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العدد  - 5السنة الثانية

صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

بناء على التوجيهات ال�سامية الكرمية
ً

ا�ستقبال جرحى وم�صابي غزة
مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

الريا�ض ـ حممود �إ�سماعيل
ا�ستقبلت مدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س بنا ًء على التوجيهات ال�سامية الكرمية
من لدن خادم احلرمني ال�شريفني �سبعة من
جرحى وم�صابي احلرب الأخرية على غزة
الذين نقلوا �إىل اململكة العربية ال�سعودية
عن طريق العري�ش مب�صر بوا�سطة طائرات
الإخالء الطبي حتت �إ�شراف الهالل الأحمر
ال�سعودي�.صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة)
الدكتور �سعد بن عبد العزيز املحرج نائب

املدير التنفيذي للخدمات الطبية باملنطقة
الو�سطى للحر�س الوطني وقال �إن جميع
احلاالت القادمة من غزة ُت�ستقبل يف القاعدة
اجلوية بالريا�ض ثم ُتوزَّع على م�ست�شفيات
العا�صمة الريا�ض مب ِّي ًنا �أن معظم امل�صابني
من ال�شباب وترتاوح �أعمارهم بني  16ـ
 35عامًا وبينهم �أطفال ون�ساء .و�أو�ضح
الدكتور املحرج �أن احلاالت التي ا�ستقبلتها
مدينة امللك عبد العزيز الطبية تتفاوت بني
�إ�صابات يف الر�أ�س والبطن �إىل ك�سور وجروح

وبرت يف الأطراف وترتاوح مدة العالج ما
بني �أ�سبوع �إىل �شهر ح�سب احلالة.واختتم
ت�صريحه م�ؤكدًا �أن املدينة الطبية �ستوا�صل
ا�ستقبال مزيد من اجلرحى بنا ًء على توجيه
كرمي من خادم احلرمني ال�شريفني من ِّوهًا �إىل
�أن جميع الإمكانات من �أجهزة طبية وب�شرية
�ستكون ُم َّ
�سخرة خلدمة �إخواننا و�أخواتنا
يف غزة دون حدوث ت�أثري ـ واحلمد هلل ـ على
اخلدمات والرعاية الطبية املقدمة ملن�سوبي
احلر�س الوطني وعوائلهم.

الأمرية عادلة يف ملتقى (موهبة)

تنفيذ املرحلة الثالثة من ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة والإبداع
قالت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة
بنت عبد اهلل بن عبد العزيز �إن «موهبة»
لرعاية املوهوبات يف التعليم العايل ت�ستعد
يف هذه املرحلة لتنفيذ املرحلة الثالثة من
ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة والإبداع ودعم
االبتكار مل�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله
للموهبة والإبداع التي �أقرها خادم احلرمني

ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ يف �شهر �شوال املا�ضي
مب�شاركة جهات دولية وحملية رائدة مما
�سيتيح الفر�صة الكت�شاف رعاية �آالف
املوهوبني واملبدعني لتحقيق ر�ؤية 1444هـ
(ر�ؤية 2022م) ومن ثم حتقيق تطلعات
القيادة وتر�سيخ قاعدة متينة يف م�سرية
التنمية واالزدهار.

جاء ذلك يف كلمة �سموها التي �ألقتها يف ملتقى
"موهبة" لرعاية املوهوبات يف التعليم العايل
الذي نظمته م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله
للموهبة والإبداع حتت رعايتها م�ؤخ ًرا
بح�ضور ح�شد من �سيدات املجتمع ميثلن
�شرائح وقطاعات �أكادميية وطالبية وتربوية
�إ�ضافة �إىل املهتمات بهذا املجال.

ا�ستحداث �شهادة يف تقنية
القلب والأوعية الدموية ملا بعد البكالوريو�س
وافق جمل�س اجلامعة على ا�ستحداث �شهادة
دبلوم ما بعد البكالوريو�س يف تقنية القلب
والأوعية الدموية ،وعلى اال�ستعانة ببع�ض
�أع�ضاء هيئة التدري�س من الكفاءات الوطنية
املتخ�ص�صني يف املجاالت الطبية وال�صحية
العاملني يف جهات خمتلفة ال�ستكمال النق�ص
احلا�صل يف هذا املجال بكليات اجلامعة.جاء
ذلك يف اجتماعه الذي عقده يف ال�ساعة الثانية
ع�شرة والن�صف من بعد ظهر الثالثاء غرة �شهر
�صفر احلايل برئا�سة معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة
مدير اجلامعة وبح�ضور �أمني جمل�س التعليم العايل الدكتور حممد
ال�صالح و�أع�ضاء املجل�س�.صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) �سعادة
الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي �أمني املجل�س وقال �إن املجل�س
اتخذ عدة قرارات تتعلق ب�سري العملية التعليمية ومنها على �سبيل
املثال �ضم ع�ضوين جديدين للمجل�س العلمي وتعيني وابتعاث
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عدد من املعيدين واملحا�ضرين مع املوافقة على
نقل خدمات ع�ضو هيئة تدري�س .وتابع� :أما فيما
يتعلق بال�ش�ؤون الطالبية فقد وافق املجل�س على
تخريج الدفعة الأوىل من طالب كلية الطب البالغ
عددهم  24طالبًا ،وكذلك الدفعة الأوىل يف برنامج
ماج�ستري التعليم الطبي وعددهم  17طالبًا وطالبة،
وعلى منح بع�ض الفر�ص اال�ستثنائية لطالبات
كلية التمري�ض بجدة.هذا وقد هن�أ معايل الدكتور
الربيعة يف نهاية االجتماع الأع�ضاء اجلدد الذين
ان�ضموا للمجل�س وهم الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن ح�سن متويل وكيل
اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية والدكتور ح�سن �سعيد باعقيل
عميد كلية الطب املكلف بجدة والدكتورة هيا بنت حممد الفوزان
عميدة كلية التمري�ض املكلفة بالريا�ض ،كما �شكر الدكتورة بثينة
بنت زكريا مر�شد عميدة كلية التمري�ض ال�سابقة بالريا�ض مبنا�سبة
انتهاء فرتة عمادتها.

األحد  6صفر  1430هـ املوافق  1فبراير 2009

 60مليون ريال لتنمية �إبداع
ومتيز�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات
يف �إطار توجه الدولة وقيادتها احلكيمة يف
�إحداث نقلة نوعية يف التعليم العايل وقع
معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد
العنقري خالل الأ�سبوع الثالث من �شهر
يناير املن�صرم 2009م عقودًا مع  14جامعة
�سعودية تتعلق مب�شاريع تنمية الإبداع
والتميز لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بتكلفة
�إجمالية تبلغ حوايل  60مليون ريال ت�شمل
تنفيذ  439دورة تخ�ص�صية تعقد يف رحاب
اجلامعات نف�سها بجانب  35برناجمً ا تنفذ
بالتعاون مع مراكز مرموقة يف جامعات
عاملية.وت�ستهدف هذه امل�شروعات تنمية
الإبداع والتميز لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
ومتكينهم من اكت�ساب خربات وجتارب مراكز
عاملية مما ي�ساعدهم على نقل املعرفة �إىل
جامعاتهم وطالبهم وتنمية مهارات البحث
العلمي ودعم مقوماته ف�ض ًال عن رفع درجة

الفاعلية يف حتقيق برامج الإر�شاد بينهم.
و�أو�ضح وكيل الوزارة لل�ش�ؤون التعليمية
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عبد العزيز العوهلي
�أن هذه املبادرة تطرح لل�سنة الثالثة بعد
�أن مت تطويرها وتو�سيع نطاقها من �أجل
التعاون مع مراكز عاملية ،ولذا فهي تطبق
يف هذا العام على م�سارين داخلي وخارجي
ت�أهلت للم�سار الأول  18جامعة بزيادة 9
جامعات عن العام ال�سابق ،بينما ت�أهلت
للثاين  11جامعة.
كما وقع معايل الوزير مذكرات تفاهم مع
خم�س جامعات �سعودية لدعم تطبيقات التعلم
الإلكرتوين والتعليم عن بعد ،وذلك بهدف
تن�سيق اجلهود يف هذا املجال و�إتاحة الفر�صة
للتن�سيق يف عدد من امل�شروعات التي يتبناها
املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم
عن بعد ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر تطبيقات التعلم

الإلكرتوين والتعليم عن بعد يف م�ؤ�س�سات
التعليم اجلامعي وكذلك الإ�سهام يف تذليل
كثري من ال�صعوبات مبا يعزز اجلهود املبذولة
يف اجلامعات ملزيد من التعاون يف جماالت
تدعم الت�سريع يف �إدراج عايل اجلودة لتقنيات
التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.

د .الربيعة

يتابع مراحل تنفيذ م�ست�شفى الأمري حممد بن
عبد العزيز للحر�س الوطني باملدينة املنورة
جدة ـ عبد الرحمن املغربي
تفقد معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز
الربيعة املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني مدير جامعة امللك �سعود بن
عبدالعزيز للعلوم ال�صحية م�شروع م�ست�شفى
الأمري حممد بن عبدالعزيز التابع لل�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني والذي يجري تنفيذه
حالياً باملدينة املنورة وذلك خالل زيارته �إىل
هناك برفقة املهند�س عبد الرزاق بن حمد الدبيان
كبري املهند�سني بال�ش�ؤون ال�صحية.
واطلع معاليه على املراحل التنفيذية التي مير
بها امل�شروع وا�ستمع لكافة التفا�صيل املتعلقة
بها من خالل عر�ض مرئي لها .كما ناق�ش مع
مدير امل�شروع العديد من النقاط التي ت�ساعد على اجناز امل�شروع يف املدة املحددة له ،وحث املعنيني بتنفيذه على بذل مزيد من اجلهد
حتى تكتمل جميع مراحله مطالبًا بتذليل كل املعوقات التي تقف يف طريق �إجنازه.
و�أكد معايل الدكتور الربيعة �أن هذا امل�ست�شفى يحظى باهتمام مبا�شر من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف �إطار
حر�صه على الرقي باخلدمات ال�صحية التي تقدم ملن�سوبي احلر�س الوطني و�أ�سرهم وجميع مواطني املنطقة ب�سعة تبلغ (� )319سري ًرا
قابلة للزيادة م�شريًا �إىل �أن ت�أ�سي�س هذا امل�ست�شفى ي�أتي �ضمن خطة ا�سرتاتيجية طويلة املدى لتطوير اخلدمات ال�صحية باحلر�س الوطني
 ،مبيِّناً �أنه ـ حفظه اهلل ـ �سبق �أن وجه بتغيري م�سمى م�ست�شفى املدينة املنورة للحر�س الوطني �إىل « م�ست�شفى الأمري حممد بن عبد العزيز
للحر�س الوطني»  .ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ساحة الإجمالية ملبنى امل�ست�شفى تزيد على � 36ألف مرت مربع جمهزة بكافة متطلبات
امل�ست�شفيات احلديثة املتقدمة وب�أكرث النظم واملعدات تطور ًا بالعامل.

العلوم الطبية التطبيقية توقع اتفاقيات عاملية
وقعت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية ثالث اتفاقيات عاملية مع جامعات �أمريكية وا�سرتالية لال�ستحواذ على
مناهجها واحل�صول على دعمها الأكادميي فيما يتعلق بت�أ�سي�س براجمها الثالثة
التي �ستبد�أ الدرا�سة فيها على م�ستوى مرحلة البكالوريو�س يف العام اجلامعي القادم
مب�شيئة اهلل� .صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل
العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وقال �إن هذه االتفاقيات �شملت:جامعة
�أركان�سا�س الأمريكية لال�ستحواذ على برنامج علوم املختربات الطبية.جامعة �ساوث
�أالباما الأمريكية لال�ستحواذ على برنامج العالج التنف�سي.جامعة فلندرز الأ�سرتالية
تتمة �ص 3
لال�ستحواذ على برنامج خدمات الإ�سعاف والطوارئ.
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على اخل�شم
«و�ش �أ�صلـــه؟»

د .حممد عبداهلل اخلازم
«و�ش �أ�صله؟» «وي�ش يرجع؟» وما يرادفهما
من جمل تت�ساءل عن �أ�صل ال�شخ�ص
ومرجعيته الأ�سرية �أو «املناطقية» �أو القبلية،
هذه اجلمل وما حتمله من فكر يرددها ـ بكل
�أ�سف ـ كثريون ،حتى �أن البع�ض يرى �أن
جمتمعنا ي�سوده فكر عن�صري طاملا ُي�صنف
بع�ضنا ً
بع�ضا وفق متييز وحتيز معلن وغري
معلن ،ويزداد الأمر �سوءًا حني يكون ذلك
القيا�س معيا ًرا ينعك�س �أثره على واقع حياتنا
ال جمرد «حكي» يف املجال�س.
خالل الأيام املا�ضية مر َرت بثالثة مواقف
�س�أوردها للتدليل على �أن املو�ضوع قد ي�شكل
ظاهرة ت�ستدعي القلق..
الأول :بينما كنت �أقود �سيارتي م�سرعً ا
�أوقفني رجل املرور ،مل �أعرت�ض لأنه كان
حمقاً ،لكنه حني ملح رخ�صة القيادة تنازل
عن حترير خمالفة يل بحجة �أنني �أنتمي
للقبيلة التي تربطه بها عالقة ن�سب (زوجته
من نف�س القبيلة).
الثاين� :أحد الزمالء كان يبحث عن وظيفة؛
فات�صلت بزميل �آخر يف �إحدى الوزارات لبحث
�إمكانية م�ساعدته بالعمل لديهم ،وكنت �أمتنى
�أن ي�س�أل عن م�ؤهالته وخرباته ومهاراته،
ولكنه بد ًال من ذلك �س�أل عن �أ�صله!! ومل يكتف
بذلك؛ بل بد�أ يقلل من كفاءة �أهل املنطقة
التي ينتمي �إليها الزميل الأول.
الثالث� :أد َّلته موثقة لدي ،ويتمثل يف تر�شيح
مدير �إدارة ب�إحدى الوزارات ل�سبعة من �أبناء
قبيلته لالبتعاث؛ رغم �أن بع�ضهم تخلى عن
مهنته الأ�سا�سية و�أ�صبح �إداريًّا ،وبع�ضهم مل
يدخل حتى نظام املفا�ضلة ،ويوجد �أكفاء من
مناطق �أخرى ي�ستحقون االبتعاث لأف�ضليتهم
العلمية والعملية.
ا�شتكت ابنتي بعد �أن الحظت �أن زميالتها
و�صديقاتها ي�ضعن اعتبا ًرا كبريًا لهذا
الأمر ،بدليل كرثة ال�س�ؤال عن املنطقة التي
تنتمي �إليها طالبة ما ،وبحكم ا�ستخدام
�ألفاظ عن�صرية ترتبط ب�أ�صلها «قروية،
بدوية ،ح�ضرية�...إلخ» دون وعي كاف
ب�أن انتماء الأ�سرة الأ�صلي ال يفرت�ض �أن
يكون م�صدر عيب �أو �شتيمة ،و�أنهن جيل
اليوم يدر�سن ويع�شن يف مدر�سة واحدة
فتحت ذراعيها ك�أف�ضل الرموز ال�شاخمة
لوحدتنا الوطنية.
قد نختلف يف تف�سري الأمر ومدى ت�أثرياته
االجتماعية والتنموية؛ لكننا نظل بحاجة �إىل
مناق�شة مثل هذه الظواهر ال�سلبية وبحاجة
�إىل َ�سنِّ تنظيمات حتمي املت�ضرر من الفعل
العن�صري مثل �أولئك الذين ُيحرمون من
التوظيف �أو الرتقية �أو احل�صول على حقوق
كفلها النظام ب�سبب حتيزات «مناطقية»
�أو فئوية.
و�إن اعتمدنا الكفاءة معيار ًا يف ت�أهيل �أبنائنا
وبناتنا ويف كل جماالت العمل ف�سن�ضمن
عطا ًء علمياً متميز ًا يف م�ؤ�س�ساتنا و�آدا ًء
رفيعاً يف كل جماالت العمل يفي مبا يحتاج
�إليه املواطن من خدمات..
فالكفاءة قبل �أي معيار �آخر متطلب و�ضرورة
وطنية .
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نظمه م�ست�شفى القوات امل�سلحة

كلية الطب يف امل�ؤمتر ال�سعودي الأول للتعليم الطبي والتدريب
�أ�شاد اللواء طبيب كتاب بن عيد العتيبي مدير عام الإدارة العامة
للخدمات الطبية بالقوات امل�سلحة بامل�شاركة الفاعلة جلامعة امللك
�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ممثلة يف كلية الطب يف
التح�ضري للم�ؤمتر ال�سعودي الأول للتعليم الطبي والتدريب الذي
نظمه مركز الدرا�سات ال�صحية التابع لإدارة م�ست�شفيات القوات
امل�سلحة باملنطقة الو�سطى بالتعاون معها خالل املدة من  19ـ  21من
�شهر يناير املن�صرم بح�ضور  700م�شارك ميثلون خمتلف اجلامعات
وامل�ست�شفيات الع�سكرية ووزارة ال�صحة وم�ست�شارون عامليون من
جامعات �أ�سرتالية و�أمريكية.جاء ذلك يف الت�صريح الذي �أدىل به لـ
(نب�ض اجلامعة) يف ختام فعاليات امل�ؤمتر مث ِّم ًنا احل�ضور الفاعل
للكلية يف امل�ؤمتر ومثنيًا على �أن�شطتها املتمثلة يف تقدمي حوايل %50
من الأوراق العلمية املقدمة بجانب طباعة كتاب وقائع وفعاليات
امل�ؤمتر �إ�ضافة �إىل �إعداد الن�سخة الإلكرتونية للم�ؤمتر ف�ضالً عن رئا�سة
عدد من اجلل�سات وامل�شاركة املميزة يف �إ�صدار و�صياغة التو�صيات

النهائية.هذا وقد تطرق الأ�ستاذ الدكتور العي�سى وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كلية الطب يف كلمته االفتتاحية للم�ؤمتر
�إىل دور اجلامعة الفاعل والرائد يف ترقية وتطوير التعليم ال�صحي
باململكة من خالل تبني مناهج حديثة م�ستوحاة من جتارب
جامعات عاملية مرموقة وتطبيق تقنيات تعليمية حديثة مو�ضحً ا
�أنها �أتاحت خلريجي كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية فر�صة
درا�سة الطب وهي �أول جتربة على م�ستوى اململكة و�إقليم �شرق
املتو�سط.و�أعرب الدكتور العي�سى يف ختام كلمته عن تطلعاته يف
�أن يكون هذا امل�ؤمتر نواة ومتهيدًا لربامج تعاون ن�شط وم�ستمر
بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية باململكة من �أجل تطوير واقع
التعليم ال�صحي يف اململكة وجتاوز التحديات التي يواجهها.كما
وجه الدكتور العي�سى �شكره وتقديره للأكادمييني من اجلامعة
يف التنظيم وامل�شاركة ويف مقدمتهم الأ�ستاذ الدكتور حمي الدين
جمذوب رئي�س ق�سم التعليم الطبي بكلية الطب.

حما�ضرون ومتحدثون عامليون يف امل�ؤمتر العاملي لطب الأ�سنان
يجري الآن بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني الإعداد والتح�ضري للم�ؤمتر العاملي لطب الأ�سنان الذي
�سيعقد بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان يف الفرتة من  20ـ  22من �شهر �أبريل املقبل حتت
عنوان( :ع�صر جديد يف طب الأ�سنان) وذلك مبركز امللك فهد الثقايف بالريا�ض� .صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة)
الدكتور على الإحيدب رئي�س الق�سم وقال �إن هذا امل�ؤمتر هو الع�شرون للجمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان
والثاين لق�سم خدمات الأ�سنان باملنطقة الو�سطى بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني مب ِّي ًنا �أن اللجنة
املنظمة وجهت الدعوة �إىل متحدثني مرموقني يف جمال طب الأ�سنان من خمتلف دول العامل للم�شاركة
يف امل�ؤمتر وتقدمي كل ما هو جديد يف جمال طب الأ�سنان وذلك بهدف نقل املعرفة العلمية لكل العاملني
يف تخ�ص�صات طب الأ�سنان مما ي�ساعد يف ترقية وتطوير خرباتهم ومهاراتهم يف هذا املجال.و�أو�ضح �أن
قائمة املدعوين ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر كل من:بروف�سور �ستيفن كوهني تخ�ص�ص عالج جذور الأ�سنان ـ �أمريكا .بروف�سور ديل
مايلز تخ�ص�ص جراحة الوجه والفكني و�أ�شعة الأ�سنان ـ �أمريكا .بروف�سور �أك�سيل روبريخت تخ�ص�ص �أ�شعة الأ�سنان ـ �أمريكا.بروف�سور
رولف فوملر تخ�ص�ص تركيبات وزراعة الأ�سنان ـ �أملانيا.بروف�سور دانيل بوزر تخ�ص�ص جراحة وزراعة الأ�سنان ـ �سوي�سرا.بروف�سور مايك
مورقان تخ�ص�ص وقاية و�صحة الفم الأ�سنان ـ �أ�سرتاليا.الدكتور غالب قوريل تخ�ص�ص جتميل وترميم الأ�سنان ـ تركيا.الدكتور جيليانو
ماينو تخ�ص�ص تقومي الأ�سنان ـ �إيطاليا.كونراد ميبنبريق تخ�ص�ص تركيبات وزراعة الأ�سنان ـ �سوي�سرا.واختتم الدكتور الإحيدب ت�صريحه
ً
معر�ضا م�صاحبًا يقام على م�ساحة تتجاوز  1000مرت مربع تقريبًا ت�شارك فيه �شركات حملية وعاملية
من ِّوهً ا �إىل �أن �أن�شطة امل�ؤمتر تت�ضمن
�ستعر�ض امل�ستجدات يف جمال الأ�سنان من �أجهزة ومعدات ومواد .و�أ�ضاف� :ستقام على هام�ش امل�ؤمتر فعاليات عديدة ت�شمل �أكرث من
ثماين ور�ش عمل يتم تنظيمها يف جمال :عالج جذور الأ�سنان ،زراعة الأ�سنان ،تقومي الأ�سنان ،ترميم وجتميل الأ�سنان ،تركيبات الأ�سنان.
بالإ�ضافة �إىل ور�ش �أخرى لأخ�صائي �صحة الأ�سنان وفنيي تقنية الأ�سنان وفنيي املختربات وم�ساعدات الأ�سنان.

الأمرية عادلة ت�ؤكد على �أهمية
خدمة الرعاية ال�صحية املنزلية
خاطبت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز رئي�سة امل�ؤ�س�سة
اخلريية الوطنية للرعاية املنزلية الوطنية باملنطقة الغربية امل�شاركني يف امل�ؤمتر الطبي
االجتماعي للرعاية ال�صحية املنزلية الذي عقد مبدينة جدة م�ؤخ ًرا وا�ستهلت �سموها
انطالقة فعاليات امل�ؤمتر بكلمة �أكدت فيها على �أهمية خدمة الرعاية ال�صحية املنزلية لأنها
ً
�ضغطا كبريًا على امل�ست�شفيات ،وتغطي
ت�شمل �شريحة كبرية من املر�ضى الذين ي�شكلون
العديد من الأمرا�ض املزمنة والتلطيفية وغريها ،ولذا فقد اعتمدت عدة دول هذه اخلدمة
خيا ًرا ناجعًا للمر�ضى وللم�ست�شفيات على ال�سواء ،واعتربتها تطو ًرا يف جودة �أداء اخلدمة
ال�صحية للمر�ضى.

