر�سل ،فت�ساعدنا على �أن نن�شر ونو�صل
للعامل �صورة جميلة وم�ؤثرة عن جمتمعنا
وعن قيم ديننا ،وهي تتيح التوا�صل املثمر
بني فئات املجتمع و�أفراده ،واال�ستفادة
مما متار�سه الثقافة من مراجعة م�ستمرة
ومتوا�صلة هدفها االرتقاء باجلميع وطنا
ومواطنني.
	�أ�سماء الزهراين
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شاي اخلبيزة  ...يخفض الضغط
�سيجد حمبو ال�شاي يف الدرا�سة اجلديدة التي طرحت م�ؤخرا،
حول نوع من �أنواع ال�شاي ،ما يجعلهم يتم�سكون بهذه العادة
التي يتميز بها الإجنليز ويحرتمون توقيتها يوميا.
فقد ذكرت درا�سة حديثة� ،أجريت يف بو�سطن م�ؤخرا� ،أن �شرب
�شاي الأع�شاب الذي يحتوي على نبات اخلبيزة ،ميكن �أن
ي�ساعد على خف�ض ال�ضغط ال�شرياين لدى �شاربه .كما جاء يف �أحد
املواقع الإلكرتونيةكما تقول الدكتورة ديان ل ماكي من جامعة
تفت�س ببو�سطن ،وامل�شرفة على الدرا�سة�« :إن معظم �أنواع �شاي
الأع�شاب امل�ستخدم يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يحتوي على
نبات اخلبيزة يف تركيبه ،و�شربه اليومي من قبل �أ�شخا�ص كان
لديهم مقدار قيا�س ال�ضغط ال�شرياين يف قيمته الق�صوى جعلهم
ي�ستفيدون منه ،بعد مرور �ستة �أ�سابيع على بدء ا�ستخدامهم له».
هذا ما �أكدته ماكاي يف درا�ستها التي طرحتهـا خـــــالل اجتماع
جمعيــــة القلــــــب الأمريكية الذي عقــــد م�ؤخــرا �شارحــــــة
النتائج التي ح�صلت عليها عبــــــر مراقـبــة � 65شخ�صا كانوا �ضمن
الدرا�سة .و�أ�ضافت قائلة �إن �شرب هذا النوع من ال�شاي� ،أنق�ص
من م�ستوى ال�ضغط ال�شرياين االنقبا�ضي ،وهو الرقم الأعلى يف

القيا�س ،وذلك بن�سبة و�صلت �إىل  7نقاط ،باملقارنة مع �أ�شخا�ص �أعطوا
نوعا عاديا من ال�شاي فلم يتجاوز هذا التغيري نقطة واحدة .وعلى
الرغم من �أن البع�ض قد يعترب النقاط ال�سبع هذه لي�ست تغريا كبريا،
�إال �أن ا�ستمرار هذه الفائدة على املدى الطويل ميكن �أن يكون له ت�أثري
�إيجابي،على الوقاية من �أمرا�ض القلب واجللطات .ي�شار �إىل �أن ن�سبة
االنخفا�ض هذه قد متاثل يف بع�ض الأحيان تلك الن�سبة التي تنتج عن
ا�ستخدام بع�ض �أدوية ال�ضغط» ،ح�سب ماذكرته ماكاي.

