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�لريا�ض ـ حممود �إ�سماعيل 

��ستقبلت مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية 

باحلر�ض بناًء على �لتوجيهات �ل�سامية �لكرمية 

من لدن خادم �حلرمني �ل�سريفني �سبعة من 

جرحى وم�سابي �حلرب �لأخرية على غزة 

�لذين نقلو� �إىل �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

عن طريق �لعري�ض مب�سر بو��سطة طائر�ت 

�لإخالء �لطبي حتت �إ�سر�ف �لهالل �لأحمر 

�ل�سعودي.�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( 

�لدكتور �سعد بن عبد �لعزيز �ملحرج نائب 

واأبوة وحنان  اإن�سانية 

60 مليون ريال لتنمية اإبداع 

ومتيزاأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات
يف �إطار توجه �لدولة وقيادتها �حلكيمة يف 

�إحد�ث نقلة نوعية يف �لتعليم �لعايل وقع 

معايل وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور خالد 

�لعنقري خالل �لأ�سبوع �لثالث من �سهر 

يناير �ملن�سرم 2009م عقوًد� مع 14 جامعة 

�سعودية تتعلق مب�ساريع تنمية �لإبد�ع 

و�لتميز لدى �أع�ساء هيئة �لتدري�ض بتكلفة 

�إجمالية تبلغ حو�يل 60 مليون ريال ت�سمل 

تنفيذ 439 دورة تخ�س�سية تعقد يف رحاب 

�جلامعات نف�سها بجانب 35 برناجًما تنفذ 

بالتعاون مع مر�كز مرموقة يف جامعات 

عاملية.وت�ستهدف هذه �مل�سروعات تنمية 

�لإبد�ع و�لتميز لدى �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 

ومتكينهم من �كت�ساب خرب�ت وجتارب مر�كز 

عاملية مما ي�ساعدهم على نقل �ملعرفة �إىل 

جامعاتهم وطالبهم وتنمية مهار�ت �لبحث 

�لعلمي ودعم مقوماته ف�ساًل عن رفع درجة 

�لفاعلية يف حتقيق بر�مج �لإر�ساد بينهم.

و�أو�سح وكيل �لوز�رة لل�سوؤون �لتعليمية 

�لأ�ستاذ �لدكتور حممد بن عبد �لعزيز �لعوهلي 

�أن هذه �ملبادرة تطرح لل�سنة �لثالثة بعد 

�أن مت تطويرها وتو�سيع نطاقها من �أجل 

�لتعاون مع مر�كز عاملية، ولذ� فهي تطبق 

يف هذ� �لعام على م�سارين د�خلي وخارجي 

تاأهلت للم�سار �لأول 18 جامعة بزيادة 9 

جامعات عن �لعام �ل�سابق، بينما تاأهلت 

للثاين 11 جامعة.

 كما وقع معايل �لوزير مذكر�ت تفاهم مع 

خم�ض جامعات �سعودية لدعم تطبيقات �لتعلم 

�لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد، وذلك بهدف 

تن�سيق �جلهود يف هذ� �ملجال و�إتاحة �لفر�سة 

للتن�سيق يف عدد من �مل�سروعات �لتي يتبناها 

�ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم 

عن بعد، بالإ�سافة �إىل ن�سر تطبيقات �لتعلم 

�لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد يف موؤ�س�سات 

�لتعليم �جلامعي وكذلك �لإ�سهام يف تذليل 

كثري من �ل�سعوبات مبا يعزز �جلهود �ملبذولة 

يف �جلامعات ملزيد من �لتعاون يف جمالت 

تدعم �لت�سريع يف �إدر�ج عايل �جلودة لتقنيات 

�لتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد. �ملدير �لتنفيذي للخدمات �لطبية باملنطقة 

�لو�سطى للحر�ض �لوطني وقال �إن جميع 

�حلالت �لقادمة من غزة ُت�ستقبل يف �لقاعدة 

ع على م�ست�سفيات  �جلوية بالريا�ض ثم ُتوزَّ

ًنا �أن معظم �مل�سابني  �لعا�سمة �لريا�ض مبيِّ

من �ل�سباب وترت�وح �أعمارهم بني 16 ـ 

35 عاًما وبينهم �أطفال ون�ساء. و�أو�سح 

�لدكتور �ملحرج �أن �حلالت �لتي ��ستقبلتها 

مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية تتفاوت بني 

�إ�سابات يف �لر�أ�ض و�لبطن �إىل ك�سور وجروح 

وبرت يف �لأطر�ف وترت�وح مدة �لعالج ما 

بني �أ�سبوع �إىل �سهر ح�سب �حلالة.و�ختتم 

ت�سريحه موؤكًد� �أن �ملدينة �لطبية �ستو��سل 

��ستقبال مزيد من �جلرحى بناًء على توجيه 

ًها �إىل  كرمي من خادم �حلرمني �ل�سريفني  منوِّ

�أن جميع �لإمكانات من �أجهزة طبية وب�سرية 

رة خلدمة �إخو�ننا و�أخو�تنا  �ستكون ُم�سخَّ

يف غزة دون حدوث تاأثري ـ و�حلمد هلل ـ على 

�خلدمات و�لرعاية �لطبية �ملقدمة ملن�سوبي 

�حلر�ض �لوطني وعو�ئلهم.

د. الربيعة 

يتابع مراحل تنفيذ م�صت�صفى الأمري حممد بن

 عبد العزيز للحر�س الوطني باملدينة املنورة 

جدة ـ عبد �لرحمن �ملغربي 

تفقد معايل �لدكتور عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

�لربيعة �ملدير �لعام �لتنفيذي لل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني مدير جامعة �مللك �سعود بن 

عبد�لعزيز للعلوم �ل�سحية م�سروع م�ست�سفى 

�لأمري حممد بن عبد�لعزيز �لتابع لل�سوؤون 

�ل�سحية باحلر�ض �لوطني و�لذي يجري تنفيذه 

حالياً باملدينة �ملنورة وذلك خالل زيارته �إىل 

هناك برفقة �ملهند�ض عبد �لرز�ق بن حمد �لدبيان 

كبري �ملهند�سني بال�سوؤون �ل�سحية.

 و�طلع معاليه على �ملر�حل �لتنفيذية �لتي مير 

بها �مل�سروع و��ستمع لكافة �لتفا�سيل �ملتعلقة 

بها من خالل  عر�ض مرئي لها. كما ناق�ض مع 

مدير �مل�سروع �لعديد من �لنقاط �لتي ت�ساعد على �جناز �مل�سروع يف �ملدة �ملحددة له، وحث �ملعنيني بتنفيذه على بذل مزيد من �جلهد 

حتى تكتمل جميع مر�حله مطالًبا بتذليل كل �ملعوقات �لتي تقف يف طريق �إجنازه.

و�أكد معايل �لدكتور �لربيعة �أن هذ� �مل�ست�سفى يحظى باهتمام مبا�سر من خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز يف �إطار 

حر�سه على �لرقي باخلدمات �ل�سحية �لتي تقدم ملن�سوبي �حلر�ض �لوطني و�أ�سرهم وجميع مو�طني �ملنطقة ب�سعة تبلغ )319( �سريًر� 

قابلة للزيادة م�سرًي� �إىل �أن تاأ�سي�ض هذ� �مل�ست�سفى ياأتي �سمن خطة ��سرت�تيجية طويلة �ملدى لتطوير �خلدمات �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

، مبيِّناً �أنه ـ حفظه �هلل ـ �سبق �أن وجه بتغيري م�سمى م�ست�سفى �ملدينة �ملنورة للحر�ض �لوطني �إىل » م�ست�سفى �لأمري حممد بن عبد �لعزيز 

للحر�ض �لوطني« . ومن �جلدير بالذكر  �أن �مل�ساحة �لإجمالية ملبنى �مل�ست�سفى تزيد على 36 �ألف مرت مربع جمهزة بكافة متطلبات 

�مل�ست�سفيات �حلديثة �ملتقدمة وباأكرث �لنظم و�ملعد�ت تطورً� بالعامل.

 ا�صتحداث �صهادة يف تقنية 

القلب والأوعية الدموية ملا بعد البكالوريو�س 

و�فق جمل�ض �جلامعة على ��ستحد�ث �سهادة 

دبلوم ما بعد �لبكالوريو�ض يف تقنية �لقلب 

و�لأوعية �لدموية، وعلى �ل�ستعانة ببع�ض 

�أع�ساء هيئة �لتدري�ض من �لكفاء�ت �لوطنية 

�ملتخ�س�سني يف �ملجالت �لطبية و�ل�سحية 

�لعاملني يف جهات خمتلفة ل�ستكمال �لنق�ض 

�حلا�سل يف هذ� �ملجال بكليات �جلامعة.جاء 

ذلك يف �جتماعه �لذي عقده يف �ل�ساعة �لثانية 

ع�سرة و�لن�سف من بعد ظهر �لثالثاء غرة �سهر 

�سفر �حلايل برئا�سة معايل �لدكتور عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لربيعة 

مدير �جلامعة وبح�سور �أمني جمل�ض �لتعليم �لعايل �لدكتور حممد 

�ل�سالح و�أع�ساء �ملجل�ض.�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �سعادة 

�لدكتور بندر بن عبد �ملح�سن �لقناوي �أمني �ملجل�ض وقال �إن �ملجل�ض 

�تخذ عدة قر�ر�ت تتعلق ب�سري �لعملية �لتعليمية ومنها على �سبيل 

�ملثال �سم ع�سوين جديدين للمجل�ض �لعلمي وتعيني و�بتعاث 

عدد من �ملعيدين و�ملحا�سرين مع �ملو�فقة على 

نقل خدمات ع�سو هيئة تدري�ض. وتابع: �أما فيما 

يتعلق بال�سوؤون �لطالبية فقد و�فق �ملجل�ض على 

تخريج �لدفعة �لأوىل من طالب كلية �لطب �لبالغ 

عددهم 24 طالًبا، وكذلك �لدفعة �لأوىل يف برنامج 

ماج�ستري �لتعليم �لطبي وعددهم 17 طالًبا وطالبة، 

وعلى منح بع�ض �لفر�ض �ل�ستثنائية لطالبات 

كلية �لتمري�ض بجدة.هذ� وقد هناأ معايل �لدكتور 

�لربيعة يف نهاية �لجتماع �لأع�ساء �جلدد �لذين 

�ن�سمو� للمجل�ض وهم �لأ�ستاذ �لدكتور �أحمد بن ح�سن متويل وكيل 

�جلامعة للتطوير و�جلودة �لنوعية و�لدكتور ح�سن �سعيد باعقيل 

عميد كلية �لطب �ملكلف بجدة و�لدكتورة هيا بنت حممد �لفوز�ن 

عميدة كلية �لتمري�ض �ملكلفة بالريا�ض، كما �سكر �لدكتورة بثينة 

بنت زكريا مر�سد عميدة كلية �لتمري�ض �ل�سابقة بالريا�ض مبنا�سبة 

�نتهاء فرتة عمادتها.

العلوم الطبية التطبيقية توقع اتفاقيات عاملية

وقعت كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية بجامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم 

�ل�سحية ثالث �تفاقيات عاملية مع جامعات �أمريكية و��سرت�لية لال�ستحو�ذ على 

مناهجها و�حل�سول على دعمها �لأكادميي فيما يتعلق بتاأ�سي�ض بر�جمها �لثالثة 

�لتي �ستبد�أ �لدر��سة فيها على م�ستوى مرحلة �لبكالوريو�ض يف �لعام �جلامعي �لقادم 

مب�سيئة �هلل. �سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد �هلل 

�لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية وقال �إن هذه �لتفاقيات �سملت:جامعة 

�أركان�سا�ض �لأمريكية لال�ستحو�ذ على برنامج  علوم �ملخترب�ت �لطبية.جامعة �ساوث 

�ألباما �لأمريكية لال�ستحو�ذ على برنامج  �لعالج �لتنف�سي.جامعة فلندرز �لأ�سرت�لية 

لال�ستحو�ذ على برنامج  خدمات �لإ�سعاف و�لطو�رئ.        تتمة  �ض 3

الأمرية عادلة يف ملتقى )موهبة(

تنفيذ املرحلة الثالثة من ا�صرتاتيجية وخطة املوهبة والإبداع

قالت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية عادلة 

بنت عبد �هلل بن عبد �لعزيز �إن »موهبة« 

لرعاية �ملوهوبات يف �لتعليم �لعايل ت�ستعد 

يف هذه �ملرحلة لتنفيذ �ملرحلة �لثالثة من 

��سرت�تيجية وخطة �ملوهبة و�لإبد�ع ودعم 

�لبتكار ملوؤ�س�سة �مللك عبد �لعزيز ورجاله 

للموهبة و�لإبد�ع �لتي �أقرها خادم �حلرمني 

�ل�سريفني  ـ حفظه �هلل ـ يف �سهر �سو�ل �ملا�سي 

مب�ساركة جهات دولية وحملية ر�ئدة مما 

�سيتيح �لفر�سة لكت�ساف رعاية �آلف 

�ملوهوبني و�ملبدعني لتحقيق روؤية 1444هـ 

)روؤية 2022م( ومن ثم حتقيق تطلعات 

�لقيادة وتر�سيخ قاعدة متينة يف م�سرية 

�لتنمية و�لزدهار.

جاء ذلك يف كلمة �سموها �لتي �ألقتها يف ملتقى 

"موهبة" لرعاية �ملوهوبات يف �لتعليم �لعايل 
�لذي نظمته موؤ�س�سة �مللك عبد �لعزيز ورجاله 

للموهبة و�لإبد�ع حتت رعايتها موؤخًر� 

بح�سور ح�سد من �سيد�ت �ملجتمع ميثلن 

�سر�ئح وقطاعات �أكادميية وطالبية وتربوية 

�إ�سافة �إىل �ملهتمات بهذ� �ملجال.
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على اخل�صم

اأ�سلـــه؟« »و�ش 

د. حممد عبداهلل اخلازم

»و�ض �أ�سله؟« »وي�ض يرجع؟« وما ير�دفهما 

من جمل تت�ساءل عن �أ�سل �ل�سخ�ض 

ومرجعيته �لأ�سرية �أو »�ملناطقية« �أو �لقبلية، 

هذه �جلمل وما حتمله من فكر يرددها ـ بكل 

�أ�سف ـ كثريون، حتى �أن �لبع�ض يرى �أن 

جمتمعنا ي�سوده فكر عن�سري طاملا ُي�سنف 

بع�سنا بع�ًسا وفق متييز وحتيز معلن وغري 

معلن، ويزد�د �لأمر �سوًء� حني يكون ذلك 

�لقيا�ض معياًر� ينعك�ض �أثره على و�قع حياتنا 

ل جمرد »حكي« يف �ملجال�ض.

خالل �لأيام �ملا�سية مرَرت بثالثة مو�قف 

�ساأوردها للتدليل على �أن �ملو�سوع قد ي�سكل 

ظاهرة ت�ستدعي �لقلق..

�لأول: بينما كنت �أقود �سيارتي م�سرًعا 

�أوقفني رجل �ملرور، مل �أعرت�ض لأنه كان 

حمقاً، لكنه حني ملح رخ�سة �لقيادة تنازل 

عن حترير خمالفة يل بحجة �أنني �أنتمي 

للقبيلة �لتي تربطه بها عالقة ن�سب )زوجته 

من نف�ض �لقبيلة(.

�لثاين: �أحد �لزمالء كان يبحث عن وظيفة؛ 

فات�سلت بزميل �آخر يف �إحدى �لوز�ر�ت لبحث 

�إمكانية م�ساعدته بالعمل لديهم، وكنت �أمتنى 

�أن ي�ساأل عن موؤهالته وخرب�ته ومهار�ته، 

ولكنه بدًل من ذلك �ساأل عن �أ�سله!! ومل يكتف 

بذلك؛ بل بد�أ يقلل من كفاءة �أهل �ملنطقة 

�لتي ينتمي �إليها �لزميل �لأول.

�لثالث: �أدلَّته موثقة لدي، ويتمثل يف تر�سيح 

مدير �إد�رة باإحدى �لوز�ر�ت ل�سبعة من �أبناء 

قبيلته لالبتعاث؛ رغم �أن بع�سهم تخلى عن 

ا، وبع�سهم مل  مهنته �لأ�سا�سية و�أ�سبح �إد�ريًّ

يدخل حتى نظام �ملفا�سلة، ويوجد �أكفاء من 

مناطق �أخرى ي�ستحقون �لبتعاث لأف�سليتهم 

�لعلمية و�لعملية.

��ستكت �بنتي بعد �أن لحظت �أن زميالتها 

و�سديقاتها ي�سعن �عتباًر� كبرًي� لهذ� 

�لأمر، بدليل كرثة �ل�سوؤ�ل عن �ملنطقة �لتي 

تنتمي �إليها طالبة ما، وبحكم ��ستخد�م 

�ألفاظ عن�سرية ترتبط باأ�سلها »قروية، 

بدوية، ح�سرية...�إلخ«  دون وعي كاف 

باأن �نتماء �لأ�سرة �لأ�سلي ل يفرت�ض �أن 

يكون م�سدر عيب �أو �ستيمة، و�أنهن جيل 

�ليوم يدر�سن ويع�سن يف مدر�سة و�حدة 

فتحت ذر�عيها كاأف�سل �لرموز �ل�ساخمة 

لوحدتنا �لوطنية.

قد نختلف يف تف�سري �لأمر ومدى تاأثري�ته 

�لجتماعية و�لتنموية؛ لكننا نظل بحاجة �إىل 

مناق�سة مثل هذه �لظو�هر �ل�سلبية وبحاجة 

�إىل �َسنِّ تنظيمات حتمي �ملت�سرر من �لفعل 

�لعن�سري مثل �أولئك �لذين ُيحرمون من 

�لتوظيف �أو �لرتقية �أو �حل�سول على حقوق 

كفلها �لنظام ب�سبب حتيز�ت »مناطقية« 

�أو فئوية.

و�إن �عتمدنا �لكفاءة معيارً� يف تاأهيل �أبنائنا 

وبناتنا  ويف كل جمالت �لعمل ف�سن�سمن 

عطاًء علمياً متميزً� يف موؤ�س�ساتنا و�آد�ًء 

رفيعاً يف كل جمالت �لعمل يفي مبا يحتاج 

�إليه �ملو�طن من خدمات..

فالكفاءة قبل �أي معيار �آخر متطلب و�سرورة 

وطنية .

عمداء كليات الطب يلتقون يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز 

�ساركت كلية �لطب بجامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز يف �لجتماع للجنة عمد�ء كليات �لطب باجلامعات �ل�سعودية �لذي ��ست�سافته 

جامعة �مللك عبد �لعزيز بجدة خالل �ل�سهر �ملا�سي ومثلها عميدها ووكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية �لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد �هلل 

�لعي�سى.وناق�ض عمد�ء �لكليات يف �جتماعهم عدًد� من �ملو�سوعات ت�سمنت ت�سهيل �نتقال ودعم بر�مج �لطالب وحتديد مو��سفات خريجي 

كلياتهم وكيفية تفعيل �ل�ستفادة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�لأ�ساتذة �لز�ئرين وتفعيل �لعالقة بني هذه �لكليات و�لقطاعات �ل�سحية 

�لأخرى فيما يتعلق بالتعليم و�لتدريب �لطبي ودر�سو� معوقات �لتدريب �لد�خلي للزمالت �لطبية �إ�سافة �إىل بحث �إمكانية �إقامة موؤمتر 

دويل للتعليم �لطبي بالتعاون مع �جلمعية �ل�سعودية للتعليم �لطبي.