بنك للخاليا اجلذعية
ت�ستعد مدينة امللك عبد العزيز الطبية بالريا�ض
حاليًّا الفتتاح بنك اخلاليا اجلذعية امل�أخوذة من
احلبل ال�س ِّري للجنني ،وذلك من حيث املختربات
وجتهيز غرف خا�صة ل�سحب اخلاليا من دم احلبل
ال�سري ليتم ف�صلها بوا�سطة جهاز بيواركايف بجانب
خمتربات لتخزينها ملدة ترتاوح بني  15و � 20سنة
بعد فح�صها وعالجها من الأمرا�ض املعدية والوراثية
وكذلك جتهيز فرق التن�سيق والبحث والت�سويق.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حممد اجلمعة
املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية مو�ضحً ا �أن اخلاليا اجلذعية
امل�ستخل�صة تعالج العديد من الأمرا�ض مثل ال�سرطانات وابي�ضا�ض الدم وال�سكري وغري
ذلك من الأمرا�ض التي يحتمل �أن ت�صيب االبن يف وقت الحق.و�أفادت الدكتورة �إميان امل�ساعد
مديرة البنك ب�أن عدد حاالت الوالدة ال�سنوي يف مدينة امللك عبد العزيز يقارب ال�سبعة �آالف
حالة ،و�أن هذا البنك يهدف لإقناع ال�سيدات بالتربع بدم احلبل ال�سري للمواليد من �أجل
تخزينه ال�ستخدامه عند احلاجة �إليه من قبل الوليد �أو �أي حمتاج �آخر حيث ت�صل ن�سبة
التوافق بني اخلاليا اجلذعية من  ،5 : 1وي�ستفاد من العينات التالفة يف البحوث والدرا�سات
من �أجل �إيجاد العالج املنا�سب للأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية.
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اجلامعة يف اجتماع عمداء القبول
والت�سجيل باجلامعات ال�سعودية
�شاركت اجلامعة يف االجتماع الدوري ال�ساد�س
لعمداء القبول والت�سجيل باجلامعات ال�سعودية
الذي عقد ملدة يومني يف رحاب جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن برعاية معايل وزير التعليم
العايل الدكتور خالد العنقري وبح�ضور معايل
الدكتور عبد اهلل العثمان مدير جامعة امللك �سعود
ووكيل الوزارة لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور
حممد بن عبد العزيز العوهلي ووكيل الوزارة
للتخطيط واملعلومات الدكتور عبد القادر بن
عبد اهلل الفنتوخ ومدير املركز الوطني للقيا�س
والتقومي الدكتور في�صل بن عبد اهلل امل�شاري.
وخاطب االجتماع معايل الدكتور العنقري مب ِّي ًنا �أن مو�ضوع القبول يحظى باهتمام وا�سع
من الوزارة مع ا�ستمرارية التن�سيق له بني اجلامعات ال�سعودية طوال العام الدرا�سي
�سعيًا لال�ستفادة من جتارب وخربات بع�ضها يف هذا اخل�صو�ص ثم �أثنى على اجلهود
التي بذلتها اجلامعات وعمادات القبول والت�سجيل فيما يتعلق بتي�سري �إجراءات القبول
بكفاءة وجودة عالية.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ الدكتور علي بن �سليمان التويجري ممثل
اجلامعة يف هذا االجتماع وقال �إن اجلامعة �شاركت مبو�ضوع �ضمن املحور ال�ساد�س
بعنوان�( :إعادة تنظيم املكاف�أة الت�شجيعية للطلبة احلا�صلني على درجة االمتياز).
وتابع مو�ضحً ا �أن امل�شاركني يف االجتماع ناق�شوا عددًا من املو�ضوعات �ضمن �ستة
حماور هي:
1 .1تن�سيق القبول يف اجلامعات والدرو�س امل�ستفادة.
2 .2الق�ضايا النظامية املتعلقة بال�سنة التح�ضريية.
3 .3التحويل واالنتقال بني اجلامعات الداخلية واخلارجية.
4 .4االعتذار واالنقطاع والف�صل من الدرا�سة.
5 .5الق�ضايا املتعلقة باملكاف�أة ال�شهرية.
6 .6مو�ضوعات متبقية من االجتماع ال�سابق
و�أ�ضاف :لقد ا�ستهدف االجتماع تر�سيخ جماالت التوا�صل وتبادل اخلربات بني القيادات
الإدارية يف املجاالت الأكادميية والبحثية باجلامعات ال�سعودية بجانب الرتكيز على حتقيق
التعلم البيئي واال�ستفادة من جتارب اجلامعات وخرباتها وتبادلها مع بع�ضها.
هذا وقد تركزت املناق�شات ب�صفة عامة على �أهمية و�ضرورة تن�سيق القبول بني اجلامعات
واال�ستفادة من خرباتها يف هذا املنحى.
وتطرق عمداء القبول والت�سجيل �إىل الإجراءات اخلا�صة بال�سنة التح�ضريية من حيث
احت�ساب املعدل الدرا�سي وال�ساعات عالوة على �إجراءات االنقطاع واالعتذار عن الدرا�سة
واالنتقال بني اجلامعات وما �إىل ذلك.

عمداء كليات الطب يلتقون يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز
�شاركت كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز يف االجتماع للجنة عمداء كليات الطب باجلامعات ال�سعودية الذي ا�ست�ضافته
جامعة امللك عبد العزيز بجدة خالل ال�شهر املا�ضي ومثلها عميدها ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل
العي�سى.وناق�ش عمداء الكليات يف اجتماعهم عددًا من املو�ضوعات ت�ضمنت ت�سهيل انتقال ودعم برامج الطالب وحتديد موا�صفات خريجي
كلياتهم وكيفية تفعيل اال�ستفادة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والأ�ساتذة الزائرين وتفعيل العالقة بني هذه الكليات والقطاعات ال�صحية
الأخرى فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الطبي ودر�سوا معوقات التدريب الداخلي للزماالت الطبية �إ�ضافة �إىل بحث �إمكانية �إقامة م�ؤمتر
دويل للتعليم الطبي بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية للتعليم الطبي.

العلوم الطبية
يف ندوة التعليم
ال�صحي
�شاركت كلية العلوم الطبيـــة التطبيقية
بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية يف ندوة التعليم ال�صحــي التي �أقيمت
م�ؤخ ًرا مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالريا�ض
والتي ا�ست�ضافت عددًا من املتحــدثني املحليني
والعامليني حيــث تركزت مناق�شاتهم خالل
هذه الندوة على واقـع و�آفـــاق تطويــــر
تعليـــــم الطبي و التخ�ص�صــــات ال�صحية
�أو ما يعـــــرف بالتخ�ص�صات ال�صحية
امل�ساعدة.
وم َّثل الكلية يف هذه الندوة عميدها امل�شارك
الدكتور حممد اخلازم ،وقدَّم ورقتي عمل
هما:
•(التعليم ال�صحي ال�سعودي ـ التحديات
والفر�ص)،
•(التعليم ال�سريري يف العالج الطبيعي ـ
وجهة نظر املدربني ال�سريريني).

م�ؤمتر دويل للحمل عايل اخلطورة
تعقد ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بالتعاون مع
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
خالل املدة من  7ـ � 9صفر اجلاري 1430هـ (املوافق
2ـ2009/2/4م) امل�ؤمتر الدويل للحمل عايل اخلطورة
الذي يقام حتت �شعار( :اجتاهات جديدة يف الت�شخي�ص
والعالج) مب�شاركة نخبة من املحا�ضرين املتخ�ص�صني
واال�ست�شاريني من �أ�صحاب الكفاءة واخلربة العالية
يف هذا املجال من داخل اململكة وخارجها ،وذلك بقاعة
املكارم بفندق ماريوت بالريا�ض.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور �صالح املغربي رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر
وا�ست�شاري �أمرا�ض الن�ساء والتوليد وقال �إن امل�شاركون يف امل�ؤمتر �سيتناولون العديد
من املحاور التي تدور حول �شعار امل�ؤمتر ومن �أهمها :الوالدة املبكرة ومنو اجلنني داخل
الرحم وامل�شاكل التي يتعر�ض لها اجلنني وتلك التي قد ت�صيب احلامل �أو ت�ؤثر على حملها
مثل �ضغط الدم وال�سكر وامل�شاكل ال�صحية الأخرى ومدى ت�أثرها باحلمل ،وذلك بالإ�ضافة
�إىل الإ�سقاط املتكرر والعنف املنزيل ومالب�سات املخا�ض والنزف �أثناء احلمل وبعد الوالدة
واال�ضطرابات املختلفة للجنني داخل الرحم واكتئاب ما بعد الوالدة.
هذا وتت�ضمن فعاليات امل�ؤمتر ور�ش عمل عن �أحداث املخا�ض ومراقبة اجلنني ودور الأ�شعة
ال�صوتية يف احلمل والتوليد� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة بع�ض املو�ضوعات املتعلقة بالبحث العلمي
و�أخالقيات املمار�سة ال�صحية يف التوليد.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤمتر موجه �إىل العاملني يف حقل الن�ساء والتوليد عامة واخت�صا�صيي
الطب اجلنيني خا�صة �إ�ضافة �إىل القابالت وممر�ضات التوليد و�أطباء الأ�سرة واملجتمع.
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التوحد يف يوم الطفل اخلليجي

بالريا�ض

نظمت كلية التمري�ض -الريا�ض ,بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية يف اليوم
الرابع من �شهر يناير  2009برناجماً مبنا�سبة يوم الطفل اخلليجي وقد ت�ضمن هذا الربنامج
زيارة �إىل مركز والدة الأمري في�صل بن فهد للتوحد .قام بهذه الزيارة جمموعة من طالبات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س للتعرف على اخلدمات التي يقدمها املركز له�ؤالء الأطفال والإطالع
على �أف�ضل الو�سائل وامل�ستجدات للتخفيف من معاناتهم  ،كما قامت الطالبات بتقدمي بع�ض
الهدايا والألعاب للأطفال والتفاعل معهم ملعرفة �إىل �أي مدى ميكنهم التوا�صل اجتماعياً.
كما ت�ضمنت فعاليات الربنامج �أي�ضاً حما�ضرة بعنوان «�أبنا�ؤنا والتوحد» �ألقتها الدكتورة
عزة الغامدي وكلية ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود وذلك يوم الأربعاء
 2009/1/7يف مركز التدريب والدرا�سات العليا يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية ح�ضرها جمع من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالبات كلية التمري�ض وبع�ض الأمهات

وجدة

�شاركت الرعاية ال�صحية االولية بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بالقطاع الغربي يف
فعاليات يوم الطفل اخلليجي الذي �أقيم ملدة يومني حتت �شعار «الطفولة �صحة و�أمان»
مب�شاركة � 20شركة متخ�ص�صة يف جمال الطفولة� ،إ�ضافة �إىل الأق�سام الطبية املتخ�ص�صة،
وذلك بالنادي االجتماعي مبدينة امللك في�صل ال�سكنية بجدة.
وبد�أ برنامج الفعاليات بافتتاح املعر�ض الطبي امل�صاحب برعاية الدكتور فا�ضل كمال نائب
املدير التنفيذي للخدمات الطبية بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني للرعاية ال�صحية
الأولية ،ثم بد�أ توا�صل تنفيذ فقرات الربنامج املكثف الذي �سبق �أن �أعدته اللجنة املنظمة
بالتن�سيق مع العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�شركات يف جمال الطفولة.
ذكرت ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتورة عواطف البلوي رئي�سة اللجنة املنظمة وا�ست�شاري
م�ساعد بالرعاية ال�صحية الأولية وع�ضو جلنة �أطباء الأ�سرة العاملية ،و�أو�ضحت �أن
�أن�شطة اليوم تخللها برنامج ملعرفة الأوزان والطول مع فح�ص لل�سمع والأ�سنان بوا�سطة
فريق طبي ظل متواجدًا طوال مدة الفعاليات ،وبرامج توعوية �أخرى �شاركت فيها اجلهات
املهتمة بهذه ال�شريحة الغالية مثل مركز ج�ش الذي نظم برناجمً ا ملعرفة طريقة ك�شف ت�أخر
ال�سمع والنطق وكيفية التعامل معها.

طالب وطالبات
اجلامعة يتربعون
بدمائهم

تربع عدد كبري من طالب وطالبات اجلامعة
بدمائهم خالل الأ�سبوع املا�ضي مبركز التربع
بالدم بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
دعمًا لرباجمه يف توفري الدم للمحتاجني
املنومني مبدينة امللك عبد العزيز الطبية من
املواطنني وجرحى وم�صابي غزة .وقد كان
جتاوب الطالب والطالبات مع هذا امل�شروع
الإن�ساين النبيل كبرية وملمو�سة.
وي�أتي هذا الإقبال من الطلبة والطالبات
على التربع ت�أكيدًا لأهداف اجلامعة يف
خدمة املجتمع ،ويعد كذلك من املحاور
الرئي�سية املت�ضمنة يف ر�سالة اجلامعة
وخطتها اال�سرتاتيجية التي يتم تنفيذها
من خالل الربامج الطموحة لعمادة �ش�ؤون
الطالب الرامية �إىل تعزيز دور الطالب يف
خدمة املجتمع عرب الأن�شطة الال�صفية مثل
امل�شاركة يف الأيام العاملية ويف برامج التوعية
ال�صحية املجتمعية مما ي�ؤدي �إىل �إبراز
دور اجلامعة وتعميق ارتباطها باملجتمع
أي�صا يف تخريج كوادر �صحية
وي�ساهم � ُ
منفعلة بهموم املواطن وعلي وعي بحاجاته
وي�أتي حتقيقا للمعايري العاملية يف اجلودة
التعليمية واالعتماد الأكادميي.

جلنة �إعالمية
بتمري�ض الريا�ض
�شكَّلت كلية التمري�ض بالريا�ض جلنة جديدة
حتت م�س َّمى «جلنة ال�ش�ؤون الثقافية
والإعالمية» برعاية عميدتها وذلك يف �إطار
�سعيها امل�ستمر لتوثيق ال�صلة بينها وبني
املجتمع اخلارجي.وقالت الدكتورة هيا
الفوزان �إن الكلية ت�ستهدف من تكوين هذه
اللجنة بناء ج�سر ثقايف �أو قناة ات�صال بينها
وبني املجتمع اخلارجي وذلك من خالل �إبراز
جميع الفعاليات و�أن�شطة الطالبات الثقافية
التي ت�ساهم يف رفع الوعي العام بدور الكلية
يف خدمة املجتمع وتنوير خمتلف قطاعاته
بر�سالتها االجتماعية والتثقيفية.

تتمة ال�صفحة الأوىل

العلوم الطبية التطبيقية توقع
و�أكد �أن هذه املناهج متكاملة من حيث مقرراتها وتو�صيفها و�أهدافها وتطبيقاتها العملية م�شريًا �إىل ا�ستمرار عملية التن�سيق بني اجلامعة
وتلك اجلامعات على مدار ال�سنوات اخلم�س القادمة من �أجل تنفيذ هذه الربامج واال�ستنارة ب�أي م�ستجدات يف هذه اخل�صو�ص خالل
هذه الفرتة.
من جهته قال الدكتور حممد اخلازم العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية بكلية العلوم الطبية التطبيقية �إن هذه االتفاقات الثالث كان
وراءها معايل الدكتور عبد اهلل الربيعة مدير اجلامعة الذي يحر�ص دائمًا على �أن تت�صف جميع برامج كليات اجلامعة بالتميز ،ومن ِّوهاً
بالدور الكبري الذي بذله الأ�ستاذ الدكتور يو�سف العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية يف �سبيل �إجنازها خالل قيامه على ر�أ�س وفد
بزيارة �إىل عدة جامعات عاملية بغر�ض التعرف على �إمكاناتها وبحث �سبل التعاون معها والتفاو�ض مع عدد منها حتى مت التو�صل �إىل
اختيار �أف�ضلها مبا يحقق متطلبات اجلامعة.
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الطب الع�سكري امليداين يف عز الوطن
�أنهى الطب الع�سكري امليداين مترين
(عز الوطن) جرى خالل الفرتة من
 17-14من ال�شهر احلايل والذي يقام
�سنوياً على م�ستوى وحدات احلر�س
الوطني  .و تفقد قائد الطب الع�سكري
امليداين اللواء الركن من�صور بن
معي�ض بن نحيت ال�ضباط امل�شاركني
يف مقر املركز و�أثنىعلى ما بذلوه
من جهد وعمل لإجناح هذا التمرين
 .ويف نهاية اللقاء عرب اللواء ابن
نحيت عن تقديره ملا تقدمه رئا�سة
احلر�س الوطني ممثلة ب�سمو �سيدي
نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد
لل�ش�ؤون الع�سكرية من جهود وعطاء ملتابعة هذا التمرين وظهوره على الوجه املطلوب.

طبيبتان حت�صالن على مرتبة ال�شرف
ح�صلت الطبيبتان ليلى الدهنيم ومنرية
احل�سيني بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني على درجة االمتياز مع مرتبة ال�شرف
يف زمالة الباطنة مبركز الزمالة ال�سعودية
لطب الباطنة وذلك من بني �أربعة �أطباء
ح�صلوا على التقدير نف�سه على م�ستوى
اململكة .وتخرج يف هذا الربنامج الأ�سبوع

املا�ضي ع�شرون طبيبًا ح�صلوا جميعهم على
تقدير ممتاز�.صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة)
الدكتور يو�سف ال�صالح مدير مركز تدريب
الزمالة الباطنة ،وقال� :إن هذا املركز يع ُّد
من �أف�ضل مراكز تدريب الزمالة و�أقواها
على م�ستوى املنطقة وي�ستقبل املتدربني من
مدن اململكة كافة ومن بع�ض دول اخلليج

العربية املجاورة بالإ�ضافة �إىل  16طبيبًا من
احلر�س الوطني و�أربعة �أطباء من جامعة
الق�صيم .ويتدرب باملركز حاليًّا  39طبيبًا.
وتابع ِّ
مو�ضحً ا �أن ن�سبة جناح املتخرجني
يف املركز مل تقل عن  %90منذ  18عامًا �أي
منذ عام 1990م وارتفعت �إىل  %100العام
املن�صرم 2008م .

البنيان يحقق املركز الأول يف زمالة الغدد ال�صماء وال�سكري
ح�صل د .عبد احلميد البنيان من مركز التدريب باحلر�س الوطني بالريا�ض على املركز الأول مع مرتبة
ال�شرف يف االمتحان النهائي وال�شفوي ل�شهادة االخت�صا�ص يف الغدد ال�صماء وال�سكري لدى الأطفال لهذا
العام وح�صل على الزمالة يف هذا التخ�ص�ص�.صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) د� .إبراهيم العلوان رئي�س
اللجنة العلمية لزمالة الغدد ال�صماء وال�سكري والعميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية بكلية الطب ،وقال
متدربي مو�ضحً ا �أن الربنامج ينفذ يف �أربعة مراكز وبلغ
�إن مدينة امللك عبد العزيز الطبية تقبل �سنويًّا
نْ
عدد املتدربني الذين �أدوا االمتحان النهائي للعام احلايل �ستة �أطباء حققوا جميعًا التفوق فيه وهم :د.
عبد احلميد البنيان ـ احلر�س الوطني بالريا�ض ،د .حممد �سويد ـ امل�ست�شفى التخ�ص�صي بالريا�ض ،د.
م�صلح اجلباري ـ امل�ست�شفى التخ�ص�صي بالريا�ض ،د .مرمي الرا�شد ـ احلر�س الوطني بجدة ،د .زهري
رفه ـ امل�ست�شفى اجلامعي بالريا�ض ،د .عبري ال�شريف ـ امل�ست�شفى التخ�ص�صي بالريا�ض.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

يتفقد كلية التمري�ض بجدة
جدة � -أ�سماء الزهراين
تفقد الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية �أو�ضاع
كلية التمري�ض بجده خالل الزيارة التي قام بها �إىل هناك م�ؤخ ًرا على هام�ش م�شاركته يف
اجتماعات جلنة عمداء كليات الطب باململكة.ذكرت ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتورة وفيقة
عبد الرحيم عميدة الكلية وقالت �إن الدكتور العي�سى اطلع على التو�سعة اجلديدة مببنى
الكلية الذي �ص ِّمم لي�شمل رك ًنا ملمار�سة الريا�ضة جمه َزا بالأدوات الالزمة ،وجتهيز قاعة
لراحة الطالبات وا�ستجمامهن بني املحا�ضرات بق�صد التخفيف من ازدحامهن بني القاعات
الدرا�سية و�أثنىد .اليو�سف يف نهاية اجلولة على جهود املهند�سني وعنايتهم ب�إجنازه يف
الوقت املحدد وفق موا�صفات قيا�سية .و�أ�ضافت لقد عقد �سعادته اجتماعا مع �إدارة الكلية
ناق�ش فيه م�شكلة ت�سجيل الطالبات بكلية التمري�ض يف الريا�ض و�أ�شار يف هذا املنحى �إىل
�أن اجلامعة ب�صدد �إن�شاء نظام ت�سجيل �إلكرتوين موحد ي�شمل كليات اجلامعة يف خمتلف
املناطق .وعقد بعد ذلك لقا ًء مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن�سوبات الكلية حتدث فيه عن
املبنى اجلامعي اجلديد الذي يتوقع االنتهاء منه خالل �سنتني �أو ثالث على �أبعد تقدير.

�أفـــراحنـــــــا
التكروين يف بيت الزوجية

انتقل الدكتور حبيب بن �سعيد التكروين �إىل بيت الزوجية
بعد �أن اكتملت مرا�سم قرانه على الدكتورة �سمية بنت
عبد الهادي الأدماوي ...تهانينا للعرو�سني الكرميني مع
خال�ص �أمنياتنا لهما بدوام التوفيق يف حياتهما الزوجية،
ون�س�أل اهلل العلي القدير اجلليل �أن يدمي بينهما م�شاعر
املودة والرحمة.

مولود جديد لن�صريات

منَّ اهلل على الدكتور معتز ن�صريات مبولود ذكر جتري امل�شاورات بني الأب والأم على
اختيار ا�سم للمولود  ..هال ومرحبًا بعمران ون�س�أل اهلل �أن يعمر به بيت الأ�سرة وميتع
به والديه يف عمر طويل مديد ب�إذنه تعاىل ..وجعله اهلل من مواليد ال�سعادة ومن اهلل عليه
بال�صالح والنجاح.

نب�ض اجلامعة
امل�شرف العام :

�أ.د .يو�سف العي�سى

مديرو التحرير :

د .حممد املعمري
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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التخطيط لالجتماعات
يتحدد جناح االجتماعات �أو ف�شلها غالبًا قبل
�أن تبد�أ بوقت طويل ،فهناك اجتماعات كثرية
مل تكن احلاجة �إىل عقدها قائمة على الإطالق.
�أما �إذا كانت هناك �أ�سباب وجيهة تدعو �إىل
عقدها؛ فال بد للداعي �إليها من حتديد الأ�شخا�ص
الذين �سوف يقودهم وتاريخ االجتماع ومكانه
وزمانه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك؛ ال بد من �إعداد
جدول �أعمال �سليم ،و�أي تقارير �أو �أوراق
�ضرورية .وال بد � ً
أي�ضا من �إخطار امل�شاركني
يف االجتماع و�أي �أ�شخا�ص �آخرين لهم عالقة
به قبل موعده بوقت منا�سب ،وكذلك عمل
الرتتيبات الإدارية مبا يف ذلك تهيئة �أ�سباب
الراحة وتقدمي الطعام وامل�شروبات وت�أمني
خدمات ال�سكرتارية الالزمة �أثناء االجتماع ،وبجانب ما تقدم يتعني على امل�شاركني ا�ستكمال
ترتيباتهم اخلا�صة .القائد وال�سكرتري لكل من قائد االجتماع وال�سكرتري مهام م�ستقلة �أثناء
االجتماع ،ومن الأف�ضل القيام بها من قبل �شخ�صني �إذا �أمكن ،غري �أن الذي يحدث غالبًا قبل
�شخ�صا واحدًا فقط هو الذي يقوم بكل ما هو مطلوب ،ومعظم املهام ت�ؤدى على
االجتماع �أن
ً
�أي حال بالتبادل بني املكتبني .و�إذا كان هناك �شخ�صان؛ فقد يكون هناك خطر �أن يرتك كل
منهما للآخر اجلوانب املتعلقة بالإعداد لالجتماع ،ولذلك ال بد من وجود تفاهم وا�ضح حول
ال�شخ�ص الذي �سوف ي�ؤدي املهام ال�صعبة املطلوبة وطبيعة املهام التي �سوف ي�ؤديها.
و�سواء �أكان القائد �أو ال�سكرتري هو الذي يتوىل التح�ضري لالجتماع� ،أو قاما بذلك معًا ،فهناك
الكثري مما ينبغي �أخذه يف االعتبار حتى يكون النجاح م�ضمو ًنا ..هل ينبغي لنا عقد االجتماع؟
هذا هو ال�س�ؤال الذي ي�ساوي ( )60.000دوالر ،وبرغم كل �شيء ف�إن هناك بدائل له:
حل امل�شاكل �أو اتخاذ القرار مبعرفتك� .إي�صال املعلومات بوا�سطة تقرير مكتوب �أو خطاب.
الت�شاور على الهاتف مع �إمكانية ا�ستخدام ت�سهيالت عن طريق (املكاملة اجلماعية).