قراءات ومتابعات

ن�صائح اجلدات عن فوائد الع�سل �صحيحة
َ
اجلدَّة خزينة جتارب مرتاكمة وخربات
طويلة يف احلياة ،فعادة ما تكون ن�صائح
اجلدات لأحفادهن م�ستوحاة من معلومات
متوارثة وذات ارتباط وثيق برتبيتهن،
وهي معلومات نابعة من ثقافة اجتماعية
ومفاهيم ذات جذور �إ�سالمية را�سخة ،وهي
لي�ست جمرد جتارب تراكمن بفعل الزمن؛
و�إمنا هي نتاج لفكر وثقافة دينية تواترت
من الأ�سالف ...ورمبا ي�أخذ بع�ض ال�شباب
هجن) هذه
�أ�صحاب الفكر احلديث �أو (املُ َّ
الن�صائح على حممل املزاح �أو الت�سلية،
وقد ال يبايل بو�صف ا َ
جلدَّة بالعفوية �أو بـ
(اخلرف) �أو �أنها (خارج الع�صر) بتداعياته
واكت�شافاته العلمية.
ولكن ها هي املنهجية البحثية الغربية تدفع
�إىل �إثبات ما تن�صح به َ
اجلدَّات يف عالج
بع�ض الأمرا�ض التي ي�صاب بها الأطفال
كال�سعال ونزالت الربد واملغ�ص و�أوجاع
البطن وخالفها؛ بل يف الواقع ت�ؤكد ما ق َّرره
الإ�سالم و�أثبته من حقائق علمية وطبية ال
يرقى �إليها ال�شك مهما تخ َّلف العلم احلديث
يف التدليل عليها �أو عجز عن �إدراك كنهها..
فقد �أكدت درا�سة طبية حديثة بالواليات
املتحدة الأمريكية ـ كما ورد يف موقع
( )CNNـ �أن العالج التقليدي املتمثل يف
منح الأطفال امل�صابني بال�سعال ملعقة من
الع�سل قد �أحدث الأثر املرجو منه فع ًال� ،إذ
خ َّفت حدَّة نوبات ال�سعال لديهم ،ومتكَّنوا
من النوم دون �أي م�صاعب وذلك مبعدالت
وفاعلية تف َّوقت ب�صورة وا�ضحة على
الأدوية املركبة احلديثة التي ت�ستخدم يف
عالج ال�سعال.
وذهبت الدرا�سة �إىل �أن التجربة التي اعتمدت
على تقارير و�إفادات الآباء والأمهات عن حالة
�أوالدهم ال�صحية؛ �أثبتت �أن الع�سل ترك نتائج
�أف�ضل بكثري من �سائر العالجات ،وذلك بفعل
قدرته على خلق طبقة واقية ومهدئة فوق
حناجر الأطفال احل�سا�سة جراء االلتهابات
مما �أدى �إىل تخفيف �سعالهم.
ويقول اخلرب الذي �أوردته (� )CNNأن
الدكتور �إيان بول ـ رئي�س الفريق الذي
�أجرى هذه الدرا�سة يف جامعة بن�سلفانيا ـ
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•يا �سعد �أطب مطعمك تكن م�ستجاب الدعوة (حديث �شريف)
•توجيهات نبوية كرمية ،ور�سالة تربوية رفيعة تفتقدها العقائد املعا�صرة ،فالتزام
هذه التوجيهات يرفع املجتمعات �إىل قمة الرقي والتقدم ،تقومي �سلوكي رفيع ،ذلك
في�صح بدنه ويعي�ش
�أن تناول الطيب من الطعام ينفي اخلبث عن ج�سمه وروحه،
َّ
معافى ب�إذن اهلل ،ومن عا�ش تقيًّا عا�ش تقيًّا ..و�إذا تطهَّرت النف�س وحت َّررت من
ُّ
وت�شف
قيد الهوى وال�شهوات؛ ارتفعت من املح�سو�س �إىل املعقول ،و�سيخ�شع القلب
الروح ،و�إن ته َّذبت النف�س و�شفت الروح؛ اقرتب املرء من خالقه و�أحبًّه ،ومن يحب
اهلل ُيحب ْبه ،وي�ستجيب ب�إذنه تعاىل لدعائه ،فاهلل جل وعال طيب ال يقبل �إال طيبًا.
•الوا�صفون �أكرث من العارفني ،والعارفون �أكرث من الفاعلني ..فلينظر امر�ؤ �أين
ي�ضع نف�سه (ابن املقفع)
•يف زماننا هذا يكرث الو�صف وتقل املعرفة ،وحني يحت�شد الوا�صفون يف م�ساحات
كبرية ويتزاحمون؛ ف�إنهم ال يرتكون �إال ح ِّي ًزا �ضي ًقا للعارفني ،كما يندر بني
العارفني �أنف�سهم من ميلك القدرة والهمة على تطبيق ما عرفه وجت�سيده قيمًا
و�سلو ًكا ،فكثري من العارفني يختزنون املعرفة وال يطبقونها ،فينف�صل علمهم عن
�سلوكهم ..ففي �أي الفئتني ي�ضع القارئ نف�سه؟ مع الوا�صفني �أم مع العارفني؟ و�إن
كان مع العارفني؛ فهل تتطابق معرفته مع �سلوكه؟