نظمه م�ست�سفى القوات امل�سلحة

كلية الطب يف املوؤمتر ال�صعودي الأول للتعليم الطبي والتدريب

�أ�ساد �للو�ء طبيب كتاب بن عيد �لعتيبي مدير عام �لإد�رة �لعامة 

للخدمات �لطبية بالقو�ت �مل�سلحة بامل�ساركة �لفاعلة جلامعة �مللك 

�سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية ممثلة يف كلية �لطب يف 

�لتح�سري للموؤمتر �ل�سعودي �لأول للتعليم �لطبي و�لتدريب �لذي 

نظمه مركز �لدر��سات �ل�سحية �لتابع لإد�رة م�ست�سفيات �لقو�ت 

�مل�سلحة باملنطقة �لو�سطى بالتعاون معها خالل �ملدة من 19 ـ 21 من 

�سهر يناير �ملن�سرم بح�سور 700 م�سارك ميثلون خمتلف �جلامعات 

و�مل�ست�سفيات �لع�سكرية ووز�رة �ل�سحة وم�ست�سارون عامليون من 

جامعات �أ�سرت�لية و�أمريكية.جاء ذلك يف �لت�سريح �لذي �أدىل به لـ 

ًنا �حل�سور �لفاعل  )نب�ض �جلامعة( يف ختام فعاليات �ملوؤمتر مثمِّ

للكلية يف �ملوؤمتر ومثنًيا على �أن�سطتها �ملتمثلة يف تقدمي حو�يل %50 

من �لأور�ق �لعلمية �ملقدمة بجانب طباعة كتاب وقائع وفعاليات 

�ملوؤمتر �إ�سافة �إىل �إعد�د �لن�سخة �لإلكرتونية للموؤمتر ف�سالً عن رئا�سة 

عدد من �جلل�سات و�مل�ساركة �ملميزة يف �إ�سد�ر و�سياغة �لتو�سيات 

�لنهائية.هذ� وقد تطرق �لأ�ستاذ �لدكتور �لعي�سى وكيل �جلامعة 

لل�سوؤون �لتعليمية وعميد كلية �لطب يف كلمته �لفتتاحية للموؤمتر 

�إىل دور �جلامعة �لفاعل و�لر�ئد يف ترقية وتطوير �لتعليم �ل�سحي 

باململكة من خالل تبني مناهج حديثة م�ستوحاة من جتارب 

جامعات عاملية مرموقة وتطبيق تقنيات تعليمية حديثة مو�سًحا 

�أنها �أتاحت خلريجي كليات �لعلوم باجلامعات �ل�سعودية فر�سة 

در��سة �لطب وهي �أول جتربة على م�ستوى �ململكة و�إقليم �سرق 

�ملتو�سط.و�أعرب �لدكتور �لعي�سى يف ختام كلمته عن تطلعاته يف 

�أن يكون هذ� �ملوؤمتر نو�ة ومتهيًد� لرب�مج تعاون ن�سط وم�ستمر 

بني �جلامعات و�ملوؤ�س�سات �ل�سحية باململكة من �أجل تطوير و�قع 

�لتعليم �ل�سحي يف �ململكة وجتاوز �لتحديات �لتي يو�جهها.كما 

وجه �لدكتور �لعي�سى �سكره وتقديره لالأكادمييني من �جلامعة 

يف �لتنظيم و�مل�ساركة ويف مقدمتهم �لأ�ستاذ �لدكتور حمي �لدين 

جمذوب رئي�ض ق�سم �لتعليم �لطبي بكلية �لطب.

اجلامعة يف اجتماع عمداء القبول 

والت�صجيل باجلامعات ال�صعودية

�ساركت �جلامعة يف �لجتماع �لدوري �ل�ساد�ض 

لعمد�ء �لقبول و�لت�سجيل باجلامعات �ل�سعودية 

�لذي عقد ملدة يومني يف رحاب جامعة �مللك فهد 

للبرتول و�ملعادن برعاية معايل وزير �لتعليم 

�لعايل �لدكتور خالد �لعنقري وبح�سور معايل 

�لدكتور عبد �هلل �لعثمان مدير جامعة �مللك �سعود 

ووكيل �لوز�رة لل�سوؤون �لتعليمية �لدكتور 

حممد بن عبد �لعزيز �لعوهلي ووكيل �لوز�رة 

للتخطيط و�ملعلومات �لدكتور عبد �لقادر بن 

عبد �هلل �لفنتوخ ومدير �ملركز �لوطني للقيا�ض 

و�لتقومي �لدكتور في�سل بن عبد �هلل �مل�ساري.

ًنا �أن مو�سوع �لقبول يحظى باهتمام و��سع  وخاطب �لجتماع معايل �لدكتور �لعنقري مبيِّ

من �لوز�رة مع ��ستمر�رية �لتن�سيق له بني �جلامعات �ل�سعودية طو�ل �لعام �لدر��سي 

�سعًيا لال�ستفادة من جتارب وخرب�ت بع�سها يف هذ� �خل�سو�ض ثم �أثنى على �جلهود 

�لتي بذلتها �جلامعات وعماد�ت �لقبول و�لت�سجيل فيما يتعلق بتي�سري �إجر�ء�ت �لقبول 

بكفاءة وجودة عالية.

�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ �لدكتور علي بن �سليمان �لتويجري ممثل 

�جلامعة يف هذ� �لجتماع وقال �إن �جلامعة �ساركت مبو�سوع �سمن �ملحور �ل�ساد�ض 

 بعنو�ن: )�إعادة تنظيم �ملكافاأة �لت�سجيعية للطلبة �حلا�سلني على درجة �لمتياز(.

وتابع مو�سًحا �أن �مل�ساركني يف �لجتماع ناق�سو� عدًد� من �ملو�سوعات �سمن �ستة 

حماور هي:

تن�سيق �لقبول يف �جلامعات و�لدرو�ض �مل�ستفادة. 1 .

�لق�سايا �لنظامية �ملتعلقة بال�سنة �لتح�سريية. 2 .

�لتحويل و�لنتقال بني �جلامعات �لد�خلية و�خلارجية. 3 .

�لعتذ�ر و�لنقطاع و�لف�سل من �لدر��سة. 4 .

�لق�سايا �ملتعلقة باملكافاأة �ل�سهرية. 5 .

مو�سوعات متبقية من �لجتماع �ل�سابق 6 .

و�أ�ساف: لقد ��ستهدف �لجتماع تر�سيخ جمالت �لتو��سل وتبادل �خلرب�ت بني �لقياد�ت 

�لإد�رية يف �ملجالت �لأكادميية و�لبحثية باجلامعات �ل�سعودية بجانب �لرتكيز على حتقيق 

�لتعلم �لبيئي و�ل�ستفادة من جتارب �جلامعات وخرب�تها وتبادلها مع بع�سها.

هذ� وقد تركزت �ملناق�سات ب�سفة عامة على �أهمية و�سرورة تن�سيق �لقبول بني �جلامعات 

و�ل�ستفادة من خرب�تها يف هذ� �ملنحى.

 وتطرق عمد�ء �لقبول و�لت�سجيل �إىل �لإجر�ء�ت �خلا�سة بال�سنة �لتح�سريية من حيث 

�حت�ساب �ملعدل �لدر��سي و�ل�ساعات عالوة على �إجر�ء�ت �لنقطاع و�لعتذ�ر عن �لدر��سة 

و�لنتقال بني �جلامعات وما �إىل ذلك. 

حما�صرون ومتحدثون عامليون يف املوؤمتر العاملي لطب الأ�صنان 

يجري �لآن بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني �لإعد�د و�لتح�سري للموؤمتر �لعاملي لطب �لأ�سنان �لذي 

�سيعقد بالتعاون مع �جلمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان يف �لفرتة من 20 ـ 22 من �سهر �أبريل �ملقبل حتت 

عنو�ن: )ع�سر جديد يف طب �لأ�سنان( وذلك مبركز �مللك فهد �لثقايف بالريا�ض. �سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( 

�لدكتور على �لإحيدب رئي�ض �لق�سم وقال �إن هذ� �ملوؤمتر هو �لع�سرون للجمعية �ل�سعودية لطب �لأ�سنان 

ًنا �أن �للجنة  و�لثاين لق�سم خدمات �لأ�سنان باملنطقة �لو�سطى بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني مبيِّ

�ملنظمة وجهت �لدعوة �إىل متحدثني مرموقني يف جمال طب �لأ�سنان من خمتلف دول �لعامل للم�ساركة 

يف �ملوؤمتر وتقدمي كل ما هو جديد يف جمال طب �لأ�سنان وذلك بهدف نقل �ملعرفة �لعلمية لكل �لعاملني 

يف تخ�س�سات طب �لأ�سنان مما ي�ساعد يف ترقية وتطوير خرب�تهم ومهار�تهم يف هذ� �ملجال.و�أو�سح �أن 

قائمة �ملدعوين ت�سمل على �سبيل �ملثال ل �حل�سر كل من:بروف�سور �ستيفن كوهني تخ�س�ض عالج جذور �لأ�سنان ـ �أمريكا. بروف�سور ديل 

مايلز تخ�س�ض جر�حة �لوجه و�لفكني و�أ�سعة �لأ�سنان ـ �أمريكا. بروف�سور �أك�سيل روبريخت تخ�س�ض �أ�سعة �لأ�سنان ـ �أمريكا.بروف�سور 

رولف فوملر تخ�س�ض تركيبات وزر�عة �لأ�سنان ـ �أملانيا.بروف�سور د�نيل بوزر تخ�س�ض جر�حة وزر�عة �لأ�سنان ـ �سوي�سر�.بروف�سور مايك 

مورقان تخ�س�ض وقاية و�سحة �لفم �لأ�سنان ـ �أ�سرت�ليا.�لدكتور غالب قوريل تخ�س�ض جتميل وترميم �لأ�سنان ـ تركيا.�لدكتور جيليانو 

ماينو  تخ�س�ض تقومي �لأ�سنان ـ �إيطاليا.كونر�د ميبنبريق تخ�س�ض تركيبات وزر�عة �لأ�سنان ـ �سوي�سر�.و�ختتم �لدكتور �لإحيدب ت�سريحه 

ا م�ساحًبا يقام على م�ساحة تتجاوز 1000 مرت مربع تقريًبا ت�سارك فيه �سركات حملية وعاملية  ًها �إىل �أن �أن�سطة �ملوؤمتر تت�سمن معر�سً منوِّ

�ستعر�ض �مل�ستجد�ت يف جمال �لأ�سنان من �أجهزة ومعد�ت ومو�د.  و�أ�ساف: �ستقام على هام�ض �ملوؤمتر فعاليات عديدة ت�سمل �أكرث من 

ثماين ور�ض عمل يتم تنظيمها يف جمال: عالج جذور �لأ�سنان، زر�عة �لأ�سنان، تقومي �لأ�سنان، ترميم وجتميل �لأ�سنان، تركيبات �لأ�سنان. 

بالإ�سافة �إىل ور�ض �أخرى لأخ�سائي �سحة �لأ�سنان وفنيي تقنية �لأ�سنان وفنيي �ملخترب�ت وم�ساعد�ت �لأ�سنان.

الأمرية عادلة توؤكد على اأهمية  

خدمة الرعاية ال�صحية املنزلية 

خاطبت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية عادلة بنت عبد �هلل بن عبد �لعزيز رئي�سة �ملوؤ�س�سة 

�خلريية �لوطنية للرعاية �ملنزلية �لوطنية باملنطقة �لغربية �مل�ساركني يف �ملوؤمتر �لطبي 

�لجتماعي للرعاية �ل�سحية �ملنزلية �لذي عقد مبدينة جدة موؤخًر� و��ستهلت �سموها 

�نطالقة فعاليات �ملوؤمتر بكلمة �أكدت فيها على �أهمية خدمة �لرعاية �ل�سحية �ملنزلية لأنها 

ت�سمل �سريحة كبرية من �ملر�سى �لذين ي�سكلون �سغًطا كبرًي� على �مل�ست�سفيات، وتغطي 

�لعديد من �لأمر��ض �ملزمنة و�لتلطيفية وغريها، ولذ� فقد �عتمدت عدة دول هذه �خلدمة 

خياًر� ناجًعا للمر�سى وللم�ست�سفيات على �ل�سو�ء، و�عتربتها تطوًر� يف جودة �أد�ء �خلدمة 

�ل�سحية للمر�سى. 

بنك للخاليا اجلذعية

ت�ستعد مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية بالريا�ض 

حاليًّا لفتتاح بنك �خلاليا �جلذعية �ملاأخوذة من 

�حلبل �ل�سرِّي للجنني، وذلك من حيث �ملخترب�ت 

وجتهيز غرف خا�سة ل�سحب �خلاليا من دم �حلبل 

�ل�سري ليتم ف�سلها بو��سطة جهاز بيو�ركايف بجانب 

خمترب�ت لتخزينها  ملدة ترت�وح بني 15 و 20 �سنة 

بعد فح�سها وعالجها من �لأمر��ض �ملعدية و�لور�ثية 

وكذلك جتهيز فرق �لتن�سيق و�لبحث و�لت�سويق.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتور حممد �جلمعة 

�ملدير �لتنفيذي ملركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث �لطبية مو�سًحا �أن �خلاليا �جلذعية 

�مل�ستخل�سة تعالج �لعديد من �لأمر��ض مثل �ل�سرطانات و�بي�سا�ض �لدم و�ل�سكري وغري 

ذلك من �لأمر��ض �لتي يحتمل �أن ت�سيب �لبن يف وقت لحق.و�أفادت �لدكتورة �إميان �مل�ساعد 

مديرة �لبنك باأن عدد حالت �لولدة �ل�سنوي يف مدينة �مللك عبد �لعزيز يقارب �ل�سبعة �آلف 

حالة، و�أن هذ� �لبنك يهدف لإقناع �ل�سيد�ت بالتربع بدم �حلبل �ل�سري للمو�ليد من �أجل 

تخزينه ل�ستخد�مه عند �حلاجة �إليه من قبل �لوليد �أو �أي حمتاج �آخر حيث ت�سل ن�سبة 

�لتو�فق بني �خلاليا �جلذعية من 1 : 5، وي�ستفاد من �لعينات �لتالفة يف �لبحوث و�لدر��سات 

من �أجل �إيجاد �لعالج �ملنا�سب لالأمر��ض �ملزمنة و�مل�ستع�سية. 

العلوم الطبية 

يف ندوة التعليم 

ال�صحي

�ساركت كلية �لعلوم �لطبيـــة �لتطبيقية 

بجامعة �مللك �سعود بن عبد�لعزيز للعلوم 

�ل�سحية يف ندوة �لتعليم �ل�سحــي �لتي �أقيمت 

موؤخًر� مب�ست�سفى �لقو�ت �مل�سلحة بالريا�ض 

و�لتي ��ست�سافت عدًد� من �ملتحــدثني �ملحليني 

و�لعامليني حيــث تركزت مناق�ساتهم خالل 

هذه �لندوة على و�قـع و�آفـــاق تطويــــر 

تعليـــــم �لطبي و �لتخ�س�ســــات �ل�سحية 

�أو ما يعـــــرف بالتخ�س�سات �ل�سحية 

�مل�ساعدة.

ومثَّل �لكلية يف هذه �لندوة عميدها �مل�سارك 

م ورقتي عمل  �لدكتور حممد �خلازم، وقدَّ

هما:

•)�لتعليم �ل�سحي �ل�سعودي ـ �لتحديات  	
و�لفر�ض(،

•)�لتعليم �ل�سريري يف �لعالج �لطبيعي ـ  	
وجهة نظر �ملدربني �ل�سريريني(.

موؤمتر دويل للحمل عايل اخلطورة

تعقد �ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني بالتعاون مع 

جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية 

خالل �ملدة من 7 ـ 9 �سفر �جلاري 1430هـ )�ملو�فق 

2ـ2009/2/4م( �ملوؤمتر �لدويل للحمل عايل �خلطورة 

�لذي يقام حتت �سعار: )�جتاهات جديدة يف �لت�سخي�ض 

و�لعالج( مب�ساركة نخبة من �ملحا�سرين �ملتخ�س�سني 

و�ل�ست�ساريني من �أ�سحاب �لكفاءة و�خلربة �لعالية 

يف هذ� �ملجال من د�خل �ململكة وخارجها، وذلك بقاعة 

�ملكارم بفندق ماريوت بالريا�ض.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتور �سالح �ملغربي رئي�ض �للجنة �ملنظمة للموؤمتر 

و��ست�ساري �أمر��ض �لن�ساء و�لتوليد وقال �إن �مل�ساركون يف �ملوؤمتر �سيتناولون �لعديد 

من �ملحاور �لتي تدور حول �سعار �ملوؤمتر ومن �أهمها: �لولدة �ملبكرة ومنو �جلنني د�خل 

�لرحم و�مل�ساكل �لتي يتعر�ض لها �جلنني وتلك �لتي قد ت�سيب �حلامل �أو توؤثر على حملها 

مثل �سغط �لدم و�ل�سكر و�مل�ساكل �ل�سحية �لأخرى ومدى تاأثرها باحلمل، وذلك بالإ�سافة 

�إىل �لإ�سقاط �ملتكرر و�لعنف �ملنزيل ومالب�سات �ملخا�ض و�لنزف �أثناء �حلمل وبعد �لولدة 

و�ل�سطر�بات �ملختلفة للجنني د�خل �لرحم و�كتئاب ما بعد �لولدة. 

هذ� وتت�سمن فعاليات �ملوؤمتر ور�ض عمل عن �أحد�ث �ملخا�ض ومر�قبة �جلنني ودور �لأ�سعة 

�ل�سوتية يف �حلمل و�لتوليد، �إ�سافة �إىل مناق�سة بع�ض �ملو�سوعات �ملتعلقة بالبحث �لعلمي 

و�أخالقيات �ملمار�سة �ل�سحية يف �لتوليد.

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملوؤمتر موجه �إىل �لعاملني يف حقل �لن�ساء و�لتوليد عامة و�خت�سا�سيي 

�لطب �جلنيني خا�سة �إ�سافة �إىل �لقابالت وممر�سات �لتوليد و�أطباء �لأ�سرة و�ملجتمع.
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و�أكد �أن هذه �ملناهج متكاملة من حيث مقرر�تها وتو�سيفها و�أهد�فها وتطبيقاتها �لعملية م�سرًي� �إىل ��ستمر�ر عملية �لتن�سيق بني �جلامعة 

وتلك �جلامعات على مد�ر �ل�سنو�ت �خلم�ض �لقادمة من �أجل تنفيذ هذه �لرب�مج و�ل�ستنارة باأي م�ستجد�ت يف هذه �خل�سو�ض خالل 

هذه �لفرتة.

 من جهته قال �لدكتور حممد �خلازم �لعميد �مل�سارك لل�سوؤون �لأكادميية بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية �إن هذه �لتفاقات �لثالث كان 

هاً  ور�ءها معايل �لدكتور عبد �هلل �لربيعة مدير �جلامعة �لذي يحر�ض د�ئًما على �أن تت�سف جميع بر�مج كليات �جلامعة بالتميز، ومنوِّ

بالدور �لكبري �لذي بذله �لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف �لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية يف �سبيل �إجنازها خالل قيامه على ر�أ�ض وفد 

بزيارة �إىل عدة جامعات عاملية بغر�ض �لتعرف على �إمكاناتها وبحث �سبل �لتعاون معها و�لتفاو�ض مع عدد منها حتى مت �لتو�سل �إىل 

�ختيار �أف�سلها مبا يحقق متطلبات �جلامعة.

اأفـــراحنـــــــا

طبيبتان حت�سالن على مرتبة ال�سرف 

ح�سلت �لطبيبتان ليلى �لدهنيم ومنرية 

�حل�سيني بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض 

�لوطني على درجة �لمتياز مع مرتبة �ل�سرف 

يف زمالة �لباطنة مبركز �لزمالة �ل�سعودية 

لطب �لباطنة وذلك من بني �أربعة �أطباء 

ح�سلو� على �لتقدير نف�سه على م�ستوى 

�ململكة. وتخرج يف هذ� �لربنامج �لأ�سبوع 

�ملا�سي ع�سرون طبيًبا ح�سلو� جميعهم على 

تقدير ممتاز.�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( 

�لدكتور يو�سف �ل�سالح مدير مركز تدريب 

�لزمالة �لباطنة، وقال: �إن هذ� �ملركز يعدُّ 

من �أف�سل مر�كز تدريب �لزمالة و�أقو�ها 

على م�ستوى �ملنطقة وي�ستقبل �ملتدربني من 

مدن �ململكة كافة ومن بع�ض دول �خلليج 

�لعربية �ملجاورة بالإ�سافة �إىل 16 طبيًبا من 

�حلر�ض �لوطني و�أربعة �أطباء من جامعة 

�لق�سيم. ويتدرب باملركز حاليًّا 39 طبيًبا.