ج�ســر من الأفكــار

ا�ستخدام �شرائط الفيديو والكا�سيت �أو مكربات
ال�صوت �أو و�صالت الدوائر التليفزيونية.
وجاهة الأ�سباب :تنبثق القيمة التي ينفرد
بها كل اجتماع من حقيقتني:
�أوالهما� :أنه ي�سمح باالت�صال بني كل الأ�شخا�ص
احلا�ضرين ولي�س ب�شخ�ص واحد فقط �أو
حتى �شخ�صني.
ثانيتهما� :أن ي�سمح باالت�صال بني عدد كبري من
الأ�شخا�ص يف الوقت نف�سه ،ومن ثم ميكن �أن
يكون فعا ًال للغاية من حيث الوقت واجلهد.
ون�ستنتج من ذلك �أ�سبابًا عديدة تربر الدعوة
لالجتماع مثل:اتخاذ القرارات� :إن القرارات
املهمة التي ميكن اتخاذها بغري �إ�شراك الآخرين
حمدودة ،واجتماع الأطراف املعنية كافة هو عادة �أف�ضل طريقة لتبادل املعارف واخلربات
والتو�صل �إىل �أف�ضل القرارات و�إخ�ضاعها للتمحي�ص والنقد وك�سب االلتزام بها .وحتى �إذا
كانت امل�س�ؤولية عن قرار معني موكلة �إىل �شخ�ص واحد فقط ـ وهو �أمر نادر ـ ف�إن من احلكمة
�أن يلج�أ ال�شخ�ص �إىل الت�شاور .واالجتماع املثمر هو �أف�ضل و�سيلة لعمل ذلك.االت�صال� :إن
االجتماع املثمر يتيح لكل الأطراف امل�شرتكة فيه ان يت�صل بع�ضهم ببع�ض ب�سرعة ودقة
على نحو ال ميكن �أن يحققه �أي كم من الكتابة �أو االت�صال الهاتفي �أو �أي ن�شاط �آخر.
واالت�صال يف االجتماعات املثمرة دقيق ومتعدد القنوات ،حيث يجعلنا نتعلم �شفهيًّا وغري
�شفهي ،ذهنيًا وعاطفيًا .ولكن االت�صال قد ي�صبح ب�سهولة حجة لعقد اجتماعات ال داعي
لها .ولكي نتحقق من ذلك ينبغي �أن نكون دقيقني يف �إجاباتنا عن �أ�سئلة مثل :ما الذي �سوف
يو�صله بع�ضنا �إىل بع�ض؟ �إىل من؟ هل عقد اجتماع هو �أف�ضل ال�سبل لذلك؟
ترجمة م�شرية عبدالرحمن
من كتاب» «االجتماعات كيف جنعلها ناجحة» مالكوم بيل ـ

التــــــــدريـــب
للتدريب قيمة عند املتدرب ورب العمل
واملجتمع ككل ،والتدريب حيوي لنا ك�أفراد،
ومعظم الوظائف التي ال تتطلب تدريبًا
ً
منخف�ضا ،ويكون العمل
يكون الأحر فيها
فيها مم ًال ال يوفر �أي فر�ص للرتقية وال
يعطي �أي نتيجة م�ستقبلية .وهذه الوظائف
تتناق�ص مع الوقت بحيث ت�صبح الفجوة
�أكرب بينهما وبني الوظائف التي تتطلب
تدريبًا .واملوظف الذي يفتقد التدريب الكايف
اليوم؛ ميكنه فقط ت�أمني حياة فقر لعائلته.
والوالدان غري املدربني جيدًا هم �أقل قدرة
على ت�أمني التدريب املالئم لأطفالهما…
وهذه هي امل�شكلة واحللقة املفرغة التي حتد
من �إجنازات الأجيال املتالحقة ،وت�سمى
� ً
أي�ضا (حلقة احلرمان) .الأ�سباب الفعالة
لإظهار االلتزام الإداري بالتدريب :بيان

�إداري وا�ضح و�إيجابي بال�سيا�سة التدريبية
للمتدرب .ت�أمني املوارد املالئمة للتدريب.
مراجعة �إدارية دورية ومنتظمة للحاجات
واخلطط والنتائج التدريبية� .إجراءات
م�ساندة للتدريب ت�شمل تقييم ومراقبة
التدريب وتقدمي الن�صائح وال�شورى.
ا�شرتاك الإدارة ذاتها يف عملية التدريب على
امل�ستويني الفردي واجلماعي.
وال بد من �إقناع الأفراد واملتدربني ب�أن املتدرب
يتم بالن�سبة لهم وليب�س جمرد �شيء يحتاج
�إليه الآخرون ،ويجب على التدريب الناجح
�أن يغري دائمًا طريقة فعلنا للأ�شياء ..كما �أنه
ال ميكن لأي �شخ�ص �إجبار �أخر على التطور
والنمو بغ�ض النظر عن جودة املقدم له.
�أ�سباب رغبة الأ�شخا�ص يف التدريب:
احل�صول على وظيفة جديدة .الرغبة يف

وظيفة جديدة .الرغبة يف ترقية .الرغبة
يف �أداء �أف�ضل .ح�صول تغريات يف الوظيفة
احلالية .كما �أنه يجب �أن ي�ؤمن املتدربون
�أكرث من غريهم بقيمة التدريب الذي ي�ؤدونه،
و�أنه لي�س ً
ن�شاطا ميكن ممار�سته بنجاح مع
�شيء من التهكم واالزدراء �أو ب�إميان �ضعيف.
ويجب دائمًا وجود عنا�صر االقتناع و�شحذ
الهمم يف تكوين كل مدرب جيد لأن وظيفته
يف النهاية هي تغيري حياة الآخرين نحو
الأف�ضل.
ت�سل�سل عملية التدريب:
يرتبط ثالثة �أ�شخا�ص عادة بالتدريب هم:
املتدرب ،املدرب ،رب العمل �أو مدير العمل،
وليكون التدريب فعا ًال يجب على كل من ه�ؤالء
القيام بدوره يف ت�سل�سل �أو �سل�سلة عملية
التدريب امل�ؤلفة من اخلطوات التالية:

تقييم احلاجة �إىل التدريب �إذ �أنه لي�س كافيًا �أن
ن�شعر ب�أن التدريب جيد فقط؛ بل يجب حتديد
�أ�سباب ومربرات و�ضرورة التدريب.
ت�صميم التدريب بالبحث عن الأ�ساليب
التدريبية التي يجب اختيار �أف�ضلها مبا
مي ِّكن من ت�صميم وتخطيط در�س تدريبي
منوذجي.
ممار�سة التدريب ..بعد اكتمال خطط ت�صميم
التدريب ن�صل �إىل النقطة التي متكننا من
تطبيق هذا التدريب وممار�سته ب�أف�ضل
طريقة و�أ�سهلها و�صو ًال للمتدرب .ا�ستعماالت
التدريب ..يجب �أن يو�ضع التدريب الذي
نح�صل عليه قيد التطبيق واال�ستعمال و�أال
يكون عبارة عن ت�ضييع وقت .تقييم التدريب..
بعد هذا كله نحتاج �إىل تقييم ملعرفة هل
ا�ستحق التدريب اجلهد الذي بذل يف تقدميه؟
ونحن ن�أمل �أن يكون التدريب قد حقق نتائج
جيدة ،ورمبا يكون �شعورنا �أنه ناجح ،ولكن
غالبًا ما تكون �إثباتات هذا النجاح ذاتية غري
مو�ضوعية و�ضعيفة ،و ُي�س ِّبب التقييم الدقيق
لتدريب املتدربني واملحرتفني على الأخ�ص
م�شاكل خطرية.

�إدارة الغ�ضب
يوسف القبالن*
مواقف يومية متر بالإن�سان قد تدفعه �إىل الت�صرف
حتت �سيطرة الغ�ضب.
الغ�ضب بحد ذاته ي�صعب منعه من الظهور.
امل�شكلة هي ال�سلوك الناجت عن الغ�ضب.
التحدي يف قدرة الإن�سان يف ال�سيطرة على الغ�ضب.
الأخطاء ي�ستحيل �إلغا�ؤها من الوجود ،التحدي هو يف كيفية تعامل الإن�سان مع �أخطائه
ومع �أخطاء الآخرين.
العنف قد يكون و�سيلة �سريعة لإنهاء م�شكلة معينة لكنه بالت�أكيد لن يكون هو الأ�سلوب
الأمثل حلل امل�شكلة.
االنقياد للغ�ضب يقود �إىل الندم والندم قد ي�أتي بعد فوات الأوان.
يف ال�شارع ت�ستطيع �أن جتد امل�ؤثرات التي تثري غ�ضبك فهل تت�صرف و�أنت غا�ضب �أم
حتاول ال�سيطرة على الغ�ضب؟
�أثناء قيادة ال�سيارة قد يحدث خط�أ من �سائق �آخر� ،أو خط�أ منك يغ�ضب الآخرين ،وما
�أكرث �أخطاء ال�سائقني ولو تعاملنا معها بالغ�ضب �أو ترجمنا غ�ضبنا �إىل �سلوك لتحولت
ال�شوارع �إىل معارك.
يف املدر�سة قد يغ�ضب املعلم ب�سبب �سلوك �سلبي ي�صدر عن الطالب ثم يتذكر املعلم �أنه
قدوة للطالب؛ فيحاول ال�سيطرة على غ�ضبه ومعاجلة املوقف بطريقة تربوية.
يف البيت يت�صرف الزوج �أو الزوجة حتت ت�أثري الغ�ضب فيحدث الطالق.
ويف امل�سل�سالت التليفزيونية كثريًا ما ن�سمع الأب يهدد ابنه ب�أنه �إن فعل كذا؛ ف�إنه لي�س
ابنه وال يعرفه ،ثم يندم بعد فوات الأوان.
ويف العمل يحدث خط�أ ويتبعه الغ�ضب ،وقد يخ�سر العمل �أح�سن العاملني ب�سبب
اخلط�أ يف معاجلة اخلط�أ.
ويف العالقات الدولية عرف العامل م�صطلح «�ضبط النف�س» منعًا لقيام احلروب ،وما
�أكرث احلروب التي قامت ب�سبب اتخاذ قرارات بعيدة عن «�ضبط النف�س» ،ومل تعط
فيها البدائل الدبلوما�سية الفر�ص الكافية.
ال�س�ؤال هو :هل ميكن �إدارة الغ�ضب وحتويله �إىل �سلوك منتج؟
كيف ميكن �أن تطلب من موظف حمبط ي�شعر �أنه ي�ستحق الرتقية ،و�أنه مظلوم ب�أن ي�سيطر
على غ�ضبه وي�ضاعف جهوده وي�ستمر بنف�س احلما�س واحليوية والعطاء.
�ألي�ست هذه �صورة مثالية ي�صعب الو�صول �إليها.
�أعتقد �أن �أول مبادئ �إدارة الغ�ضب هو الوازع الديني واال�ستعانة باهلل وقراءة
القر�آن.
وبعد ذلك وبعد �أن تهد�أ فورة الغ�ضب يبد�أ الإن�سان يف الت�أمل والتفكري واملراجعة
والبحث عن البدائل واحللول ،و�سيدخل يف هذا الإطار اال�ستعانة بالأقارب والأ�صدقاء.
فامل�شاركة الإن�سانية والتعاطف ت�ساعد الغا�ضب وتعيده �إىل الواقع لينظر �إليه نظرة
متفائلة متجددة يف حني �أنه لو ابتعد عن النا�س وقرر ب�سبب غ�ضبه �أن ينعزل وينطوي؛
ف�إن الت�شا�ؤم �سوف ي�سيطر عليه ،و�سينظر �إىل املجتمع نظرة غا�ضبة ،ويتعامل مع
اجلميع بحذر �أو ب�سلوك خارج عن امل�ألوف ..ما �أكرث الغا�ضبني الذين ي�ست�سلمون
للغ�ضب وال ين�شدون امل�ساعدة التي تعينهم على �إدارة الغ�ضب ،وما �أكرث الغا�ضبني
الذين يعاجلون غ�ضبهم بالعمل.
ال�شيء الوحيد غري املطلوب يف حالة الغ�ضب هو اتخاذ القرار� ،أو الإقدام على �سلوك
يف حلظة الغ�ضب.
*املراجعة الداخلية
					

اختر بني الفشل والنجاح
الناجحون
ـ القادة الذين يبدعون بامل�شاركة يف ر�سم الأهداف
ـ القادة الذين ي�شيدون بالأداء الإيجابي عالنية ،ويف ال�سر ي�صلحون
الأداء غري املنا�سب عندما يح�صل.
ـ القادة الذين ُيك ِّونون توقعات وا�ضحة وقابلة للقيا�س ،ويوجدون
املناخ املنا�سب للنجاح.
ـ القادة الذين ي�س�ألون الأ�سئلة ،وي�صغون بعناية لأفكار
الآخرين.
ـ القادة الذين يتابعون للت�أكد من تنفيذ االلتزامات
الفاشلون
ـ �أولئك الذين ي�ضعون �أهدا ًفا اعتباطية فردية.
ـ �أولئك الذين مي�ضون وق ًتا طوي ًال يف البحث عن الإيجابيات.
ـ �أولئك الذين مل يفكروا جيدًا فيما ينبغي �أو يتوقعوه من موظفيهم،
�أو ال يعرفون كيفية قيا�س النجاح.
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ـ �أولئك الذين يوجدون مناخ عمل غري مريح.
ـ �أولئك الذين ال يطلبون �أفكا ًرا من �أحد وال ي�ستمعون �إىل �أحد،
ومع ذلك فلديهم حلول مل�شاكل كل واحد.
ـ �أولئك الذين ال ي�أخذون التزاماتهم م�أخذ اجلد
تقومي الأداء الناجح هو الذي يجعل الطرفني ي�شعران ب�أنهما
حققا �شي ًئا.
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التفكري العبقري
«حتى لو مل تكن عبقرياً  ،ميكنك ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات ذاتها
التي ا�ستخدمها �أر�سطو و�أن�شتاين لت�سخري قوى عقلك وتفكريك
الإبداعي لإدارة م�ستقبلك ب�شكل �أف�ضل» �.إن اال�سرتاتيجيات
الثماين التالية ت�شجعك للتفكري ب�شكل فاعل من �أجل التو�صل
�إىل حلول للم�شاكل " .وهذه اال�سرتاتيجيات �شائعة بالن�سبة
لأ�ساليب تفكري العباقرة املبدعني يف جمال العلوم والفنون على
مر التاريخ» �.أنظر �إىل امل�شاكل بطرق عديدة وخمتلفة وجد
جوانب جديدة مل يتطرق �إليها �أحد (�أو مل يعلن عنها �أحد !)
لقد ر�أى ليوناردو ديفنت�شي �أنك �إذا �أردت اكت�ساب املعرفة عن
م�ضمون م�شكلة ما  ،ف�إنه عليك �أن تبد�أ من خالل التعلم حول كيفية
�إعادة هيكلة هذه امل�شكلة بطرق عديدة وخمتلفة  .لقد �شعر �أن
الطريقة الأوىل يف النظر �إىل امل�شكلة  ،تكون غري مو�ضوعية ب�شكل
كبري  .ففي كثري من الأحيان جند �أن ذات امل�شكلة تعاد هيكلتها،
وت�صبح م�شكلة جديدة .

ا�ستعمل ال�صيغ الت�صويرية !

عندما كان �أين�شتاين يفكر يف حل م�شكلة ما  ،فقد كان يجد �أنه
من ال�ضروري �أن ي�صيغ مو�ضوعه ب�أكرب عدد من الطرق  ،مبا يف
ذلك ا�ستخدام الر�سم البياين  .ويف النهاية يقدم حلو ًال م�صورة
دون حاجة ال�ستخدام �أرقام وكلمات مل تلعب دور ًا ذا �أهمية يف
عملية التفكري لديه .

�أنتج !

الإنتاجية �صفة مميزة للعبقري  ،لقد �سجل توما�س �أدي�سون 1093
اخرتاعاً  .لقد عمل على ت�شجيع و�ضمان ا�ستمرار الإنتاجية من
خالل حتديد ح�ص�ص معينة �أو عدد معني من الأفكار التي يجب
عليه وعلى الفريق الذي يعاونه �أن ي�أتوا بها  .يف درا�سة قام بها
(دين كيث �سيمونتون) من جامعة كاليفورنيا يف ديفيز � ،شملت
 2036عاملاً عرب التاريخ  ،وجد فيها �أن �أعظم العلماء هم لي�سوا
الذي ينتجون الأعمال اجليدة فح�سب بل الكثري من الأعمال
ال�سيئة �أي�ضاً� .إن ه�ؤالء العلماء مل يكونوا يخافون الف�شل �أو
�إنتاج �أعمال متو�سطة اجلودة وذلك على طريق الو�صول �إىل
حتقيق الأعمال املمتازة .

ا�صنع جمموعات جديدة .

�إمزج و�أعد جتميع الأفكار  ،وال�صور  ،واح�صل منها على جمموعات
�أو ت�شكيالت خمتلفة بغ�ض النظر عن غرابتها �أو خروجها عن امل�ألوف .
�إن قوانني الوراثة التي يقوم على �أ�سا�سها علم اجلينات احلديث ،
جاء بها الق�س النم�ساوي (جريغور منديل)  ،الذي قام باجلمع ما بني
علم الريا�ضيات وعلم الأحياء للو�صول �إىل مبادئ وقوانني جديدة
يف علم الوراثة .

ك ّون عالقات و�أن�شئ روابط بني املوا�ضيع مهما بدت لك
غري مت�شابهة
فقد �أوجد (دافينت�شي) عالقة ما بني �صوت اجلر�س وبني �صوت
احلجر الذي ي�سقط يف املاء  .وقد مك ّنه ذلك من الربط وا�ستنتاج
حقيقة �أن ال�صوت ينتقل على �شكل موجات  .وقد قام (�سامويل
مور�س) باخرتاع حمطات املتابعة اخلا�صة ب�إ�شارات التلغراف ،
وذلك من خالل مالحظته ملحطات املتابعة اخلا�صة باخليل .

فكر باملت�ضادات

لقد اعتقد الفيزيائي (نيلز بور) �أنك �إذا در�ست �شيئني مت�ضادين ف�إن
م�ستوى تفكريك يرتفع نتيجة لذلك  .لقد �أدت نظرته لل�ضوء كجزيء
وكذلك كموجة �إىل تو�صله �إىل مبد�أ التكاملية � .إن تعليق الفكر (املنطق)
قد ي�سمح لعقلك ب�أن يخلق �شك ًال جديد ًا .

فكّر ب�شكل جمازي

لقد اعترب (�أر�سطو) �أن ا�ستعمال املجاز �أو اال�ستعارة هو من عالمات
العبقرية  .كما �أنه اعتقد �أن ال�شخ�ص الذي ميلك القدرة على الإح�سا�س
ب�أوجه الت�شابه ما بني حالتني منف�صلتني من الكينونة  ،وعلى ربطهما
ببع�ضهما  ،ال بد �أن يكون �شخ�صاً ذا مواهب متميزة .

اال�ستعداد للفر�صة

كلما حاولنا القيام ب�شيء ما وف�شلنا  ،نلج�أ �إىل القيام ب�شيء �آخر  .وهذا
هو املبد�أ الأول لل�صدفة الإبداعية � .إذ ميكن �أن يكون الف�شل ُمنتجاً
مبجرد عدم اعتباره �شيء �أو نتيجة عقيمة � .إذ يجب علينا حتليل العملية
وحمتوياتها ومعرفة كيفية تغيريها للو�صول �إىل نتائج �أخرى  .و�أن ال
نطرح ال�س�ؤال «ملاذا ف�شلت ؟" بل "ما الذي قمت به ؟»
منقولة عن Study Guides and Strategies :

�س�ؤال و جواب
الطالب �إيا�س �أحمد الهنديل /عالج تنف�سي :يعاين البع�ض من م�شكلة الربو وال ي�سعهم
امل�شي خا�صة �أيام احلر ال�شديد  ،فهل �ستعمل الكلية على تظليل املواقف �أم �أن ذلك �سي�أخذ
وقتاً �أطول.
نب�ض اجلامعة :عافى اهلل و�شفى كل مري�ض � ،أما بالن�سبة للمواقف فقد قامت اجلهة املعنية
م�شكورة بان�شاء مظالت يف مواقف ال�سيارات ،و نحن نتفق معك ب�أن التظليل ال يغطي كافة
املواقف و لكننا دوماً ن�سعى لتحقيق كل الرغبات والطموحات بخطوات متتابعةلكي ن�صل يف
النهاية �إيل حتقيق كل هذه الرغبات بال�صورة املطلوبة وهذه فر�صة لرفع �صوتكم �إليها.
الطالب �أحمد فهد/طب� :أنا �أحد الطالب من بني جمموعة كبرية من الطلبة اللذين ي�شتكون
من اخلدمات املقدمة يف كفترييا الكلية  ,حيث ينق�صها التنوع و �إرتفاع اال�سعار و قلة
املوظفني و قد �أبلغنا امل�سئولني بذلك  ،وكذلك م�شكلة ال�سكن اجلامعي و ت�أخر املكاف�أات
,ن�أمل ن�شر �شكوانا ملعاجلة الأمر.
نب�ض اجلامعة� :أو ًال نحن ن�ضم �صوتنا معك اىل �أن الكافترييا يف كلية الطب بحاجة �إىل
للعديد من التح�سينات ورمبا �إن ما يربك الأمر هو �ضيق امل�ساحة ب�إعتبار �أن املبنى م�ؤقت
�إىل �أن ننتقل للمبنى الدائم.لكن وحلينئذ ف�إننا �سرنفع هذه املالحظة للم�سئولني لعل ذلك
ي�ساعد يف حت�سني نوعية اخلدمة املقدمة�.أما بالن�سبة لل�سكن اجلامعي ف�أنت مدعو لل�صرب
قلي ًال حتى تكتمل املباين الدائمة التي ت�شمل يف خمططها �سكن متكامل للطلبة وكلنا نعلم كيف
كنا بالأم�س وكيف �أ�صبحنا اليوم وت�أكد متاماً �أن الغد هو مب�شيئة الرحمن �أف�ضل من اليوم
ولكن تظل خطواتنا ت�سابق الزمن لتحقيق البيئة التعليمية واملناخ املنا�سب لتعليم طالبنا.
�أما بالن�سبة للمكاف�أات ف�إن عمادة �ش�ؤون الطالب �سيتم ا�ست�شارتها يف املو�ضوع لتعجيلها
�إن ح�صل ت�أخري ول�ضمان �إنتظام �صرفها.
الطالب �سامل بوردن/ا�سعاف و طواريء :ملاذا ال تتاح فر�صة القبول �أمام الطالبات لدرا�سة
الطب كباقي الكليات االخرى باجلامعات.
نب�ض اجلامعة :كلية الطب ترحب بقبول الطالبات وتخطط اىل ذلك ب�إذن اهلل تعاىل كما �سبق و
�صرح بذلك معايل مدير اجلامعة ونريد الإ�شارة هنا �إىل �أن جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية يف تو�سع كبري و�شامل يف كل املجاالت و�سي�أخذ ذلك يف احل�سبان.
الطالب عبد الوهاب االحمري /عالج تنف�سي:حبذا لو و�ضعت ال�صحيفة يف مكان عام
بحيث يح�صل عليها الطلبة.كما �أمتنى ان تت�شكل جلنة من الطلبة ال�ستقبال م�شاركات
الطالب الآخرين.
نب�ض اجلامعة :ال �أخفيك �أخي عبد الوهاب �أننا حري�صون على �أن ت�صل ال�صحيفة �إىل كل
طالب لأنهم هم نب�ض اجلامعة رغم حمدودية م�شاركاتهم � ،إال �أن ال�صحيفة �ستعمل على
و�ضع كميات منا�سبة منها يف مكتبة الكلية ليت�سنى للجميع احل�صول عليها وقد مت تكليف
�سعادة الدكتور �صالح ال�شرثي بت�شكيل نادي �أ�صدقاء نب�ض اجلامعة ليتوىل مهمة ت�شجيع
امل�شاركات الطالبية.
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املذاكرة
والتفكري النقدي
التفكري النقدي هو «التمحي�ص الدقيق
للأفكار ومدى قبولنا �أو رف�ضنا لها ،ودرجة
ثقتنا يف قبولنا �أو رف�ضنا».
و�سائل للقراءة النقدية  .ا�س�أل نف�سك
الأ�سئلة التالية :
•ماهي الق�ضية �أو املو�ضوع؟
•ماهي خال�صة امل�ؤلف عن
املو�ضوع؟
•ما�أ�سباب و�صول امل�ؤلف اىل قناعاته
عن املو�ضوع؟
•كُن حذر ًا من ا�ستنتاجات مغلوطة
(ا�ستخدام �إح�صائيات خاطئة �أو�ألفاظ
مع�سولة) قد ت�ؤدي اىل خداعك .
•هل ا�ستخدم امل�ؤلف حقائق �أم
�آراء؟
•احلقائق ميكن ت�أكيدها  .الآراء الميكن
ت�أكيدها وقد تبنى على �أُ�س�س �سليم
�أو �أُ�س�س مغلوطة .
•هل ا�ستخ َد َم امل�ؤلف كلمات حمايدة
�أم كلمات طنانة؟
•القارئ الناقد ينظ ُر اىل ما وراء الألفاظ
 ,لريى �إن كانت الأ�سباب مقنعة �أم
غري مقنعة.
من خ�صائ�ص املفكرين النقديني :
•�صادقون مع �أنف�سهم .
•يرف�ضون �أن ي�ستغلهم الآخرون .
•يتغلبون على اال�ضطراب الفكري .
•ي�س�ألون دائماً .
•قناعاتهم ت�أتي من �أدلة .
•يبحثون عن روابط بني املوا�ضيع
بع�ضها مع بع�ض.
•م�ستقلون فكرياً .
مقتب�سة من Critical thinking

عندما نكون فر�سان ًا حاملني
نحن نطمح و ن�أمل و نحلم و نرك�ض خلف �أحالمنا طوال حياتنا ,فاحلياة من دون حلم ال
ت�ستحق العي�ش .عندما ننظر اىل حياتنا اخلا�صة و احللم الدائم الذي يدفعنا و ُي�صربنا
على كل ال�صعاب �أرانا ن�شبه الدون كي�شوت ديال مان�شا ,رجل يطارد �أحالم الفرو�سية و
النبالة الوردية يف عامل القلوب احلديدية .رغم �أن قلوبنا م�ؤمنة �صابرة بحمد اهلل و قد
جبلتنا احلياة على ال�صرب و املثابرة ,و لكنني �أرى الكثري منا يغتاله الي�أ�س و يتوقف عن
مطاردة حلمه بالنجاح و العلم و ال�شهرة و راحة البال.كان الدون كي�شوت مت�أكد ًا ب�أن حلمه
�سوف يتحقق  ,كان عليه حماربة العمالقة و طواحني الهواء ,كان �صابر ًا مثابر ًا على حلم
يف �صدره حتى �أنه كان يطلق الوعود مل�ساعده �سان�شو بانزا بانه �سوف يعطيه مقاطعة
ليحكمها عندما تنتهي مهمته�.أال نفعل ذلك نحن املتعلمون الطاحمون �إىل العلياء� ,أال نكيل
الوعود للأخ والوالدة والزوجه ,وغالبا ما نخلف وعودنا بحجة �أن احللم مل يكتمل  ,و�أن
الفرحة ناق�صة .املثابرة �شيء جميل وال�صرب مفتاح الفرج لكن يف طريقنا اىل العلي�أ و ارتقاء
ال�سحاب,علينا �أال ن�ؤذي من نحب �أو نن�سى ب�أن حلم من نحب هو �أن يرونا ناجحني� .أولي�س
من حقهم علينا �أن نبذل اجلهد مب�ساعدهم على حتقيق حلمهم �أي�ضا؟
ندعو اهلل تعاىل �أن يطعمنا ما نطمح اليه ,و�أن يكتب لنا ما نتمنى لأنف�سنا ,و�ألآ نظلم بعلم
�أو غري علم من �أحبونا و بكوا علينا و �سهروا الليايل حاملني بيوم جناحنا.
حممود ابو�شو�شة