ع َّلق على خال�صة البحث ممازحاً�" :ستعتمد
الكثري من العائالت على نتائج هذه الدرا�سة،
و�سيعرتفون ب�أن اجلدات كنّ على حق يف
ن�صائحهن"
وت�أتي هذه الدرا�سة يف وقت حتذر فيه
الأو�ساط الطبية من الآثار اجلانية لعقاقري
�أنفلونزا و�سعال الأطفال على من هم دون
�سن ال�ساد�سة .ويف هذا ال�سياق؛ فقد بادرت
بع�ض دوائر ال�صحة الأمريكية والغربية �إىل
�سحب عدد من تلك الأدوية من الأ�سواق؛
بينما �أكد عدد من �أطباء الأطفال الذين َّ
اطلعوا
على الدرا�سة �أنهم �سيقومون بتقدمي هذه
املعلومات لأولياء الأمور الراغبني يف منح
�أطفالهم عالجات بديلة ،مع حتذيرهم بعدم
تقدمي الع�سل للأطفال الذين مل يبلغوا عامهم
الأول بعد ب�سبب �إمكانية ت�سببه بالت�سمم يف
حاالت نادرة.
و�شملت الدرا�سة � 105أطفال م�صابني
بالتهاب احلنجرة ،وقد مت تق�سيمهم �إىل ثالث
جمموعات منحت �إحداها الع�سل ،فيما منحت
�أخرى عقار ًا بطعم الع�سل يحتوي مادة
«دك�سرتوميثوروفان "،فيما ت�سلمت املجموعة
الثالثة دواء وهمياً ،وفقاً لأ�سو�شيتدبر�س.
ف�أو�ضحت اال�ستمارات التي ُجمعتْ بعد
انتهاء التجربة �أن الأطفال الذين تناولوا
الع�سل �أظهروا �أف�ضل النتائج مبا يتعلق
بال�سعال خالل النوم ..ف�سبحان من �ألهم

اجلدَّات تعاليم دينه احلنيف ،والتوجيهات
التي �ض َّمنها كتابه الكرمي(: :وَ �أَ ْو َحى َر ُّب َك
ِ�إلىَ ال َّن ْحلِ �أَ ِن ا َّتخِ ذِي مِ نَ الجْ ِ بَالِ ُب ُيو ًتا وَ مِ نَ
َّ
ال�ش َج ِر وَ ممِ َّ ا ي َْع ِر ُ�شونَ (ُ )68ث َّم ُكلِي مِ نْ ُكلِّ
ا�س ُلكِي ُ�س ُب َل َربِّكِ ُذ ُل ًال ي َْخ ُر ُج مِ نْ
ال َّث َم َر ِ
ات َف ْ
َ
َ
ٌ
َ
َّ
ا�س
اب مخُ ْ َتلِف �أ ْل َوا ُن ُه فِي ِه �شِ فا ٌء لِلن ِ
ُب ُطو ِنهَا �ش َر ٌ
ِ�إنَّ فيِ َذل َِك لآ َي ًة ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ ).
ومما يجدر ذكره �أن هذه الدرا�سة ُن�شرت
خالل الأ�شهر الفائتة يف �إحدى الدوريات
العلمية الأمريكية املمولة من "املجل�س
القومي للع�سل" التابع بدوره لوزارة
الزراعة الأمريكية.
فما ر�أي �أطبائنا يف فاعلية الع�سل يف ن�صائح
اجلدَّات؛ ال �سيما طريقتهن العفوية يف تقدمي
و�صفات عالجية لبع�ض الأمرا�ض الب�سيطة
التي ت�صيب الأطفال يف املوا�سم كال�سعال
وغريه؟ وهي و�صفات حفظتها الذاكرة
بالوراثة...
وهل يوافق علما�ؤنا الرواد الباحثون يف
جمال اخلوا�ص الكيميائية والفيزيائية
للع�سل ،وت�أكيد ما ق َّرره القر�آن حول فاعليته
يف عالج كثري من الأمرا�ض على �أن الدرا�سة
التي �أجراها فريق جامعة بن�سلفانيا حققت
اكت�شا ًفا و�سب ًقا علميًّا يف هذا املجال؟
�أم �أنها جمرد درا�سة م�ستوحاة من �أبحاث
ن�شرها باحثون م�سلمون يف جمالت علمية
حمكمة داخل بلدانهم �أو خارجها؟