ًحا �أن ن�سبة جناح �ملتخرجني  وتابع مو�سِّ

يف �ملركز مل تقل عن 90% منذ 18 عاًما �أي 

منذ عام 1990م و�رتفعت �إىل 100% �لعام 

�ملن�سرم 2008م .

البنيان يحقق املركز الأول يف زمالة الغدد ال�صماء وال�صكري

ح�سل د. عبد �حلميد �لبنيان من مركز �لتدريب باحلر�ض �لوطني بالريا�ض على �ملركز �لأول مع مرتبة 

�ل�سرف يف �لمتحان �لنهائي و�ل�سفوي ل�سهادة �لخت�سا�ض يف �لغدد �ل�سماء و�ل�سكري لدى �لأطفال لهذ� 

�لعام وح�سل على �لزمالة يف هذ� �لتخ�س�ض.�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( د. �إبر�هيم �لعلو�ن رئي�ض 

�للجنة �لعلمية لزمالة �لغدد �ل�سماء و�ل�سكري و�لعميد �مل�سارك لل�سوؤون �لأكادميية بكلية �لطب، وقال 

ا متدربنينْ مو�سًحا �أن �لربنامج ينفذ يف �أربعة مر�كز وبلغ  �إن مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية تقبل �سنويًّ

عدد �ملتدربني �لذين �أدو� �لمتحان �لنهائي للعام �حلايل �ستة �أطباء حققو� جميًعا �لتفوق فيه وهم: د. 

عبد �حلميد �لبنيان ـ �حلر�ض �لوطني بالريا�ض، د. حممد �سويد ـ �مل�ست�سفى �لتخ�س�سي بالريا�ض، د. 

م�سلح �جلباري ـ �مل�ست�سفى �لتخ�س�سي بالريا�ض، د. مرمي �لر��سد ـ �حلر�ض �لوطني بجدة، د. زهري 

رفه ـ �مل�ست�سفى �جلامعي بالريا�ض، د. عبري �ل�سريف ـ �مل�ست�سفى �لتخ�س�سي بالريا�ض.

التوحد يف يوم الطفل اخلليجي

بالريا�س 

نظمت كلية �لتمري�ض- �لريا�ض، بجامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية يف �ليوم 

�لر�بع من �سهر يناير 2009 برناجماً مبنا�سبة يوم �لطفل �خلليجي وقد ت�سمن هذ� �لربنامج 

زيارة �إىل مركز و�لدة �لأمري في�سل بن فهد للتوحد. قام بهذه �لزيارة جمموعة من طالبات 

و�أع�ساء هيئة �لتدري�ض للتعرف على �خلدمات �لتي يقدمها �ملركز لهوؤلء �لأطفال و�لإطالع 

على �أف�سل �لو�سائل و�مل�ستجد�ت للتخفيف من معاناتهم ، كما قامت �لطالبات بتقدمي بع�ض 

�لهد�يا و�لألعاب لالأطفال و�لتفاعل معهم ملعرفة �إىل �أي مدى ميكنهم �لتو��سل �جتماعياً.

كما ت�سمنت فعاليات �لربنامج �أي�ساً حما�سرة بعنو�ن »�أبناوؤنا و�لتوحد« �ألقتها �لدكتورة 

عزة �لغامدي وكلية ق�سم علم �لنف�ض يف كلية �لرتبية بجامعة �مللك �سعود وذلك يوم �لأربعاء 

2009/1/7 يف مركز �لتدريب و�لدر��سات �لعليا يف جامعة �مللك �سعود بن عبد�لعزيز للعلوم 

�ل�سحية ح�سرها جمع من �أع�ساء هيئة �لتدري�ض وطالبات كلية �لتمري�ض وبع�ض �لأمهات 

الطب الع�صكري امليداين يف  عز الوطن

�أنهى �لطب �لع�سكري �مليد�ين مترين 

)عز �لوطن( جرى خالل �لفرتة من 

14-17 من �ل�سهر �حلايل و�لذي يقام 

�سنوياً على م�ستوى وحد�ت �حلر�ض 

�لوطني . و تفقد قائد �لطب �لع�سكري 

�مليد�ين �للو�ء �لركن من�سور بن 

معي�ض بن نحيت �ل�سباط �مل�ساركني 

يف مقر �ملركز و�أثنىعلى ما بذلوه 

من جهد وعمل لإجناح هذ� �لتمرين 

. ويف نهاية �للقاء عرب �للو�ء �بن 

نحيت عن تقديره ملا تقدمه رئا�سة 

�حلر�ض �لوطني ممثلة ب�سمو �سيدي 

نائب رئي�ض �حلر�ض �لوطني �مل�ساعد 

لل�سوؤون �لع�سكرية من جهود وعطاء ملتابعة هذ� �لتمرين وظهوره على �لوجه �ملطلوب.

التكروين يف بيت الزوجية
�نتقل �لدكتور حبيب بن �سعيد �لتكروين �إىل بيت �لزوجية 

بعد �أن �كتملت مر��سم قر�نه على �لدكتورة �سمية بنت 

عبد �لهادي �لأدماوي... تهانينا للعرو�سني �لكرميني مع 

خال�ض �أمنياتنا لهما بدو�م �لتوفيق يف حياتهما �لزوجية، 

ون�ساأل �هلل �لعلي �لقدير �جلليل �أن يدمي بينهما م�ساعر 

�ملودة و�لرحمة.

 مولود جديد لن�سريات
منَّ �هلل على �لدكتور معتز ن�سري�ت مبولود ذكر جتري �مل�ساور�ت بني �لأب و�لأم على 

�ختيار ��سم للمولود .. هال ومرحًبا بعمر�ن ون�ساأل �هلل �أن يعمر به بيت �لأ�سرة وميتع 

به و�لديه يف عمر طويل مديد باإذنه تعاىل.. وجعله �هلل من مو�ليد �ل�سعادة ومن �هلل عليه 

بال�سالح و�لنجاح.

جلنة اإعالمية 

بتمري�س الريا�س

لت كلية �لتمري�ض بالريا�ض جلنة جديدة  �سكَّ

ى »جلنة �ل�سوؤون �لثقافية  حتت م�سمَّ

و�لإعالمية« برعاية عميدتها وذلك يف �إطار 

�سعيها �مل�ستمر لتوثيق �ل�سلة بينها وبني 

�ملجتمع �خلارجي.وقالت �لدكتورة هيا 

�لفوز�ن �إن �لكلية ت�ستهدف من تكوين هذه 

�للجنة  بناء ج�سر ثقايف �أو قناة �ت�سال بينها 

وبني �ملجتمع �خلارجي وذلك من خالل �إبر�ز 

جميع �لفعاليات و�أن�سطة �لطالبات �لثقافية 

�لتي ت�ساهم يف رفع �لوعي �لعام بدور �لكلية 

يف خدمة �ملجتمع وتنوير خمتلف قطاعاته 

بر�سالتها �لجتماعية و�لتثقيفية.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 

يتفقد كلية التمري�س بجدة 

جدة - �أ�سماء �لزهر�ين

تفقد �لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد �هلل �لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية �أو�ساع 

كلية �لتمري�ض بجده خالل �لزيارة �لتي قام بها �إىل هناك موؤخًر� على هام�ض م�ساركته يف 

�جتماعات جلنة عمد�ء كليات �لطب باململكة.ذكرت ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتورة وفيقة 

عبد �لرحيم عميدة �لكلية وقالت �إن �لدكتور �لعي�سى �طلع على �لتو�سعة �جلديدة مببنى 

م لي�سمل ركًنا ملمار�سة �لريا�سة جمهَز� بالأدو�ت �لالزمة، وجتهيز قاعة  �لكلية �لذي  �سمِّ

لر�حة �لطالبات و��ستجمامهن بني �ملحا�سر�ت بق�سد �لتخفيف من �زدحامهن بني �لقاعات 

�لدر��سية و�أثنىد. �ليو�سف يف نهاية �جلولة على جهود �ملهند�سني وعنايتهم باإجنازه يف 

�لوقت �ملحدد وفق مو��سفات قيا�سية. و�أ�سافت لقد عقد �سعادته �جتماعا مع �إد�رة �لكلية 

ناق�ض فيه م�سكلة ت�سجيل �لطالبات بكلية �لتمري�ض يف �لريا�ض و�أ�سار يف هذ� �ملنحى �إىل 

�أن �جلامعة ب�سدد �إن�ساء نظام ت�سجيل �إلكرتوين موحد ي�سمل كليات �جلامعة يف خمتلف 

�ملناطق. وعقد بعد ذلك لقاًء مع �أع�ساء هيئة �لتدري�ض ومن�سوبات �لكلية حتدث فيه  عن 

�ملبنى �جلامعي �جلديد �لذي يتوقع �لنتهاء منه خالل �سنتني �أو ثالث على �أبعد تقدير. 

�ساركت �لرعاية �ل�سحية �لولية بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني بالقطاع �لغربي يف 

فعاليات يوم �لطفل �خلليجي �لذي �أقيم ملدة يومني حتت �سعار »�لطفولة �سحة و�أمان« 

مب�ساركة 20 �سركة متخ�س�سة يف جمال �لطفولة، �إ�سافة �إىل �لأق�سام �لطبية �ملتخ�س�سة، 

وذلك بالنادي �لجتماعي مبدينة �مللك في�سل �ل�سكنية بجدة.

وبد�أ برنامج �لفعاليات بافتتاح �ملعر�ض �لطبي �مل�ساحب برعاية �لدكتور فا�سل كمال نائب 

�ملدير �لتنفيذي للخدمات �لطبية بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني للرعاية �ل�سحية 

�لأولية، ثم بد�أ تو��سل تنفيذ فقر�ت �لربنامج �ملكثف �لذي �سبق �أن �أعدته �للجنة �ملنظمة 

بالتن�سيق مع �لعديد من �ملوؤ�س�سات و�لهيئات و�ل�سركات يف جمال �لطفولة.

ذكرت ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتورة عو�طف �لبلوي رئي�سة �للجنة �ملنظمة و��ست�ساري 

م�ساعد بالرعاية �ل�سحية �لأولية وع�سو جلنة �أطباء �لأ�سرة �لعاملية، و�أو�سحت �أن 

�أن�سطة �ليوم تخللها برنامج ملعرفة �لأوز�ن و�لطول مع فح�ض لل�سمع و�لأ�سنان بو��سطة 

فريق طبي ظل متو�جًد� طو�ل مدة �لفعاليات، وبر�مج توعوية �أخرى �ساركت فيها �جلهات 

�ملهتمة بهذه �ل�سريحة �لغالية مثل مركز ج�ض �لذي نظم برناجًما ملعرفة طريقة ك�سف تاأخر 

�ل�سمع و�لنطق وكيفية �لتعامل معها.

وجدة

طالب وطالبات 

اجلامعة يتربعون 

بدمائهم

تربع عدد كبري من طالب وطالبات �جلامعة 

بدمائهم خالل �لأ�سبوع �ملا�سي مبركز �لتربع 

بالدم بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

دعًما لرب�جمه يف توفري �لدم للمحتاجني 

�ملنومني مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية من 

�ملو�طنني وجرحى وم�سابي غزة. وقد كان 

جتاوب �لطالب و�لطالبات مع هذ� �مل�سروع 

�لإن�ساين �لنبيل كبرية وملمو�سة.

وياأتي هذ� �لإقبال من �لطلبة و�لطالبات 

على �لتربع تاأكيًد� لأهد�ف �جلامعة يف 

خدمة �ملجتمع، ويعد كذلك من �ملحاور 

�لرئي�سية �ملت�سمنة يف ر�سالة �جلامعة 

وخطتها �ل�سرت�تيجية �لتي يتم تنفيذها 

من خالل �لرب�مج �لطموحة لعمادة �سوؤون 

�لطالب �لر�مية �إىل تعزيز دور �لطالب يف 

خدمة �ملجتمع عرب �لأن�سطة �لال�سفية مثل 

�مل�ساركة يف �لأيام �لعاملية ويف بر�مج �لتوعية 

�ل�سحية �ملجتمعية مما يوؤدي �إىل �إبر�ز 

دور �جلامعة وتعميق �رتباطها باملجتمع 

ا يف تخريج كو�در �سحية  وي�ساهم �أي�سُ

منفعلة بهموم �ملو�طن وعلي وعي بحاجاته 

وياأتي حتقيقا للمعايري �لعاملية يف �جلودة 

�لتعليمية و�لعتماد �لأكادميي.
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ج�صــر من الأفكــار

مو�قف يومية متر بالإن�سان قد تدفعه �إىل �لت�سرف 

حتت �سيطرة �لغ�سب.

 �لغ�سب بحد ذ�ته ي�سعب منعه من �لظهور.

 �مل�سكلة هي �ل�سلوك �لناجت عن �لغ�سب.

�لتحدي يف قدرة �لإن�سان يف �ل�سيطرة على �لغ�سب.

�لأخطاء ي�ستحيل �إلغاوؤها من �لوجود، �لتحدي هو يف كيفية تعامل �لإن�سان مع �أخطائه 

ومع �أخطاء �لآخرين.

�لعنف قد يكون و�سيلة �سريعة لإنهاء م�سكلة معينة لكنه بالتاأكيد لن يكون هو �لأ�سلوب 

�لأمثل حلل �مل�سكلة.

�لنقياد للغ�سب يقود �إىل �لندم و�لندم قد ياأتي بعد فو�ت �لأو�ن.

يف �ل�سارع ت�ستطيع �أن جتد �ملوؤثر�ت �لتي تثري غ�سبك فهل تت�سرف و�أنت غا�سب �أم 

حتاول �ل�سيطرة على �لغ�سب؟

�أثناء قيادة �ل�سيارة قد يحدث خطاأ من �سائق �آخر، �أو خطاأ منك يغ�سب �لآخرين، وما 

�أكرث �أخطاء �ل�سائقني ولو تعاملنا معها بالغ�سب �أو ترجمنا غ�سبنا �إىل �سلوك لتحولت 

�ل�سو�رع �إىل معارك.

يف �ملدر�سة قد يغ�سب �ملعلم ب�سبب �سلوك �سلبي ي�سدر عن �لطالب ثم يتذكر �ملعلم �أنه 

قدوة للطالب؛ فيحاول �ل�سيطرة على غ�سبه ومعاجلة �ملوقف بطريقة تربوية.

يف �لبيت يت�سرف �لزوج �أو �لزوجة حتت تاأثري �لغ�سب فيحدث �لطالق.

ويف �مل�سل�سالت �لتليفزيونية كثرًي� ما ن�سمع �لأب يهدد �بنه باأنه �إن فعل كذ�؛ فاإنه لي�ض 

�بنه ول يعرفه، ثم يندم بعد فو�ت �لأو�ن.

ويف �لعمل يحدث خطاأ ويتبعه �لغ�سب، وقد يخ�سر �لعمل �أح�سن �لعاملني ب�سبب 

�خلطاأ يف معاجلة �خلطاأ.

ويف �لعالقات �لدولية عرف �لعامل م�سطلح »�سبط �لنف�ض« منًعا لقيام �حلروب، وما 

�أكرث �حلروب �لتي قامت ب�سبب �تخاذ قر�ر�ت بعيدة عن »�سبط �لنف�ض«، ومل تعط 

فيها �لبد�ئل �لدبلوما�سية �لفر�ض �لكافية.

�ل�سوؤ�ل هو: هل ميكن �إد�رة �لغ�سب وحتويله �إىل �سلوك منتج؟

كيف ميكن �أن تطلب من موظف حمبط ي�سعر �أنه ي�ستحق �لرتقية، و�أنه مظلوم باأن ي�سيطر 

على غ�سبه وي�ساعف جهوده وي�ستمر بنف�ض �حلما�ض و�حليوية و�لعطاء.

�ألي�ست هذه �سورة مثالية ي�سعب �لو�سول �إليها.

�أعتقد �أن �أول مبادئ �إد�رة �لغ�سب هو �لو�زع �لديني و�ل�ستعانة باهلل وقر�ءة 

�لقر�آن.

وبعد ذلك وبعد �أن تهد�أ فورة �لغ�سب يبد�أ �لإن�سان يف �لتاأمل و�لتفكري و�ملر�جعة 

و�لبحث عن �لبد�ئل و�حللول، و�سيدخل يف هذ� �لإطار �ل�ستعانة بالأقارب و�لأ�سدقاء. 

فامل�ساركة �لإن�سانية و�لتعاطف ت�ساعد �لغا�سب وتعيده �إىل �لو�قع لينظر �إليه نظرة 

متفائلة متجددة يف حني �أنه لو �بتعد عن �لنا�ض وقرر ب�سبب غ�سبه �أن ينعزل وينطوي؛ 

فاإن �لت�ساوؤم �سوف ي�سيطر عليه، و�سينظر �إىل �ملجتمع نظرة غا�سبة، ويتعامل مع 

�جلميع بحذر �أو ب�سلوك خارج عن �ملاألوف.. ما �أكرث �لغا�سبني �لذين ي�ست�سلمون 

للغ�سب ول ين�سدون �مل�ساعدة �لتي تعينهم على �إد�رة �لغ�سب، وما �أكرث �لغا�سبني 

�لذين يعاجلون غ�سبهم بالعمل.

�ل�سيء �لوحيد غري �ملطلوب يف حالة �لغ�سب هو �تخاذ �لقر�ر، �أو �لإقد�م على �سلوك 

يف حلظة �لغ�سب.

      *�ملر�جعة �لد�خلية

اإدارة الغ�صب
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التخطيط لالجتماعات
يتحدد جناح �لجتماعات �أو ف�سلها غالًبا قبل 

�أن تبد�أ بوقت طويل، فهناك �جتماعات كثرية 

مل تكن �حلاجة �إىل عقدها قائمة على �لإطالق. 

�أما �إذ� كانت هناك �أ�سباب وجيهة تدعو �إىل 

عقدها؛ فال بد للد�عي �إليها من حتديد �لأ�سخا�ض 

�لذين �سوف يقودهم وتاريخ �لجتماع ومكانه 

وزمانه. وبالإ�سافة �إىل ذلك؛ ل بد من �إعد�د 

جدول �أعمال �سليم، و�أي تقارير �أو �أور�ق 

�سرورية. ول بد �أي�ًسا من �إخطار �مل�ساركني 

يف �لجتماع و�أي �أ�سخا�ض �آخرين لهم عالقة 

به قبل موعده بوقت منا�سب، وكذلك عمل 

�لرتتيبات �لإد�رية مبا يف ذلك تهيئة �أ�سباب 

�لر�حة وتقدمي �لطعام و�مل�سروبات وتاأمني 

خدمات �ل�سكرتارية �لالزمة �أثناء �لجتماع، وبجانب ما تقدم يتعني على �مل�ساركني ��ستكمال 

ترتيباتهم �خلا�سة. �لقائد و�ل�سكرتري لكل من قائد �لجتماع و�ل�سكرتري مهام م�ستقلة �أثناء 

�لجتماع، ومن �لأف�سل �لقيام بها من قبل �سخ�سني �إذ� �أمكن، غري �أن �لذي يحدث غالًبا قبل 

�لجتماع �أن �سخ�ًسا و�حًد� فقط هو �لذي يقوم بكل ما هو مطلوب، ومعظم �ملهام توؤدى على 

�أي حال بالتبادل بني �ملكتبني. و�إذ� كان هناك �سخ�سان؛ فقد يكون هناك خطر �أن يرتك كل 

منهما لالآخر �جلو�نب �ملتعلقة بالإعد�د لالجتماع، ولذلك ل بد من وجود تفاهم و��سح حول 

�ل�سخ�ض �لذي �سوف يوؤدي �ملهام �ل�سعبة �ملطلوبة وطبيعة �ملهام �لتي �سوف يوؤديها.