على �أية حال!!
1 .1النا�س غري منطقيني و ال تهمهم �إال م�صلحتهم� ..أحِ بهم على �أية حال .
�2 .2إذا فعلت اخلري �سيتهمك النا�س ب�أن لك دوافع �أنانية خفية  ..افعل اخلري على �أية
حال .
�3 .3إذا حققت النجاح �ستك�سب �أ�صدقاء مزيفني و �أعداء حقيقني ..اجنح على �أية حال.
4 .4اخلري الذي تفعله اليوم �سوف ين�سى غد ًا ..افعل اخلري على �أية حال .
5 .5ال�صدق و ال�صراحة يجعالنك عر�ضة لالنتقاد ..كن �صادقاً و�صريحاً على �أية حال.
�6 .6إن �أعظم الرجال و الن�ساء الذي يحملون �أعظم الأفكار ميكن �أن يوقفهم �أ�صغر
الرجال و الن�ساء الذي ميلكون �أ�صغر العقول ..احمل �أفكار ًا عظيمة على �أية حال .
7 .7النا�س يحبون امل�ست�ضعفني لكنهم يتبعون امل�ستكربين ..جاهد من �أجل
امل�ست�ضعفني على �أية حال .
8 .8ما تنفق �سنوات يف بنائه قد ينهار بني ع�شية و �ضحاها ..ابن على �أية حال .
9 .9النا�س يف �أم�س احلاجة �إىل امل�ساعدة لكنهم قد يهاجمونك �إذا �ساعدتهم� ..ساعدهم
على �أية حال.
�1010إذا �أعطيت العامل �أف�ضل ما لديك �سريد عليك البع�ض بالإ�ساءة� ..أعط العامل
�أف�ضل ما لديك على �أية حال .
�إعداد مهند �سعود العريفي من كتاب( :العادة الثامنة ل�ستيفن كويف)

كالم العقل

علم اخلاليا اجلذعية هل
يعالج الذكاء املتدني؟
خرج �إلينا علماء البحث يف اخلاليا باكت�شافهم
للخاليا اجلذعية و التي حتتوي على الو�صف
ال�صحي الأ�صلي للخاليا الإن�سانية � ,ألأمر
الذي �شجع البحاثة على �إمكانية عالج هذه
اخلاليا لأمرا�ض الع�صر مثل الإ�صابة بال�سكري
و ال�سرطانات و تبي�ض الدم وغريها و كانت
النتائج مذهلة.و بد�أت تت�أ�س�س يف العامل
املتح�ضر بنوك يتم حفظ هذه اخلاليا فيها و
التي ت�ؤخذ من الأ�سنان اللبنية و من دم احلبل
ال�سري و من لثة الأطفال حتى �إن العديد من
ال�شركات ت�أ�س�ست لتقدم خدمة حفظ هذه
اخلاليا يف هذه البنوك اخلا�صة و ي�ستطيع
الوالدان ا�ستعادتها متى �شاءوا وعند احلاجة
لها يف حال �إ�صابة الإبن مبر�ض م�ستع�صي
ال �سمح اهلل .و لكني يف خ�ضم بحثي عن هذا
املو�ضوع �س�ألت العديد من املتخ�ص�صني يف
هذا العلم عن �إمكانية عالج بع�ض الظواهر
املنت�شرة الأخرى مثل تدين الذكاء �أو خفة
الدم �أو الكرم ووجدت �إنني يف حلم و ل�ست يف
علم.عندما مازحت بهذه الأفكار الدكتور حممد
اجلمعة املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل
العاملي للأبحاث الطبية �ضحك الرجل و قال
�أن هذه نعم ولي�ست �أمرا�ض مطلوب عالجها.
يف كل يوم نعرف �شيئاً جديد ًا و نبحث عن
احللول و ندور يف متاهة االحتماالت و لكن
يبقى الأ�صل ثابتاً وهو البحث و التوا�صل
مع العلم ,ف�أن اال�ستثمار بالإن�سان هو �أكرب
اال�ستثمارات.
�أ .حممود ا�سماعيل
abutoboulm@ksau-hs.edu.sa
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م�سرية حياة تقر�أ من جديد

موقع متقدم جدًا ل�صحافتنا يف قائمة ال�صحافة العربية
املواهب ال�سعودية �أملنا يف �إعادة �أجمادنا العلمية

		

مع الأ�ستاذ حممد �صالح الدين

حوار :عبدالرحمن املغربي
�صقلته جتاربه ال�صحفية ،وخبرِ ر�سالة ال�صحافة و�أهدافها ،و�أحاط بفنونها و�أعبائها ومتطلباتها ..تراكمت هذه اخلربة
عرب عقود من الزمان لت�صنع عل ًما من �أعالمها املرموقة ،ارتاد هذا املجال يف مطلع �شبابه ،ودخله من بوابة �صحيفة (الندوة)
�سكرتريًا لهيئة حتريرها ،كانت البداية من �أعلى ،من موقع امل�س�ؤولية الإدارية واملهنية واملالية ..حمل �أمانة العمل والقلم
ب�إح�سا�س وطني متدفق ..بعقلية متفتحة وثقافة زاخرة ،فكانت ب�صماته وا�ضحة يف �صحيفتي الندوة واملدينة باملنطقة
الغربية ..الأ�ستاذ حممد �صالح الدين �صنعته ال�صحافة �أم �ساهم يف �صنعها؟ ال جدال يف �أنه رمز �صحفي المع لن تتخطاه
�سج َّالت التوثيق ال�صحفي حمل ًّيا و�إقليم ًّيا وعرب ًّيا ،كاتب ر�صني و�إداري ناجح ..ا�ست�أذنته (نب�ض اجلامعة) لتم�ضى معه يف
قراءة م�سرية حياته من جديد ،فوافق رغم ازدحام وقته ،وكانت لنا معه ال�سياحة اللطيفة.
�صالح الدين  ..والأ�سرة

معلم متميز ومنهج عميق

حممد �صالح الدين ،مباذا يذكرك املدر�سة ..ماذا تعني لك؟
هذا اال�سم؟
يذكرين بوجوب حمد اهلل و�شكره ودوام ماذا ينق�ص التعليم حتى يكون �أكرث
فعالية؟
ا�ستغفاره والتوبة �إليه �سبحانه.
عمرك احلقيقي؟ �أبنا�ؤك؟ والدكم تفعيل التعليم يحتاج �إىل �إعداد املعلم املتميز
القادر ،واملنهج العميق الذي يفتح �أمام
ماذا تقول له؟
منار علم وحم�ضن تربية وم�صنع رجال.

عمري احلقيقي هو ما �أنفقته من وقت يف
طاعة اهلل �أو عمل �صالح.

�أبنــــاوك؟

�أبنائي هم� :أمل وعمرو و�سارة وهال.

ماذا تقول لوالديك؟

و�أقول لوالدي كما علمنا القر�آن الكرمي« :
رب ارحمهما كما ربياين �صغريا»

ك�أب ما هي ال�صفات التي تربي عليها
�أبناءك؟

ال�صدق والد�أب يف العمل ،و�صلة الرحم،
واملداومة على العبادة والذكر.

�أعز النا�س ..ملن تقولها؟

دار�سيه �آفاق الفكر وا�ستقالل الر�أي ود�أب
البحث ،ويعد متلقيه خري �إعداد لأن يخالط
ق�ضايا احلياة الكربى ،ويقوم بكل متطلبات
التقدم والنه�ضة وبناء الوطن.

هل ترى �أننا بحاجة �إىل زيادة عدد
اجلامعات؟

ـ نحن الآن ب�صدد بناء �أكرث من ع�شر جامعات
جديدة ،ويف تقديري �أننا يف حاجة �إىل حت�سني
نوعية التعليم الذي تقدمه ،واملناهج التي
تدر�سها ،والأ�ساتذة الذين يعملون فيها،
�أكرث من حاجتنا لزيادة �أعدادها.

هذا امليل بالن�سبة يل يف املرحلة الثانوية
بت�شجيع من �أ�ساتذة اللغة العربية ،حيث
�أ�صدرنا جملة مطبوعة ،وقد تفرغت لهذه
املهنة �شابا يافعا يف جريدة (الندوة) مبكة
املكرمة مهوى الف�ؤاد يف مطلع عام 1379هـ ،مع
ال�شيخني اجلليلني �صالح و�أحمد حممد جمال
يرحمهما اهلل �سكرتريا للتحرير – كما �أ�شرت
اىل ذلك يف ال�س�ؤال ال�سابق – وهو من�صب
مهمته الرئي�سية كما هو معروف ما �أ�سميته
يف �س�ؤالك (املطبخ ال�صحفي) وعنده
ت�صب كل مواد اجلريدة
للمراجعة والإعداد
يف �شكلها النهائي..
ثم انتقلت بعد
ذلك مدي ًرا
لتحرير
جريدة
املدينة املنورة
بجدة.

الأقالم
بداية يف مهوى الف�ؤاد
�إننا م�أمورون بتحري ال�صدق ،فمن املفرت�ض
�أن تكون هذه العبارات نابعة من القلب معربة متى بد�أ ميلك �إىل عامل ال�صحافة؟ ال�صحفية  ..كيف
ومن الذي غذى فيك هذا امليل؟ وهل ترونها؟
عن م�شاعر حقيقية نحو من تقال له.
مكة املكرمة لها ذكريات عميقة معك بد�أت متعاونا؟ �أم مندوب �أخبار؟ �أم منها املفيد املثمر ومنها ما دون ذلك ،وذلك
كاتبا؟ �أم مهنيا متخ�ص�صا (ونق�صد �ش�أن احلياة والأحياء �إىل يوم الدين.
كيف تتذكرها؟
كتاب الأعمدة لهم �صلة بالهم
هي مهوى الف�ؤاد وقبلة الأرواح والأج�ساد ،العمل يف املطبخ ال�صحفي)؟
ومثابة التوبة و�أمن القلوب التي يف تلك هي موهبة تتفتح متى ما �أتيحت لها االجتماعي؟ وكتابة عمود يومي هل
الفر�صة وتوفر جمال املمار�سة ،وقد بد�أ هي متعة �أم م�شقة؟
ال�صدور
لي�س من �شك �أن معظم كتاب الأعمدة
م�شغولون بالهم االجتماعي ،مبعنى م�شاكل
النا�س ومعاناتهم ،كل ب�أ�سلوبه وكل بنهجه،
ولكل وجهة هو موليها فا�ستبقوا اخلريات.
�أما كتابة العمود اليومي فهي متعة وم�شقة
يف �آن واحد ،وهي عند �أ�صحاب الثقافة و�أهل
املعرفة والر�سالة هاج�س ملح ال يكاد يفارقك
ليل نهار� ،أكرث منها عند من ال ميلكون بع�ض
ذلك �أو �أيا منه ،ويف جميع الأحوال� ،أ�س�أله
تعاىل �أن يجعل ما نكتب خال�صا لوجهه و�أن
يتقبل �سبحانه ذلك بقبول ح�سن.

�صحافتنا متفردة

موقع ال�صحافة ال�سعودية من ال�صحافة
العربية من حيث ال�سبق ال�صحفي
والتناول والتحليل واال�ستخدام املتطور
للتقنيات ال�صحفية احلديثة؟

�صحافتنا حتتل – واحلمد هلل – موقعا متقدما
جدا يف ال�صحافة العربية ،ورمبا تتقدم كثريا
من الناحية التقنية على كثري من ال�صحف يف
البلدان العربية ،وت�ستطيع �صحفنا يف الواقع
�أن تعتز بتفردها ب�أ�شياء كثرية ،يف مقدمتها
م�ساحة االهتمام الوا�سع بال�ش�ؤون الدينية،
والتقيد يف جمال الن�شر بالآداب الإ�سالمية،
وعدم الإ�سراف خا�صة فيما تلج�أ �إليه بع�ض
ال�صحف العربية من الإثارة االجتماعية �أو
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اجلن�سية ،باخت�صار �أعتقد �أننا منار�س طوعًا
قد ًرا �أكرب بكثري من غرينا يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية للمهنة ال�صحفية ،مما يليق ببلد
هو مهبط الوحي وقبلة الأمة ومنار الهدى
الرباين للعاملني.

اجلحود والنكران ،هل ت�شعر بهما؟

تلك خ�صلة كريهة يبتلي بها اهلل بع�ض خلقه،
و�صدق اهلل العظيم( :ونبلوكم بال�شر واخلري
فتنة) (وملن �صرب وغفر �إن ذلك من عزم
الأمور) ،ن�س�أله تعاىل �أن يجعلنا �أهال لعفوه
ورحمته وف�ضله ولي�س �أهال البتالئه.

هل ترى �أن احلظ يف جناحك له
املطبوع يتقدم الإلكرتوين
م�ستقبل ال�صحافة الورقية يف مقابل ن�سبة كبرية؟
�أخ�شى �أننا نتجاوز املعنى اللغوي ال�صحيح
ال�صحافة الإلكرتونية؟

نحن نتكلم بطبيعة احلال عن املنطقة
العربية ،ومن ثم ميكن
القول �إن الإقبال على
الإعالم املطبوع
واالعتماد عليه،
�سيظل متناميا
�إىل �أجل بعيد
يف امل�ستقبل،
�إذا �أخذنا يف
االعتبار عاملني
اثنني فقط� ،أولهما
ن�سبة الأمية املرتفعة
لدى ال�شعوب العربية ،وكذلك
بطء منو الثقافة الإلكرتونية (تقنية
املعلومات) يف معظم البلدان العربية ،مقارنة
بنموها يف بلدان مثل ماليزيا و�سنغافورة،
�سالفي الذكر يرتبطان بعوامل
وكال العاملني
ْ
�أخرى متعددة يف جمتمعاتنا العربية� ،ست�ؤخر
�إىل حني اللحاق باملجتمعات املتقدمة �صناعيا
ومعرفيا يف جمال تقنية املعلومات.

ال�صداقات يف ال�صحافة ..كيف
تراها؟

فيها الطيب وفيها الرديء �ش�أنها يف ذلك �ش�أن
ال�صداقات عموما.

مع �أحوال النف�س

يقال �إنك طموح
�أكرث من الالزم؟

لكلمة احلظ ،فن�ستخدم الكلمة مبعنى النجاح
دون بذل ما يوازيه من كد وجهد ،ولي�س ذلك
�صحيحا طبقا لقوامي�س اللغة التي تقول �إن
املعنى هو الن�صيب.
على �أي حال ،نحن كم�سلمني ال ن�ؤمن بهذه
الع�شوائية ،بل نعتقد بالعمل واجلهد و�أن
لي�س للإن�سان �إال ما �سعى ،ثم �أن الأمر كله
من بعد ذلك ومن قبله هلل ،فما �شاء �سبحانه
كان وما مل ي�ش�أ مل يكن ،واملخلوق حمدود
العلم ،فلعلك تظن �أن جناح امرئ من النا�س
مل يقابله جهد ،و�أنت واهم ال تدري ماذا فعل
حقا �أو مل يفعل.

طفرة
وانفجار

كيف ترى
م�ستقبل
الثقافة يف
بلدنا؟

ال�سعودي يف حديثه جلريدة ال�شرق الأو�سط
من �أن امل�شهد الروائي املحلي يعي�ش مرحلة
الطفرة واالنفجار ،حيث و�صل عدد الروايات
التي طبعت اىل  ،300ويعترب ذلك م�ؤ�شرا
خطريا على اال�ست�سهال واخلفة والثقة
العمياء ب�أن (�أي كالم) �صالح وقابل �أن
يدور يف مطحنة الن�شر حتت م�سمى رواية،
و�أن الرواية املكتوبة يف الفرتة الأخرية،
تعتمد غالبا العزف على وترية التابو
اجلن�سي والديني ب�شكل مبا�شر وفج ،دون
م�سوغ فني �أو �صنعة تنه�ض بها من املنت
�إىل املبنى ،و�أن رواية �إخراج الأح�شاء
ا�ستنفدت �أغرا�ضها.

هزال كثري من املن�شور

بعد وجهة النظر هذه ،ما هي املعايري
وال�ضوابط لـ (فرملة) الإنتاج الغث
لبع�ض الهواة �إن جاز التعبري؟
وحلماية الن�شء والقراء من التهام مثل
هذا ال�سيل الذي يرتكز على الإثارة
على اختالف جماالتها؟ وما هي اجلهة
املنوط بها
وقاية للمجتمع
من الت�أليف
الو�ضيع؟
مستقبل مبشر للثقافة

تلك يف الدرجة
الأوىل هي مهمة
في بالدنا ،رغم وجود
ر�ؤ�ساء حترير
�صحفنا ،التي
ماء
هو م�ستقبل سراب يحسبه الظمآن ً
متثل �أهم نوافذ
طيب مب�شر بكل
الن�شر ،خا�صة
خري �إن �شاء اهلل
تعاىل ،رغم كل ما يطفو على ال�سطح من �سراب للنا�شئة من املت�أدبني ،الذين يتطلعون لأن
يح�سبه الظم�آن ماء ،فالبلد مليئة بالعلماء يدخلوا يف �سلك ال�شعراء �أو كتاب الق�صة
والباحثني واملثقفني ،وقد �أعجبني كثريا ر�أي والرواية ورمبا نقاد الأدب ،فينبغي �أن
الأخ الأ�ستاذ عبد اهلل ال�سفر الناقد وال�شاعر يتوفر لكل �صحيفة مرجع معترب من �أ�ساتذة

الطموح خ�صلة
كرمية حممودة
ي�ضعها اهلل يف قلوب
من ي�شاء من عباده،
وهو �أمر ال يقا�س
بالزيادة �أو النق�صان،
و�إمنا باجلدارة
واال�ستحقاق.

هل دخلك القنوط
يوما؟

لقد �أدبنا �أبو الأنبياء
�إبراهيم عليه ال�سالم،
حني رد على �ضيفه من
مالئكة الرحمن( :قال
ومن يقنط من رحمة
ربه �إال ال�ضالون).
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الطموح خ�صلة ال تقا�س بالزيادة �أو النق�صان ،و�إمنا باجلدارة واال�ستحقاق.
ا�ستخداما وام ُتهنت معنى
الإبداع كلمة اب ُتذلت
ً

هذه الفنون ،لو�ضع �ضوابط الن�شر ،وتقدمي
الن�صح له�ؤالء النا�شئني ونقد �إنتاجهم ،قبل
ن�شره على النا�س .لعل خري مثال ملا �أقول هو
كتاب« :ما هكذا يكتب ال�شعر» لأ�ستاذنا علي
ح�سن العبادي ،الذي ك�شف فيه هزال الكثري
مما ين�شر يف �صحفنا على �أنه �شعر عربي،
وغلبة املجاملة و�سهولة االجرتاء على الن�شر.
كذلك هي مهمة
ر�ؤ�ساء الأندية
الأدبية،
وكليات
اللغة العربية
وخمتلف
�أجهزة الإعالم
التي يجب �أن
يكون لديها
حمررون
متخ�ص�صون �أو م�ست�شارون من �أ�ساتذة
الأدب والنقد امل�شهود لهم بالكفاءة.

التي ت�ستطيع ابتكار مواد من واقع البيئة
الثقافية العربية الإ�سالمية ،وال تعتمد على
ترجمة الإنتاج الأمريكي والأوروبي ملا يف ذلك
من خطر �شديد على النا�شئة وهم يف مرحلة
التلقي التي تت�شكل خاللها قيمهم االجتماعية
وثقافتهم الأ�سا�سية ،و�أعتقد �أننا يف الطريق
لالهتمام بهذا املجال بالغ الأهمية.

رواية إخراج األحشاء
تستنفد أغراضها
ر�سالته؟

ت�ضخم الذات
�سمة بع�ض
ال ُك َّتاب

هل يرى الكاتب
�أحيانا نف�سه يف
كتاباته؟ �أو
يتمدد عليها
لإظهار ذاته
عو�ضا عن

يحدث هذا بطبيعة احلال ،خا�صة ملن يبتلى
النادي الأدبي بجدة ،ماذا قدم لل�ساحة بت�ضخم الذات و يتطلع بطبعه للثناء ،ويفتقد
الثقافية؟
الرقابة الذاتية التي تقف ب�صرامة دون حظوظ
لقد قدم النادي الأدبي يف جدة الكثري� ،سواء النف�س� ،أن تت�سرب ل�سطور الكاتب فتوجه
يف �إ�صداراته الدورية املتميزة �أو من�شوراته ،ر�أيه ،ومتلي عليه اختيار بع�ض موا�ضيعه.
�أو يف ن�شاطاته الثقافية ،ولو �س�ألت قياداته كل ذلك ال ميكن �أن مير ب�سهولة يف بيئة �صحية
ال�سابقة واحلالية وكلهم �أخوة كرام ،لقالوا دون �أن يتعر�ض للنقد �سواء من امل�س�ؤولني
لك �إنهم غري را�ضني ،و�أنهم كانوا يطمعون عن املطبوعة التي ين�شر فيها الكاتب� ،أو من
يف تقدمي املزيد .قد يقول قائل �إن النادي مل زمالئه الكتاب والأدباء ،ورحم اهلل الأ�ستاذ
يفلح يف ا�ستقطاب جمهور الأدباء واملثقفني� ،أحمد ح�سن الزيات الذي �أرجع الكثري من
وهذا �صحيح ،ولكن ال�سبب عوامل كثرية هذه الظواهر خا�صة تدين م�ستويات الإنتاج
�أغلبها لي�ست م�س�ؤولية النادي.
الأدبي� ،إىل ما �أ�سماه �سهولة الن�شر و�إغ�ضاء
النقد ،وذلك يف
جماالت
كتابه « دفاع
ا�ستثمارية
عن البالغة»
�ضخمة
الذي ن�شره
اإلبداع كلمة ابتذلت
هل تعتقد
قبل  70عاما.

استخداما وامتهنت معنى

يف �إمكانية
دخول
ر�أ�س املال
الوطني
�إىل جمال
�صناعة �أفالم تربوية للأطفال؟
�أم ترى �أنه قد ال يغامر باقتحام مثل
هذه ال�صناعات التي قد ال جتد �سوقا
رائجة؟

العك�س هو ال�صحيح ،ذلك �أن جمالت الأطفال
والأفالم واملواد الرتبوية �أو التعليمية لهم،
هي من �أ�ضخم جماالت اال�ستثمار يف الع�صر
احلديث ،لكن ما ينق�صنا يف الواقع ،هو
الكفاءات الفنية املتخ�ص�صة يف هذا املجال،

1/31/09 5:15:10 PM

العاقل يتعلم من حميطه

ملاذا نحن لدينا ثقافة التكرمي بعد
الرحيل وال�شواهد كثرية؟

ـ لي�س ذلك �صحيحً ا على �إطالقه ،فهناك
العديد من جوائز التكرمي من امل�ؤ�س�سات
والأندية واجلامعات تعطى لأهل الإجناز

ثالث باقات ورد

ثالث باقات ورد ملن تهديها؟

ي�ستحق الباقة الأوىل بجدارة اجلراح املتميز
معايل الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة
املدير العام التنفيذي لل�شئون ال�صحية
باحلر�س الوطني على �إجنازاته الطبية التي
ال ت�ضاف �إىل ر�صيد اململكة فح�سب ،بل �إىل

�شخ�صيات ت�أثرت بها..

ي�صعب كرثا تعداد من ت�أثر بهم املرء يف
حياته ،فالعاقل يتعلم من كل من حوله
�صغريًا كان �أم كبريًا ،ويعي�ش منفتح القلب
والعقل لكل جديد من الر�شد واخلري حتى
�آخر حلظة يف حياته ،ولي�س هناك �إن�سان
�إال وفيه خ�صلة من خ�صال اخلري ت�ستحق
التقدير والتلقي ،لكني �أجد من الواجب ـ وقد
�س�ألتني عن ذلك ـ �أن �أقول ب�أين �أدين بف�ضل
كبري ال ين�سى لل�شيخني اجلليلني �صالح
و�أحمد حممد جمال يرحمهما اهلل ،فقد كانا
من خالل جريدة الندوة املح�ضن الفكري
واملهني الأول يف حياتي ،ويف �سن مبكرة
جدًّا جزاهما اهلل عني خري اجلزاء.

كتابان ودعوة �صادقة

�أف�ضل هدية �أدبية و�صلتك؟

كتاب (دفاع عن البالغة) للأ�ستاذ �أحمد ح�سن
الزيات يرحمه اهلل ،وقد تف�ضل ب�إهدائه �إيل
ال�شيخ �أحمد ح�سن فتيحي جزاه اهلل خريا.

�آخر كتاب قر�أته؟
ديوان نق�ش على املاء لأخي ال�سفري ال�شاعر
حممد �صالح باخطمة.

يقال �إن الكتاب

يف الغرب لهم جهة كرمتك  ..ماذا تقول لها؟

الكثري من املال
وال�شهرة.

�إنك تتحدث
عن جمتمعات بالغة الرثاء ،موغلة يف التقدم
العلمي وال�صناعي ،ق�ضت على الأمية منذ
قرون �أو �أكرث ،كما �أن �أجهزة �إعالمها وقنوات
ثقافتها قادرة وغنية ،فاملقارنة بيننا فيها
الكثري من الظلم ،و�إن كان هناك بع�ض
ا�ستثناءات من القاعدة.

هذا ر�أيه فا�س�ألوه

موقف ال تن�ساه..

امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده امللك في�صل
يرحمه اهلل يف لندن يف نهاية زيارته الر�سمية
لربيطانيا ( مايو  )1967وا�ستمر حوايل 3
�ساعات ،حاول خاللها ال�صحفيون الربيطانيون
ا�ستفزاز امللك في�صل لريد على تهجمات الرئي�س
عبد النا�صر �آنذاك ،ف�أبى يرحمه اهلل ،وكلما
قالوا له �إن عبد النا�صر قال عنك كذا وكذا ،رد
قائال :هذا ر�أيه ،في�س�ألونه ما هو ر�أيك �أنت؟
فيقول الرئي�س عبد النا�صر �أخ كرمي وزعيم
عربي كبري ،وهكذا اىل نهاية امل�ؤمتر.

على هواة مبتدئني ،اقتحموا ميدان الأدب
والثقافة والفكر ،دون �أن يكون لهم ن�صيب
يذكر من كل ذلك.
�إن الإبداع لغة هو اخللق على غري مثال
�سبق ،و�إن املرء لي�أ�سى وهو يرى �إطالق
هذه ال�صفة على كل من هب ودب.

من الأحياء ،ولرمبا نحتاج �إىل املزيد لكن
الت�أين والق�صد يف كل ذلك هو خري من العجلة
والإ�سراف.

ر�صيد العرب وامل�سلمني ،والباقة الثانية
ملعايل الدكتور بندر بن حمزة حجار على ما
�أجنزه خالل رئا�سته للجنة حقوق الإن�سان
من جهد متميز ومواقف كرمية ،تكافئ مكانة
هذه احلقوق يف دين اهلل و�أهميتها حلياة
النا�س جزاه اهلل خريا� ،أما الباقة الثالثة
فللجيل اجلديد من املوهوبني ال�سعوديني
الذي �سجلوا خمرتعات جديدة داخل اململكة
وخارجها ،فهم الأمل يف �إعادة �أجمادنا العلمية
وتقدمنا التقني ،و�سبق الأمة يف الريا�ضيات
والطب والفلك وغريها من العلوم.

تعلمنا من ال�سنة ال�شريفة �أن نقول ملن �أح�سن
�إلينا :جزاك اهلل خريا ،خا�صة �إذا كان املرء
غري قادر على مكاف�أة من �أح�سن �إليه.
على �أن للتكرمي �صورا �شتى ،لعل �أف�ضلها
دعوة �صادقة بظهر الغيب يف حلظة
ا�ستجابة� ،أو كلمة طيبة ت�سمعها �أو تتلقاها
ممن ال تعرف.

الإبداع  ..كيف تراه؟

ماذا تعني كلمة االبداع؟

هذه كلمة ابتذل الكثريون ا�ستخدامها
وامتهنوا معناها ،حتى �أ�صبحت تطلق
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العملة ذات الوجه الواحد

يقول حبيبنا �صلى اهلل عليه و�سلم( :الكيِّ�س من دان نف�سه وعمل ملا بعد املوت) .امل�سلم
ي�ؤمن ب�أهمية االرتقاء بذاته يف جميع جوانب حياته ،على �صعيد �إميانه ،جمتمعه ،ثقافته،
�أمته .وال يت�أتى ذلك �إال ملن انطبق عليه و�صف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بـ “الكيِّ�س”؛
وهو من يف ِّت�ش يف �أعماق حياته �أهي يف امل�سار ال�صحيح �أم ال؟ ي�أتي ذلك تبعاً للهدف الأ�سمى
واملق�صد العظيم وهو الفوز بر�ضا اهلل – عز وجل – يف الدار الآخرة.
م�ضى عام ب�أكمله وبد�أ العام اجلديد وذهبت بع�ض �أيامه ،وال يزال بع�ضنا يت�شبث بحياة
فارغة املعاين مليئة بال�سلبيات ،ال يريد �أن يح ِّرك �ساكنا ،وك�أنه قد جبل على ذلك ،دعونا
نعيد النظر يف عالقاتنا مع خالقنا ،هل هي يف �صعود واقرتاب �أم يف نزول وانحدار ،دعونا
كذلك نغيرِّ من و�ضعنا يف �صداقاتنا ونزنها مبيزان احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل حتى ت�سمو
امل�شاعر ،ولنكن قادرين على الإيفاء بحقوق تلك ال�صداقة .تع ًُّلمنا ،هل مازلنا نر�ضى بالقليل
من التح�صيل؟! البد لنا �أن نتفوق وننا�ضل من �أجل ك�سب �أعلى مراتب التح�صيل والتميز
يف ذلك .ماذا عن تغذية عقولنا ؟! قراءة ن�صف �ساعة يومياً على الأقل واال�ستمرار عليها
جتعل �أذهاننا متوقدة ترغب يف املزيد.
�أمتنا ماذا قدمنا لها؟! لقد �أ�سلم �سعد بن معاذ ـ ر�ضي اهلل عنه ـ وعمره ثالثون �سنة ،ومات
وله من العمر �ست وثالثون �سنة ،واهتز ملوته عر�ش الرحمن ،فلنقدم لأمتنا �شيئاَ ولو كان
ب�سيطاَ؛ ولكن ال �أمد له        .
�إن هذه التغيرُّات وغريها حتتاج منا �إىل ال�صدق يف نوايانا مع اهلل ،وتخلي�صها مما ي�شوبها،
ومن �صدق مع اهلل �صدق اهلل معه ،فهيا بنا �أيها الكرام لنحدث تلك القفزة النوعية يف حياتنا
معنى نعي�ش من �أجله .وفقكم اهلل لكل خري .
حتى يكون لها ً
عبد اهلل القحطاين  -كلية الطب

الطب بالعربية
تتجه الدعوة يف �أكرث من حمفل لتعريب املناهج
العلمية يف اجلامعات بهدف �إ�ستخدامها لغة
موحدة يف عملية التعليم جلميع التخ�ص�صات،
مع ذلك جند �أن جامعاتنا حال ًّياً تق�صر
�إ�ستخدام اللغة العربية على التخ�ص�صات
النظرية وال�شرعية ،بينما لغة التدري�س
يف التخ�ص�صات العلمية ـ ومنها العلوم
ال�صحية ـ هي اللغة الأجنبية ،الإجنليزية
على �سبيل املثال ..من هنا يتبادر �إىل الذهن
الت�سا�ؤل التايل :هل نحن عاجزون عن تدري�س
التخ�ص�صات العلمية بلغتنا الأم؟
من املعروف �أن اللغة �أداة للتفكري ،كما �أنها
و�سيلة للتعبري عما يدور يف خاطر الأن�سان
من �أفكار ،وهي �أي�ضاً نف�س الأداة التي متكن
املبدع والعامل من نقل خرباته و�أفكاره،
ف�إذا �سلمنا بذلك؛ فهل فكرنا باملبدعني
الذين خجلوا من تقدمي �أطروحاتهم العلمية
للمناق�شة ب�سبب عدم قدرتهم على التعبري
عنها ب�شكل كامل باللغة الأجنبية؟ هل فكرنا
بغري املتخ�ص�صني من العامة ممن يرغبون
يف االطالع على �آخر امل�ستجدات العلمية يف
ال�ساحة.ميكننا �إ�ستلهام احللول مل�شكالتنا
من خالل �إطالعنا على تاريخنا الإ�سالمي
العريق ،ففي الع�صر العبا�سي �أ�س�س اخلليفة
امل�أمون( :دار احلكمة للرتجمة) تركزت
مهمتها يف نقل وترجمة معارف الأمم الأخرى
�إىل العربية ،وكان مينح على ترجمة الكتاب
الواحد ما يعادل وزنه ذهباً ،واليوم يبحث
املرتجم عن جهة ما لن�شر �إنتاجه!! و�أدى
هذا الت�شجيع والتحفيز �إىل ازدهار حركة
الرتجمة يف ذلك الع�صر� ،إذ مل تكتف الدولة
الإ�سالمية وقتذاك باال�ستفادة من معارف
الآخرين؛ولعل من �أهم �أ�سباب ت�أخر نه�ضتنا
العلمية يعود �إىل �إرتباط علومنا باللغات
الأجنبية؛ �إذ املعروف �أن �أي �أمة تن�شد بناء
ح�ضارة متميزة؛ البد لها من ا�ستخدام لغتها
يف جميع �ش�ؤونها .فبعد هزمية اليابان يف
احلرب العاملية الثانية ر�ضخت لكل ال�شروط
القا�سية التي �أملتها عليها الدولة املنت�صرة؛
لكنها مل تتخل عن لغتها القومية كلغة تعليم
رئي�سية رغم نظامها الكتابي املعقد ،ومتكَّنوا
يف فرتة وجيزة من نقل �أغلب العلوم الأوربية
�إىل لغتهم،مما �أدى �إىل التطور الهائل الذي
ت�شهده بالدهم الآن�.إ ًذا ميكننا تلخي�ص
املعوقات الفعلية لتدري�س العلوم ال�صحية
باللغة العربية يف الآتي:معوقات نف�سية و
معوقات م�ستقبلية.
عبد الوهاب ال�سلمي  -ال�شئون الإدارية
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�أ�شرقت ال�شم�س معلنة عن بدء يوم جديد،
ت�صفحت جريدة ال�صباح �أطالع العناوين
ال غري ،وقعت عيناي على عنوان�« :أن�سباء
املر�ضى النف�سيون يتخلون عنهم ويغريون
�أرقامهم» مل �أحتج لقراءة املو�ضوع كي
�أعرف �أكرث؛ ف�أنا �أعرف هذه النظرة جيدًا.
�شخ�ص ما يعي�ش حياة م�ستقرة �أو �شبه
م�ستقرة ،يجل�س يف مكتبه يلوم الأخرين
ويطلق الأحكام دون الأخذ بالأ�سباب ،مع
�أين �أعرف جيدًا �أن املو�ضوع غري �أخالقي
لكني �أقدر الأ�سباب.
ففي الواقع قد تجُ رب الظروف الأهل على
اتخاذ هذا النوع من القرارات! فبع�ض
املر�ضى مث ًال يتماثلون لل�شفاء بعد 25
�سنة نظرا لبطء ال�شفاء للمر�ضى النف�سني
عامة ،ويف هذا الوقت يكون �أبواه قد ماتا,
ومل يتبق غري �إخوان و�أخوات متزوجني و
م�ستقرين ،ورمبا كانوا هم �أنف�سهم مر�ضى
�أو كبا ًرا يف ال�سن ,بل ورمبا غري قادرين
على �إعالة املري�ض ماديًا ،و�أ�سو�أ من هذا

وذاك �أن تكون لهم جتارب �سيئة مع املري�ض
�ساب ًقا‘ ك�أن يكون قد خرج وعاوده املر�ض
لعدم انتظامه �أو امتناعه عن �أخذ الدواء،
ففي هذه احلالة ي�صبح خط ًرا على نف�سه
وعلى املجتمع ،فمن املمكن �أن ينتحر� ،أو
�أن يقتل �أحد �أفراد الأ�سرة� ،أو رمبا �سبق
�أن �سبب �أذى فعليًّا لأحد �أفراد املنزل مما
�شكل �صورة مرعبة له يف �أذهان اجلميع من
داخل املنزل و خارجه.
� 25سنة ماذا تبقي منه كي يعطي املجتمع؟
وماذا ميكن �أن ي�أخذ منه؟ ال �أدري � ..إن الو�ضع
�صعب ،حتى العاملني يف هذا املجال يجدونه
ً
وحمبطا؛ فما بالك بالأهل امل�ساكني
�صعبًا
الذين ال علم لهم وال خربة؟
�أنا ال �أرفع اللوم عن الأهل وال �ألومهم بالكامل؛
لكن على الرغم من هذا وذاك لي�س علينا �أن
نحكم ب�أن امل�سرحية فا�شلة دون �أن نعرف
ماذا يدور وراء الكوالي�س؟!!
ر�ؤى �صربي ق�صا�ص
كلية التمري�ض  -الريا�ض

رائحة امل�ست�شفيات ..
بعد �صخب احلياة من خلف كتب الريا�ضيات والكيمياء والأحياء
والفيزيا والنحو ،جئت ببقايا �أرقام ودرجات لعبت بها �أ�صابع
امل�صححني� ،إنتهى الطابور ال�صباحي و�إذاعة املدر�سة اململة
وموا�ضيعها املكررة وخالفات الطالبات على امليكروفونات على
م�سمع اجلميع ،رن جر�س احل�صة ال�سابعة  ،رفعت ر�أ�سي عن طاولة
الف�صل املمتلئة ب�شخبطات ال�صبا وحكاوي التنتهي عن الأبلة وفالنة
وعالنة وبع�ض الر�سومات ل�صديقتي فايزة يف ح�ص�ص الفراغ ،الدرج
مليء بق�صا�صات الورق من هناء وعبري تناقلناها يف �أوقات ال�س�أم
يف ح�صة الريا�ضيات ،م�سحت بقايا الطبا�شري عن ر�أ�سي وكتفي
وتزاحمنا على الدرج ال�صغري..بعد �أ�شهر قليلة ،ال�ساعة التا�سعة
�صباحً ا ،بيدي بطاقة االمتحان ،جل�ست يف �آخر «كال�س  »3يف الزاوية
بال�ضبط وبجانبي النافذة الكبرية تطل على منظر جميل� ،أ�شجار
وورود ،لكن الرائحة �صعبة ،رائحة امل�ست�شفيات.
الوقت ت�أخر وال�سيارة عالقة يف الزحمة عند �إ�شارة احلر�س ،ال�ساعة
 10و� 10صباحً ا� ،سيدة تلب�س املعطف الأبي�ض تنادي يف هدوء :فالنة
فالن الرجاء احل�ضور �إىل املقابلة ال�شخ�صية ،اليوم حفلة املبتدئات
وتعريف بالربنامج باللغة «االنقليزية» ،فكان املجال لكي �أ�سرح
بفكري بعيدًا بعيدًا لأين مل �أفهم حر ًفا واحدًا! كل الذي فهمته �أنها
بداية جديدة متاما ،ف�أنا اليوم طالبة يف كلية التمري�ض باحلر�س
الوطني ،فبعد روائح البخور العطرة والقهوة العربية التي تفوح
من غرف املدر�سات كل �صباح قبل احل�صة الأوىل؛ تكاد تكتم �أنفا�سي
ً
خمتلف،
هذه الرائحة الغريبة! رائحة امل�ست�شفيات!! كل �شي كان
�أيام �صعبة مررت بها ،يئ�ست فيها كثريًا ،ت�أملت ،دعوت ربي كثريًا..
بكيت� ..شكوت  ..مللت ..ف�شلت  ..وجنحت  ..بل كانت هذه الكلية

كالبطل يف بع�ض الأفالم يق�سو عليك كثريًا ،وتكرهه كثريًا ،ويف
�آخر م�شهد تكت�شف �أنه كان يحبك ويعطف عليك ويريد لك النجاح
و�أنت ال تدري ،نزلت �إىل امل�ست�شفى ور�أيت املر�ضى،عاي�شت
جتارب قوية �أثرت يف حياتي وعلمتني الكثري وال زلت �أتعلم .لن
�شخ�صا تائهًا
�أن�سى تلك الدعوات حني �أ�ساعد �أحد املر�ضى �أو �أدل
ً
يف ممرات امل�ست�شفى ،والزلت �أذكر �أنه يف بداية درا�ستي ويف �أحد
�أيام التطبيق يف امل�ست�شفى؛ ناداين �أحدهم (دكتورة ..دكتورة..
وين الطوارئ) فطار قلبي فرحً ا (و�صدقت نف�سي) ،و�أعجبتني
كلمة دكتورة ،ف�أ�سرعت �إىل اخلريطة التي معي و�أو�صلته �إىل مكانه.
�أما اليوم لو عاد و�س�ألني دكتورة دكتورة؟ لأجبته بكل فخر :هال
ياعم� ،أنا ممر�ضه اقدر �أ�ساعدك ب�شي؟ علمتني درا�ستي التمري�ض
يف م�ست�شفى احلر�س الوطني م�ساعدة النا�س ورحمتهم � ،أن �أعتني
باملر�ضى وك�أنهم �أهلي ،ويعاملوين هم باملثل� ،أتنا�سى ال�صعاب� ،أقهر
احلزن� ،أجتاوز الأمل لأ�سمع �أنينهم و�شكواهم� ،أ�شاركهم همومهم
و�أداوي جراحهم ،و�أدافع عنهم دائمًا و�أقف �إىل �صفهم با�ستمرار،
علمتني �أال �أ�سمح لأحد بالق�سوه عليهم؛ بل �س�أق�سو عليه ،وال �أ�سمح
لأحد ب�أن يعاملهم بغري ما ي�ستحقون ..الرحمه واحلنان والعطف
والتفهم هو ما ي�ستحقون.
كل �شيء يف هذا امل�ست�شفى يعني يل الكثري  ،تعلمت منه خربة
وجتربة �ستالزمني حتى �آخر يوم يف حياتي ،غريتني هذه الدرا�سه و
الكلية وامل�ست�شفى ،غريتني كثريًا� ،أما ما مل يتغري هو �شعوري من
�أول يوم جتاه ذلك ال�شيء الغريب الذي ي�سبب يل الكحة وي�شعرين
بالغثيان � ..إنها رائحة امل�ست�شفيات.
�س�سرت ( - )sisterكلية التمري�ض

همزة و�صل عرجاء
يف جويف ت�سا�ؤل!؟ و�إنه لأمر غائم ،يكتنفه غمو�ض وحرية ،و�إنيّ حتدّثت عنه من زاويا ومرايا �أخرى ،ولكني منا�ضل �أكره ال�صمت حني
�أرى اخلط�أ ،ولأن�ضم �إىل حزب املعار�ضة مبا �أن املع�ضلة قابلة للتمحور واالنقالب �إىل �أمر �صائب ما "�أت�شقلب" حوله هو " االنحطاط
الأدبي " من الكاتب وموقف الدور النا�شرة والرقابة الأدبية من هذا الأمر  ,فهم هرم ثالثي يكونان حزمة ثقافية ابتدائية  ,لكي تنطلق
ك�صاروخ ج ّوي �إىل املكتبات وتغ�سل �أدمغة قارئه  ,فحني تقر�أ رواية �أو جمموعة ق�ص�صية يف بع�ض الأحيان ت�ستغرب عما يق�صد فحواها
؟  ,وما الهدف من اللعب على �أمور الغريزة !؟  ,وك�أن املكتبات ممول �آخر �إىل الإباحية ! ,والكتاب هذا الكيان املمتع  ,الذي �أراه هبة من
اهلل للب�شر  ,لكي ت�سود بينهم لغات وطرق �أخرى للتوا�صل  ,ون�شر ثقافات ور�سائل ل�سائر بقاع العامل � ,أ�صبح �أي�ضاً طريقة �أخرى لن�شر
مفا�سد وطرق للمجون  ,فلماذا املجون !؟  ,ملاذا حني يبا�شر " بع�ض " الك ّتاب �إىل البدء بالكتابة يجعل للدناءة وقعاً بكتابه ؟ فهل لأنه يعلم
ب�أن ما يف�ضله " بع�ض " القراء هو هذا النوع من الكتابة ؟!.لأغو�ص يف بحر النقا�ش �أقول ب�أن الكتابة لأمر مقد�س يف مذهب الثقافة  ,وعلينا
كمعتنقي هذا املذهب �أن ال نفرط مب�سلمات الثقافة  ,و�أال نعر�ضها لتدني�س �ضعفاء النفو�س  ,فحني يكتب م�ؤلف ق�صة كانت �أو رواية يحر�ض
له ال�شيطان ب�أنها لن تنت�شر �إال �إذا و�ضع عليها بهارات اجلن�س والإثارة  ,وامل�ؤلف بغبائه ي�ضع اللوم ب�أن ال�سوق يريد هذا ف�أه ًال برغباتهم !
 ,و�أ�صحاب دور الن�شر يلوحون ب�إح�صائيات ب�أن الروايات اجلن�سية الأكرث مبيعاً !  ,ونحن كدور ن�شر نلبي احتياجات ال�سوق !  ,والرقابة
الأدبية همها �أمور �أخرى  ,املهم لديهم �أال يكون الكتاب ذو طابع يثري بلبلة هم بغنى عنها  ,ويتغا�ضون النظر عن البلبلة الروحية !  ,فهم
بهذا برتوا �ساق التوا�صل يف ذاك الهرم الثالثي  ,الذي يرى وبو�ضوح ب�أن همزة الو�صل مبا بينهم عرجاء  ,تتمايل خطى التقارب مبا بينهم
بزوبعة هيجاء !  ,و لوم كبري على الرقابة الأدبية يف كل دول العامل  ,لأنهم تغا�ضوا عن �أمور الطهارة و�ش ّرعوا بوابة القلعة واجلمل دخل
مبا حمل!.هذا احلراك احلامي بني القلم والطابعة  ,ما و�صل �إىل هذا الوادي �إال ب�سبب ذوقنا املعا�صر ال�سطحي  ,قبل �أن ن�ضع اللوم على
�أحد لن�ضعه على �أنف�سنا! فنحن �سبب النجاح لهذا النوع من الأدب و�سبب تفوق هذا الذوق على جهابذة الذوق الأدبي الكال�سيكي� ،أرجو
من �أي �شخ�ص يحبذ هذا النوع من الكتب �أن يقتنع بفكرة ت�ساوي الظاهر مع الباطن! ف�إن كان باطنك يريد �أن تن�شر ما تقر�أه من �إباحية
على �أر�ض الواقع؛ فكن �أنت �أول دفعة ل�س ّرية ال�شيطان ،و�أبد�أ بتلك الأفعال وانظر للعواقب!.
عبداهلل معيوف العنزي  -العالج التنف�سي

�إطاللــــة من جــــدة
التكرمي  ....والوفاء
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*
قر�أت كلمة معايل الأ�ستاذ الدكتور نا�صر ال�صالح مدير جامعة �أم القرى �سابقاً عن ال�شيخ
عبد اهلل اخلليفي �إمام وخطيب امل�سجد احلرام ـ رحمه اهلل ـ جاءت كلمة معاليه �ضمن �سل�سلة
ال�سري والآثار العلمية للجنة تكرمي رواد مكة املكرمة التي توقف ن�شاطها الآن.
كانت تلك مبادرة �إن�سانية رائعة خرجت من جامعة مرموقة ،وعنيت بتكرمي الرواد من لهم
ب�صمات على العلم ،وهو برنامج بد�أته اجلامعة �إبان �إدارة معايل الدكتور ال�صالح تخليد ًا
لأثار ه�ؤالء و�إبداعاتهم ..وي�شمل التكرمي علماء ومفكرين ورموز تربية وتعليم ،ويع ُّد هذا
عم ًال نبي ًال وفا ًء وعرفاناً جليل يع ُّز تكراره ،جيل قدَّم ع�صارة جهده و�أفكاره املباركة ونذر
نف�سه ووقته خلدمة دينه ووطنه .و�أود القول بكل �صدق و�صراحة و�شفافية �إن جلنة
التكرمي هذه تبذل جهود ًا مقدرة الختيار الرواد املتميزين اعرتافا بف�ضلهم و �إ�سهاماتهم يف
و�ضع لبنات النه�ضة الأدبية .وقد تابعت باهتمام تكرمي �شخ�صيات علمية رفيعة من �أمثال
العالمة ال�شيخ عبد اهلل بن حميد والد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى والأديب الرائد الأ�ستاذ
حممد �سعيد عبد املق�صود خوجة ،وال�شيخ اخلليفي ،والأ�ستاذ �صالح جمال وغريهم كثري.
وكان لهذه اللجنة دور كبري يف تعريف اجليل اجلديد بتلك النماذج التي �أ�سهمت بكل �صدق
و�إخال�ص يف كثري من املجاالت ،وتوقف التكرمي عند حممد عبد الرزاق حمزة ،والأ�ستاذ
عبد اهلل عريف ،ثم ف�ضيلة ال�شيخ ح�سن م�شاط .وقد حزنت كثريًا لإيقاف هذه اللجنة؛
ال�سيما �أنها ت�ضم نخبة من �أ�ساتذة لهم خربة يف معرفة كثري من الأ�سماء.لقد ح�صدنا ثمار
الناحية العلمية له�ؤالء الرواد يف حياتنا العلمية والأدبية املعا�صرة ،و�أ�سهبنا يف الكتابة
عن �إعادة هذا الربنامج ورجوع هذه اللم�سة اجلميلة من جامعة �أم القرى ،ودعونا �إىل
موا�صلة اللجنة لإعمالها وفاء ًا وعرفاناً جليل العلم واملعرفة؛ الن تكرمي الرواد واملبدعني
ي�شكل نقطة مف�صلية يف اهتمام ورعاية الدولة للرواد من �أبنائها ،وال �شك �أن للتكرمي
مذاق ومنط خا�ص ،و�آمل �أن يت�سع �صدر من يقر�أ كلماتي وي�ستمع لت�أكيداتي ب�أن تكرمي
الرواد يع ُّد ح ًّقا �إ�ضاءة جديدة يف م�سرية امل َك َّرمني.فمن �أفنى عمره خلدمة وطنه يف �أكرث
من جمال واجتاه؛ ٌّ
حلق علينا ب�أن ُن�شعره بالوفاء والتقدير ،فهذا العهد هو عهد احلب
واخلري الذي يحظى فيه املبدعون والرواد ببالغ الرعاية واالهتمام ،فر�سالتي موجهة �إىل
العزيز معايل الدكتور عدنان وزان مدير جامعة �أم القرى هذا الرجل الذي يقابلك ب�أريحية
وب�شا�شة وكلمة طيبة ،وب�صماته وا�ضحة على هذا ال�صرح التعليمي ..هذه كلماتي لكم
يا معايل الدكتور و�أنتم ت�شهدون �صفحة من �صفحات الإبداع والنجاح وال�شموخ ،و�أملي
�أن ت�ستعيد اللجنة مهماتها املتعلقة بتكرمي الرواد حتى يعرف اجليل اجلديد تلك الأعالم
النا�صعة املحبة للوفاء وال�صفاء.
* مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية -القطاع الغربي