•قوت القلوب معرفة عالم الغيوب (اقتبا�س من در�س للدكتور حممد راتب النابل�سي)
•يتغذى القلب على معرفة اهلل ،ومن عرف ربه كان ذكر اهلل د�أبه ،وبذكر اهلل جل وعال
ُّ
ترق القلوب وت�سمو الأرواح ،فالقلب مكمن التقوى وم�صباح الهدى ،و�سراج احلب،
ومن �أحب اهلل لن يجمع مع حبه غريه ،وبحبه جل وعال وبحب ر�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم؛ يقوى يف احلق ،وت�شتد عزميته و�إرادته وترتفع همته ليحب امل�ساكني
وال�ضعفاء وي�صبح هو نف�سه من الأقوياء ،فمن عا�ش تقيًا عا�ش نقياً
•ر�أيتُ �أكرث النا�س ال يتمالكون من �إف�شاء �س ِّرهم ،ف�إذا ظهر عاتبوا من �أخربوا به..
فوا عجبًا! كيف �ضاقوا بحب�سه ذرعً ا ثم الموا من �أف�شاه؟! (ابن اجلوزي)
•قول ي�ستقرئ الواقع االجتماعي وي�سرب غوره ،فلم تعد قلوب كثري من النا�س
قادرة على حفظ �أ�سرارها؛ �إذ �سرعان ما تبوح ،ومن الغريب والعجيب �أن ي�شرتط
من ك�شف �س َّره لغريه �أن يحفظه ويكتمه ،فكيف لهذا �أن ُيبقيه يف جوفه بينما �صاحبه
الأ�صلي عجز عن احتماله يف داخله ف�أخرجه للعلن ..ف�إذا باح �أحدكم ب�س ِّره فال يلومنَّ
�إال نف�سه! وعتبه على من ائتمنه على �س ِّره فباح به؛ لي�س من الإن�صاف يف �شيء.
•الأعمال الكبرية �إذا توازعتها الأيادي ،وتقا�سمتها الهمم؛ هان حملها َّ
وخف ثقلها و�إن
بلغت من العِ َظم ما بلغتْ (ال�شيخ حممد الإبراهيمي) من املنتقى ملحمد احلمد
توحد الهمم ،وت�ضافر العزائم ،والإخال�ص يف امل�شاركة؛ تهون الأعمال كبرية
•مع ُّ
وت�صبح يف الإمكان ومن املتاح ،فالعمل اجلماعي عون على اختزال الأوقات
واجلهود ،وج�سر �إىل الإجناز ال�سريع ،وهذا هو نهج التعاون يف الأداء الذي يقود
�إىل نتائج عاجلة ..والتعاون والتكافل من القيم الإ�سالمية الأ�صيلة ،وكما يقول
املثل ال�شعبي «�إيد على �إيد ترمي بعيد».
•ال تتك َّلم بل�سانك ما تك�سر به �أ�سنانك؟ (�سفيان الثوري)
• حفظ الل�سان من �سالمة الإن�سان ،والكلمة الطائ�شة �سهم م�سموم يرتد على
�صاحبه ،فمن ال ي�أبه ملا يلقي من القول؛ فعليه �أن يتح َّمل تبعات ما يتف َّوه به ،ومن
حفظ ل�سانه؛ �أمِ نَ �أل�سنة النا�س
دواه (مثل عربي)
•حتت ال�سواهي ٍ
•ال ت�أمن من الذي يخفي وراء هدوئه دها ًء �أو نزوعً ا �إىل املخاتلة واملكر ،فتحت
الهدوء مكر الثعالب و�شرا�سة النمر ،وخلف ال�صمت �صخب و�ضجيج ،وخلف
االبت�سامة �أنياب تتح َّفز لالفرتا�س..