و�سو�ء �أكان �لقائد �أو �ل�سكرتري هو �لذي يتوىل �لتح�سري لالجتماع، �أو قاما بذلك مًعا، فهناك 

�لكثري مما ينبغي �أخذه يف �لعتبار حتى يكون �لنجاح م�سموًنا.. هل ينبغي لنا عقد �لجتماع؟ 

هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي ي�ساوي )60.000( دولر، وبرغم كل �سيء فاإن هناك بد�ئل له:

حل �مل�ساكل �أو �تخاذ �لقر�ر مبعرفتك. �إي�سال �ملعلومات بو��سطة تقرير مكتوب �أو خطاب. 

�لت�ساور على �لهاتف مع �إمكانية ��ستخد�م ت�سهيالت عن طريق )�ملكاملة �جلماعية(.

��ستخد�م �سر�ئط �لفيديو و�لكا�سيت �أو مكرب�ت 

�ل�سوت �أو و�سالت �لدو�ئر �لتليفزيونية.

وجاهة �لأ�سباب: تنبثق �لقيمة �لتي ينفرد 

بها كل �جتماع من حقيقتني:

�أولهما: �أنه ي�سمح بالت�سال بني كل �لأ�سخا�ض 

�حلا�سرين ولي�ض ب�سخ�ض و�حد فقط �أو 

حتى �سخ�سني.

ثانيتهما: �أن ي�سمح بالت�سال بني عدد كبري من 

�لأ�سخا�ض يف �لوقت نف�سه، ومن ثم ميكن �أن 

يكون فعاًل للغاية من حيث �لوقت و�جلهد.

ون�ستنتج من ذلك �أ�سباًبا عديدة تربر �لدعوة 

لالجتماع مثل:�تخاذ �لقر�ر�ت: �إن �لقر�ر�ت 

�ملهمة �لتي ميكن �تخاذها بغري �إ�سر�ك �لآخرين 

حمدودة، و�جتماع �لأطر�ف �ملعنية كافة هو عادة �أف�سل طريقة لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت 

و�لتو�سل �إىل �أف�سل �لقر�ر�ت و�إخ�ساعها للتمحي�ض و�لنقد وك�سب �للتز�م بها. وحتى �إذ� 

كانت �مل�سوؤولية عن قر�ر معني موكلة �إىل �سخ�ض و�حد فقط ـ وهو �أمر نادر ـ فاإن من �حلكمة 

�أن يلجاأ �ل�سخ�ض �إىل �لت�ساور. و�لجتماع �ملثمر هو �أف�سل و�سيلة لعمل ذلك.�لت�سال: �إن 

�لجتماع �ملثمر يتيح لكل �لأطر�ف �مل�سرتكة فيه �ن يت�سل بع�سهم ببع�ض ب�سرعة ودقة 

على نحو ل ميكن �أن يحققه �أي كم من �لكتابة �أو �لت�سال �لهاتفي �أو �أي ن�ساط �آخر. 

و�لت�سال يف �لجتماعات �ملثمرة دقيق ومتعدد �لقنو�ت، حيث يجعلنا نتعلم �سفهيًّا وغري 

�سفهي، ذهنًيا وعاطفًيا. ولكن �لت�سال قد ي�سبح ب�سهولة حجة لعقد �جتماعات ل د�عي 

لها. ولكي نتحقق من ذلك ينبغي �أن نكون دقيقني يف �إجاباتنا عن �أ�سئلة مثل: ما �لذي �سوف 

يو�سله بع�سنا �إىل بع�ض؟ �إىل من؟ هل عقد �جتماع هو �أف�سل �ل�سبل لذلك؟

ترجمة م�سرية عبدالرحمن

من كتاب« »الجتماعات كيف جنعلها ناجحة« مالكوم بيل ـ

التــــــــدريـــب
للتدريب قيمة عند �ملتدرب ورب �لعمل 

و�ملجتمع ككل، و�لتدريب حيوي لنا كاأفر�د، 

ومعظم �لوظائف �لتي ل تتطلب تدريًبا 

يكون �لأحر فيها منخف�ًسا، ويكون �لعمل 

فيها مماًل ل يوفر �أي فر�ض للرتقية ول 

يعطي �أي نتيجة م�ستقبلية. وهذه �لوظائف 

تتناق�ض مع �لوقت بحيث ت�سبح �لفجوة 

�أكرب بينهما وبني �لوظائف �لتي تتطلب 

تدريًبا. و�ملوظف �لذي يفتقد �لتدريب �لكايف 

�ليوم؛ ميكنه فقط تاأمني حياة فقر لعائلته. 

و�لو�لد�ن غري �ملدربني جيًد� هم �أقل قدرة 

على تاأمني �لتدريب �ملالئم لأطفالهما… 

وهذه هي �مل�سكلة و�حللقة �ملفرغة �لتي حتد 

من �إجناز�ت �لأجيال �ملتالحقة، وت�سمى 

�أي�ًسا )حلقة �حلرمان(. �لأ�سباب �لفعالة 

لإظهار �للتز�م �لإد�ري بالتدريب: بيان 

�إد�ري و��سح و�إيجابي بال�سيا�سة �لتدريبية 

للمتدرب. تاأمني �ملو�رد �ملالئمة للتدريب. 

مر�جعة �إد�رية دورية ومنتظمة للحاجات 

و�خلطط و�لنتائج �لتدريبية. �إجر�ء�ت 

م�ساندة للتدريب ت�سمل تقييم ومر�قبة 

�لتدريب وتقدمي �لن�سائح و�ل�سورى.

��سرت�ك �لإد�رة ذ�تها يف عملية �لتدريب على 

�مل�ستويني �لفردي و�جلماعي.

ول بد من �إقناع �لأفر�د و�ملتدربني باأن �ملتدرب 

يتم بالن�سبة لهم وليب�ض جمرد �سيء يحتاج 

�إليه �لآخرون، ويجب على �لتدريب �لناجح 

�أن يغري د�ئًما طريقة فعلنا لالأ�سياء.. كما �أنه 

ل ميكن لأي �سخ�ض �إجبار �أخر على �لتطور 

و�لنمو بغ�ض �لنظر عن جودة �ملقدم له.

�أ�سباب رغبة �لأ�سخا�ض يف �لتدريب:

�حل�سول على وظيفة جديدة. �لرغبة يف 

وظيفة جديدة. �لرغبة يف ترقية. �لرغبة 

يف �أد�ء �أف�سل. ح�سول تغري�ت يف �لوظيفة 

�حلالية. كما �أنه يجب �أن يوؤمن �ملتدربون 

�أكرث من غريهم بقيمة �لتدريب �لذي يوؤدونه، 

و�أنه لي�ض ن�ساًطا ميكن ممار�سته بنجاح مع 

�سيء من �لتهكم و�لزدر�ء �أو باإميان �سعيف. 

ويجب د�ئًما وجود عنا�سر �لقتناع و�سحذ 

�لهمم يف تكوين كل مدرب جيد لأن وظيفته 

يف �لنهاية هي تغيري حياة �لآخرين نحو 

�لأف�سل.

ت�سل�سل عملية �لتدريب:

يرتبط ثالثة �أ�سخا�ض عادة بالتدريب هم: 

�ملتدرب، �ملدرب، رب �لعمل �أو مدير �لعمل، 

وليكون �لتدريب فعاًل يجب على كل من هوؤلء 

�لقيام بدوره يف ت�سل�سل �أو �سل�سلة عملية 

�لتدريب �ملوؤلفة من �خلطو�ت �لتالية:

تقييم �حلاجة �إىل �لتدريب �إذ �أنه لي�ض كافًيا �أن 

ن�سعر باأن �لتدريب جيد فقط؛ بل يجب حتديد 

�أ�سباب ومربر�ت و�سرورة �لتدريب.

ت�سميم �لتدريب بالبحث عن �لأ�ساليب 

�لتدريبية �لتي يجب �ختيار �أف�سلها مبا 

ن من ت�سميم وتخطيط در�ض تدريبي  ميكِّ

منوذجي.

ممار�سة �لتدريب.. بعد �كتمال خطط ت�سميم 

�لتدريب ن�سل �إىل �لنقطة �لتي متكننا من 

تطبيق هذ� �لتدريب وممار�سته باأف�سل 

طريقة و�أ�سهلها و�سوًل للمتدرب. ��ستعمالت 

�لتدريب.. يجب �أن يو�سع �لتدريب �لذي 

نح�سل عليه قيد �لتطبيق و�ل�ستعمال و�أل 

يكون عبارة عن ت�سييع وقت. تقييم �لتدريب.. 

بعد هذ� كله نحتاج �إىل تقييم ملعرفة هل 

��ستحق �لتدريب �جلهد �لذي بذل يف تقدميه؟ 

ونحن ناأمل �أن يكون �لتدريب قد حقق نتائج 

جيدة، ورمبا يكون �سعورنا �أنه ناجح، ولكن 

غالًبا ما تكون �إثباتات هذ� �لنجاح ذ�تية غري 

مو�سوعية و�سعيفة، وُي�سبِّب �لتقييم �لدقيق 

لتدريب �ملتدربني و�ملحرتفني على �لأخ�ض 

م�ساكل خطرية. 

الناجحون
ـ �لقادة �لذين يبدعون بامل�ساركة يف ر�سم �لأهد�ف

ـ �لقادة �لذين ي�سيدون بالأد�ء �لإيجابي عالنية، ويف �ل�سر ي�سلحون 

�لأد�ء غري �ملنا�سب عندما يح�سل.

نون توقعات و��سحة وقابلة للقيا�ض، ويوجدون  ـ �لقادة �لذين ُيكوِّ

�ملناخ �ملنا�سب للنجاح.

ـ �لقادة �لذين ي�ساألون �لأ�سئلة، وي�سغون بعناية لأفكار 

�لآخرين.

ـ �لقادة �لذين يتابعون للتاأكد من تنفيذ �للتز�مات

الفاشلون
ـ �أولئك �لذين ي�سعون �أهد�ًفا �عتباطية فردية.

ـ �أولئك �لذين مي�سون وقًتا طوياًل يف �لبحث عن �لإيجابيات.

ـ �أولئك �لذين مل يفكرو� جيًد� فيما ينبغي �أو يتوقعوه من موظفيهم، 

�أو ل يعرفون كيفية قيا�ض �لنجاح.

ـ �أولئك �لذين يوجدون مناخ عمل غري مريح.

ـ �أولئك �لذين ل يطلبون �أفكاًر� من �أحد ول ي�ستمعون �إىل �أحد، 

ومع ذلك فلديهم حلول مل�ساكل كل و�حد.

ـ �أولئك �لذين ل ياأخذون �لتز�ماتهم ماأخذ �جلد

تقومي �لأد�ء �لناجح هو �لذي يجعل �لطرفني ي�سعر�ن باأنهما 

حققا �سيًئا.

اختر بني الفشل والنجاح
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  كالم العقل

علم اخلاليا اجلذعية هل 
يعالج الذكاء املتدني؟

خرج �إلينا علماء �لبحث يف �خلاليا باكت�سافهم 

للخاليا �جلذعية و �لتي حتتوي على �لو�سف 

�ل�سحي �لأ�سلي للخاليا �لإن�سانية ، �ألأمر 

�لذي �سجع �لبحاثة على �إمكانية عالج هذه 

�خلاليا لأمر��ض �لع�سر مثل �لإ�سابة بال�سكري 

و �ل�سرطانات و تبي�ض �لدم وغريها و كانت 

�لنتائج مذهلة.و بد�أت تتاأ�س�ض يف �لعامل 

�ملتح�سر بنوك يتم حفظ هذه �خلاليا فيها و 

�لتي توؤخذ من �لأ�سنان �للبنية و من دم �حلبل 

�ل�سري و من لثة �لأطفال حتى �إن �لعديد من 

�ل�سركات تاأ�س�ست لتقدم خدمة حفظ هذه 

�خلاليا يف هذه �لبنوك �خلا�سة و ي�ستطيع 

�لو�لد�ن ��ستعادتها متى �ساءو� وعند �حلاجة 

لها يف حال �إ�سابة �لإبن مبر�ض م�ستع�سي 

ل �سمح �هلل. و لكني يف خ�سم بحثي عن هذ� 

�ملو�سوع �ساألت �لعديد من �ملتخ�س�سني يف 

هذ� �لعلم عن �إمكانية عالج بع�ض �لظو�هر 

�ملنت�سرة �لأخرى مثل تدين �لذكاء �أو خفة 

�لدم �أو �لكرم ووجدت �إنني يف حلم و ل�ست يف 

علم.عندما مازحت بهذه �لأفكار �لدكتور حممد 

�جلمعة �ملدير �لتنفيذي ملركز �مللك عبد �هلل 

�لعاملي لالأبحاث �لطبية �سحك �لرجل و قال 

�أن هذه نعم ولي�ست �أمر��ض مطلوب عالجها. 

يف كل يوم نعرف �سيئاً جديدً� و نبحث عن 

�حللول و ندور يف متاهة �لحتمالت و لكن 

يبقى �لأ�سل ثابتاً وهو �لبحث و �لتو��سل 

مع �لعلم ،فاأن �ل�ستثمار بالإن�سان هو �أكرب 

�ل�ستثمار�ت.

      اأ. حممود ا�سماعيل 

 abutoboulm@ksau-hs.edu.sa                   

عندما نكون فر�صانًا حاملني
نحن نطمح و ناأمل و نحلم و نرك�ض خلف �أحالمنا طو�ل حياتنا، فاحلياة من دون حلم ل 

ت�ستحق �لعي�ض. عندما ننظر �ىل حياتنا �خلا�سة و �حللم �لد�ئم �لذي يدفعنا و ُي�سربنا 

على كل �ل�سعاب �أر�نا ن�سبه �لدون كي�سوت ديال مان�سا، رجل يطارد �أحالم �لفرو�سية و 

�لنبالة �لوردية يف عامل �لقلوب �حلديدية. رغم �أن قلوبنا موؤمنة �سابرة بحمد �هلل و قد 

جبلتنا �حلياة على �ل�سرب و �ملثابرة، و لكنني �أرى �لكثري منا يغتاله �لياأ�ض و يتوقف عن 

مطاردة حلمه بالنجاح و �لعلم و �ل�سهرة و ر�حة �لبال.كان �لدون كي�سوت متاأكدً� باأن حلمه 

�سوف يتحقق ، كان عليه حماربة �لعمالقة و طو�حني �لهو�ء، كان �سابرً� مثابرً� على حلم 

يف �سدره حتى �أنه كان يطلق �لوعود مل�ساعده �سان�سو بانز� بانه �سوف يعطيه مقاطعة 

ليحكمها عندما تنتهي مهمته.�أل نفعل ذلك نحن �ملتعلمون �لطاحمون �إىل �لعلياء، �أل نكيل 

�لوعود لالأخ و�لو�لدة و�لزوجه، وغالبا ما نخلف وعودنا بحجة �أن �حللم مل يكتمل ، و�أن 

�لفرحة ناق�سة. �ملثابرة �سيء جميل و�ل�سرب مفتاح �لفرج لكن يف طريقنا �ىل �لعلياأ و �رتقاء 

�ل�سحاب،علينا �أل نوؤذي من نحب �أو نن�سى باأن حلم من نحب هو �أن يرونا ناجحني. �أولي�ض 

من حقهم علينا �أن نبذل �جلهد مب�ساعدهم على حتقيق حلمهم �أي�سا؟

ندعو �هلل تعاىل �أن يطعمنا ما نطمح �ليه، و�أن يكتب لنا ما نتمنى لأنف�سنا، و�ألآ نظلم بعلم 

�أو غري علم من �أحبونا و بكو� علينا و �سهرو� �لليايل حاملني بيوم جناحنا.

 حممود ابو�سو�سة

لتفادي الإهمال

التفكري العبقري
»حتى لو مل تكن عبقرياً ، ميكنك ��ستخد�م �ل�سرت�تيجيات ذ�تها 

�لتي ��ستخدمها �أر�سطو و�أن�ستاين لت�سخري قوى عقلك وتفكريك 

�لإبد�عي لإد�رة م�ستقبلك ب�سكل �أف�سل« .�إن �ل�سرت�تيجيات 

�لثماين �لتالية ت�سجعك للتفكري ب�سكل فاعل من �أجل �لتو�سل 

�إىل حلول للم�ساكل . "وهذه �ل�سرت�تيجيات �سائعة بالن�سبة 

لأ�ساليب تفكري �لعباقرة �ملبدعني يف جمال �لعلوم و�لفنون على 

مر �لتاريخ« .�أنظر �إىل �مل�ساكل بطرق عديدة وخمتلفة وجد 

 جو�نب جديدة مل يتطرق �إليها �أحد )�أو مل يعلن عنها �أحد !(

لقد ر�أى ليوناردو ديفنت�سي �أنك �إذ� �أردت �كت�ساب �ملعرفة عن 

م�سمون م�سكلة ما ، فاإنه عليك �أن تبد�أ من خالل �لتعلم حول كيفية 

�إعادة هيكلة هذه �مل�سكلة بطرق عديدة وخمتلفة . لقد �سعر �أن 

�لطريقة �لأوىل يف �لنظر �إىل �مل�سكلة ، تكون غري مو�سوعية ب�سكل 

كبري . ففي كثري من �لأحيان جند �أن ذ�ت �مل�سكلة تعاد هيكلتها، 

وت�سبح م�سكلة جديدة . 

��ستعمل �ل�سيغ �لت�سويرية !

عندما كان �أين�ستاين يفكر يف حل م�سكلة ما ، فقد كان يجد �أنه 

من �ل�سروري �أن ي�سيغ مو�سوعه باأكرب عدد من �لطرق ، مبا يف 

ذلك ��ستخد�م �لر�سم �لبياين . ويف �لنهاية يقدم حلوًل م�سورة 

دون حاجة ل�ستخد�م �أرقام وكلمات مل تلعب دورً� ذ� �أهمية يف 

عملية �لتفكري لديه . 

�أنتج !

�لإنتاجية �سفة مميزة للعبقري ، لقد �سجل توما�ض �أدي�سون 1093 

�خرت�عاً . لقد عمل على ت�سجيع و�سمان ��ستمر�ر �لإنتاجية من 

خالل حتديد ح�س�ض معينة �أو عدد معني من �لأفكار �لتي يجب 

عليه وعلى �لفريق �لذي يعاونه �أن ياأتو� بها . يف در��سة قام بها 

)دين كيث �سيمونتون( من جامعة كاليفورنيا يف ديفيز ، �سملت 

2036 عاملاً عرب �لتاريخ ، وجد فيها �أن �أعظم �لعلماء هم لي�سو� 

�لذي ينتجون �لأعمال �جليدة فح�سب بل �لكثري من �لأعمال 

�ل�سيئة �أي�ساً. �إن هوؤلء �لعلماء مل يكونو� يخافون �لف�سل �أو 

�إنتاج �أعمال متو�سطة �جلودة وذلك على طريق �لو�سول �إىل 

حتقيق �لأعمال �ملمتازة . 

��سنع جمموعات جديدة . 

�إمزج و�أعد جتميع �لأفكار ، و�ل�سور ، و�ح�سل منها على جمموعات 

 �أو ت�سكيالت خمتلفة بغ�ض �لنظر عن غر�بتها �أو خروجها عن �ملاألوف . 

�إن قو�نني �لور�ثة �لتي يقوم على �أ�سا�سها علم �جلينات �حلديث ، 

جاء بها �لق�ض �لنم�ساوي )جريغور منديل( ، �لذي قام باجلمع ما بني 

علم �لريا�سيات وعلم �لأحياء للو�سول �إىل مبادئ وقو�نني جديدة 

يف علم �لور�ثة . 