الأمنيات!!..
كنا جمموعة �صديقات نفعل ما تتقنه الن�ساء
عادة ويناف�سنا عليه الرجال �أحيانا ،وهو فن
احلديث واملناق�شة واجلدال حديث يدور
حول الأمنيات ،كل واحدة منا ت�سرد قائمة
من �أمنياتها ،ن�ستمع لها ونبت�سم ،توليت
�إدارة دفة احلديث ،تتكرر الأ�سئلة «ما هي
�أمنياتك؟»« ،ماﺫا عنك؟»« ،و�أنت؟» وهكذا..
وكلما انتهت واحدة ندعو ب�صوت واحد «�إن
�شاء اهلل» بلهجة ف�صحى اتفقنا على ا�ستخدامها
يف مناق�شاتنا ال�ساخنة .وتعالت �ضحكاتنا
�سعادة ..وك�أن كل ما كان يف القائمة ومامل
يكن �أ�صبح واقعًا ،رمبا كانت هذه طبيعة
الن�ساء التي متيل للخيالية والأحالم ،ورمبا
براءة �صغريات يف الأول ثانوي .مل يعكر
�صفو جونا �سوى ع�صبية زميلة من ال�صف
الثالث ،دفعت كر�سيها بغ�ضب وقالت:
«هيه � ..أنت» ،ده�شت من نظراتها �إيل،
و�شعرت �أنها تنفث دخانا ال كلمات! قالت:
«�أمنيات� ..أمنيات ..ﺬبحتينا وملاﺬا �أمنيات
ب�صيغة اجلمع؟ ومل ال تكون �أمنية �أو اثنتني
وال اللي بال�ش كرث منه ..احلني �أبغى �أفهم
ق�صدك بالأمنيات»! قالتها بلهجة عامية حادة
كنظراتها ،.ورغم زخم الأفكار يف ر�أ�سي ـ
وك�أن كل فكرة ترق�ص على من�صة عر�س
تتباهى بنف�سها ـ �إال �أن املهم حينها كان:
ماذا لو ازدادت غ�ضبًا ورمتني بقارورة
ماء كانت حتملها؟ ماذا لو مل تتفهم �إجابتي
وطلبت مزيدًا من التحليل والتو�ضيح؟ ما
هي الإجابة اجليدة التي تعرب عما �أ�ؤمن
به؟ متالكت نف�سي وتراءى يل خط �سري

القارورة فيما لو قذفتها ك�صاروخ �أر�ض
– جو !.قررت امليالن ي�سا ًرا حال انطالقتها
نحوي .ذكرت ا�سم اهلل وقلت لها :الأمنيات
زينة احلياة� ،سكر حتلى به مرارة الدنيا،
هي حقنا امل�شروع لي�س لأحد �سلطان عليه،
نتم�سك بها وندافع عنها ونرقبها بانتظام
ك�أقمار الليايل و�شمو�س الأيام .قاطعتني
قائلة :تق�صدين الهموم والآالم؟ الدنيا فيها
هموم وغموم و�أوهام و ...رددت مبا�شرة:
نعم وفيها � ً
أي�ضا امل�ستقبل ،والأمنيات و�أمل
حتقيقها والعمل من �أجل ذلك� .سيكون دائما
لدينا من خاللها هدف نبتغيه ،و�ستكون دافعًا
يعطينا القوة لتحمل ما يطاق وماال يطاق يف
�سبيل الهدف املن�شود� .أخذين احلديث ورمبا
اخلوف من قارورتها ،وقلت انظري ،الأمنيات
�سالح جميل نحارب به نغمة الب�ؤ�س كلما
حاولت تخديرنا� ،إنها ر�سالة من املوىل تذكرنا
ب�سعة رحمته وقدرته التي تخلق املعجزات
وجتعلنا نر�سم �أمانينا بكل ثقة .تنهدت ثم
متتمت« :لو كان عندي وا�سطة لتحققت
كل الأمنيات ولتغري طعم احلياة» .تركتنا
ورحلت ،تغريت ق�سمات وجهي ،وعم �صمت
مدو:
كاد يقتلنا للحظات � .صرخت ب�صوت ٍ
«�أو�صلت الوا�سطة للأمنيات �أي�ضا؟
وها �أنا اليوم زادت خربتي باحلياة ..وقررت
لأول مرة �أن �أروي ق�صتي معها ،وي�ؤملني
االعرتاف ب�أن يف كالمها كثري ًا من ال�صحة
..فما الذي مل ت�صله الوا�سطة بعد؟!
دالل الزهراين
م�ساعدة موارد معمل لغة ـ كلية التمري�ض

Magazine 5.indd 8

ثقافة طبية

			
األحد  6صفر  1430هـ املوافق  1فبراير 2009

زواج الأقارب

انخفا�ض �ضغط الدم
انخفا�ض �ضغط الدم هو حالة �صحية يختل
فيه �ضغط الدم عن ال�ضغط الطبيعي نزوال
و ينتج عنها عدم و�صول كميات كافية من
الدم �إىل الأع�ضاء .ويف احلقيقة ال يوجد
معيار معني ملعرفة �ضغط الدم الطبيعي,
فهو يختلف من �شخ�ص لآخر من حيث ال�سن
والوزن واللياقة�......إلخ .فمن حيث الأنواع,
يوجد نوعان رئي�سيني منه ,وهما:
�أوال :انخفا�ض �ضغط الدم الع�صبي
(Neurally mediated
 :)hypotensionينتج هذا النوع
ب�سبب اختالل التفاعل بني الدماغ والقلب,
و�أعرا�ض هذا النوع من �ضغط الدم هي:
الإغماء ،والإ�صابة بالدوار ،و�آالم يف
الع�ضالت ،و�صداع  ،وارتباك .
واحلقيقة �أن الأطباء مل يعرفوا بال�ضبط
�أ�سباب هذا النوع ,ويرجعونه يف كثري من
احلاالت �إىل عامل الوراثة.
ثانيا :انخفا�ض �ضغط الدم
االنت�صابي (Orthostatic
:)Hypotension
وينتج هذا النوع من الهبوط املفاجئ ل�ضغط

الدم ,وذلك يحدث عندما تكون كمية الدم يف
اجل�سم �أقل من م�ستواها الطبيعي .وهناك
الكثري من العوامل التي تت�سبب يف حدوثها,
مثل :ا�ستخدام مدرات البول ,واجلفاف,
واال�ستفتاء الطويل على ال�سرير ,وغريه
من الأدوية التي ت�سبب يف انخفا�ض �ضغط
الدم.عند عالج هذا النوع من انخفا�ض �ضغط
الدم,يجب معرفة العامل الذي �سببه يف الأ�صل.

ت�آلف �أم تنافر؟

ف�إذا كان ال�سبب دواء كان ي�أخذه املري�ض من
قبل ,فيجب على الطبيب �أن يحدد هل يقطع
العالج �أم يقلل اجلرعة� .أي�ضا هناك طرق
عالج م�ساعدة,مثل :تغيري احلمية ,وزيادة
�شرب املاء لتقليل اجلفاف, .ومن ثم يوجه
الطبيب لإجراء فح�ص دوري ل�ضغط الدم
ملن ملن يعاين من هذا املر�ض.
حممد ال�شائع  -كلية لطب

ثبت علميًا �أن ن�سبة الأمرا�ض الوراثية
النادرة ترتفع كلما زادت �صلة القرابة بني
الزوجني ،فكم من عائالت تخا�صمت بالكامل
جراء زواج اثنني من نف�س العائلة! فهو زواج
تكتنفه م�شاحنات وم�شاكل؛ �أكرث منه و�سيلة
للتقارب والت�آلف بني العائالت� .صحيح �أن
ن�سبة الأمرا�ض الوراثية بني زواج الأقارب
ال ت�صل �إىل  ،%100ولكن �إذا خلت العائلة من
�أي مر�ض وراثي؛ ف�إن ن�سبة احتمال والدة
طفل لديه عيوب خلقية من �أبوين تربطهما
عالقة ن�سب قد ترتاوح بني  %4ـ  %6وهي
�أعلى من الطفل الذي يولد لأبوين ال تربطهما
عالقة ن�سب وهي .%0.3و يف اململكة �أكدت
درا�سات �شيوع تلك الأمرا�ض ب�سبب زواج
الأقارب مما ا�ستدعى تطبيق الفح�ص الطبي
ً
حفاظا على �سالمة الأجيال
قبل الزواج
واملجتمع من الأمرا�ض والإعاقات .ولعلنا
نتناول ذلك بتو�سع يف مقال قادم.
عبد الكرمي الرويلي ـ كلية الطب
اقتبا�س من منتديات دليلك �إىل
احلياة الزوجية

�آية طبية

ا�ست�شارات طبية

نتيجة تدعو للعجب!

الألياف و�أنواعها وفوائدها
وردت �إلينا ر�سالة من
املوظف ع .ع .ق .ي�س�أل فيها
عن ماهية الألياف الغذائية؟
و�أنواعها؟ وفوائدها؟
واحتياج ال�شخ�ص اليومي
منها؟

قال اهلل تعاىل يف �سورة الروم }ومن �آياته �أن خلقكم من تراب ثم �إذا �أنتم ب�شر تنت�شرون{،
وقل جل من قائل يف �سورة فاطر :الروم }واهلل خلقكم من تراب{ ..واحلرف (مِ نْ ) لبيان
اجلن�س كما يقول علماء اللغة� ،أي �أن الإن�سان خلق من جن�س الرتاب ،فرتكيب ج�سم
الإن�سان يجب �أن يكون مثل تركيب الرتاب ،فهل هذا �صحيح؟ هل �صحيح �أن الإن�سان
بلحمه وعظمه ودمه يرتكب مما يرتكب منه الرتاب والطني؟ القر�آن يقرر هذه احلقيقة..
فما الذي يقرره العلم احلديث؟ للإجابة على هذه الأ�سئلة نقر�أ مع الدكتور كمال الطويل
يف كتابه (�آيات طبية يف القر�آن):
حتليل ج�سم الإن�سان ي�ؤكد �أن يت�ألف من:
 65ـ  %70ماء.
ما تبقى يتكون من  20عن�ص ًرا ت�شرتك يف كيان الإن�سان وتتوزع بكميات كبرية وحمددة
ت�شمل:
•ـ �سبع مواد ب�شكل �أ�سا�سي هي :الكلور ، clالكربيت ، Sالفو�سفور ، pاملغنيزيوم
 ، Mgالكل�س ، Caالبوتا�س  ، kال�صوديوم . Na
•ـ �سبع مواد ب�شكل زهيد هي :احلديد  ، Feالنحا�س  ، Cuاليود  ، Iاملنغنيز Mn
 ،الكوبالت  ، Coالتوتياء ، Znاملولبيديوم. Mo
•ـ �ست مواد ب�شكل زهيد جدًا هي :الفلور ، Fالأملنيوم ، Alالبور ، Bال�سيلينيوم
 ، Seالكاديوم ، Cdالكروم. Cr
ولدى حتليل الرتاب والطني تبينَّ �أنه يت�ألف من نف�س العنا�صر التي يت�ألف منها ج�سم
الإن�سان ..ح ًقا �إن هذه النتيجة تدعو للعجب!! غري �أن الأعجب من ذلك هو الفرق بني
الإن�سان والرتاب! �إن الإ�شارة �إىل الن�ش�أة الأوىل من الرتاب ترتدَّد كثريًا يف القر�آن ،وكذلك
الإ�شارة �إىل �أوىل مراحل احلمل وهي النطفة .فالرتاب عن�صر ال حياة فيه؛ بينما النطفة
عن�صر فيه احلياة� .إن املعجزة الأوىل يف احلياة هي معجزة احلياة التي ال يعلم �أحد
كيف جاءت وكيف تلب�ست بالعن�صر الأول وهو الرتاب وال تزال �س ًّرا مغل ًقا على الب�شر،
�إنها حقيقة م�شهودة قائمة تدل على املحيي واملميت وهو اهلل ،ت�شهد له بالوجود وت�شهد
له بالوحدانية ،كيف ال والنا�س عاجزون كلية عن خلق ذبابة ولو اجتمعوا لها ،مع �أنهم
يعلمون مم يرتكب ج�سم الإن�سان.
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تقول خدمات التوعية ال�صحية
مبدينة امللك عبد العزيز
الطبية �إن الألياف هي عبارة
عن مركبات ذات �أ�صل نباتي ال
تتحلل ب�إنزميات الأمعاء ،وت�سمى
� ً
أي�ضا بالطعام اخل�شن ،وهي ـ بتعبري
مب�سط ـ كربوهيدرات معقدة غري قابلة
لله�ضم وتوجد يف النباتات فقط ،وتنق�سم
�إىل نوعني هما:
الألياف غري القابلة للذوبان :وهذه ت�ساعد
على زيادة حجم الف�ضالت مما ي�ساعد
الأمعاء على التخل�ص منها ب�شكل �أ�سرع
و�أ�سهل وبالتايل التخل�ص من الإم�ساك وما
ي�صاحبه من م�شاكل .وت�شمل م�صادرها:
الدقيق الأ�سمر (الرب) واخل�ضروات والفواكه
والنخالة واحلبوب,
الألياف القابلة للذوبان :وهذه تتحد مع
الدهون وت�ساعد اجل�سم على التقليل من
امت�صا�ص املواد الدهنية وال�سكرية مما
ي�ساعد على التقليل من ن�سبة الكولي�سرتول
وال�سكر يف الدم ،وتوجد يف التفاح وال�شوفان
واحلم�ضيات والبقوليات والفراولة
وال�شعري.
ومن �أهم فوائد الألياف بنوعيها لأمرا�ض
القولون �أنها :ت�ساعد على انتظام حركة
الأمعاء ،تناول كميات كبرية منها عامل مهم
يف تاليف الإم�ساك ،ت�ساعد يف عالج الإ�سهال
�إذا مت تناولها مع كميات كافية من املاء،
تقلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون
وامل�ستقيم .بينما ترتكز �أهم فوائد الألياف
القابلة للذوبان بالن�سبة لأمرا�ض القلب يف
�أنها �إذا �أعطيت بكميات كبرية ف�إنها ت�ساعد
على التقليل من ن�سبة الكولي�سرتول والدهون
الثالثية يف الدم وكذلك �ضغط الدم .وبالن�سبة
لداء ال�سكري ف�إنها ت�ساعد على التقليل من

«خواطر �أكادميية»

اال�ستثمار يف الكوادر
ال�صحية�:ضرورة وطنية ُملحَّ ة
د .حممد بن �سعد املعمري
�    إن اال�ستثمار ال يكون جمديًا وناجحا �إذا اقت�صر على بنيته الهيكلية املتمثلة يف املباين واملن�ش�آت
وامل�صانع وامل�ست�شفيات ،بل ال بد ان ي�شتمل على �إعداد كوادر ذات كفاءات ومهارات عالية
ومتقدمة وتهيئتها يف كثري من املجاالت احليوية لكونها الطاقة املحركة والعمود الأ�سا�سي
لعجلة الإنتاج والتنمية .وال �شك �أننا جميعًا نر�صد ونتابع ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين يف
اململكة العربية ال�سعودية خالل العقود املا�ضية ،الذي �صحبه تطور ملحوظ يف م�ستويات
التعليم والت�أهيل والتدريب ،وهذا �أدى بدوره �إىل ارتفاع قدرة �سوق العمل ال�سعودي على
ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الكفاءات العلمية واملهارات املهنية واحلرفية التي تدخل
�ساحته �سنويًّا ،ال �سيما و�أن االقت�صاد ال�سعودي يتنامى ب�إيقاع مت�سارع يف حركة النمو
والتطور ،ونتجت عن ذلك طفرة اقت�صادية �شاملة يف كل ،ويف �إطار هذا النمو َّ
املطرد كان
للقطاع ال�صحي ن�صيب وافر من االهتمام يف ذهنية املُ ِّ
خطط ال�سعودي ،وحظي مبيزانيات
مقدَّرة يف خطط الدولة اخلم�سية ،وعك�س هذا االهتمام واحلر�ص الكامل على املواطن
بو�صفه ر�أ�سمال التنمية وحمور حركة النماء والتطور .وجت َّلى ذلك ب�صورة وا�ضحة يف
التو�سع والتطوير امل�ستمر
عدد من ال�صروح ال�صحية املتكاملة مظه ًرا وجوه ًرا؛ ف�ض ًال عن
ُّ
واملتتابع يف بنية القائم منها الآن وخدماته .وتمُ ثل اخلدمات ال�صحية املتاحة واملتوفرة
حاليًّا �ضلعً ا �أ�سا�سيًّا يف منظومة اخلدمات التي يتم َّتع بها املواطن ال�سعودي يف خمتلف
التو�سع الطلب املتنامي على هذا النوع من اخلدمات ،ويرمي
جوانب حياته ،ويواكب هذا
ُّ
�إىل تخفيف ال�ضغط والأعباء املتزايدة بدورها على القطاع ال�صحي .واتخذت يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية خطوات جبارة بافتتاح وتو�سعة العديد من اجلامعات والكليات لتوفري �أعداد
كافية من الأطباء وال�صيادلة واملمر�ضني والفنيني يف كافة التخ�ص�صات؛ ف�ض ًال عن اجلهد
الذي ُيبذل ال�ستقطاب وا�ستقدام كفاءات مب�ؤهالت عالية .وتعد تلك اخلطوات نتيجة طبيعة
للر�ؤية اال�سرتاتيجية احل�صيفة خلادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل  -املبنية على قراءة
احلا�ضر وا�ست�شراف امل�ستقبل ،والرامية �إىل �ضخ ا�ستثمارات هائلة يف هذا املجال .ويقي ًنا
ف�إن نتائج مثل هذه القرارات اال�سرتاتيجية واخلطط الطموحة ال تظهر على املدى القريب؛
بل هي يف حقيقتها ا�ستثمار طويل الأمد يرمي �إىل تخريج �أجيال قادرة على الإ�سهام الفاعل
يف �إعداد وتهيئة كفاءات ومهارات وطنية ت�شارك بدورها يف تغطية احتياجات اخلدمات
ال�صحية حتى يتحقق االكتفاء الذاتي يف هذا املجال احليوي.

قوافل العطاء
ن�سبة ال�سكر يف الدم عن طريق ت�أخري عملية
تفريغ املعدة وتقليل امت�صا�ص اجللوكوز
وتنظيم �سكر الدم .وت�ساعد الألياف بنوعيها
يف عالج ال�سمنة لأنها حتتاج �إىل م�ضغ �أكرث
وبالتايل يبتلع ال�شخ�ص الطعام ببطء ،كما
�أنها تتطلب طاقة �أكرب لله�ضم ،وتعطي
إح�سا�سا بال�شبع واالمتالء.
�
ً
وت�شمل قائمة الأمرا�ض باملرتبطة بنق�ص
الألياف يف الغذاء :داء القولون� ،سرطان
القولون ،التهاب الزائدة ،البوا�سري ،الإم�ساك
املزمن ،الإ�سهال ،البدانة ،الدوايل الوريدية،
الفتق الفرجي.
ويقدم الق�سم �إر�شادات لزيادة الألياف يف
الغذاء تت�ضمن :ا�ستخدام الدقيق الأ�سمر بد ًال
من الأبي�ض ورقاق النخالة (ال�شوفان) بد ًال
من فتات اخلبز يف �إعداد الو�صفات ،تناول
الفاكهة الطازجة وغري املق�شورة بد ًال من
ع�صري الفاكهة ،تناول البطاطا امل�شوية مع
ق�شرتها بد ًال من املقلية �أو املهرو�سة ،تناول
الأرز الأ�سمر �أو اجلري�ش بد ًال من الأبي�ض،
والرب �أو النخالة بد ًال من اخلبز الأبي�ض،
ورقائق الإفطار الغنية بالألياف بد ًال من
العادية ،تناول �سلطة اخل�ضروات مع
وجبتي الغذاء والع�شاء ويف حالة اجلوع بني
الوجبات ،تناول طبق من البقوليات مرتني
�أو �أكرث �أ�سبوعيًا بد ًال من اللحوم.
وين�صح الق�سم بتناول ما يعادل من  25ـ 35
جم يوميًّا بالن�سبة لل�شخ�ص البالغ ،وبتناول
كمية كافية من املاء وال�سوائل ت�صل �إىل 2.5
لرت (حوايل � 10أكواب ماء) عند تناول الطعام
		
الغني بالألياف.

من منا ال يحب فعل اخلري؟! ومن منا ال يحب �أن ي�سمع دعوة �صادقة من قلب �أم �ستفقد
ابنها �أو زوجها؟! ومن من ال يحب �أن ير�سم ابت�سامة بريئة على وجه طفل ينتظر عودة �أبيه
�أو �أخيه حامال اللعبه التي وعده بها؟؟!!اخوة الإ�سالم لفعل اخلري طرق  ..منها ما يكلفكم
املال ،ومنها ما يكلفكم اجلهد ،ومنها ما يكلفكم املال واجلهد معاً ..ولكن ما �س�أطرحه عليكم
اليوم هو �إحدى طرق فعل اخلري التي لن تكلفكم ال ما ًال وال جمهود ًا..انه التربع بالدم..
نعم اخوتي تربعكم بالدم قد ير�سم تلك االبت�سامة على وجه ذلك الطفل ..وقد تنالون به
الدعوة من تلك الأم �..إخوتي قراء جريدة نب�ض اجلامعة �إن ج�سم الإن�سان يحوي من � 6إىل
 8لرت من الدم ..ف�إن تربعك ب  450مللرت منه لن ي�ضرك ب�إذن اهلل بل �ستجني منه الفائدة
اجل�سدية (�أال وهي تن�شيط الدورة الدموية والتقليل من احتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وان�سداد ال�شرايني لأن التربع بالدم يقلل ن�سبة احلديد يف الدم والتي ثبت علمياً �أن زيادة
ن�سبة احلديد تزيد من ن�سبة الإ�صابة بهذه الأمرا�ض) ،والأهم من ذلك ما �ستجنيه من �أجر
وثواب ب�إذن اهلل�..أخري ًا اخوتي القراء �إن �أحب �أحدكم �أن يتربع بالدم و�أن ينال الأجر فما
عليه �إال �أن يتوجه ملركز التربع بالدم مبدينة امللك عبد العزيز الطبية (القبة) م�صطحباً
معه �إثباته ال�شخ�صي..

بطاقة �شكر...

با�سمي وبا�سم رئي�سة ق�سم مركز التربع بالدم الأ�ستاذة حما�سن املو�سى ن�شكر كل طالب
وطالبة يف جامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية باحلر�س الوطني جاء و�ساهم بالتربع ،كما
ن�شكر كل من �شجعهم على املجئ من �إدارة و�أع�ضاء هيئة تدري�س يف اجلامعة ..ونقدر لهم
جهودهم بزرع بذور خري يف قلوب طالبنا وطالباتنا و�أ�س�أل اهلل �أن يح�صدوها ثمار خري
تعم عليهم وعلى وطننا الغايل..

دميا احلربي  -مركز التربع بالدم
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ال�شاعر ( الطالب ) النعام �ضيف ًا على نب�ض اجلامعة

ح�شد هائل من امل�شاعر والأفكار يحفزين �إىل كتابة ال�شعر
بني طالبنا دار�سي الطب والعلوم الطبية التطبيقية وطالباتنا دار�سات التمري�ض مواهب يف جوانب متعددة خارج م�سار
التخ�ص�ص ،ولكن تبقى هذه املواهب حبي�سة حتا�صرها متطلبات و�أعباء الدرا�سة ،وقد ال جتد الوقت لتتنف�س �أدبًا وف ًّنا و�شع ًرا..
باملالحظة واملتابعة اكت�شفت �صحيفة (نب�ض اجلامعة) موهبة �شعرية غنية لأحد طالب اجلامعة ،ف�سعت �إليها لتعريف القراء
بعطائها الواهب  ،و�إتاحة الفر�صة لها لتعلن عن نف�سها ،فه َّيا نتعرف �سويًّا على ال�شاعر ال�شاب نواف بن عبد الكرمي بن عبد اهلل
النعام الطالب بق�سم العالج التنف�سي بكلية العلوم الطبية التطبيقية� ..شاعر يع�شق القراءة والتطعي�س على الرمال.