ومضــات
د� .صالح ال�شرثي

املرحلة اجلامعية
�ألي�ست املرحلة اجلامعية مرحلة ن�ضج ج�سمي
وعقلي ومعريف؟ فيما دونها من املراحل يعتمد
ي�شب وحوله من ميهد
الطالب على �أ�سرتهُّ ،
له الطريق .ولو �س�ألت �أ�صحاب التجارب
عن �أجمل مرحلة عمرية؟ لأجابوا“ :املرحلة
اجلامعية لأنها كنبت الربيع يف �أول طلوعه،
ون�سيم ال�صباح يف �صفائه� ،إنها مرحلة التفتق
الذهني وو�ضوح ال�شخ�صية .قال �أحدهم،
عند التحاقي باجلامعة بالريا�ض انتقلت من
قرية �صغرية �إىل ف�ضاء مدينة �ضخمة .ويف
اجلامعة بد�أت بناء �شخ�صيتي ،اعتمدت علي
نف�سي ،وحر�صت على امل�شاركة يف الأن�شطة
الطالبية ،وكنت �أرتاد معار�ض الكتب لأح�صل
على بغيتي منها رغم اعتمادي وقتها على
املكاف�أة ال�شهرية فقط ،وكان لذلك �أثر كبري
يف بنائي العلمي والثقايف.
ويف هذا الع�صر ،ومع التطور التقني الهائل
مل يح�سن كثري من ال�شباب التعامل مع هذه
املرحلة العمرية ،فرتاهم يكتفون باملعلومة
ال�سهلة ،ولكن ما جاء �سريعاً ذهب �سريعاً.
�إننا بحاجة �إىل وعي �شبابنا بهذه املرحلة،
وما يتحقق فيها من نفع يعود عليهم م�ستقبالً،
والبد لهم من �أن ي�ست�صحبوا مقومات تنري
لهم الطريق ،و�أولها النية ال�صاحلة ،وكما
قال الإمام �أحمد بن حنبل :النية يف العلم �أن
تنوي به رفع اجلهل عن نف�سك ،وكذلك ال�صرب
يف طلبك للعلم والبحث عن املعرفة فمن كانت
بداياته حمرقة كانت نهاياته م�شرقة.
وينبغي على الطالب اجلامعي �أن يعي ق�ضية
التدرج ،فطريق الإنتاج طويل ،وما نيل املطالب
بالتمني و�إمنا بالهمة العالية ،وليت�أمل همة
جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما يف ق�صته:
“�سمع �أن عبد اهلل بن �أني�س لديه حديث مل
ي�سمعه ،فرحل �إىل ال�شام �شهرا ،فلما دخلها
�س�أل عن بيت عبد اهلل بن �أني�س فدُل عليه،
فلما طرق الباب خرج اخلادم ف�س�أله� :أين عبد
اهلل بن �أني�س؟ فقال :من �أنت؟ .قال� :أنا جابر
بن عبد اهلل .فقال اخلادم� :صاحب ر�سول اهلل
َ�ص َّلى اهللُ عَ َل ْي ِه وَ َ�س َّل َم؟! قال :نعم .فذهب،
ف�أتاه عبد اهلل فعانقه ،ثم قال� :أتيت �إليك من
املدينة� ،سمعت �أن عندك حديثا عن النبي َ�صلَّى
اهللُ عَ َل ْي ِه وَ َ�س َّل َم �أردت �أن �أ�سمعه منك .قال:
و�أي حديث ذاك؟ فقال :قوله َ�ص َّلى اهللُ عَ َل ْي ِه
و ََ�س َّل َم“ :يح�شر النا�س يوم القيامة عراة غر ًال
ٌبهما” فقال :نعم  ،فق�ص عليه احلديث.
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بعد حادثة الطوارئ

�ضوابط �صارمة بامل�ست�شفى حفاظا على �سالمة العاملني
�أكد الأ�ستاذ عبد اهلل العماري مدير عام
�صارمة لتحقيق الأمن وكذلك لتقييد حركة
الت�شغيل بال�شئون ال�صحية باحلر�س
دخول الزوار واملراجعني �إىل كل �أق�سام
الوطني �أن الواقعة التي حدثت خالل
مدينة امللك عبد العزيز الطبية �إال عند
الأ�سبوع املا�ضي يف ق�سم الطوارئ مبدينة
احلاجة وال�ضرورة وذلك حفاظاً على
امللك عبد العزيز الطبية بالتعدي على �إحدى
�سالمة اجلميع .وقال �إننا �إذ ن�أ�سف ملثل
العامالت بالتمري�ض كان املت�سبب فيها يعاين
هذا احلادث ف�إننا نعلن موا�ساتنا لهذه
ً
مر�ضا نف�سيًّا وال عالقة له بامل�ست�شفى �أو
املمر�ضة و�أ�سرتها م�ؤكدًا �أنها الآن حتت
ب�أي ق�سم من �أق�سام ال�ش�ؤون ال�صحية.
العناية والرعاية الطبية الالزمة �إىل �أن
و�أو�ضح �أن قيادة احلر�س الوطني حري�صة على �أمن و�سالمة كافة تتجاوز تداعيات هذا احلدث طبيًّا ونف�سيًّا.
من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ،وقد و�ضعت �ضوابط وجتدر الإ�شارة �إىل �أنها تتماثل �إىل ال�شفاء الكامل ب�إذن اهلل.

عمداء التمري�ض
يبحثون برنامج االمتياز
بحثت عميدة كلية التمري�ض بالريا�ض
الدكتورة هيا الفوزان مع عميدة كلية التمري�ض
بجدة الدكتورة وفيقه �سليمان وعميد كلية
التمري�ض بالأح�ساء الأ�ستاذ الدكتور عبد
اللطيف الفرائ�ضي برنامج التدريب الإجباري
(االمتياز) لطالبات كليات التمري�ض الثالث
�إ�ضافة �إىل الأمور املتعلقة بالقبول والت�سجيل
وتلك اخلا�صة بتعيني املعيدات ،وذلك خالل
االجتماع الذي عقد م�ؤخ ًرا مبكتبها بالريا�ض
بح�ضور الأ�ستاذ الدكتور علي التويجري عميد
القبول والت�سجيل و�ش�ؤون الطالب .وهدف
اللقاء �إىل �إن�شاء برنامج موحد بينها عالوة
على تبادل وجهات النظر بايجابية من �أجل
حتقيق االرتقاء مبهنة التمري�ض.