كّون عالقات و�أن�سئ رو�بط بني �ملو��سيع مهما بدت لك 

 غري مت�سابهة

فقد �أوجد )د�فينت�سي( عالقة ما بني �سوت �جلر�ض وبني �سوت 

�حلجر �لذي ي�سقط يف �ملاء . وقد مكّنه ذلك من �لربط و��ستنتاج 

حقيقة �أن �ل�سوت ينتقل على �سكل موجات . وقد قام )�سامويل 

مور�ض( باخرت�ع حمطات �ملتابعة �خلا�سة باإ�سار�ت �لتلغر�ف ، 

وذلك من خالل مالحظته ملحطات �ملتابعة �خلا�سة باخليل . 

فكر باملت�ساد�ت

لقد �عتقد �لفيزيائي )نيلز بور( �أنك �إذ� در�ست �سيئني مت�سادين فاإن 

م�ستوى تفكريك يرتفع نتيجة لذلك . لقد �أدت نظرته لل�سوء كجزيء 

وكذلك كموجة �إىل تو�سله �إىل مبد�أ �لتكاملية . �إن تعليق �لفكر )�ملنطق( 

قد ي�سمح لعقلك باأن يخلق �سكاًل جديدً� . 

فّكر ب�سكل جمازي

لقد �عترب )�أر�سطو( �أن ��ستعمال �ملجاز �أو �ل�ستعارة هو من عالمات 

�لعبقرية . كما �أنه �عتقد �أن �ل�سخ�ض �لذي ميلك �لقدرة على �لإح�سا�ض 

باأوجه �لت�سابه ما بني حالتني منف�سلتني من �لكينونة ، وعلى ربطهما 

ببع�سهما ، ل بد �أن يكون �سخ�ساً ذ� مو�هب متميزة . 

�ل�ستعد�د للفر�سة

كلما حاولنا �لقيام ب�سيء ما وف�سلنا ، نلجاأ �إىل �لقيام ب�سيء �آخر . وهذ� 

هو �ملبد�أ �لأول لل�سدفة �لإبد�عية . �إذ ميكن �أن يكون �لف�سل ُمنتجاً 

مبجرد عدم �عتباره �سيء �أو نتيجة عقيمة . �إذ يجب علينا حتليل �لعملية 

وحمتوياتها ومعرفة كيفية تغيريها للو�سول �إىل نتائج �أخرى . و�أن ل 

نطرح �ل�سوؤ�ل »ملاذ� ف�سلت ؟" بل "ما �لذي قمت به ؟« 

Study Guides and Strategies : منقولة عن

�صوؤال و جواب
�لطالب �إيا�ض �أحمد �لهنديل/ عالج تنف�سي: يعاين �لبع�ض من م�سكلة �لربو ول ي�سعهم 

�مل�سي خا�سة �أيام �حلر �ل�سديد ، فهل �ستعمل �لكلية على تظليل �ملو�قف �أم �أن ذلك �سياأخذ 

وقتاً �أطول.

 نب�ض �جلامعة: عافى �هلل و�سفى كل مري�ض ، �أما بالن�سبة للمو�قف فقد قامت �جلهة �ملعنية 

م�سكورة بان�ساء مظالت يف مو�قف �ل�سيار�ت، و نحن نتفق معك باأن �لتظليل ل يغطي كافة 

�ملو�قف و لكننا دوماً ن�سعى لتحقيق كل �لرغبات و�لطموحات بخطو�ت متتابعةلكي ن�سل يف 

�لنهاية �إيل حتقيق كل هذه �لرغبات بال�سورة �ملطلوبة وهذه فر�سة لرفع �سوتكم �إليها.

�لطالب �أحمد فهد/طب: �أنا �أحد �لطالب من بني جمموعة كبرية من �لطلبة �للذين ي�ستكون 

من �خلدمات �ملقدمة يف كفترييا �لكلية ، حيث ينق�سها �لتنوع و �إرتفاع �ل�سعار و قلة 

�ملوظفني و قد �أبلغنا �مل�سئولني بذلك ، وكذلك م�سكلة �ل�سكن �جلامعي و تاأخر �ملكافاأ�ت 

،ناأمل ن�سر �سكو�نا ملعاجلة �لأمر.

نب�ض �جلامعة: �أوًل نحن ن�سم �سوتنا معك �ىل �أن �لكافترييا يف كلية �لطب بحاجة �إىل 

للعديد من �لتح�سينات ورمبا �إن ما يربك �لأمر هو �سيق �مل�ساحة باإعتبار �أن �ملبنى موؤقت 

�إىل �أن ننتقل للمبنى �لد�ئم.لكن وحلينئذ فاإننا �سرنفع هذه �ملالحظة للم�سئولني لعل ذلك 

ي�ساعد يف حت�سني نوعية �خلدمة �ملقدمة.�أما بالن�سبة لل�سكن �جلامعي فاأنت مدعو لل�سرب 

قلياًل حتى تكتمل �ملباين �لد�ئمة �لتي ت�سمل يف خمططها �سكن متكامل للطلبة وكلنا نعلم كيف 

كنا بالأم�ض وكيف �أ�سبحنا �ليوم وتاأكد متاماً �أن �لغد هو مب�سيئة �لرحمن �أف�سل من �ليوم 

ولكن تظل خطو�تنا ت�سابق �لزمن لتحقيق �لبيئة �لتعليمية و�ملناخ �ملنا�سب لتعليم طالبنا. 

�أما بالن�سبة للمكافاأ�ت فاإن عمادة �سوؤون �لطالب �سيتم ��ست�سارتها يف �ملو�سوع لتعجيلها 

�إن ح�سل تاأخري ول�سمان �إنتظام �سرفها. 

�لطالب �سامل بوردن/��سعاف و طو�ريء: ملاذ� ل تتاح فر�سة �لقبول �أمام �لطالبات لدر��سة 

�لطب كباقي �لكليات �لخرى باجلامعات.

نب�ض �جلامعة: كلية �لطب ترحب بقبول �لطالبات وتخطط �ىل ذلك باإذن �هلل تعاىل كما �سبق و 

�سرح بذلك معايل مدير �جلامعة ونريد �لإ�سارة هنا �إىل �أن جامعة �مللك �سعود بن عبد�لعزيز 

للعلوم �ل�سحية يف تو�سع كبري و�سامل يف كل �ملجالت و�سياأخذ ذلك يف �حل�سبان.

�لطالب  عبد �لوهاب �لحمري /عالج تنف�سي:حبذ� لو و�سعت �ل�سحيفة يف مكان عام 

بحيث يح�سل عليها �لطلبة.كما �أمتنى �ن تت�سكل جلنة من �لطلبة ل�ستقبال م�ساركات 

�لطالب �لآخرين.

نب�ض �جلامعة: ل �أخفيك �أخي عبد �لوهاب �أننا حري�سون على �أن ت�سل �ل�سحيفة �إىل كل 

طالب لأنهم هم نب�ض �جلامعة رغم حمدودية م�ساركاتهم ، �إل �أن �ل�سحيفة �ستعمل على 

و�سع كميات منا�سبة منها يف مكتبة �لكلية ليت�سنى للجميع �حل�سول عليها وقد مت تكليف 

�سعادة �لدكتور �سالح �ل�سرثي بت�سكيل نادي �أ�سدقاء نب�ض �جلامعة ليتوىل مهمة ت�سجيع 

�مل�ساركات �لطالبية.

املذاكرة 

والتفكري النقدي

�لتفكري �لنقدي هو »�لتمحي�ض �لدقيق 

لالأفكار ومدى قبولنا �أو رف�سنا لها، ودرجة 

ثقتنا يف قبولنا �أو رف�سنا.«

و�سائل للقر�ءة �لنقدية . ��ساأل نف�سك 

�لأ�سئلة �لتالية :

•ماهي �لق�سية �أو �ملو�سوع؟  	
عن  �ملوؤلف  خال�سة  •ماهي  	

�ملو�سوع؟ 

•ما�أ�سباب و�سول �ملوؤلف �ىل قناعاته  	
عن �ملو�سوع؟ 

•ُكن حذرً� من ��ستنتاجات مغلوطة  	
)��ستخد�م �إح�سائيات خاطئة �أو�ألفاظ 

مع�سولة( قد توؤدي �ىل خد�عك . 

•هل ��ستخدم �ملوؤلف حقائق �أم  	
�آر�ء؟ 

•�حلقائق ميكن تاأكيدها . �لآر�ء لميكن  	
تاأكيدها وقد تبنى على �أُ�س�ض �سليم 

�أو �أُ�س�ض مغلوطة . 

•هل ��ستخَدَم �ملوؤلف كلمات حمايدة  	
�أم كلمات طنانة؟ 

•�لقارئ �لناقد ينظُر �ىل ما ور�ء �لألفاظ  	
، لريى �إن كانت �لأ�سباب مقنعة �أم 

غري مقنعة. 

من خ�سائ�ض �ملفكرين �لنقديني : 

•�سادقون مع �أنف�سهم .  	
•يرف�سون �أن ي�ستغلهم �لآخرون .  	

•يتغلبون على �ل�سطر�ب �لفكري .  	
•ي�ساألون د�ئماً .  	

•قناعاتهم تاأتي من �أدلة .  	
•يبحثون عن رو�بط بني �ملو��سيع   	

بع�سها مع بع�ض. 

•م�ستقلون فكرياً .  	
Critical thinking مقتب�سة من 

By Vincent Ryan Ruggiero

على �أية حال!!

�لنا�ض غري منطقيني و ل تهمهم �إل م�سلحتهم..  �أِحبهم على �أية حال . 1 .

�إذ� فعلت �خلري �سيتهمك �لنا�ض باأن لك دو�فع �أنانية خفية .. �فعل �خلري على �أية  2 .

حال .

�إذ� حققت �لنجاح �ستك�سب �أ�سدقاء مزيفني و �أعد�ء حقيقني ..�جنح على �أية حال. 3 .

�خلري �لذي تفعله �ليوم �سوف ين�سى غدً�..  �فعل �خلري على �أية حال . 4 .

�ل�سدق و �ل�سر�حة يجعالنك عر�سة لالنتقاد..  كن �سادقاً و�سريحاً على �أية حال. 5 .

�إن �أعظم �لرجال و �لن�ساء �لذي يحملون �أعظم �لأفكار ميكن �أن يوقفهم �أ�سغر  6 .

�لرجال و �لن�ساء �لذي ميلكون �أ�سغر �لعقول.. �حمل �أفكارً� عظيمة على �أية حال .

�لنا�ض يحبون �مل�ست�سعفني لكنهم يتبعون �مل�ستكربين.. جاهد من �أجل  7 .

�مل�ست�سعفني على �أية حال .

ما تنفق �سنو�ت يف بنائه قد ينهار بني ع�سية و �سحاها..  �بن على �أية حال . 8 .

�لنا�ض يف �أم�ض �حلاجة �إىل �مل�ساعدة لكنهم قد يهاجمونك �إذ� �ساعدتهم.. �ساعدهم  9 .

على �أية حال.

�إذ� �أعطيت �لعامل �أف�سل ما لديك �سريد عليك �لبع�ض بالإ�ساءة..  �أعط �لعامل  10 .

�أف�سل ما لديك على �أية حال .

اإعداد مهند �سعود العريفي من كتاب: )العادة الثامنة ل�ستيفن كويف(
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معلم متميز ومنهج عميق

�ملدر�سة.. ماذ� تعني لك؟

منار علم وحم�سن تربية وم�سنع رجال.

 ماذ� ينق�ض �لتعليم حتى يكون �أكرث 

فعالية؟

تفعيل �لتعليم يحتاج �إىل �إعد�د �ملعلم �ملتميز 

�لقادر، و�ملنهج �لعميق �لذي يفتح �أمام 

د�ر�سيه �آفاق �لفكر و��ستقالل �لر�أي ود�أب 

�لبحث، ويعد متلقيه خري �إعد�د لأن يخالط 

ق�سايا �حلياة �لكربى، ويقوم بكل متطلبات 

�لتقدم و�لنه�سة وبناء �لوطن.

هل ترى �أننا بحاجة �إىل زيادة عدد 

�جلامعات؟

ـ نحن �لآن ب�سدد بناء �أكرث من ع�سر جامعات 

جديدة، ويف تقديري �أننا يف حاجة �إىل حت�سني 

نوعية �لتعليم �لذي تقدمه، و�ملناهج �لتي 

تدر�سها، و�لأ�ساتذة �لذين يعملون فيها، 

�أكرث من حاجتنا لزيادة �أعد�دها.

بد�ية يف مهوى �لفوؤ�د

متى بد�أ ميلك �إىل عامل �ل�سحافة؟ 

ومن �لذي غذى فيك هذ� �مليل؟ وهل 

بد�أت متعاونا؟ �أم مندوب �أخبار؟ �أم 

كاتبا؟ �أم مهنيا متخ�س�سا )ونق�سد 

�لعمل يف �ملطبخ �ل�سحفي(؟

تلك هي موهبة تتفتح متى ما �أتيحت لها 

�لفر�سة وتوفر جمال �ملمار�سة، وقد بد�أ 

�سالح �لدين .. و�لأ�سرة

حممد �سالح �لدين، مباذ� يذكرك 

هذ� �ل�سم؟

يذكرين بوجوب حمد �هلل و�سكره ودو�م 

��ستغفاره و�لتوبة �إليه �سبحانه.

عمرك �حلقيقي؟ �أبناوؤك؟ و�لدكم 

ماذ� تقول له؟

عمري �حلقيقي هو ما �أنفقته من وقت يف 

طاعة �هلل �أو عمل �سالح.

�أبنــــاوك؟

�أبنائي هم: �أمل وعمرو و�سارة وهال.

ماذ� تقول لو�لديك؟

 و�أقول لو�لدي كما علمنا �لقر�آن �لكرمي: » 

رب �رحمهما كما ربياين �سغري�«

كاأب ما هي �ل�سفات �لتي تربي عليها 

�أبناءك؟

�ل�سدق و�لد�أب يف �لعمل، و�سلة �لرحم، 

و�ملد�ومة على �لعبادة و�لذكر.

�أعز �لنا�ض.. ملن تقولها؟

�إننا ماأمورون بتحري �ل�سدق، فمن �ملفرت�ض 

�أن تكون هذه �لعبار�ت نابعة من �لقلب معربة 

عن م�ساعر حقيقية نحو من تقال له.

مكة �ملكرمة لها ذكريات عميقة معك 

كيف تتذكرها؟

هي مهوى �لفوؤ�د وقبلة �لأرو�ح و�لأج�ساد، 

ومثابة �لتوبة و�أمن �لقلوب �لتي يف 

�ل�سدور

م�سرية حياة تقراأ من جديد

موقع متقدم جًدا ل�صحافتنا يف قائمة ال�صحافة العربية 

املواهب ال�صعودية اأملنا يف اإعادة اأجمادنا العلمية 

       مع الأ�ستاذ حممد �سالح الدين

6

هذ� �مليل بالن�سبة يل يف �ملرحلة �لثانوية 

بت�سجيع من �أ�ساتذة �للغة �لعربية، حيث 

�أ�سدرنا جملة مطبوعة، وقد تفرغت لهذه 

�ملهنة �سابا يافعا يف جريدة )�لندوة( مبكة 

�ملكرمة مهوى �لفوؤ�د يف مطلع عام 1379هـ، مع 

�ل�سيخني �جلليلني �سالح و�أحمد حممد جمال 

يرحمهما �هلل �سكرتري� للتحرير – كما �أ�سرت 

�ىل ذلك يف �ل�سوؤ�ل �ل�سابق – وهو من�سب 

مهمته �لرئي�سية كما هو معروف ما �أ�سميته 

يف �سوؤ�لك )�ملطبخ �ل�سحفي( وعنده 

ت�سب كل مو�د �جلريدة 

للمر�جعة و�لإعد�د 

يف �سكلها �لنهائي.. 

ثم �نتقلت بعد 

مديًر�  ذلك 

لتحرير 

جريدة 

�ملدينة �ملنورة 

بجدة.

�لأقالم 

�ل�سحفية .. كيف 

ترونها؟

منها �ملفيد �ملثمر ومنها ما دون ذلك، وذلك 

�ساأن �حلياة و�لأحياء �إىل يوم �لدين.

بالهم  لهم �سلة  �لأعمدة  كتاب 

�لجتماعي؟ وكتابة عمود يومي هل 

هي متعة �أم م�سقة؟

لي�ض من �سك �أن معظم كتاب �لأعمدة 

م�سغولون بالهم �لجتماعي، مبعنى م�ساكل 

�لنا�ض ومعاناتهم، كل باأ�سلوبه وكل بنهجه، 

ولكل وجهة هو موليها فا�ستبقو� �خلري�ت. 

�أما كتابة �لعمود �ليومي فهي متعة وم�سقة 

يف �آن و�حد، وهي عند �أ�سحاب �لثقافة و�أهل 

�ملعرفة و�لر�سالة هاج�ض ملح ل يكاد يفارقك 

ليل نهار، �أكرث منها عند من ل ميلكون بع�ض 

ذلك �أو �أيا منه، ويف جميع �لأحو�ل، �أ�ساأله 

تعاىل �أن يجعل ما نكتب خال�سا لوجهه و�أن 

يتقبل �سبحانه ذلك بقبول ح�سن.

�سحافتنا متفردة

موقع �ل�سحافة �ل�سعودية من �ل�سحافة 

�لعربية من حيث �ل�سبق �ل�سحفي 

و�لتناول و�لتحليل و�ل�ستخد�م �ملتطور 

للتقنيات �ل�سحفية �حلديثة؟

 �سحافتنا حتتل – و�حلمد هلل – موقعا متقدما 

جد� يف �ل�سحافة �لعربية، ورمبا تتقدم كثري� 

من �لناحية �لتقنية على كثري من �ل�سحف يف 

�لبلد�ن �لعربية، وت�ستطيع �سحفنا يف �لو�قع 

�أن تعتز بتفردها باأ�سياء كثرية، يف مقدمتها 

م�ساحة �لهتمام �لو��سع بال�سوؤون �لدينية، 

و�لتقيد يف جمال �لن�سر بالآد�ب �لإ�سالمية، 

وعدم �لإ�سر�ف خا�سة فيما تلجاأ �إليه بع�ض 

�ل�سحف �لعربية من �لإثارة �لجتماعية �أو 

�جلن�سية، باخت�سار �أعتقد �أننا منار�ض طوًعا 

قدًر� �أكرب بكثري من غرينا يف جمال �مل�سوؤولية 

�لجتماعية للمهنة �ل�سحفية، مما يليق ببلد 

هو مهبط �لوحي وقبلة �لأمة ومنار �لهدى 

�لرباين للعاملني.

 

�ملطبوع يتقدم �لإلكرتوين

م�ستقبل �ل�سحافة �لورقية يف مقابل 

�ل�سحافة �لإلكرتونية؟

 نحن نتكلم بطبيعة �حلال عن �ملنطقة 

�لعربية، ومن ثم ميكن 

�لقول �إن �لإقبال على 

�لإعالم �ملطبوع 

و�لعتماد عليه، 

�سيظل متناميا 

�إىل �أجل بعيد 

يف �مل�ستقبل، 

�أخذنا يف  �إذ� 

�لعتبار عاملني 

�ثنني فقط، �أولهما 

ن�سبة �لأمية �ملرتفعة 

لدى �ل�سعوب �لعربية، وكذلك 

بطء منو �لثقافة �لإلكرتونية )تقنية 

�ملعلومات( يف معظم �لبلد�ن �لعربية، مقارنة 

بنموها يف بلد�ن مثل ماليزيا و�سنغافورة، 

وكال �لعاملني �سالفينْ �لذكر يرتبطان بعو�مل 

�أخرى متعددة يف جمتمعاتنا �لعربية، �ستوؤخر 

�إىل حني �للحاق باملجتمعات �ملتقدمة �سناعيا 

ومعرفيا يف جمال تقنية �ملعلومات.

 �ل�سد�قات يف �ل�سحافة.. كيف 

تر�ها؟

فيها �لطيب وفيها �لرديء �ساأنها يف ذلك �ساأن 

�ل�سد�قات عموما.

مع �أحو�ل �لنف�ض

 يقال �إنك طموح 

�أكرث من �لالزم؟

خ�سلة  �لطموح 

حممودة  كرمية 

ي�سعها �هلل يف قلوب 

من ي�ساء من عباده، 

وهو �أمر ل يقا�ض 

بالزيادة �أو �لنق�سان، 

باجلد�رة  و�إمنا 

و�ل�ستحقاق.