�س :1متى اكت�شفت موهبة ال�شعر عندك؟

�أبي يتفاج�أ مبوهبتي

حوار� :أحمد علي �آل مو�سى القحطاين

عندما كنت يف املرحلة االبتدائية كنت �أحفظ الكثري من ق�صائد �أبي وق�صائد غريه من ال�شعراء وكنت �شغو ًفا بقراءة
ال�شعر ويف املرحلة املتو�سطة بد�أت �أوىل حماوالتي وحتديدًا يف ال�صف الأول املتو�سط ،وكنت �أعر�ضها على �أبي
فيتفاج�أ بها ،والحظت حر�صه على توجيهي وعلى تنمية هذه امليل ،وحينها عرفت �أين �أمتلك هذه املوهبة من ف�ضل
اهلل .ولكن انطالقتي الفعلية يف ال�صف الثاين املتو�سط حينما بد�أت �أتقن مهارات ال�شعر من وزن ٍ وقافي ٍة و�صور �شعرية
وغريها .ومنذ حماوالتي الأوىل تب َّينت قدرتي على كتابة اللونني من ال�شعر (الف�صيح والنبطي) ،ففي البداية كنت
�أميل �إىل الف�صيح �أكرث؛ لكنني الآن غلب امليل �إىل النبطي ،وال �أكتب ال�شعر الف�صيح �إال يف
املنا�سبات التي تتطلب ذلك ..واحلمد هلل فقد تلقيت دعمًا جيدًا من والدي ومن �أقربائي
مي لتنمية هذه املوهبة ،وهذا ما �شجعني على موا�صلة امل�سرية.
ومن مع ِّل َّ

مترد امل�شاعر يولد الق�صيدة

�س :2متى تكتب الق�صيدة؟ وما �أن�سب بيئة لكتابة ال�شعر؟ و�أين ت�شارك ب�أ�شعارك؟
�أكتب ال�شعر حينما تتمرد م�شاعري ب�سبب موقف ما� ،أو حالة ع�صبية معينة من حزن
�أو فرح �أو غريه وال �أ�ستطيع كبح جماح هذا احل�شد الهائل من امل�شاعر والأفكار وال
�أجد �إال �أن �أطلق لها العنان حقنا ً للدماء الأدبية يف قلب نواف النعام .و�أحر�ص على
الكتابة يف مكان يت�سم بجو هادئ �سوا ًء كان مغلقا �أو مفتوحاً ،و�أف�ضل املكان املغلق،
و�أن �أمتلك وق ًتا كافيًا دون �أي انقطاع ،بل و�أن يخلو املكان من �أي و�سيلة ات�صال ت�شتت
�أفكاري .وال بد من �أن يكون �أمامي قلمًا وورقة؛ ف�أنا ال �أحب الكتابة عن طريق احلا�سب
الآيل ،كما �أُ ّ
ف�ضل وجود مر�آة يف هذا املكان ملاذا؟ ال �أدري.
�أما بالن�سبة لق�صائدي فقد �شاركت بها يف الإذاعات املدر�سية ،و�شاركت يف م�سابقات
�إلقاء على م�ستوى مدينة الريا�ض ،وح�صلت على املركز الأول عدة مرات وهلل احلمد،
و�شاركت مرة ب�إحدى ق�صائدي ..كما �أن�شر بد�أت منذ �سنتني يف ن�شر �أ�شعاري على
�صفحات عدة منتديات �إلكرتونية.

الغزل ي�صادم واقعيتي

�س :3حمفزات ت�ساعدك على تطوير موهبتك؟ وعلى �أي الأغرا�ض يرتكز �شعرك؟

يف وداع جبل �ش ًّمر
يا �ضلع �ش ّمر يا مودّعني وانا
راحل �صوب ْ�سهَري
ودعت نومي ٍ

يا �ضلع...قلبي من وداعك و�ش جنى
�إال هموم ٍ تربي عروقه بري
يا�ضلع وانت اللي بوداعك ال دنا
ل ّقمتني موت ٍ تغ�ص�ص باملري
يا �ضلع...تكفى ال تودعني هنا
ب�س ِّلمك روحي وال ِّقيك ظهَري
و�صية ل�شقيقي مهند:
مركاي...ياْبن ابوي ...واقبل مني َط ْر�ش
يف �ساحلي من موج االيام مزتوت

�أمي �أقرب ق�صائدي �إ َّىل

�س� :4أقرب ق�صائدك �إىل قلبك؟ وهل �شاركت يف �أم�سيات �شعرية؟ وهل يراودك �شعور
باملناف�سة؟
كل ق�صائدي قريبة �إىل قلبي كحال معظم ال�شعراء �إن مل يكن كلهم؛ لكن �أقربها ق�صيدتي
يف �أ ّمي حفظها اهلل� .أما بالن�سبة للم�شاركة فقد �شاركت يف عدة �أم�سيات و�أ�صبوحات
�أقامتها املدر�سة مع عدد من ال�شعراء ،لكن �أبرز �أم�سياتي خارج املدر�سة كانت مع
ال�شاعر الكبري (خلف امل�شعان) يف �إحدى املنا�سبات .ودُعيتُ ذات مرة عن طريق
�أحد املنظمني �إىل مهرجان �صيف حائل ال�شعري للم�شاركة يف �أم�سيات املهرجان لكن
منعتني بع�ض الظروف من ذلك.
وح ًقا �أ�شعر ب�أن كل �شعراء الأر�ض مناف�سني يل؛ لأنهم يف نف�س جمايل ..ولكن حتديدًا
لي�س هناك من �أتناف�س معه على �صعيد ال�ساحة ال�شعبية ويرجع هذا �إىل عدم تواجدي
يف ال�ساحة ب�شكل ي�سمح يل بالتناف�س مع �أحد ،لكن كانت هناك مناف�سات بيني وبني
بع�ض الطالب حينما كنت يف املرحلة الثانوية ،و�ساعدنا هذا كثريًا على رفع م�ستوانا
ال�شعري وتقريب العالقات بيني وبينهم.

�شاعرية جمنحة داخل الأ�سرة

�س:5هل يف عائلتك من يتمتع مبلكة �شعرية؟ وهل تعتقد �أنك ورثت موهبة النظم؟
�أنا �أعي�ش يف بيئة �شعرية فوالدي و�أ�ستاذي عبد الكرمي النعام �شاعر له �صوالته
وجوالته يف جمال ال�شعر لكنه ال يحبذ الن�شر ،وخايل حامت النعام �أي�ضاً �شاعر �شاب
ميتلك موهبة تذهل العقول وله ق�صائد من�شورة يف عدة مواقع ،و� ً
أي�ضاً خايل �سعود
النعام وعمي خالد اجلهز ال�شمري رحمه اهلل وبع�ض من �أعمامي ً
كذلك .وبخ�صو�ص
الوراثة ففي اعتقادي �أنها ت�شكل عام ًال مه ًّما بعد اهلل يف تكوين ال�شاعرية اللهم �إال �إذا
ا�ستثنينا قلي ًال من ال�شعراء.

�أو ًال :قراءة ال�شعر بكثافة واال�ستماع �إليه.
ثانياً :التوا�صل مع ال�شعراء املخ�ضرمني واكت�ساب رحيق جتاربهم و�أخذ �أرائهم.
ثالثاً :القراءة العامة يف جميع املجاالت لتزويد املخزون الثقايف.
ما زلت مغمو ًرا
رابعاً :االختالط مع النا�س ومعرفة هموم املجتمع.
�س :6هل تطمح �إىل ت�أ�سي�س موقع �شعري �إلكرتوين لي�صلك ميحبي �شعرك؟ وهل
راع الوفا حطيت له باحل�شا عر�ش
خام�ساً :توجيه ال�شعراء املبتدئني وم�ساعدتهم وهذا �أمر يغفل عنه كثري من ال�شعراء
ّ
تخ�ص (نب�ض اجلامعة ) ببع�ض عطائك؟ وهل تقبل رئا�سة اللجنة الثقافية �إن
واال الردي� ...أبدفنه دون تابوت
و�أنا �أعتربه �أحد �أهم الأمور امل�ساعدة على تطوير احلبكة ال�شعرية لدى ال�شاعر.
عر�ضت عليك؟
�ساد�ساً :جمال�سة كبار ال�سن حيث يخرج ال�شاعر مبخزون لفظي هائل وم�صطلحات قد
يف الوقت احلا�ضر ال �أعتقد ذلك لأنني مل �أ�صل �إىل ذلك امل�ستوى الذي ي�ؤهلني �إىل ذلك
يغفل عنها ،وهذا ما مييز بع�ض ال�شعراء عن بع�ضهم .
فال زلت �شاعر ًا مغمور ًا بع�ض ال�شيء ،وال �أملك الوقت �أ�ص ًال لإدارة املوقع� ،أما الحقاً
�سابعاً :الإملام بقواعد اللغة العربية وتبلغ الأهمية مبلغها يف ال�شعر الف�صيح.
ف�أمتنى ذلك �إذا توفر لدي وقت .وفيما يتعلق بامل�ساهمة يف (نب�ض اجلامعة) ف�أنا �أت�شرف ـ �إذا تلقيت دعوة من
وفيما يتعلق بالأغرا�ض ال�شعرية؛ ف�أنا واحلمد هلل �أتقنها جميعها ،لكن الرثاء والعتب والن�صيحة واملدح (ملن
�إدارتها ـ ب�أن �أكون �أحد الأجنحة التي تنتقل بوا�سطتها ر�سالة هذه اجلامعة� .أما بخ�صو�ص رئا�سة اللجنة الثقافية
ي�ستحقه) ي�أخذ الن�صيب الأكرب من �شعري� ،أما الغزل والهجاء والوطن ف�أعترب نف�سي مق�ص ًرا فيها خ�صو�صاً الغزل
في�شرفني ذلك؛ لكنني � ّ
أف�ضل �أن �أكون متفرغاً للدرا�سة ،و�أعتقد �أن هناك من هم �أكف�أ مني يف هذا اجلانب.
لأنه يت�صادم مع واقعيتي.
الطيب يا اْبن ابوي ماينوخذ َمر�ش
ت�سعى لنيل الطيب م�سعاك للقوت

لوحة اجلريونيكا
لوحة اجلريونيكا تعترب من �أروع ما قدم
فى �شتى �أنواع الفنون �أدباً �أو �شع ًرا وحتى
مو�سيقى  .فبيكا�سو الذى ر�سمها  1937جمع
كل خيوط ال�صدق ون�سج درباً غري معقول
للم�ستقبل .و�شك ًال غري متناهى العمق .
وهذه اللوحة هى تطور طبيعى وجاد لروح
االن�سان  .وتعاطياً و�إندماجاً مع ما طر�أ على
�إ�ستحداث فى الأ�ساليب احلياتية .وهى تطور
طبيعى وجاد للإن�سان وذوقه وفكره وعمقه.
والإح�سا�س امل�ستجد للجمال .فى هده اللوحة
نقل بيكا�سو الإن�سان من كونه امل�شاهد املتابع
�إىل امل�شارك الفعال املرتبط .فال�صدمة التى
حتدثها اللوحةمن خالل اخلطوط القوية
املت�شابكة اململ�ؤة باحلما�س  .والألوان القامتة.
والأ�شكال التجريدية املذعورة واملرعوبة.
يدخل فور ًا للوجدان .ويت�شبع بحالة االمل
والق�سوة التى ت�سكن فى اللوحة .و�أكتفى
بيكا�سو باللون االبي�ض واال�سود مع بع�ض
ملحات الألوان القامتة.
عرب بيكا�سو مبنتهى الوعى وال�صدق عن
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قرية اجلريونيكا فى �أ�سبانيا والتى تعر�ضت
للإبادة اجلماعية على يد القوات الأملانية �أثناء
احلرب االوربية.خلد بيكا�سو هده امل�أ�ساة فى
لوحة عر�ضها � 8أمتار و�إرتفاعها  3.5وكمية
غري حمدودة من الفن الفطرى املتدفق وهذه
اللوحة ار�سلت �إىل امريكا خوفاً من �إ�ستهدافها
�أثناء احلرب .ثم عادت حديثاً من نيويورك
�إىل مدريد بعد قرار الكوجنر�س االمريكى
بعودتها ملدريد ح�سب ما و�صى بيكا�سو.
�إال ان هناك ن�سخة طبق الأ�صل منها مازالت

فى مبنى الأمم املتحدة ب�أمريكا.
�إ�ستقبلت اللوحة فى مدريد �إ�ستقبال الأبطال
وفر�شت لها ال�سجادات احلمراء والزهور
و�أطلقت لها الأعرية الناريةفى الهواء وم�شت
فى موكب ر�سمى حتى متحف الفن احلديث
فى مدريد.هده اللوحة من الأعمال التى �أكدت
�أن الفن يوثق للب�شرية كل معانيها ومي�ضى
بها وينميها ويطورها ويحركها الرحبة �أكرث
عمقاً �أكرث �صدقاً ولي�س فقط �أكرث خيا ًال.
�إ�سالم �أبو النجا

�شـــــــبـــــــــــــــــــــه
�أفقت يف امل�شفى اخلا�ص على ح�صار العيون القلقة و الوجوه املتعبة.مل �أدرك حينها �أن
هذيان البنج قد �أطلق ل�ساين احلذر مبا قد ال يت�أتى يل يف �صحوي .فقد �أخربتني �شقيقتي
نهلة ب�أين ظللت �أمتتم لردح من ال�ساعات ب�أين �أ�شبه والدي �صالح� ,أ�شبهه جدا,على عك�س ما
يظن من حويل .نعم و كيف يل �أال �أبوح بذلك يف ف�سحة الهذيان ؟ ف�أنا �أطابقه �شبها هناك يف
مكمنه اخلفي ,يف عقر �ضعفه الداخلي ,الذي يت�سرت بج�سد قوي و مالمح �شديدة الو�سامة.
اال تكفي �سل�سلة عذابتي الطبية دليال على ذلك الت�شابه القا�سي؟! اال تكفي ب�صمته تلك يف
�أع�ضائي احليوية ,قلبي املعطوب و �شرايني احلرجة التي �ضاقت مبا فيها ؟! و�صدري
املتنازع بني �أوجاعه,تعلوه خريطة لآثار عمليات جراحية �ضارية خاطته طوال و عر�ضا؟!
لو تعلم نهلة كم �أجهزت علي �سنان الكلمات منذ طفولتي الغ�ضة,نا�شتني كجي�ش نحل
غا�ضب�.أبكتني تلك الكلمات رغم ما ي�صاحبها من �أقنعة الإبت�سام وال�ضحكات  .حتى
�صرت �أمللم بع�ضي واجفة و �أتهي�أ ما �إ�ستطعت لتلقي جرعة الإهانات امل�سترتة املتنكرة
يف م�سوح ممازحات عنيفة.
 �أ�صلو عاد �أبوك ما �أداك من �شبهو و �سماحتو �أي حاجة.و ت�صمت كل حوا�سي متوج�سة يف مهب التقريع.
 كل ال�شبه �شالتو نهلة ,عيني باردة عليها.و �أدرك �أن عمتي « البدينة» �ستتفانى كعادتها يف الت�أكيد امل�ستمر يل ب�أين ال �أ�شبه �أخاها
�صالح الو�سيم .فاتتني تلك احلظوة ال�سخية..فبئ�سا لكرومو�سوماتي الغبية التي مل تفلح
يف اقتفاء هي�أته اجل�سدية الالفتة و قوامه الفاره و عينيه النافذتني,و �شعره الكثيف الذي
مل تطاله جعدة « .كل ال�شبه �شالتو نهلة»
�أيعقل حقا �أنها مل تلحظ �أنني �أ�شبهه �أكرث؟!
ملياء�شمت

�شجون
الو�صية

كان يوماً عابر ًا جدا
وكان اللحن يومئ للق�صيدة
وهي تنف�ض هرطقات احلزن من �أثوابها
وتعنّ يل
يف وجهها خج ٌل طفو ٌّيل
ويف خطواتها تتبعرث اللغة /املكيدة
غ�ص ٌة يف دمي
ّ
� ّ
أتو�ض�أ بال�شعر
كي تتحاتّ الهزمية من حتت �أظفار روحي
و�أمنحها ج�سدا طازجا تنحت ال�صرب فيه
و�أغنية غ�ضة تنتحيها من القوم
حتى يواتيَها ال�صرب مرتهنا بالق�صيدة
الق�صيدة �آيل ٌة لل�سقوط
وم�ؤذن ٌة بالت�ساقط يف راحة اللحن
كي يعرتي غ�ص ًة يف دمي
قبل �أن يتو�ض�أ بال�شعر
ملتحفا بالو�صية:
_ «ال تن�س قوت احلمام
و�أنت تعد فطورك فكر بغريك
و�أنت تعود �إىل البيت بيتك فكر بغريك
ال تن�س �شعب اخليام
و�أنت تنام وحت�صي الكواكب فكر بغريك
ثمة من مل يجد حيزا للمنام
و�أنت حت ّرر نف�سك باال�ستعارات فكر
بغريك
من فقدوا حقهم بالكالم
و�أنت تفكر يف الآخرين البعيدين ،فكر
بنف�سك
قل :ليتني �شمعة يف الظالم»
يتناثر عنها الرماد
لري�سم خارطة للقريبني
مينحهم يف متاهات �أ�سمائهم بو�صلة
_ والقريب من القلب
لكن ليختل�س النب�ض منه؟
القريب من العني
لكن لي�سلبها نورها؟
القريب من القلب والعني
يرمي نذور العذاب على الطرقات
ويحر�س بوابة الغد من ًط ًرقات احلياة؟
القرب»
_ «بلى ،هكذا ُيعرف
ُ
قال:
قا�س بقدر احلزازات يف حافة القلب
ُي ُ
قريبك
من ق ّرب احلزن من باب قلبك
من دل عمر ال�شتات عليك
من انتف�ض احلب خمتنقا بيديه
وغادر وهو ي�شري برعب �إليك
ي�سوق �إليك غماما من االبت�سام الربيء
وي�ضمر غدرك
ير�شك بالورد ملء اليدين
ويثقب بالغدر �صدرك
ي�ضمك حمت�شدا بالغبار
وي�سرق عطرك
هرم ال�شعر غادرنا غري �آ�سف
َ
َ
والعزف والأ َ
مل الرببري
الق�صف
غادر
والهزائ َم ترتى
وقلب احلقيقة طف ٌل وحيد وخائف
ُ
يودعنا ال�شعر والعطر والأغنيات
ال يودعنا الوجع ال�سرمدي
وال لذعة الكلمات
ن�ص �ضمن ن�صو�ص جمموعة �شعرية قيد
الطبع للكاتبة.
بني الأقوا�س مقطع من ن�ص للراحل حممود
دروي�ش ،بعنوان« :فكّر بغريك».
�أ�سماءالزهراين
asma@alzahrani.com
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د� .صالح ال�شرثي

مهارة التخطيط ..
خيار �أم �ضرورة؟
هل يعد فن التخطيط خيارا �إ�ضافيا
للإن�سان� ،أم حاجة �ضرورية وملحة؟ �إن
واقعنا االجتماعي والتعليمي ،وعلى كل
امل�ستويات ،يدعونا لوقفات مع هذا املو�ضوع
املهم ،وال �أزعم �أين �س�أويف هذا املو�ضوع
حقه  ،ولكنها �إ�شارات فيها ع�ضات،وملحات
تدعو للتفكر ،وما ال يدرك كله ال يرتك جله.
فما هو التخطيـــط الذي نتحــدث عنه� ،إنه
الن�شــاط الذي ينقلــــك من و�ضعـــك احلايل
�إىل ما تطمــح الو�صــــول �إليـه عن طريـــــق
ت�صميــــم �أعمالك ،و و�ضع براجمك على
اختالف �أنواعها و�أ�شكالهــــــا ،من مهنية
وتعليمية واجتماعيـــة ،وغريها.
و�إن انعـــدام التخطيـــط الدقيق لأهدافنا،
وعدم وجود برامج عملية وا�ضحة جتعل
الكثريين يفقدون امل�سار ال�صحيح �إىل
�أهدافهم ،ولو ت�أملـــنا حالنـــا وحــــال
جمتمعــــــنا لر�أينا اخل�سائر الفادحة التي
ال ميكن ت�صورها؟
الكثري منا م�شغول بعمله وب�صورة روتينية،
ولكن ما النتيجة� ،إما �أن حتدث الأمور من
تلقاء نف�سها� ،أو �أن كثري ًا من الفر�ص تفوت
وهو امل�شاهد وللأ�سف النعدام مهارة التخطيط
اجليد .كما يورث عدم التخطيط فقدان احلكمة
يف التعامل مع الأمور .
تطالعنا �إحــدى الدرا�سات ب�أن معظم النا�س
يجدون �أن  % 80من وقتهم ال ي�ؤدي �إال
 % 20من �أعمالهم ،فما ال�سبب؟ كذلك عدم
حتقيق الكثري من طموحاتنا و�آمالنا ب�سبب
عدم التخطيط ..عدم �إكمال ما نبد�أه من
م�شاريع مما يعود علينا بخيبة الأمل! كما
نرى بعرثة اجلهود و�إهدار الطاقات نتيجة
للفو�ضوية التي اعتادها املجتمع مبختلف
�أطيافه وطبقاته.
�ضعف التعامل مع حاالت الطوارئ،
و�أحيانا كثرية ال جند �إال اال�ست�سالم لها.
ف�إذا مل نبد�أ من الآن ف�سنح�صد املزيد من
اخل�سائر� .إذ ًا ملاذا ال نخطط لأهدافنا ؟ بنظرة
�سريعة لأحوال النا�س يف تطبيق التخطيط
جند :االفتقار �إىل الثقـــة و االعتقـــــاد ب�أن
التخطيــــط لرجـــال الأعمـــــال فقــــط ،و
لي�س للأفراد�.أو للمجتمــع ب�صــــورة عامــــة.
كذلك االفتقـــــار �إىل معرفة التخطيط .ومن
حب ال ّتفلـــت من االلتزامات التي
املوانع ُّ
يتطلبهــا التخطــيط ،لأنـه يعتمـــد على
الدقـــة وو�ضـــوح الر�ؤيــة.
يظن البع�ض �أن التخطيط يتطلب منه وقتا
ثميناً فمن الأف�ضل �صرف الوقـــــت فيما ينجز
به �أعماله ،وهذا يخالــــف الهدف احلقيقي
من حتديد الأهداف .اعتمـــــاد كثيـــــر من
النا�س على الظنون ال على احلقائق ،ممــا
يلغي التخطيـط .و�إذا ف�شلــــــــت �أخي القارئ
الكرمي يف �أن تخطط ف�إنــك تخطــــط لف�شلك.
ولك �أن ت�س�أل :فما العمل؟ ما الطريقــة
املثلى للتخطيـــط؟ �أدع هذا يف العدد القادم..
ودمت بخري.
shathris@yahoo.com
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خذ العفو
التي�سري ،قاعدة فقهية �أ�صولية متتد لت�شمل خمتلف جماالت احلياة ،وتعطيلها �سبب مبا�شر
يف كثري من الأحيان ،جلعل الت�شريع الإ�سالمي نظرية متعالية على الواقع ،ومن ثم ح�صره
يف طقو�س تعبدية �ضيقة ،وعزله عن جماالته الوا�سعة بو�صفه نظاما �شموليا للحياة .وهي
قاعدة مت جتاهلها كثريا بفعل عوامل خارجية� ،أثرت على تطور الفكر الإ�سالمي احلديث،
وال زالت ت�ؤثر عليه .ومن تلك العوامل ،نتوقف عند عامل مهم هو ربط الت�شريع الإ�سالمي
الوا�سع ،ببيئة بعينها ،و�إق�صاء البيئات الأخرى ،مما ينتج اخلالف املتجذر بني املجتمعات
امل�سلمة ،ويبني عالقاتها على التناكر والتنابذ ال على التكامل.
وقاعدة التي�سري بهذا املعنى مت �إبدالها بقواعد �أخرى من الت�شديد واالحتياط ،وبذلك مت
قلب الأ�صل ليحل حمله الفرع ،فالأ�صل يف الدين التي�سري ،قال تعاىل خماطبا نبيه الكرمي:
«خذ العفو و�أمر بالعرف» ،وهكذا كان �صلى اهلل عليه و�سلم يعتمد قاعدة الي�سر يف االختيار
بني الأمور معيارا للتفكري والتخطيط ،فما يعر�ض عليه �أمران �إال يختار �أي�سرهما ،وجعل
الي�سر عالمة ودليال على احلكم ال�صحيح ،ف�إذا اختلطت الأمور فالأي�سر هو الأقرب للفطرة
ول�سنن الكون و�صالح الأمور .وين�ش�أ عن هذا التعطيل للتي�سري ذلك اخللط واالرتباك يف
�أذهان النا�س �أمام حدود ومعايري العقيدة ال�صحيحة ،ومتييع �صورتها ،واملتابع للفقرات
الدينية وبرامج الفتوى ،يعجب من �أ�سئلة النا�س وا�ستفهاماتهم ،التي متثل ت�سطيحا
عظيما للعقيدة وال�شريعة معا ،فنجدهم يتوقفون عند تفا�صيل ال حجم لها رابطني بينها
وبني العقيدة ال�سليمة ،فتتحول ق�ضايا �صبغ ال�شعر وجتميل احلواجب �إىل كليات ي�ضطر
العلماء لأن يقفوا عندها العلماء بال�شرح والتف�صيل ،وتلك الأ�سئلة تخالف قاعدة فقهية
عظيمة ،نهي وفقها امل�سلمون عن الإفراط يف ال�س�ؤال والتفا�صيل»،ال ت�س�ألوا عن �أ�شياء �إن
تبد لكم ت�س�ؤكم» ،وك�أننا مبثل تلك الأ�سئلة ن�سرتجع ق�صة بني �إ�سرائيل مع البقرة التي
�أمروا بذبحها ،و�أ�سئلتهم ال�سطحية عنها ،لونها و�سنها وحجمها .نحن ن�أمل �أن يتنبه �أهل
الذكر من علمائنا الأفا�ضل لهذه املنعطفات اخلطرة .ال�سيما و�أن براجمنا الدينية هي مرجع
الغالبية من م�سلمي العامل ،الذين ي�ضعون ثقتهم يف علماء هذه البالد ،فلي�س من احلكمة يف
هذا الع�صر الذي يقف فيه ديننا على املحك ،حتت �ضغط ال�صورة ال�شائهة التي يتم تر�سيخها
عنه من قبل الأعداء واملغر�ضني� ،أن ن�ستمر يف جماراة العوام يف اعتقاداتهم اخلاطئة ،فعلينا
تنبيه النا�س �إىل املفا�صل العظيمة يف �أزمات الأمة ،ودور امل�سلم اجلاد يف هذه الأزمات .علينا
�أن نتذكر �أن مليارات من امل�سلمني يبحثون عن �أ�صول عقيدتهم وكلياتها ،يتابعون براجمنا
بكل لهفة ،و�أننا بحاجة �إىل �أن نبحث عن مواطن االتفاق ال االختالف ،الكليات ال اجلزئيات
التي ال حتدث فرقا ،وال �أعني نبذ تفا�صيل فقهنا الر�صني وامل�ؤ�صل بجهد �أجيال من �أفذاذ
العقول ،بل �أقول لن�ستفيد من وقت الإعالم وطاقاته للأمور املف�صلية ،ولرنجع يف ال�ش�ؤون
الفرعية ال�صغرية للكتب واملواقع املوثقة بكل الآراء واملذاهب.
�أ�سماءالزهراين