فتح باب القبول بكليات التمري�ض
بالريا�ض وجدة والأح�ساء
يبد�أ يوم  21من �شهر حمرم اجلاري 1430هـ (املوافق  17يناير 2009م) ا�ستقبال طلبات
خريحات كليات العلوم الراغبات يف االلتحاق بكليات التمري�ض بالريا�ض وجدة والأح�ساء
للح�صول على درجة البكالوريو�س يف التمري�ض للف�صل الدرا�سي الثاين 1430/1429هـ
وي�ستمر حتى احلادي ع�شر من �شهر �صفر املقبل 1430هـ (املوافق  6فرباير 2009م).
�صرح بذلك الأ�ستاذ الدكتور علي بن �سليمان التويجري عميد القبول والت�سجيل و�ش�ؤون
الطالب ،من ِّوهً ا �إىل �إن كلية التمري�ض بالأح�ساء تفتح باب االلتحاق بها لأول مرة هذا العام
لتلحق مبثيلتيها بالريا�ض وجدة ،و�سيكون التقدمي بالن�سبة للكليات الثالث عن طريق موقع
اجلامعة الإلكرتوين www.ksau-hs.edu.sa :و�ستعقد املقابالت ال�شخ�صية يومي الثالثاء
والأربعاء � 15،16صفر 1430هـ (املوافق  11 ،10فرباير 2009م).
وي�شرتط على الراغبة يف االلتحاق ب�إحدى هذه الكليات� :أن تكون �سعودية اجلن�سية� ،أالَّ
يتعدَّى ح�صولها على ال�شهادة اجلامعية � 5سنوات� ،أ َّال يقل معدلها الرتاكمي عن  3من
 ،)%70( 5اجتياز املقابلة ال�شخ�صية ،موافقة ويل الأمر� ،أن تكون الئقة �صحيًّا� ،إح�ضار
�شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

ت�أهيل  11ع�ضو هيئة
تدري�س يف التعليم الطبي

كلمة التحرير
�أهداف ا�سرتاتيجية

�أ.د حمي الدين جمذوب
تق َّرر يف �إطار اتفاقية التعاون الأكادميي
بني اجلامعة وجامعتي �سيدين الأ�سرتالية
و�أرا�سم�س الهولندية تنفيذ برنامج لت�أهيل
 11طالبًا وطالبة لنيل درجة الدكتوراه يف
التعليم الطبي يف جماالته املختلفة التي
ت�شمل تقومي الطالب وتخطيط املناهج الطبية
والتعليم الإلكرتوين والتدريب ال�سريري
ومعايري قبول الطالب والتعليم املبني على
حل امل�شكالت.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ الدكتور
حمي الدين حممد على جمذوب رئي�س ق�سم
التعليم الطبي بكلية الطب.
وقال� :إن هذا الربنامج ُيع ُّد دفعة قوية مل�سرية
التعليم الطبي يف خمتلف كليات اجلامعة،
ويع ُّد يف الوقت نف�سه دعمًا للبحوث يف هذا
املجال .و اختتم الدكتور جمذوب حديثه
م�شري ًا �إىل �أن هذه الدرا�سات الناجتة عن هذا
الربنامج قد تن�شر يف جمالت عاملية مرموقة
مما ي�سهم يف برامج االعرتاف الأكادميي
و�ضبط اجلودة.