هل دخلك �لقنوط 

يوما؟

لقد �أدبنا �أبو �لأنبياء 

�إبر�هيم عليه �ل�سالم، 

حني رد على �سيفه من 

مالئكة �لرحمن: )قال 

ومن يقنط من رحمة 

ربه �إل �ل�سالون(.

�جلحود و�لنكر�ن، هل ت�سعر بهما؟

تلك خ�سلة كريهة يبتلي بها �هلل بع�ض خلقه، 

و�سدق �هلل �لعظيم: )ونبلوكم بال�سر و�خلري 

فتنة( )وملن �سرب وغفر �إن ذلك من عزم 

�لأمور(، ن�ساأله تعاىل �أن يجعلنا �أهال لعفوه 

ورحمته وف�سله ولي�ض �أهال لبتالئه.

 هل ترى �أن �حلظ يف جناحك له 

ن�سبة كبرية؟

�أخ�سى �أننا نتجاوز �ملعنى �للغوي �ل�سحيح 

لكلمة �حلظ، فن�ستخدم �لكلمة مبعنى �لنجاح 

دون بذل ما يو�زيه من كد وجهد، ولي�ض ذلك 

�سحيحا طبقا لقو�مي�ض �للغة �لتي تقول �إن 

�ملعنى هو �لن�سيب.

على �أي حال، نحن كم�سلمني ل نوؤمن بهذه 

�لع�سو�ئية، بل نعتقد بالعمل و�جلهد و�أن 

لي�ض لالإن�سان �إل ما �سعى، ثم �أن �لأمر كله 

من بعد ذلك ومن قبله هلل، فما �ساء �سبحانه 

كان وما مل ي�ساأ مل يكن، و�ملخلوق حمدود 

�لعلم، فلعلك تظن �أن جناح �مرئ من �لنا�ض 

مل يقابله جهد، و�أنت و�هم ل تدري ماذ� فعل 

حقا �أو مل يفعل.

طفرة 

و�نفجار

ترى  كيف 

م�ستقبل 

يف  �لثقافة 

بلدنا؟

م�ستقبل  هو 

طيب مب�سر بكل 

خري �إن �ساء �هلل 

تعاىل، رغم كل ما يطفو على �ل�سطح من �سر�ب 

يح�سبه �لظماآن ماء، فالبلد مليئة بالعلماء 

و�لباحثني و�ملثقفني، وقد �أعجبني كثري� ر�أي 

�لأخ �لأ�ستاذ عبد �هلل �ل�سفر �لناقد و�ل�ساعر 

�ل�سعودي يف حديثه جلريدة �ل�سرق �لأو�سط 

من �أن �مل�سهد �لرو�ئي �ملحلي يعي�ض مرحلة 

�لطفرة و�لنفجار، حيث و�سل عدد �لرو�يات 

�لتي طبعت �ىل 300، ويعترب ذلك موؤ�سر� 

خطري� على �ل�ست�سهال و�خلفة و�لثقة 

�لعمياء باأن )�أي كالم( �سالح وقابل �أن 

يدور يف مطحنة �لن�سر حتت م�سمى رو�ية، 

و�أن �لرو�ية �ملكتوبة يف �لفرتة �لأخرية، 

تعتمد غالبا �لعزف على وترية �لتابو 

�جلن�سي و�لديني ب�سكل مبا�سر وفج، دون 

م�سوغ فني �أو �سنعة تنه�ض بها من �ملنت 

�إىل �ملبنى، و�أن رو�ية �إخر�ج �لأح�ساء 

��ستنفدت �أغر��سها.

هز�ل كثري من �ملن�سور

 بعد وجهة �لنظر  هذه، ما هي �ملعايري 

و�ل�سو�بط لـ )فرملة( �لإنتاج �لغث 

لبع�ض �لهو�ة �إن جاز �لتعبري؟ 

وحلماية �لن�ضء و�لقر�ء من �لتهام مثل 

هذ� �ل�سيل �لذي يرتكز على �لإثارة 

على �ختالف جمالتها؟ وما هي �جلهة 

بها  �ملنوط 

وقاية  للمجتمع 

�لتاأليف  من 

�لو�سيع؟

 تلك يف �لدرجة 

�لأوىل هي مهمة 

روؤ�ساء حترير 

�لتي  �سحفنا، 

متثل �أهم نو�فذ 

�لن�سر، خا�سة 

للنا�سئة من �ملتاأدبني، �لذين يتطلعون لأن 

يدخلو� يف �سلك �ل�سعر�ء �أو كتاب �لق�سة 

و�لرو�ية ورمبا نقاد �لأدب، فينبغي �أن 

يتوفر لكل �سحيفة مرجع معترب من �أ�ساتذة 

حو�ر: عبد�لرحمن �ملغربي

�سقلته جتاربه �ل�سحفية، وخرِب ر�سالة �ل�سحافة و�أهد�فها، و�أحاط بفنونها و�أعبائها ومتطلباتها.. تر�كمت هذه �خلربة 
عرب عقود من �لزمان لت�سنع علًما من �أعالمها �ملرموقة، �رتاد هذ� �ملجال يف مطلع �سبابه، ودخله من بو�بة �سحيفة )�لندوة( 

�أمانة �لعمل و�لقلم  �أعلى، من موقع �مل�سوؤولية �لإد�رية و�ملهنية و�ملالية.. حمل  �سكرترًي� لهيئة حتريرها، كانت �لبد�ية من 

باملنطقة  و�ملدينة  �لندوة  �سحيفتي  يف  و��سحة  ب�سماته  فكانت  ز�خرة،  وثقافة  متفتحة  بعقلية  متدفق..  وطني  باإح�سا�ض 

لن تتخطاه  �أنه رمز �سحفي لمع  �ساهم يف �سنعها؟ ل جد�ل يف  �أم  �ل�سحافة  �لدين �سنعته  �لأ�ستاذ حممد �سالح  �لغربية.. 

�سجالَّت �لتوثيق �ل�سحفي حمليًّا و�إقليميًّا وعربيًّا، كاتب ر�سني و�إد�ري ناجح.. ��ستاأذنته )نب�ض �جلامعة( لتم�سى معه يف 

قر�ءة م�سرية حياته من جديد، فو�فق رغم �زدحام وقته، وكانت لنا معه �ل�سياحة �للطيفة.

الطموح خ�صلة ل تقا�س بالزيادة اأو النق�صان، واإمنا باجلدارة وال�صتحقاق.

الإبداع كلمة ابُتذلت ا�صتخداًما وامُتهنت معنى

مستقبل مبشر للثقافة 

في بالدنا، رغم وجود 

سراب يحسبه الظمآن ماًء
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هذه �لفنون، لو�سع �سو�بط �لن�سر، وتقدمي 

�لن�سح لهوؤلء �لنا�سئني ونقد �إنتاجهم، قبل 

ن�سره على �لنا�ض. لعل خري مثال ملا �أقول هو 

كتاب: »ما هكذ� يكتب �ل�سعر« لأ�ستاذنا علي 

ح�سن �لعبادي، �لذي ك�سف فيه هز�ل �لكثري 

مما ين�سر يف �سحفنا على �أنه �سعر عربي، 

وغلبة �ملجاملة و�سهولة �لجرت�ء على �لن�سر. 

كذلك هي مهمة 

روؤ�ساء �لأندية 

�لأدبية، 

وكليات 

�للغة �لعربية 

وخمتلف 

�أجهزة �لإعالم 

�لتي يجب �أن 

يكون لديها 

حمررون 

متخ�س�سون �أو م�ست�سارون من �أ�ساتذة 

�لأدب و�لنقد �مل�سهود لهم بالكفاءة.

 �لنادي �لأدبي بجدة، ماذ� قدم لل�ساحة 

�لثقافية؟

لقد قدم �لنادي �لأدبي يف جدة �لكثري، �سو�ء 

يف �إ�سد�ر�ته �لدورية �ملتميزة �أو من�سور�ته، 

�أو يف ن�ساطاته �لثقافية، ولو �ساألت قياد�ته 

�ل�سابقة و�حلالية وكلهم �أخوة كر�م، لقالو� 

لك �إنهم غري ر��سني، و�أنهم كانو� يطمعون 

يف تقدمي �ملزيد. قد يقول قائل �إن �لنادي مل 

يفلح يف ��ستقطاب جمهور �لأدباء و�ملثقفني، 

وهذ� �سحيح، ولكن �ل�سبب عو�مل كثرية 

�أغلبها لي�ست م�سوؤولية �لنادي.

جمالت 

��ستثمارية 

�سخمة

هل تعتقد 

يف �إمكانية 

دخول 

ر�أ�ض �ملال 

�لوطني 

جمال  �إىل 

�سناعة �أفالم تربوية لالأطفال؟ 

�أم ترى �أنه قد ل يغامر باقتحام مثل 

هذه �ل�سناعات �لتي قد ل جتد �سوقا 

ر�ئجة؟

�لعك�ض هو �ل�سحيح، ذلك �أن جمالت �لأطفال 

و�لأفالم و�ملو�د �لرتبوية �أو �لتعليمية لهم، 

هي من �أ�سخم جمالت �ل�ستثمار يف �لع�سر 

�حلديث، لكن ما ينق�سنا يف �لو�قع، هو 

�لكفاء�ت �لفنية �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال، 

�لتي ت�ستطيع �بتكار مو�د من و�قع �لبيئة 

�لثقافية �لعربية �لإ�سالمية، ول تعتمد على 

ترجمة �لإنتاج �لأمريكي و�لأوروبي ملا يف ذلك 

من خطر �سديد على �لنا�سئة وهم يف مرحلة 

�لتلقي �لتي تت�سكل خاللها قيمهم �لجتماعية 

وثقافتهم �لأ�سا�سية، و�أعتقد �أننا يف �لطريق 

لالهتمام بهذ� �ملجال بالغ �لأهمية.

ت�سخم �لذ�ت 

�سمة بع�ض 

�لُكتَّاب

هل يرى �لكاتب 

�أحيانا نف�سه يف 

كتاباته؟ �أو 

يتمدد عليها 

لإظهار ذ�ته 

عن  عو�سا 

ر�سالته؟

يحدث هذ� بطبيعة �حلال، خا�سة ملن يبتلى 

بت�سخم �لذ�ت و يتطلع بطبعه للثناء، ويفتقد 

�لرقابة �لذ�تية �لتي تقف ب�سر�مة دون حظوظ 

�لنف�ض، �أن تت�سرب ل�سطور �لكاتب فتوجه 

ر�أيه، ومتلي عليه �ختيار بع�ض مو��سيعه. 

كل ذلك ل ميكن �أن مير ب�سهولة يف بيئة �سحية 

دون �أن يتعر�ض للنقد �سو�ء من �مل�سوؤولني 

عن �ملطبوعة �لتي ين�سر فيها �لكاتب، �أو من 

زمالئه �لكتاب و�لأدباء، ورحم �هلل �لأ�ستاذ 

�أحمد ح�سن �لزيات �لذي �أرجع �لكثري من 

هذه �لظو�هر خا�سة تدين م�ستويات �لإنتاج 

�لأدبي، �إىل ما �أ�سماه �سهولة �لن�سر و�إغ�ساء 

�لنقد، وذلك يف 

كتابه » دفاع 

عن �لبالغة« 

�لذي ن�سره 

قبل 70 عاما. 

يقال �إن �لكتاب 

يف �لغرب لهم 

�لكثري من �ملال 

و�ل�سهرة.

�إنك تتحدث 

عن جمتمعات بالغة �لرث�ء، موغلة يف �لتقدم 

�لعلمي و�ل�سناعي، ق�ست على �لأمية منذ 

قرون �أو �أكرث، كما �أن �أجهزة �إعالمها وقنو�ت 

ثقافتها قادرة وغنية، فاملقارنة بيننا فيها 

�لكثري من �لظلم، و�إن كان هناك بع�ض 

��ستثناء�ت من �لقاعدة.

هذ� ر�أيه فا�ساألوه 

 موقف ل تن�ساه..

�ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقده �مللك في�سل 

يرحمه �هلل يف لندن يف نهاية زيارته �لر�سمية 

لربيطانيا ) مايو 1967( و��ستمر حو�يل 3 

�ساعات، حاول خاللها �ل�سحفيون �لربيطانيون 

��ستفز�ز �مللك في�سل لريد على تهجمات �لرئي�ض 

عبد �لنا�سر �آنذ�ك، فاأبى يرحمه �هلل، وكلما 

قالو� له �إن عبد �لنا�سر قال عنك كذ� وكذ�، رد 

قائال: هذ� ر�أيه، في�ساألونه ما هو ر�أيك �أنت؟ 

فيقول �لرئي�ض عبد �لنا�سر �أخ كرمي وزعيم 

عربي كبري، وهكذ� �ىل نهاية �ملوؤمتر.

�لعاقل يتعلم من حميطه

 �سخ�سيات تاأثرت بها..

ي�سعب كرث� تعد�د من تاأثر بهم �ملرء يف 

حياته، فالعاقل يتعلم من كل من حوله 

�سغرًي� كان �أم كبرًي�، ويعي�ض منفتح �لقلب 

و�لعقل لكل جديد من �لر�سد و�خلري حتى 

�آخر حلظة يف حياته، ولي�ض هناك �إن�سان 

�إل وفيه خ�سلة من خ�سال �خلري ت�ستحق 

�لتقدير و�لتلقي، لكني �أجد من �لو�جب ـ وقد 

�ساألتني عن ذلك ـ �أن �أقول باأين �أدين بف�سل 

كبري ل ين�سى لل�سيخني �جلليلني �سالح 

و�أحمد حممد جمال يرحمهما �هلل، فقد كانا 

من خالل جريدة �لندوة �ملح�سن �لفكري 

و�ملهني �لأول يف حياتي، ويف �سن مبكرة 

� جز�هما �هلل عني خري �جلز�ء. جدًّ

كتابان ودعوة �سادقة

�أف�سل هدية �أدبية و�سلتك؟

كتاب )دفاع عن �لبالغة( لالأ�ستاذ �أحمد ح�سن 

�لزيات يرحمه �هلل، وقد تف�سل باإهد�ئه �إيل 

�ل�سيخ �أحمد ح�سن فتيحي جز�ه �هلل خري�.

�آخر كتاب قر�أته؟

ديو�ن نق�ض على �ملاء لأخي �ل�سفري �ل�ساعر 

حممد �سالح باخطمة.

جهة كرمتك .. ماذ� تقول لها؟

تعلمنا من �ل�سنة �ل�سريفة �أن نقول ملن �أح�سن 

�إلينا: جز�ك �هلل خري�، خا�سة �إذ� كان �ملرء 

غري قادر على مكافاأة من �أح�سن �إليه.

على �أن للتكرمي �سور� �ستى، لعل �أف�سلها 

دعوة �سادقة بظهر �لغيب يف حلظة 

��ستجابة، �أو كلمة طيبة ت�سمعها �أو تتلقاها 

ممن ل تعرف.

�لإبد�ع .. كيف تر�ه؟

ماذ� تعني كلمة �لبد�ع؟

هذه كلمة �بتذل �لكثريون ��ستخد�مها 

و�متهنو� معناها، حتى �أ�سبحت تطلق 
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على هو�ة مبتدئني، �قتحمو� ميد�ن �لأدب 

و�لثقافة و�لفكر، دون �أن يكون لهم ن�سيب 

يذكر من كل ذلك.

�إن �لإبد�ع لغة هو �خللق على غري مثال 

�سبق، و�إن �ملرء لياأ�سى وهو يرى �إطالق 

هذه �ل�سفة على كل من هب ودب.

ملاذ� نحن لدينا ثقافة �لتكرمي بعد 

�لرحيل و�ل�سو�هد كثرية؟

ـ لي�ض ذلك �سحيًحا على �إطالقه، فهناك 

�لعديد من جو�ئز �لتكرمي من �ملوؤ�س�سات 

و�لأندية و�جلامعات تعطى لأهل �لإجناز 

من �لأحياء، ولرمبا نحتاج �إىل �ملزيد لكن 

�لتاأين و�لق�سد يف كل ذلك هو خري من �لعجلة 

و�لإ�سر�ف.

ثالث باقات ورد

 ثالث باقات ورد ملن تهديها؟

ي�ستحق �لباقة �لأوىل بجد�رة �جلر�ح �ملتميز 

معايل �لدكتور عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لربيعة 

�ملدير �لعام �لتنفيذي لل�سئون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني على �إجناز�ته �لطبية �لتي 

ل ت�ساف �إىل ر�سيد �ململكة فح�سب، بل �إىل 

ر�سيد �لعرب و�مل�سلمني، و�لباقة �لثانية 

ملعايل �لدكتور بندر بن حمزة حجار على ما 

�أجنزه خالل رئا�سته للجنة حقوق �لإن�سان 

من جهد متميز ومو�قف كرمية، تكافئ مكانة 

هذه �حلقوق يف دين �هلل و�أهميتها حلياة 

�لنا�ض جز�ه �هلل خري�، �أما �لباقة �لثالثة 

فللجيل �جلديد من �ملوهوبني �ل�سعوديني 

�لذي �سجلو� خمرتعات جديدة د�خل �ململكة 

وخارجها، فهم �لأمل يف �إعادة �أجمادنا �لعلمية 

وتقدمنا �لتقني، و�سبق �لأمة يف �لريا�سيات 

و�لطب و�لفلك وغريها من �لعلوم.

 رواية إخراج األحشاء 

تستنفد أغراضها

 اإلبداع كلمة ابتذلت 

استخداما وامتهنت معنى
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قر�أت كلمة معايل �لأ�ستاذ �لدكتور نا�سر �ل�سالح مدير جامعة �أم �لقرى �سابقاً عن �ل�سيخ 

عبد �هلل �خلليفي �إمام وخطيب �مل�سجد �حلر�م ـ رحمه �هلل ـ جاءت كلمة معاليه �سمن �سل�سلة 

�ل�سري و�لآثار �لعلمية للجنة تكرمي رو�د مكة �ملكرمة �لتي توقف ن�ساطها �لآن.

كانت تلك مبادرة �إن�سانية ر�ئعة خرجت من جامعة مرموقة، وعنيت بتكرمي �لرو�د من لهم 

ب�سمات على �لعلم، وهو برنامج بد�أته �جلامعة �إبان �إد�رة معايل �لدكتور �ل�سالح تخليدً� 

لأثار هوؤلء و�إبد�عاتهم.. وي�سمل �لتكرمي علماء ومفكرين ورموز تربية وتعليم، ويعدُّ هذ� 

عماًل نبياًل وفاًء وعرفاناً جليل يعزُّ تكر�ره، جيل قدَّم ع�سارة جهده و�أفكاره �ملباركة ونذر 

نف�سه ووقته خلدمة دينه ووطنه. و�أود �لقول بكل �سدق و�سر�حة و�سفافية �إن جلنة 

�لتكرمي هذه تبذل جهودً� مقدرة لختيار �لرو�د �ملتميزين �عرت�فا بف�سلهم و �إ�سهاماتهم يف 

و�سع لبنات �لنه�سة �لأدبية. وقد تابعت باهتمام تكرمي �سخ�سيات علمية رفيعة من �أمثال 

�لعالمة �ل�سيخ عبد �هلل بن حميد و�لد معايل رئي�ض جمل�ض �ل�سورى و�لأديب �لر�ئد �لأ�ستاذ 

حممد �سعيد عبد �ملق�سود خوجة، و�ل�سيخ �خلليفي، و�لأ�ستاذ �سالح جمال وغريهم كثري. 