قراءات ومتابعات
“�إن �أردت تليني قلبك فاطعم امل�سكني وام�سح ر�أ�س اليتيم” (حديث �شريف) قالها الر�سول
الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم لرجل �شكا �إليه ق�سوة قلبه.
ـ ذروة امل�شاعر الإن�سانية و�سنام الدعوة �إىل التحابب والتوادد والتكافل و�صيانة الن�سيج
االجتماعي يج�سدها هذا القول ال�شريف ...ومن ُيرزق حب امل�ساكني ُيرزق اخلري كله ..يا
اهلل ،كم تدمع عينا من مي�سح بيده على ر�أ�س اليتيم؛ وكم ُّ
يرق قلبه وتتداعى وجدانياته
إح�سا�سا بقيمته ،و ُيع ِّو�ضه حنان �أبيه و�أمه .وب�شرى كذلك ملن ميد يده بقطعة
وهو مينحه �
ً
خبز يف خفاء �إىل م�سكني هدَّه اجلوع ومنعه عفافه عن امل�س�ألة بلني القلب وثراء الوجدان؛
�سي�شعر ح ًّقا بتيار �شفيف من ال�سعادة ي�سري يف عروقه..
فه َّيا يا من ترى ق�سوة يف قلبك �إىل الت�أ�سي بقول من �أوتي جوامع الكلم عليه ال�صالة
وال�سالم.
ما و َقعَ تْ عيناي على �شوكة �أال وحاولتُ اقتالعها لأغر�س مكانها وردة ،ما طاب لل�شوك
منبتُ الورد�( .أبراهام لنكولن)
ـ من يتتبع اخلري ال يهد�أ له بال وال يغم�ض له جفن حتى ينزع ال�شر من جذوره ،وال يكتفي
ب�إعالن احلرب على ال�ضغائن والأحقاد واملنازعات؛ بل ي�سعى مبروءته ولطفه وب�شا�شته
وبقلبه العامر مبح َّبة النا�س �إىل بذر بذور الت�سامح والإخاء والإيثار ع َّلها ُتثمر حبًّا وجما ًال
ن�سا و�أم ًنا..
و�أُ ً
وحني تنترث الورود ،فال مكان للأ�شواك وامل�شاحنات بني �أفراد املجتمع الواحد.
�إعداد � :أحمد بدر

كلمات لي�ست كالكلمات
•ـ ال�صمت �إجابة بارعة ال يتقنها �إال القليلون
•ـ كلماتنا هي ثياب �أفكارنا فيجب �أال تظهر �أفكارنا يف ثياب رثة بالية
•ـ االنت�صارات الوحيدة التي تدوم �أبد ًا و ال ترتك ورائها �أ�سى هي انت�صاراتنا على
�أنف�سنا
•ـ ال�ضربات القوية ته�شم الزجاج لكنها ت�صقل احلديد
•ـ الق�ضاء على العدو لي�س ب�إعدامه و�إمنا ب�إبطال مبادئه
•ـ لي�س �شقا�ؤك يف �أن تكون �أعمى؛.بل �شقا�ؤك يف �أن تعجز عن احتمال العمى
•ـ يهب اهلل كل طائر رزقه و لكنه ال يلقيه له يف الع�ش
•ـ احلب جحي ٌم ُيطاق و احلياة بدون حب نعي ٌم ال ُيطاق
•ـ لي�س �شرطاً �أن تكون دموعنا �أمام من نحب؛ لكن من ال�ضروري �أن تكون من �أجل
من نحب
عن �أحد املواقع الإلكرتونية

مـــــــاء زمــزم
ورد يف مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القر�آن
وال�سنة بقلم الدكتور زغلول النجار �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال عن ماء زمزم:
«�إنها مباركة� ،إنها طعام طعم و�شفاء �سقم»
ورد يف الطرباين يف الكبري برواية عبد اهلل بن
عبا�س ،ت�صحيح ال�سيوطي ـ ح�سن.
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم عنها � ً
أي�ضا« :خري
ماء على وجه الأر�ض ماء زمزم :فيه طعام من
الطعم ،و�شفاء من ال�سقم .و�شر ماء على وجه
الأر�ض ماء بوادي برهوت بقبة ح�ضرموت،
كرجل اجلراد من الهوام :ي�صبح يتدفق ،ومي�سي
ال بالل به» �أورده الطرباين يف الكبري عن ابن
عبا�س ،ت�صحيح ال�سيوطي ـ ح�سن.
وروى ابن ماجة يف �سننه (كتاب املنا�سك،
حديث  )3053قال :حدثنا ه�شام بن عمار
حدثنا الوليد بن م�سلم قال :قال عبد اهلل ابن
امل�ؤمن �أنه �سمع �أباً الزبري يقول� :سمعت جابر
بن عبد اهلل يقول� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول « :ماء زمزم ملا �شربت له «.
وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :ماء زمزم ملا �شرب له :ف�إن �شربته ت�ست�شفي به �شفاك اهلل ،و�إن �شربته م�ستعيذا �أعاذك اهلل ،و�إن �شربته لتقطع
ظم�أك قطعه اهلل ،و�إن �شربته ل�شبعك �أ�شبعك اهلل ،وهي هزمة جربيل ،و�سقيا �إ�سماعيل" رواه الدارقطني يف ال�سنن واحلاكم يف امل�ستدرك
عن ابن عبا�س ،ت�صحيح ال�سيوطي ـ �صحيح .وروى ابن ماجة يف �سننه (كتاب املنا�سك ،حديث  )3053قال  :حدثنا ه�شام بن عمار حدثنا
الوليد بن م�سلم قال  :قال عبد اهلل ابن امل�ؤمن �أنه �سمع �أباً الزبري يقول � :سمعت جابر بن عبد اهلل يقول � :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يقول " :ماء زمزم ملا �شربت له" .ولو ت�أملنا هذه الأحاديث عن �صفوة اخللق الذي ال ينطق عن الهوى لتب َّينا �أن ماء زمزم معجزة
من اهلل �سبحانه وتعاىل عندما فجره من باطن �أر�ض تت�شكل من �صخور بركانية م�صمتة غري ما�صة و�شديدة ال�صالبة يف �صحراء بلقع،
ومب�شيئة اهلل ا�ستمر نبع ماء زمزم �آالف ال�سنني ،مل يعرف ق َّلة وال جفا ًفا؛ بل هو على العك�س من ذلك ،كلما �أُخذ منه ازداد �إذ تبلغ ن�سبة
دفقه يف الثانية �أكرث من  18ل ً
رتا .وقد ك�شفت التو�سعة الكرمية لهذه الدولة املباركة ،ومع حفر الأنفاق �أن ماء زمزم يتدفق من باطن الأر�ض
بغزارة �إىل بئر زمزم عرب قنوات �شعرية ،وك�أن هناك مغناطي�س ي�سحبها من �أنحاء الأر�ض .و�أثبتت التحليالت �أن ماء زمزم يحتوي على
ثمانية �أ�ضعاف من مياه الآبار ،وهو خال من اجلراثيم بن�سبة  %100وهذا دون �شك نادر يف مياه الينابيع والآبار.
�أورد م�سلم يف �صحيحه �ضمن ق�صة �إ�سالم �أبي ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه �أنه �أقام على بئر زمزم �شه ًرا كام ًال وكان م�صابًا بجروح ونحافة،
فربئت جراحه ،و�سمن حتى تك�سرت عكن بطنه ،وهذا يعني �أن ماء زمزم يحتوي على مواد نافعة ت�صل �إىل  2000ملغم يف اللرت الواحد
عك�س مياه الآبار والينابيع التي ت�صل �إىل  260ملغم يف اللرت الواحد ..وماء زمزم م�ستمر يف التدفق منذ �آالف ال�سنني ،وهذا دليل على
جاذبية كبرية ت�سحب املاء �إىل بئر زمزم ،وهذا يعد ـ كما �أ�شرت يف مقال �سابق ـ �إىل �أن مركز الأر�ض بالفعل �سبحان اهلل.
عبد اهلل الدهم�شي � -إدارة التموين ـ امل�شرتيات
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مفاهيم حقوق الإن�سان
�ضمن مقررات الطب
�أدخلت كلية الطب مفاهيم حقوق الإن�سان �ضمن
مقرراتها جتاوبًا مع توجيهات وزارة التعليم
العايل التي ا�ستجابت بدورها لتو�صيات التي
عقدتها اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
بعنوان( :تعليم حقوق الإن�سان يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل).
�صرح بذلك الدكتور �إبراهيم العلوان العميد
امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية بالكلية وقال �إن
املقرر ي�ستهدف �إبراز �أهم احلقوق يف الإ�سالم
وبع�ض الق�ضايا املعا�صرة مع الت�أكيد على
�أهمية ذلك يف رفع م�ستوى الوعي الثقايف لدى
طالب اجلامعة بحقوق الإن�سان و�أهميته يف
املجتمعات احلديثة مب ِّي ًنا يف هذا املنحى �أن
اجلامعة و�ضعت برناجمً ا لتهيئة وتدريب
القائمني على ر�أ�س العمل بغر�ض حتقيق
الأهداف املبتغاة من تدري�س هذا املقرر.
و�أ�ضاف مو�ضحً ا �أن مفردات هذا املقرر
ت�ستوعب على �سبيل املثال:
•حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،حقوق
الإن�سان يف ال�شرعية الدولية.
• حقوق الإن�سان يف الأنظمة املحلية.
• احلقوق املتعلقة باملجال الطبي
مت�ضمنة حقوق املري�ض ب�شكل عام
واحلقوق التعليمية يف املجال الطبي
والبحوث الطبية.
•تفعيل التو�صيات اخلا�صة بح�ضور
وم�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س
املعنيني يف امل�ؤمترات العلمية.
•دعم الأبحاث والأوراق العلمية ذات
ال�صلة وتزويد املكتبات باملراجع
والوثائق الالزمة.
•تفعيل الأن�شطة الإدارية والتوعية
الإعالمية مبا يرفع من وعي املري�ض
بحقوقه العالجية.

الأخرية
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برنامج وقائي �ضخم بعيادات الت�شريفات
�أطلقت عيادة الفرد ال�سليم التابعة لعيادات
الت�شريفات مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
خالل الأيام املا�ضية برناجمً ا وقائياً �ضخمًا
للك�شف املبكر عن �أمرا�ض ال�سكر و�ضغط
الدم املرتفع وت�صلب ال�شرايني وبع�ض
�أمرا�ض ال�سرطان بالن�سبة لكل رعايا ق�سم
كبار ال�شخ�صيات .وي�شمل الربنامج 11
�ألف �شخ�ص مق�سمني �إىل  1500عائلة على
مدار العام مبعدل ا�ستقبال خلم�س عائالت
يوميًّا وذلك على م�ستوى العيادات املعنية
يف كافة فروعها باململكة�.صرح بذلك لـ (نب�ض
اجلامعة) الدكتور فهد احل�سني مدير عام
�إدارة الت�شريفات الطبية ،وقال :لقد مت
تدعيم هذا الربنامج بتطعيمات وقائية
�إ�ضافية وفق تعليمات منظمة ال�صحة
العاملية وذلك بتوفري الأدوية والعالجات
الدوائية والوقائية للمراجعني بجانب توفري
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قمع �أ�سري
للإ�صابة �إىل فح�ص ال�سكر والدهون مرة
واحدة يف العام ..ويقت�صر فح�ص ه�شا�شة
العظام لل�سيدات الالئي جتاوزن ال�ستني
من العمر ،ويتمثل برنامج كبار ال�سن يف
اختبارات ال�سكر والدهون وه�شا�شة العظام
وفح�ص ال�شريان الأورطي وال�سمع والب�صر
ويخ�ضعون لتطعيمات وقائية للأنفلونزا
واملكورات الرئوية وفح�ص الربو�ستاتا
والثدي والقولون.

 20متدربًا مبركز تدريب زمالة الباطنة
�صدرت موافقة الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية على زيادة عدد متدربي برامج زمالة
الطب الباطني بق�سم الباطنة مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية للحر�س الوطني �إىل 20
متدربًا بعد �أن �أظهر املركز متي ًزا يف تخريج
�أطباء متخ�ص�صني يف الطب الباطني ب�أفرعه
املتعددة وبتحقيق نتائج باهرة يف االمتحانات
ال�سنوية والنهائية.ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة)
الدكتور يو�سف ال�صالح مدير �إدارة تدريب
الزمالة ال�سعودية والعربية للطب الباطني
باملدينة م�شريًا يف هذا اخل�صو�ص �إىل حاجة اململكة �إىل �أطباء على
قدر كبري من الكفاءة واملهنية العالية تزداد عامًا بعد عام.
و�أ�ضاف :ما يهمنا �أكرث هو تدريب الأطباء على مدى �أربع �سنوات
ح�سب برامج علمية ومتابعة دقيقة لكل مراحل التدريب والتدرج
يف �إعطاء امل�س�ؤوليات للأطباء والطبيبات يف الربامج املعتمدة
من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات الطبية مع امتحانات �سنوية

مركز للدرا�سات واال�ست�شارات
ال�صحية والتعليمية باجلامعة
تعكف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
النوعية هذه الأيام على �إعداد م�شروع
خا�ص ب�إن�شاء وت�أ�سي�س مركز للدرا�سات
واال�ست�شارات ال�صحية والتعليمية
باجلامعة .
ويهدف امل�شروع �إىل �سد احتياجات الأفراد
وال�شركات وقطاع الأعمال واجلهات احلكومية
واخلا�صة من الدرا�سات واال�ست�شارات يف
فروع املعرفة كافة مع الرتكيز يف ذلك على
جمال تخ�ص�ص اجلامعة ومنظومة احلر�س
الوطني ال�صحية والبحثية والتعليمية.

برنامج خا�ص لنمط حياة �صحي بالن�سبة
ملن يثبت �أن لديهم ا�ستعدادًا للإ�صابة بهذه
الأمرا�ض مما ي�شكل عامل خطورة عليه،
ويف هذه احلالة يتم �إخ�ضاعهم للتحاليل
واملراجعة بهدف امل�ساعدة يف تقليل ن�سبة
احتماالت الإ�صابة.و�أ�ضاف مو�ضحً ا �أن
العيادة جتري فحو�صات مبكرة للوقاية
من ال�سرطان وخا�صة �سرطان الرحم لدى
ال�سيدات و�سرطان القولون من خالل �أخذ
م�سحة ملدة ثالث �سنوات ،وكذلك �سرطان
الثدي لدى ال�سيدات فوق � 40سنة بوا�سطة
�أ�شعة املاموغرام مرة كل عامني ملن لي�س
لديهم عوامل وراثية� ،أما من لديهم ا�ستعداد
وراثي فيبد�أ الفح�ص من �سن الثالثني ،بينما
يجري فح�ص الربو�ستاتا والقولون ملن هم
يف عمر اخلم�سني مرة كل عام ،ويخ�ضع
من هم يف �سن  18ولي�ست لديهم خطورة

�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد متويل وكيل اجلامعة للتطوير
واجلودة النوعية.
وقال� :إن الدرا�سات واال�ست�شارات
املطلوبة �ستكون وفق مقابل مادي �أو اتفاق
م�ؤ�س�سي.
و�أ�ضاف �أن اجلامعة �ست�ستقطب لهذا الغر�ض
خرباء و �أ�ساتذة وا�ست�شاريني ومدربني من
�أ�صحاب الكفاءات املتخ�ص�صني واملتميزيني
يف جماالتهم ممن حتت�ضنهم اجلامعة �أو
ت�ستقطبهم لغر�ض تنفيذها وتطبيقها .

كلمة التحرير

متعددة �ضما ًنا جلودة التدريب .و�أ�سعدنا
�أن ين�ضم �أطباء وطبيبات من ال�سعوديني
متخ�ص�صني ومتخ�ص�صات وعلى قدر كبري
من الكفاءة العلمية والعملية �إىل زمالئهم
ممن �سبقوهم من �أجل تقدمي �أرقى اخلدمات
الطبية لإن�سان هذا الوطن.وتابع الدكتور
حدي ًثه مب ِّي ًنا �أن هذه املوافقة اعتمدت على
درا�سة دقيقة للمجل�س العلمي للطب الباطني
بالهيئة ال�سعودية لعوامل عدة �شملت عدد
الأ�سرة يف خمتلف التخ�ص�صات مثل �أجنحة
الباطنة والعناية املركزة والطوارئ والعناية القلبية وما �إىل ذلك.
بالإ�ضافة �إىل توفر العدد الكايف من اال�ست�شاريني يف خمتلف �أفرع الطب
الباطني بجانب وجود الدعم اللوج�ستي يف �أوجه عدة ال غني عنها
لأي برنامج تدريبي متميز ..وف�ض ًال عن ذلك ف�إن هذه املوافقة تعد
اعرتا ًفا وت�صريحً ا بقدرات هذه املدينة الطبية وكوادرها املتميزة
على تدريب هذا العدد الكبري بكفاءة ومهنية عالية.

برنامج يف تقنيات القلب بالعلوم الطبية
يبد�أ مع بداية الف�صل الثاين من العام الدرا�سي احلايل 1430/1429هـ ب�إذن اهلل القبول
يف برنامج دبلوم ما بعد البكالوريو�س يف جمال تقنية تروية القلب والأوعية الدموية
الذي ا�ستحدثته كلية العلوم �أقره جمل�س اجلامعة يف اجتماعة الأخري الذي عقد الثالثاء
املا�ضي غرة �صفر احلايل العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع ق�سم القلب مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية ،ويتكون الربنامج من ق�سمني هما:املوجات ال�صوتية القلبية ،تقنية
الق�سطرة القلبية.ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حممد اخلازم العميد امل�شارك
لل�ش�ؤون الأكادميية بالكلية وقال �إن هذا الربنامج يع ُّد من الربامج النادرة يف املنطقة
وقد �أكملت الكلية كل التجهيزات املتعلقة باملقررات واملختربات وا�ستقطاب �أع�ضاء
هيئة التدري�س ا�ستعدادًا لبدء تنفيذه.و�أو�ضح �أن الربنامج يقبل خريجي كليات العلوم
الطبية التطبيقية �أو التمري�ض حيث يق�ضي الطالب �أو الطالبة ف�ص ًال �أكادمييًّا لدرا�سة
اللغة الإجنليزية وف�صلني درا�سيني يف التخ�ص�ص ثم ف�ص ًال تطبيقيًّا يف امل�ست�شفى ليت�أهل
يف نهايتها للعمل كفني يف تخ�ص�ص الت�صوير الطبي للقلب �أو الق�سطرة الطبية القلبية.

�أ�س ٌر عديدة يف عاملنا العربي بعيدة عن �أحالم �أطفالها و�أبنائها وتطلعاتهم؟ منف�صلة
متامًا عن دائرة اهتماماتهم وميولهم ورغباتهم ،تريدهم ً
ن�سخا طبق الأ�صل منها ،ولذا
ت�ضرب حولهم طو ًقا من احل�صار والالءات!! فهل تدرك مثل هذه الأ�سر �أبعاد ما ت�صدره
ونواه لأبنائها و�إجبارهم على قبولها طوعً ا �أو على م�ض�ض ..ومن يخرج عن
من �أوامر
ٍ
الطوع �أدَّبته الع�صا ،ومن �أراد النقا�ش كان الزجر واالنتهار وال�ضرب ن�صيبه ،وقد
يتطور الأمر �إىل عنف فظيع ورمبا مميت! جمتمعات كثرية تتبع �أ�ساليب تربوية وراثية
خمالفة للهدي النبوي ال�شريف ،وغري مرتبطة بدرا�سات علمية حديثة ،وتدخل الأعراف
والتقاليد يف �صلبها ،وتطبق بحرفية فجة� ،آباء و�أمهات ميار�سون �سلطة (دكتاتورية)
على �أبنائهم رمبا جه ًال �أو �إ�شفا ًقا عليهم من خمالفة القيم ،فكل جيل يرى �أنه �أف�ضل من
الالحق ..رغم �أنهم خملوقون لزمان غري زمانهم .قد نعذر العامة ،الواقعني يف براثن
ممن يرون يف ذكاء �أبنائهم (�شيطنة) ،ويف ميلهم لال�ستك�شاف خروجً ا
الأمية التعليمية َّ
عن امل�ألوف ،وو�سيلتهم الوحيدة ل�ضبطهم هي العنف ،ولكن ما بال املتعلمني واملثقفني
يفر�ضون على �أبنائهم وبناتهم ما ال يتوافق مع ميولهم وطموحاتهم ،فهذا طبيب ُيجرب
ابنه على درا�سة الطب ،وذاك �آخر يقاوم بعنف رغبة ابنته يف �أن ت�صبح طبيبة ،رمبا لأنه
خرب حجم معاناة املهنة� ،أو ال يريدها يف موقع يختلط فيه الرجال بالن�ساء ،واملهند�س
كذلك قد يريده مثله� ،أو يحطم رغبته يف درا�سة الهند�سة ،و�إن مترد االبن �أو البنت كان
االتهام باخلروج عن الطوع� ،أو الت�أديب بعبارات قا�سية �أهونها�( :أنت ل�ست ابني وال
�أعرفك)� ،أو (�إذا فعلت كذا فال ت�ضع رجلك داخل هذا البيت مرة �أخرى) .يغيب النقا�ش
يف بع�ض البيوت ،ر�أي الطفل �أو االبن ال قيمة له ،تنمية خياله وتزكية روح الإبداع
والتجربة يف داخله تبدو �ضربًا من املثاليات املمجوجة ..وغال ٍبًا ما تتولد لدى الأبناء ـ
نتيجة لذلك ـ حالة من ال�صمت واخلنوع� ،أو التذمر والتمرد ،واحلالتان لهما �أثر �سالب
على بنية الأ�سرة ومتا�سكها ،وعلى املجتمع بداهة ..والعنف عمومًا �سلوك ب�شع وبغي�ض
ويت�صف �صاحبه بالوح�شية ،والعنف عك�سه الرفق الذي ما دخل يف �شيء �إال زانه وما
خرج من �شيء �إال �شانه ،وهو غري مقبول حتى على الأنعام والدواب فكيف بالإن�سان،
ويقع العنف على �أفراد الأ�سرة موقع الت�ضاد من النف�س ال�سوية ،ومن ي�أتيه مع �أحد �أفراد
�أ�سرته يتجرد من كل م�شاعر الإن�سانية ،وال غرو �أن عطلت املدار�س الرتبوية احلديثة
ال�سلوك العنيف يف البيت واملدر�سة باعتباره منافيًا للخلق القومي.
وحماية للمجتمعات و�صيانة مل�ستقبلها من انعكا�سات الرتبية الأ�سرية (القمعية)؛
ت�ست�ضيف اململكة امل�ؤمتر العربي الثالث حول حماية الطفل الذي ينظمه برنامج الأمان
الأ�سري الوطني ،وهي فعاليات ت�ستهدف (تربيد) ثائرة الوالدين بالتوعية ،وتنظيم
التفكري الأ�سري ليتوافق مع تعاليم ديننا ال�سمح وال�سنة النبوية املطهرة.
التحرير
					

جمعية عربية للتطابق الن�سيجي
اتفق امل�شاركون يف امل�ؤمتر الأول ملهنة
املختربات الذي عُ قد م�ؤخ ًرا بالعا�صمة
الريا�ض ب�إ�شراف مركز امللك عبد اهلل العاملي
للأبحاث الطبية حتت عنوان (التطابق
الن�سيجي) على �إن�شاء �أول جمعية عربية
للتطابق الن�سيجي ،وكذلك بربط الباحثني
باملمار�سني ال�صحيني.
وهدف امل�ؤمتر �إىل توحيد جهود العاملني
يف خمتربات التطابق الن�سيجي واعتمادها
ون�شرها من �أجل رفع م�ستوى التبادل
املعريف والأبحاث بني دول �أوروبا وال�شرق
الأو�سط.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حممد

اجلمعة املدير التنفيذي للمركز مو�ضحً ا
�أن املركز ا�ستهدف من هذا امل�ؤمتر جمع
اخلربة الأوروبية مع املمار�سني ال�صحيني
باململكة ومبنطقة ال�شرق الأو�سط بجانب
�إيجاد و�سائل ونوافذ للرتابط ونقل املعرفة
والبحوث امل�شرتكة.
و�أكد �أن جناح امل�ؤمتر يف اخلروج بقرارات
و�آليات تتعلق بنقل املعرفة يع ُّد من �أكرب
الإجنازات العملية التي ت�صب يف خدمة البحث
والعمل املخربي ،منوهً ا �إىل �أنه �شكل مدخ ًال
لتبادل املعلومات خا�صة و�أنه �ضم نخبة من
�أ�شهر الباحثني و�أميزهم يف منطقة اخلليج
العربي وال�شرق الأو�سط و�أوروبا.
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