التخطيط و�سيلة احلا�ضر �إىل امل�ستقبل ،وهو ر�ؤية علمية ح�صيفة ال�ست�شراف امل�ستقبل
وبنائه وفق املعطيات والإمكانات الراهنة واملتوقعة ،وميثل قراءة واعية ومتعمقة
للم�ستقبل على �ضوء العوامل والظروف وامل�ستجدات التي حتدث يف قابل الأيام ،وميكن
�أن يو�صف ب�أنه حماولة لر�سم �صورة علمية للم�ستقبل� ،أو ب�أنه تفكري منظم قائم على
منهجية وا�ضحة لتحقيق �أهداف م�ستقبلية حمددة مع مراعاة ما يخدمها �أو يعرت�ضها
من عوائق وعقبات ..وي�شكل يف جوهره ع�صب التقدم؛ بل هو �ضمانة حقيقية مل�ستقبل
�آمن ،وال ميكن لأي جمتمعات �أو م�ؤ�س�سات امل�ضي يف م�سرية ن�شاطها دون �أن تكون لديها
خطة حتقق متطلباتها وطموحاتها وتطلعاتها.
ومن هذا املنطلق �أعدت املنظومة ال�صحية باحلر�س الوطني خطتها اال�سرتاتيجية لل�سنوات
الع�شرين القادمة بناء على معلومات دقيقة وقراءات متعمقة ومركزة للم�ستقبل وذلك
ا�ستهدا ًفا لتحقيق �أهدافها يف جمال �أن�شطتها ال�صحية والأكادميية والتعليمية املتمثلة يف
تقدمي رعاية �صحية متطورة وتعليم جامعي �صحي حديث ورفيع امل�ستوى .وا�ستطاعت
من خالل ما تزخر به من كفاءات علمية وخربات �إدارية ومالية و�ضع خطة ر�صينة وحمكمة
تلبي حاجة من�سوبيها وحاجة الوطن واملواطنني .وتتوافق وتن�سجم ب�شكل كامل مع
خطط الدولة اخلم�سية الرامية �إىل حتقيق تنمية �شاملة يف البالد يف كل املجاالت.
َّ
وتتلخ�ص �أهم الإجنازات التي ت�سعى اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل حتقيقيها يف نهاية
ال�سنوات الهدف يف �إن�شاء مدينة طبية ثالثة باملنطقة ال�شرقية ،وافتتاح �أربعة م�ست�شفيات
تخ�ص�صية يف املدينة املنورة والطائف وحائل والق�صيم ،وفروع للجامعة باملناطق
الثالث ،و�إحلاق ثالثة مراكز �أبحاث على م�ستوى عاملي بها ،وزيادة املنح واال�ستثمارات
للأبحاث الطبية ،و�إيجاد م�صادر دخل مرادفة لتمويل امل�شاريع والربامج ال�صحية ،توطني
الوظائف وزيادة عددها ،وت�أهيل خريجي اجلامعات يف فروع العلوم واملهن ال�صحية
لي�صبحوا �أطباء وممر�ضات وفنيني وعاملني يف امل�ست�شفيات  ،والتو�سع يف قبول الطلبة
والطالبات يف الكليات ،وكذلك يف برامج االبتعاث على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه،
وزيادة عدد املتخرجات يف كليات التمري�ض ،ورفع م�ستوى اخلدمات ال�صحية �إىل م�صاف
نظرياتها يف الدول املتقدمة.
التحرير
					

� 17ألف يتربعون بدمائهم يف مركز
التربع بالدم خالل عام

مهارات القيادة بالطب

�إزالة ورم يزن  50كيلو جرام

بلغ عدد املتقدمني �إىل بنك الدم باحلر�س الوطني يف الفرتة من يناير �إىل نوفمرب من العام 2008
حوايل � 20ألف متربع منهم � 17ألف ُ�سحبت دما�ؤهم بالفعل ومتت اال�ستفادة منها يف مدينة
امللك عبد العزيز الطبية.
ذكرت ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذة حما�سن املو�سى م�شرفة املركز وقالت �إن املركز
يطبق النظام الأمريكي لالعتماد املخربي ( )APPالذي تع ُّد موا�صفاته من �أف�ضل املوا�صفات
العاملية للمختربات وب ّينت �أن الإح�صاءات ت�شري �إىل �أن املتقدمني للتربع بالدم من عوائل
املر�ضى يقفون على ر�أ�س القائمة �إذ جتاوز عددهم حوايل  6000متربع ،وبلغ عدد املتطوعني
الذين تقدموا بدوافع ذاتية و�إن�سانية حوايل  6000متطوع ،بينما يرتاوح عدد املتربعني من
الع�سكريني بني � 3000إىل  4000متربع.
وتابعت ِّ
مو�ضحة �أن عدد املتربعني يرتاوح ما ينب � 1300إىل � 1500شهريًّا ثم دعت جميع
من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني وجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية �إىل التجاوب مع هذا العمل الإن�ساين الذي ي�ساهم يف �إنقاذ حياة العديد من املر�ضى
الذين يفقدون دماءهم لأ�سباب متعدِّدة.
و�أ�ضافت� :إن املركز يعد حال َّيا برناجماً للم�شاركة يف اليوم العاملي للتربع بالدم الذي ي�صادف
الرابع ع�شر من �شهر يونيو  2009وذلك كما هي العادة يف كل عام.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك اتفاقية تبادل دم بني املركز وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مما يدعم اجلهتني عند احلاجة �إىل كميات دم طارئة.