وكان لهذه �للجنة دور كبري يف تعريف �جليل �جلديد بتلك �لنماذج �لتي �أ�سهمت بكل �سدق 

و�إخال�ض يف كثري من �ملجالت، وتوقف �لتكرمي عند حممد عبد �لرز�ق حمزة، و�لأ�ستاذ 

عبد �هلل عريف، ثم ف�سيلة �ل�سيخ ح�سن م�ساط. وقد حزنت كثرًي� لإيقاف هذه �للجنة؛ 

ل�سيما �أنها ت�سم نخبة من �أ�ساتذة لهم خربة يف معرفة كثري من �لأ�سماء.لقد ح�سدنا ثمار 

�لناحية �لعلمية لهوؤلء �لرو�د يف حياتنا �لعلمية و�لأدبية �ملعا�سرة، و�أ�سهبنا يف �لكتابة 

عن �إعادة هذ� �لربنامج ورجوع هذه �للم�سة �جلميلة من جامعة �أم �لقرى، ودعونا �إىل 

مو��سلة �للجنة لإعمالها وفاءً� وعرفاناً جليل �لعلم و�ملعرفة؛ لن تكرمي �لرو�د و�ملبدعني 

ي�سكل نقطة مف�سلية يف �هتمام ورعاية �لدولة للرو�د من �أبنائها، ول �سك �أن للتكرمي 

مذ�ق ومنط خا�ض، و�آمل �أن يت�سع �سدر من يقر�أ كلماتي وي�ستمع لتاأكيد�تي باأن تكرمي 

ا �إ�ساءة جديدة يف م�سرية �ملَكرَّمني.فمن �أفنى عمره خلدمة وطنه يف �أكرث  �لرو�د يعدُّ حقًّ

من جمال و�جتاه؛ حلقٌّ علينا باأن ُن�سعره بالوفاء و�لتقدير، فهذ� �لعهد هو عهد �حلب 

و�خلري �لذي يحظى فيه �ملبدعون و�لرو�د ببالغ �لرعاية و�لهتمام، فر�سالتي موجهة �إىل 

�لعزيز معايل �لدكتور عدنان وز�ن مدير جامعة �أم �لقرى هذ� �لرجل �لذي يقابلك باأريحية 

وب�سا�سة وكلمة طيبة ،وب�سماته و��سحة على هذ� �ل�سرح �لتعليمي.. هذه كلماتي لكم 

يا معايل �لدكتور و�أنتم ت�سهدون �سفحة من �سفحات �لإبد�ع و�لنجاح و�ل�سموخ، و�أملي 

�أن ت�ستعيد �للجنة مهماتها �ملتعلقة بتكرمي �لرو�د حتى يعرف �جليل �جلديد تلك �لأعالم 

�لنا�سعة �ملحبة للوفاء و�ل�سفاء.

   * مدير العالقات العامة وال�سئون الإعالمية- القطاع الغربي

 

اإطاللــــة من جــــدة
 

التكرمي .... والوفاء
 

عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

 يقول حبيبنا �سلى �هلل عليه و�سلم: )�لكيِّ�ض من د�ن نف�سه وعمل ملا بعد �ملوت(. �مل�سلم 

يوؤمن باأهمية �لرتقاء بذ�ته يف جميع جو�نب حياته، على �سعيد �إميانه، جمتمعه، ثقافته، 

�أمته. ول يتاأتى ذلك �إل ملن �نطبق عليه و�سف �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم بـ “�لكيِّ�ض”؛ 

وهو من يفتِّ�ض يف �أعماق حياته �أهي يف �مل�سار �ل�سحيح �أم ل؟ ياأتي ذلك تبعاً للهدف  �لأ�سمى 

و�ملق�سد �لعظيم وهو �لفوز بر�سا �هلل – عز وجل – يف �لد�ر �لآخرة. 

م�سى عام باأكمله وبد�أ �لعام �جلديد وذهبت بع�ض �أيامه، ول يز�ل بع�سنا يت�سبث بحياة 

ك �ساكنا، وكاأنه قد جبل على ذلك، دعونا  فارغة �ملعاين مليئة بال�سلبيات، ل يريد �أن يحرِّ

نعيد �لنظر يف عالقاتنا مع خالقنا، هل هي يف �سعود و�قرت�ب �أم يف نزول و�نحد�ر، دعونا 

كذلك نغريِّ من و�سعنا يف �سد�قاتنا ونزنها مبيز�ن �حلب يف �هلل و�لبغ�ض يف �هلل حتى ت�سمو 

�مل�ساعر، ولنكن قادرين على �لإيفاء بحقوق تلك �ل�سد�قة. تعًلُّمنا، هل مازلنا نر�سى بالقليل 

من �لتح�سيل؟! لبد لنا �أن نتفوق وننا�سل من �أجل ك�سب �أعلى مر�تب �لتح�سيل و�لتميز 

يف ذلك. ماذ� عن تغذية عقولنا ؟! قر�ءة ن�سف �ساعة يومياً على �لأقل و�ل�ستمر�ر عليها 

جتعل �أذهاننا متوقدة ترغب يف �ملزيد. 

�أمتنا ماذ� قدمنا لها؟! لقد �أ�سلم �سعد بن معاذ ـ ر�سي �هلل عنه ـ وعمره ثالثون �سنة، ومات 

وله من �لعمر �ست وثالثون �سنة، و�هتز ملوته عر�ض �لرحمن، فلنقدم لأمتنا �سيئاَ ولو كان 

ب�سيطاَ؛ ولكن ل �أمد له.        

�ت وغريها حتتاج منا �إىل �ل�سدق يف نو�يانا مع �هلل، وتخلي�سها مما ي�سوبها،   �إن هذه �لتغريُّ

ومن �سدق مع �هلل �سدق �هلل معه، فهيا بنا �أيها �لكر�م لنحدث تلك �لقفزة �لنوعية يف حياتنا 

حتى يكون لها معنًى نعي�ض من �أجله.  وفقكم �هلل لكل خري . 

عبد اهلل القحطاين  - كلية الطب

ات العملة ذات الوجه الواحدتغريرُّ

�أ�سرقت �ل�سم�ض معلنة عن بدء يوم جديد، 

ت�سفحت جريدة �ل�سباح �أطالع �لعناوين 

ل غري، وقعت عيناي على عنو�ن: »�أن�سباء 

�ملر�سى �لنف�سيون يتخلون عنهم ويغريون 

�أرقامهم« مل �أحتج لقر�ءة �ملو�سوع كي 

�أعرف �أكرث؛ فاأنا �أعرف هذه �لنظرة جيًد�. 

�سخ�ض ما يعي�ض حياة م�ستقرة �أو �سبه 

م�ستقرة، يجل�ض يف مكتبه يلوم �لأخرين 

ويطلق �لأحكام دون �لأخذ بالأ�سباب، مع 

�أين �أعرف جيًد� �أن �ملو�سوع غري �أخالقي 

لكني �أقدر �لأ�سباب.

 ففي �لو�قع قد جُترب �لظروف �لأهل على 

�تخاذ هذ� �لنوع من �لقر�ر�ت! فبع�ض 

�ملر�سى مثاًل يتماثلون لل�سفاء بعد 25 

�سنة نظر� لبطء �ل�سفاء للمر�سى �لنف�سني 

عامة، ويف هذ� �لوقت يكون �أبو�ه قد ماتا، 

ومل يتبق غري �إخو�ن و�أخو�ت متزوجني و 

م�ستقرين، ورمبا كانو� هم �أنف�سهم مر�سى 

�أو كباًر� يف �ل�سن، بل ورمبا غري قادرين 

على �إعالة �ملري�ض مادًيا، و�أ�سو�أ من هذ� 

وذ�ك �أن تكون لهم جتارب �سيئة مع �ملري�ض 

�سابًقا‘ كاأن يكون قد خرج وعاوده �ملر�ض 

لعدم �نتظامه �أو �متناعه عن �أخذ �لدو�ء، 

ففي هذه �حلالة ي�سبح خطًر� على نف�سه 

وعلى �ملجتمع، فمن �ملمكن �أن ينتحر، �أو 

�أن يقتل �أحد �أفر�د �لأ�سرة، �أو رمبا �سبق 

�أن �سبب �أذى فعليًّا لأحد �أفر�د �ملنزل مما 

�سكل �سورة مرعبة له يف �أذهان �جلميع من 

د�خل �ملنزل و خارجه.

25 �سنة ماذ� تبقي منه كي يعطي �ملجتمع؟ 

وماذ� ميكن �أن ياأخذ منه؟ ل �أدري .. �إن �لو�سع 

�سعب، حتى �لعاملني يف هذ� �ملجال يجدونه 

�سعًبا وحمبًطا؛ فما بالك بالأهل �مل�ساكني 

�لذين ل علم لهم ول خربة؟ 

�أنا ل �أرفع �للوم عن �لأهل ول �ألومهم بالكامل؛ 

لكن على �لرغم من هذ� وذ�ك لي�ض علينا �أن 

نحكم باأن �مل�سرحية فا�سلة دون �أن نعرف 

ماذ� يدور ور�ء �لكو�لي�ض؟!!   

روؤى �سربي ق�سا�ش 

كلية التمري�ش - الريا�ش

رائحة امل�صت�صفيات ..
بعد �سخب �حلياة من خلف كتب �لريا�سيات و�لكيمياء و�لأحياء 

و�لفيزيا و�لنحو، جئت ببقايا �أرقام ودرجات لعبت بها �أ�سابع 

�مل�سححني، �إنتهى �لطابور �ل�سباحي و�إذ�عة �ملدر�سة �ململة 

ومو��سيعها �ملكررة وخالفات �لطالبات على �مليكروفونات على 

م�سمع �جلميع، رن جر�ض �حل�سة �ل�سابعة ، رفعت ر�أ�سي عن طاولة 

�لف�سل �ملمتلئة ب�سخبطات �ل�سبا وحكاوي لتنتهي عن �لأبلة وفالنة 

وعالنة وبع�ض �لر�سومات ل�سديقتي فايزة يف ح�س�ض �لفر�غ، �لدرج 

مليء بق�سا�سات �لورق من هناء وعبري تناقلناها يف �أوقات �ل�ساأم 

يف ح�سة �لريا�سيات، م�سحت بقايا �لطبا�سري عن ر�أ�سي وكتفي 

وتز�حمنا على �لدرج �ل�سغري..بعد �أ�سهر قليلة، �ل�ساعة �لتا�سعة 

�سباًحا، بيدي بطاقة �لمتحان، جل�ست يف �آخر »كال�ض 3« يف �لز�وية 

بال�سبط وبجانبي �لنافذة �لكبرية تطل على منظر جميل، �أ�سجار 

وورود، لكن �لر�ئحة �سعبة، ر�ئحة �مل�ست�سفيات.

 �لوقت تاأخر و�ل�سيارة عالقة يف �لزحمة عند �إ�سارة �حلر�ض، �ل�ساعة 

10 و10 �سباًحا، �سيدة تلب�ض �ملعطف �لأبي�ض تنادي يف هدوء: فالنة 

فالن �لرجاء �حل�سور �إىل �ملقابلة �ل�سخ�سية، �ليوم حفلة �ملبتدئات 

وتعريف بالربنامج باللغة »�لنقليزية«، فكان �ملجال لكي �أ�سرح 

بفكري بعيًد� بعيًد� لأين مل �أفهم حرًفا و�حًد�! كل �لذي  فهمته �أنها 

بد�ية جديدة متاما، فاأنا �ليوم طالبة يف كلية �لتمري�ض باحلر�ض 

�لوطني، فبعد رو�ئح �لبخور �لعطرة و�لقهوة �لعربية �لتي تفوح 

من غرف �ملدر�سات كل �سباح قبل �حل�سة �لأوىل؛ تكاد تكتم �أنفا�سي 

هذه �لر�ئحة �لغريبة! ر�ئحة �مل�ست�سفيات!! كل �سي كان خمتلًف،  

�أيام �سعبة مررت بها، يئ�ست فيها كثرًي�، تاأملت، دعوت ربي كثرًي�..  

بكيت.. �سكوت .. مللت.. ف�سلت .. وجنحت .. بل كانت هذه �لكلية 

كالبطل يف بع�ض �لأفالم يق�سو عليك كثرًي�، وتكرهه كثرًي�، ويف 

�آخر م�سهد تكت�سف �أنه كان يحبك ويعطف عليك ويريد لك �لنجاح 

و�أنت ل تدري، نزلت �إىل �مل�ست�سفى ور�أيت �ملر�سى،عاي�ست 

جتارب قوية �أثرت يف حياتي وعلمتني �لكثري ول زلت �أتعلم. لن 

�أن�سى تلك �لدعو�ت حني �أ�ساعد �أحد �ملر�سى �أو �أدل �سخ�ًسا تائًها 

يف ممر�ت �مل�ست�سفى، ولزلت �أذكر �أنه يف بد�ية در��ستي ويف �أحد 

�أيام �لتطبيق يف �مل�ست�سفى؛ ناد�ين �أحدهم )دكتورة.. دكتورة.. 

وين �لطو�رئ( فطار قلبي فرًحا )و�سدقت نف�سي(، و�أعجبتني 

كلمة دكتورة، فاأ�سرعت �إىل �خلريطة �لتي معي و�أو�سلته �إىل مكانه. 

�أما �ليوم لو عاد و�ساألني دكتورة دكتورة؟ لأجبته بكل فخر: هال 

ياعم، �أنا ممر�سه �قدر �أ�ساعدك ب�سي؟ علمتني در��ستي �لتمري�ض 

يف م�ست�سفى �حلر�ض �لوطني م�ساعدة �لنا�ض ورحمتهم ، �أن �أعتني 

باملر�سى وكاأنهم �أهلي، ويعاملوين هم باملثل، �أتنا�سى �ل�سعاب، �أقهر 

�حلزن، �أجتاوز �لأمل لأ�سمع  �أنينهم و�سكو�هم، �أ�ساركهم همومهم 

و�أد�وي جر�حهم، و�أد�فع عنهم د�ئًما و�أقف �إىل �سفهم با�ستمر�ر، 

علمتني �أل �أ�سمح لأحد بالق�سوه عليهم؛ بل �ساأق�سو عليه، ول �أ�سمح 

لأحد باأن يعاملهم بغري ما ي�ستحقون.. �لرحمه و�حلنان و�لعطف 

و�لتفهم هو ما ي�ستحقون. 

كل �سيء يف هذ� �مل�ست�سفى يعني يل �لكثري ، تعلمت منه خربة 

وجتربة �ستالزمني حتى �آخر يوم يف حياتي، غريتني هذه �لدر��سه و 

�لكلية و�مل�ست�سفى، غريتني كثرًي�، �أما ما مل يتغري هو �سعوري من 

�أول يوم جتاه ذلك �ل�سيء �لغريب �لذي ي�سبب يل �لكحة وي�سعرين 

بالغثيان .. �إنها ر�ئحة �مل�ست�سفيات. 

�س�سرت )sister(  - كلية التمري�ش

 يف جويف ت�ساوؤل!؟ و�إنه لأمر غائم، يكتنفه غمو�ض وحرية، و�إيّن حتّدثت عنه من ز�ويا ومر�يا �أخرى، ولكني منا�سل �أكره �ل�سمت حني 

�أرى �خلطاأ، ولأن�سم �إىل حزب �ملعار�سة مبا �أن �ملع�سلة قابلة للتمحور و�لنقالب �إىل �أمر �سائب ما "�أت�سقلب" حوله هو " �لنحطاط 

�لأدبي " من �لكاتب وموقف �لدور �لنا�سرة و�لرقابة �لأدبية من هذ� �لأمر ، فهم هرم ثالثي يكونان حزمة ثقافية �بتد�ئية ، لكي تنطلق 

ك�ساروخ جّوي �إىل �ملكتبات وتغ�سل �أدمغة قارئه ، فحني تقر�أ رو�ية �أو جمموعة ق�س�سية يف بع�ض �لأحيان ت�ستغرب عما يق�سد فحو�ها 

؟ ، وما �لهدف من �للعب على �أمور �لغريزة !؟ ، وكاأن �ملكتبات ممول �آخر �إىل �لإباحية !، و�لكتاب هذ� �لكيان �ملمتع ، �لذي �أر�ه هبة من 

�هلل للب�سر ، لكي ت�سود بينهم لغات وطرق �أخرى للتو��سل ، ون�سر ثقافات ور�سائل ل�سائر بقاع �لعامل ، �أ�سبح �أي�ساً طريقة �أخرى لن�سر 

مفا�سد وطرق للمجون ، فلماذ� �ملجون !؟ ، ملاذ� حني يبا�سر " بع�ض " �لكّتاب �إىل �لبدء بالكتابة يجعل للدناءة وقعاً بكتابه ؟ فهل لأنه يعلم 

باأن ما يف�سله " بع�ض " �لقر�ء هو هذ� �لنوع من �لكتابة ؟!.لأغو�ض يف بحر �لنقا�ض �أقول باأن �لكتابة لأمر مقد�ض يف مذهب �لثقافة ، وعلينا 

كمعتنقي هذ� �ملذهب �أن ل نفرط مب�سلمات �لثقافة ، و�أل نعر�سها لتدني�ض �سعفاء �لنفو�ض ، فحني يكتب موؤلف ق�سة كانت �أو رو�ية يحر�ض 

له �ل�سيطان باأنها لن تنت�سر �إل �إذ� و�سع عليها بهار�ت �جلن�ض و�لإثارة ، و�ملوؤلف بغبائه ي�سع �للوم باأن �ل�سوق يريد هذ� فاأهاًل برغباتهم ! 

، و�أ�سحاب دور �لن�سر يلوحون باإح�سائيات باأن �لرو�يات �جلن�سية �لأكرث مبيعاً ! ، ونحن كدور ن�سر نلبي �حتياجات �ل�سوق ! ، و�لرقابة 

�لأدبية همها �أمور �أخرى ، �ملهم لديهم �أل يكون �لكتاب ذو طابع يثري بلبلة هم بغنى عنها ، ويتغا�سون �لنظر عن �لبلبلة �لروحية ! ، فهم 

بهذ� برتو� �ساق �لتو��سل يف ذ�ك �لهرم �لثالثي ، �لذي يرى وبو�سوح باأن همزة �لو�سل مبا بينهم عرجاء ، تتمايل خطى �لتقارب مبا بينهم 

بزوبعة هيجاء ! ، و لوم كبري على �لرقابة �لأدبية يف كل دول �لعامل ، لأنهم تغا�سو� عن �أمور �لطهارة و�سّرعو� بو�بة �لقلعة و�جلمل دخل 

مبا حمل!.هذ� �حلر�ك �حلامي بني �لقلم و�لطابعة ، ما و�سل �إىل هذ� �لو�دي �إل ب�سبب ذوقنا �ملعا�سر �ل�سطحي ، قبل �أن ن�سع �للوم على 

�أحد لن�سعه على �أنف�سنا! فنحن �سبب �لنجاح لهذ� �لنوع من �لأدب و�سبب تفوق هذ� �لذوق على جهابذة �لذوق �لأدبي �لكال�سيكي، �أرجو 

من �أي �سخ�ض يحبذ هذ� �لنوع من �لكتب �أن يقتنع بفكرة ت�ساوي �لظاهر مع �لباطن! فاإن كان باطنك يريد �أن تن�سر ما تقر�أه من  �إباحية 

على �أر�ض �لو�قع؛ فكن �أنت �أول دفعة ل�سّرية �ل�سيطان، و�أبد�أ بتلك �لأفعال و�نظر للعو�قب!.

  عبداهلل معيوف العنزي -  العالج التنف�سي

همزة و�صل عرجاء

كنا جمموعة �سديقات نفعل ما تتقنه �لن�ساء 

عادة ويناف�سنا عليه �لرجال �أحيانا، وهو فن 

�حلديث و�ملناق�سة و�جلد�ل حديث يدور 

حول �لأمنيات، كل و�حدة منا ت�سرد قائمة 

من �أمنياتها، ن�ستمع لها ونبت�سم، توليت 

�إد�رة دفة �حلديث، تتكرر �لأ�سئلة »ما هي 

�أمنياتك؟«، »ماذ� عنك؟«، »و�أنت؟« وهكذ�.. 