ت�ستقبل كلية الطب خالل �شهر يناير اجلاري
الدكتور �سكوت �صمويل �أوبن�ستني الأ�ستاذ
بجامعة نيومك�سكو لي�شارك يف تدري�س
طالب املاج�ستري ،ويعقد بجانب ذلك
ندوة يف تنمية مهارات القيادة والإدارة
التعليمية خالل الفرتة من  18ـ  19من
هذا ال�شهر يح�ضرها م�س�ؤولو اجلامعة من
عمداء وعمداء م�شاركني ور�ؤ�ساء �أق�سام.
كما ت�ستقبل � ً
أي�ضا خالل هذا ال�شهر والذي
يليه الدكتورة ديانا دوملنز وولفهاجن لتقدم
ور�شة عمل بعنوان( :تن�سيق املقررات يف
منهج التعليم املبني على حل امل�شكالت)
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حممد
بن �سعد املعمري العميد امل�شارك لل�ش�ؤون
ال�سريريةبكلية الطب .كما تعقد الكلية ور�شة
تقوميية بعنوان( :تطوير �أداء املدربني) يف
الرابع من �شهر �أبريل .2009

الأح�ساء  -جا�سم العنزي.
جنح فريق طبي من م�ست�شفى امللك عبد العزيز يف احلر�س الوطني يف الأح�ساء يف �إنهاء معاناة مري�ض كان ي�شكو من وجود ورم كبري يزن
�أكرث من  50كيلو غرام ،يف جدار البطن ،ما يجعلها من �أ�صعب احلاالت الطبية التي �سجلت يف عامل الأورام ،و�أكد رئي�س الفريق الطبي
امل�س�ؤول عن العملية ا�ست�شاري اجلراحة الدكتور عبد املح�سن الزكري �أن العملية جرت بنجاح كبري وحققت نتائج مر�ضية .وتعد هذه
احلالة من احلاالت الأوىل التي متر يف عملية الأورام� ،إذ كان وزن ورم هذا املري�ض فوق املتخيل �إذ جتاوز  50كيلو غرام ،الأمر الذي
يجعل هذه العملية من العمليات الدقيقة واملعقدة من حيث ا�ستئ�صال الورم وترميم جدار البطن بعد ذلك� ،إال �أن الفريق الطبي جنح يف
حتقيق نتائج جيدة ،ما يجعله �إجناز ي�سجل با�سم الوطن.
و�أ�شار الدكتور عبد املح�سن الزكري �أن معاناة املري�ض مع هذه الكتلة الكبرية من الورم بد�أت تتفاقم يف اخلم�س �سنوات املا�ضية حيث
و�صل وزن املري�ض حلوايل  200كيلو غرام ،ومل يكن مت�شجعاً على خو�ض جتربة الفحو�صات ،وكان خائفاً من نتائج الت�شخي�ص� ،إال �أن
حالته ازدادت �سوء ًا وبد�أت منطقة الورم تنزف ،ما جعله ي�أتي �إىل امل�ست�شفى.
ً
ً
وقال �أخ�ضعنا املري�ض للفحو�صات ال�سريرية الالزمة ،و�أظهرت نتائج الأ�شعة وجود كتلة كبرية جدا يف جدار البطن ،م�ضيفا ا�ستمرت
العملية �إىل �ساعتني ون�صف ال�ساعة ،ومتت �إزالة الورم ووقفنا منده�شني بعد �أن و�ضعناها ب�صعوبة على امليزان ليتبني �أنها تتجاوز 50
كيلو جرام .و�أكد هذه احلالة تعد من احلاالت النادرة فلم ت�سجل من قبل حالة ورم بهذا احلجم الكبري ،م�شري ًا �إىل �أن املري�ض كان يعاين
�صعوبة كبرية يف ممار�سة حياته الطبيعية ،فال ي�ستطيع ال�سري ب�شكل طبيعي ،وال النوم �أي�ضاً �إىل جانب �صعوبة مزاولة مهنته ،ولديه
خماوف كبرية من �أن ت�سوء حالته وميوت ال قدر اهلل.
وقال الدكتور الزكري كان وزنه قبل العملية يتجاوز  195كيلو غرام ،وخرج من امل�ست�شفى وهو يزن  148كيلو غرام ،مع وعد منه باتباع
حمية خا�صة لإنقا�ص وزنه �أكرث حتى ي�صل �إىل احلدود الطبيعية.
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ور�شة عمل يف تنمية
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