وكلما �نتهت و�حدة ندعو ب�سوت و�حد »�إن 

�ساء �هلل« بلهجة ف�سحى �تفقنا على ��ستخد�مها 

يف مناق�ساتنا �ل�ساخنة. وتعالت �سحكاتنا 

�سعادة.. وكاأن كل ما كان يف �لقائمة ومامل 

يكن �أ�سبح و�قًعا،  رمبا كانت هذه طبيعة 

�لن�ساء �لتي متيل للخيالية و�لأحالم، ورمبا 

بر�ءة �سغري�ت يف �لأول ثانوي. مل يعكر 

�سفو جونا �سوى ع�سبية زميلة من �ل�سف 

�لثالث، دفعت كر�سيها بغ�سب وقالت:

 »هيه .. �أنت«، ده�ست من نظر�تها �إيل، 

و�سعرت �أنها تنفث دخانا ل كلمات! قالت: 

»�أمنيات.. �أمنيات.. ذبحتينا وملاذ� �أمنيات 

ب�سيغة �جلمع؟ ومل ل تكون �أمنية �أو �ثنتني 

ول �للي بال�ض كرث منه.. �حلني �أبغى �أفهم 

ق�سدك بالأمنيات«! قالتها بلهجة عامية حادة 

كنظر�تها.، ورغم زخم �لأفكار يف ر�أ�سي ـ 

وكاأن كل فكرة ترق�ض على من�سة عر�ض 

تتباهى بنف�سها ـ �إل �أن �ملهم حينها كان: 

ماذ� لو �زد�دت غ�سًبا ورمتني بقارورة 

ماء كانت حتملها؟ ماذ� لو مل تتفهم �إجابتي 

وطلبت مزيًد� من �لتحليل و�لتو�سيح؟ ما 

هي �لإجابة �جليدة �لتي تعرب عما �أوؤمن 

به؟ متالكت نف�سي وتر�ءى يل خط �سري 

�لقارورة فيما لو قذفتها ك�ساروخ �أر�ض 

– جو.! قررت �مليالن ي�ساًر� حال �نطالقتها 
نحوي. ذكرت ��سم �هلل وقلت لها: �لأمنيات 

زينة �حلياة، �سكر حتلى به مر�رة �لدنيا، 

هي حقنا �مل�سروع لي�ض لأحد �سلطان عليه، 

نتم�سك بها وند�فع عنها ونرقبها بانتظام 

كاأقمار �لليايل و�سمو�ض �لأيام. قاطعتني 

قائلة: تق�سدين �لهموم و�لآلم؟ �لدنيا فيها 

هموم وغموم و�أوهام و... رددت مبا�سرة: 

نعم وفيها �أي�ًسا �مل�ستقبل، و�لأمنيات و�أمل 

حتقيقها و�لعمل من �أجل ذلك. �سيكون د�ئما 

لدينا من خاللها هدف نبتغيه، و�ستكون د�فًعا 

يعطينا �لقوة لتحمل ما يطاق ومال يطاق يف 

�سبيل �لهدف �ملن�سود. �أخذين �حلديث ورمبا 

�خلوف من قارورتها، وقلت �نظري، �لأمنيات 

�سالح جميل نحارب به نغمة �لبوؤ�ض كلما 

حاولت تخديرنا، �إنها ر�سالة من �ملوىل تذكرنا 

ب�سعة رحمته وقدرته �لتي تخلق �ملعجز�ت 

وجتعلنا نر�سم �أمانينا بكل ثقة. تنهدت ثم 

متتمت: »لو كان عندي و��سطة لتحققت 

كل �لأمنيات ولتغري طعم �حلياة«. تركتنا 

ورحلت، تغريت ق�سمات وجهي، وعم �سمت 

كاد يقتلنا للحظات . �سرخت ب�سوت مدٍو: 

»�أو�سلت �لو��سطة لالأمنيات �أي�سا؟

وها �أنا �ليوم ز�دت خربتي باحلياة ..وقررت 

لأول مرة �أن �أروي ق�ستي معها، ويوؤملني 

�لعرت�ف باأن يف كالمها كثريً� من �ل�سحة 

..فما �لذي مل ت�سله �لو��سطة بعد؟! 

  دلل الزهراين

م�ساعدة موارد معمل لغة ـ كلية التمري�ش 

الأمنيات..!!

الطب بالعربية

تتجه �لدعوة يف �أكرث من حمفل لتعريب �ملناهج 

�لعلمية يف �جلامعات بهدف �إ�ستخد�مها لغة 

موحدة يف عملية �لتعليم جلميع �لتخ�س�سات، 

اً تق�سر  مع ذلك جند �أن جامعاتنا حاليًّ

�إ�ستخد�م �للغة �لعربية على �لتخ�س�سات 

�لنظرية و�ل�سرعية، بينما لغة �لتدري�ض 

يف �لتخ�س�سات �لعلمية ـ ومنها �لعلوم 

�ل�سحية ـ هي �للغة �لأجنبية، �لإجنليزية 

على �سبيل �ملثال.. من هنا يتبادر �إىل �لذهن 

�لت�ساوؤل �لتايل: هل نحن عاجزون عن تدري�ض 

�لتخ�س�سات �لعلمية بلغتنا �لأم؟

من �ملعروف �أن �للغة �أد�ة للتفكري، كما �أنها 

و�سيلة للتعبري عما يدور يف خاطر �لأن�سان 

من �أفكار، وهي �أي�ساً نف�ض �لأد�ة �لتي متكن 

�ملبدع و�لعامل من نقل خرب�ته و�أفكاره، 

فاإذ� �سلمنا بذلك؛ فهل فكرنا باملبدعني 

�لذين خجلو� من تقدمي �أطروحاتهم �لعلمية 

للمناق�سة ب�سبب عدم قدرتهم على �لتعبري 

عنها ب�سكل كامل  باللغة �لأجنبية؟ هل فكرنا 

بغري �ملتخ�س�سني من �لعامة ممن يرغبون 

يف �لطالع على �آخر �مل�ستجد�ت �لعلمية يف 

�ل�ساحة.ميكننا �إ�ستلهام �حللول مل�سكالتنا 

من خالل �إطالعنا على تاريخنا �لإ�سالمي 

�لعريق، ففي �لع�سر �لعبا�سي �أ�س�ض �خلليفة 

�ملاأمون: )د�ر �حلكمة للرتجمة( تركزت 

مهمتها يف  نقل وترجمة معارف �لأمم �لأخرى 

�إىل �لعربية، وكان مينح على ترجمة �لكتاب 

�لو�حد ما يعادل وزنه ذهباً، و�ليوم يبحث 

�ملرتجم عن جهة ما لن�سر �إنتاجه!! و�أدى 

هذ� �لت�سجيع و�لتحفيز �إىل �زدهار حركة 

�لرتجمة يف ذلك �لع�سر،  �إذ مل تكتف �لدولة 

�لإ�سالمية وقتذ�ك بال�ستفادة من معارف 

�لآخرين؛ولعل من �أهم �أ�سباب تاأخر نه�ستنا 

�لعلمية يعود �إىل �إرتباط علومنا باللغات 

�لأجنبية؛ �إذ �ملعروف �أن �أي �أمة تن�سد بناء 

ح�سارة متميزة؛ لبد لها من ��ستخد�م لغتها 

يف جميع �سوؤونها. فبعد هزمية �ليابان يف 

�حلرب �لعاملية �لثانية ر�سخت لكل �ل�سروط 

�لقا�سية �لتي �أملتها عليها �لدولة �ملنت�سرة؛ 

لكنها مل تتخل عن لغتها �لقومية كلغة تعليم 

نو�  رئي�سية رغم نظامها �لكتابي �ملعقد، ومتكَّ

يف فرتة وجيزة من نقل �أغلب �لعلوم �لأوربية 

�إىل لغتهم،مما �أدى �إىل �لتطور �لهائل �لذي 

ت�سهده بالدهم �لآن.�إًذ� ميكننا تلخي�ض 

�ملعوقات �لفعلية لتدري�ض �لعلوم �ل�سحية 

باللغة �لعربية يف �لآتي:معوقات نف�سية و 

معوقات م�ستقبلية.

عبد الوهاب ال�سلمي - ال�سئون الإدارية
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    �إن �ل�ستثمار ل يكون جمدًيا وناجحا �إذ� �قت�سر على بنيته �لهيكلية �ملتمثلة يف �ملباين و�ملن�ساآت 

و�مل�سانع و�مل�ست�سفيات، بل ل بد �ن ي�ستمل على �إعد�د كو�در ذ�ت كفاء�ت ومهار�ت عالية 

ومتقدمة وتهيئتها يف كثري من �ملجالت �حليوية لكونها �لطاقة �ملحركة و�لعمود �لأ�سا�سي 

لعجلة �لإنتاج و�لتنمية. ول �سك �أننا جميًعا نر�سد ونتابع �رتفاع معدلت �لنمو �ل�سكاين يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية خالل �لعقود �ملا�سية، �لذي �سحبه تطور ملحوظ يف م�ستويات 

�لتعليم و�لتاأهيل و�لتدريب، وهذ� �أدى بدوره �إىل �رتفاع قدرة �سوق �لعمل �ل�سعودي على 

��ستيعاب �لأعد�د �ملتز�يدة من �لكفاء�ت �لعلمية و�ملهار�ت �ملهنية و�حلرفية �لتي تدخل 

ا، ل �سيما و�أن �لقت�ساد �ل�سعودي يتنامى باإيقاع مت�سارع يف حركة �لنمو  �ساحته �سنويًّ

رد كان  و�لتطور، ونتجت عن ذلك طفرة �قت�سادية �ساملة يف كل، ويف �إطار هذ� �لنمو �ملطَّ

ط �ل�سعودي، وحظي مبيز�نيات  للقطاع �ل�سحي ن�سيب و�فر من �لهتمام يف ذهنية �ملُخطِّ

رة يف خطط �لدولة �خلم�سية، وعك�ض هذ� �لهتمام و�حلر�ض �لكامل على �ملو�طن  مقدَّ

بو�سفه ر�أ�سمال �لتنمية وحمور حركة �لنماء و�لتطور. وجتلَّى ذلك ب�سورة و��سحة يف 

ع و�لتطوير �مل�ستمر  عدد من �ل�سروح �ل�سحية �ملتكاملة مظهًر� وجوهًر�؛ ف�ساًل عن �لتو�سُّ

و�ملتتابع يف بنية �لقائم منها �لآن وخدماته. ومُتثل �خلدمات �ل�سحية �ملتاحة و�ملتوفرة 

ا �سلًعا �أ�سا�سيًّا يف منظومة �خلدمات �لتي يتمتَّع بها �ملو�طن �ل�سعودي يف خمتلف  حاليًّ

ع �لطلب �ملتنامي على هذ� �لنوع من �خلدمات، ويرمي  جو�نب حياته، ويو�كب هذ� �لتو�سُّ

�إىل تخفيف �ل�سغط و�لأعباء �ملتز�يدة بدورها على �لقطاع �ل�سحي.  و�تخذت يف �ل�سنو�ت 

�لقليلة �ملا�سية خطو�ت جبارة بافتتاح وتو�سعة �لعديد من �جلامعات و�لكليات لتوفري �أعد�د 

كافية من �لأطباء و�ل�سيادلة و�ملمر�سني و�لفنيني يف كافة �لتخ�س�سات؛ ف�ساًل عن �جلهد 

�لذي ُيبذل ل�ستقطاب و��ستقد�م كفاء�ت مبوؤهالت عالية. وتعد تلك �خلطو�ت نتيجة طبيعة 

للروؤية �ل�سرت�تيجية �حل�سيفة خلادم �حلرمني �ل�سريفني - حفظه �هلل - �ملبنية على قر�ءة 

�حلا�سر و��ست�سر�ف �مل�ستقبل، و�لر�مية �إىل �سخ ��ستثمار�ت هائلة يف هذ� �ملجال. ويقيًنا 

فاإن نتائج مثل هذه �لقر�ر�ت �ل�سرت�تيجية و�خلطط �لطموحة ل تظهر على �ملدى �لقريب؛ 

بل هي يف حقيقتها ��ستثمار طويل �لأمد يرمي �إىل تخريج �أجيال قادرة على �لإ�سهام �لفاعل 

يف �إعد�د وتهيئة كفاء�ت ومهار�ت وطنية ت�سارك بدورها يف تغطية �حتياجات �خلدمات 

�ل�سحية حتى يتحقق �لكتفاء �لذ�تي يف هذ� �ملجال �حليوي. 

ا�صت�صارات طبية

 »خواطر اأكادميية«

ال�صتثمار يف الكوادر 

ة ال�صحية:�صرورة وطنية ُملحَّ

د. حممد بن �سعد املعمري

قوافل العطاء

�نخفا�ض �سغط �لدم هو حالة �سحية يختل 

فيه �سغط �لدم عن �ل�سغط �لطبيعي نزول 

و ينتج عنها عدم و�سول كميات كافية من 

�لدم �إىل �لأع�ساء. ويف �حلقيقة ل يوجد 

معيار معني ملعرفة �سغط �لدم �لطبيعي، 

فهو يختلف من �سخ�ض لآخر من حيث �ل�سن 

و�لوزن و�للياقة......�إلخ. فمن حيث �لأنو�ع، 

يوجد نوعان رئي�سيني منه، وهما:

�أول: �نخفا�ض �سغط �لدم �لع�سبي 

 Neurally mediated(

�لنوع  هذ�  ينتج   :)hypotension
ب�سبب �ختالل �لتفاعل بني �لدماغ و�لقلب، 

و�أعر��ض هذ� �لنوع من �سغط �لدم هي: 

�لإغماء، و�لإ�سابة بالدو�ر، و�آلم يف 

�لع�سالت، و�سد�ع ، و�رتباك .

و�حلقيقة �أن �لأطباء مل يعرفو� بال�سبط 

�أ�سباب هذ� �لنوع، ويرجعونه يف كثري من 

�حلالت �إىل عامل �لور�ثة.

�لدم  �سغط  �نخفا�ض  ثانيا: 

 Orthostatic( �لنت�سابي 

:)Hypotension
وينتج هذ� �لنوع من �لهبوط �ملفاجئ ل�سغط 

من منا ل يحب فعل �خلري؟! ومن منا ل يحب �أن ي�سمع دعوة �سادقة من قلب �أم �ستفقد 

�بنها �أو زوجها؟! ومن من ل يحب �أن ير�سم �بت�سامة بريئة على وجه طفل ينتظر عودة �أبيه 

�أو �أخيه حامال �للعبه �لتي وعده بها؟؟!!�خوة �لإ�سالم لفعل �خلري طرق .. منها ما يكلفكم 

�ملال، ومنها ما يكلفكم �جلهد، ومنها ما يكلفكم �ملال و�جلهد معاً.. ولكن ما �ساأطرحه عليكم 

�ليوم هو �إحدى طرق فعل �خلري �لتي لن تكلفكم ل ماًل ول جمهودً�..�نه �لتربع بالدم..

نعم �خوتي تربعكم بالدم قد ير�سم تلك �لبت�سامة على وجه ذلك �لطفل.. وقد تنالون به 

�لدعوة من تلك �لأم ..�إخوتي قر�ء جريدة نب�ض �جلامعة �إن ج�سم �لإن�سان يحوي من 6 �إىل 

8 لرت من �لدم.. فاإن تربعك ب 450 مللرت منه لن ي�سرك باإذن �هلل بل �ستجني منه �لفائدة 

�جل�سدية )�أل وهي تن�سيط �لدورة �لدموية و�لتقليل من �حتمال �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب 

و�ن�سد�د �ل�سر�يني لأن �لتربع بالدم يقلل ن�سبة �حلديد يف �لدم و�لتي ثبت علمياً �أن زيادة 

ن�سبة �حلديد تزيد من ن�سبة �لإ�سابة بهذه �لأمر��ض(، و�لأهم من ذلك ما �ستجنيه من �أجر 

وثو�ب باإذن �هلل..�أخريً� �خوتي �لقر�ء �إن �أحب �أحدكم �أن يتربع بالدم و�أن ينال �لأجر فما 

عليه �إل �أن يتوجه ملركز �لتربع بالدم مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية )�لقبة( م�سطحباً 

معه �إثباته �ل�سخ�سي..   

بطاقة �سكر...

با�سمي وبا�سم رئي�سة ق�سم مركز �لتربع بالدم �لأ�ستاذة حما�سن �ملو�سى ن�سكر كل طالب 

وطالبة يف جامعة �مللك �سعود للعلوم �ل�سحية باحلر�ض �لوطني جاء و�ساهم بالتربع، كما 

ن�سكر كل من �سجعهم على �ملجئ من �إد�رة و�أع�ساء هيئة تدري�ض يف �جلامعة.. ونقدر لهم 

جهودهم بزرع بذور خري يف قلوب طالبنا وطالباتنا و�أ�ساأل �هلل �أن يح�سدوها ثمار خري 

تعم عليهم وعلى وطننا �لغايل..

دميا �حلربي - مركز �لتربع بالدم

وردت �إلينا ر�سالة من 

�ملوظف ع. ع. ق. ي�ساأل فيها 

عن ماهية �لألياف �لغذ�ئية؟ 

وفو�ئدها؟  و�أنو�عها؟ 

و�حتياج �ل�سخ�ض �ليومي 

منها؟ 

تقول خدمات �لتوعية �ل�سحية 

�لعزيز  عبد  �مللك  مبدينة 

�لطبية �إن �لألياف هي عبارة 

عن مركبات ذ�ت �أ�سل نباتي ل 

تتحلل باإنزميات �لأمعاء، وت�سمى 

ا بالطعام �خل�سن، وهي ـ بتعبري  �أي�سً

مب�سط ـ كربوهيدر�ت معقدة غري قابلة 

لله�سم وتوجد يف �لنباتات فقط، وتنق�سم 

�إىل نوعني هما:

�لألياف غري �لقابلة للذوبان: وهذه ت�ساعد 

على زيادة حجم �لف�سالت مما ي�ساعد 

�لأمعاء على �لتخل�ض منها ب�سكل �أ�سرع 

و�أ�سهل وبالتايل �لتخل�ض من �لإم�ساك وما 

ي�ساحبه من م�ساكل. وت�سمل م�سادرها: 

�لدقيق �لأ�سمر )�لرب( و�خل�سرو�ت و�لفو�كه 

و�لنخالة و�حلبوب،

�لألياف �لقابلة للذوبان: وهذه تتحد مع 

�لدهون وت�ساعد �جل�سم على �لتقليل من 

�مت�سا�ض �ملو�د �لدهنية و�ل�سكرية مما 

ي�ساعد على �لتقليل من ن�سبة �لكولي�سرتول 

و�ل�سكر يف �لدم، وتوجد يف �لتفاح و�ل�سوفان 

و�حلم�سيات و�لبقوليات و�لفر�ولة 

و�ل�سعري.

ومن �أهم فو�ئد �لألياف بنوعيها لأمر��ض 

�لقولون �أنها: ت�ساعد على �نتظام حركة 

�لأمعاء، تناول كميات كبرية منها عامل مهم 

يف تاليف �لإم�ساك، ت�ساعد يف عالج �لإ�سهال 

�إذ� مت تناولها مع كميات كافية من �ملاء، 

تقلل من خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لقولون 

و�مل�ستقيم. بينما ترتكز �أهم فو�ئد �لألياف 

�لقابلة للذوبان بالن�سبة لأمر��ض �لقلب يف 

�أنها �إذ� �أعطيت بكميات كبرية فاإنها ت�ساعد 

على �لتقليل من ن�سبة �لكولي�سرتول و�لدهون 

�لثالثية يف �لدم وكذلك �سغط �لدم. وبالن�سبة 

لد�ء �ل�سكري فاإنها ت�ساعد على �لتقليل من 

�لدم، وذلك يحدث عندما تكون كمية �لدم يف 

�جل�سم �أقل من م�ستو�ها �لطبيعي. وهناك 

�لكثري من �لعو�مل �لتي تت�سبب يف حدوثها، 

مثل: ��ستخد�م مدر�ت �لبول، و�جلفاف، 

و�ل�ستفتاء �لطويل على �ل�سرير، وغريه 

من �لأدوية �لتي ت�سبب يف �نخفا�ض �سغط 

�لدم.عند عالج هذ� �لنوع من �نخفا�ض �سغط 

�لدم،يجب معرفة �لعامل �لذي �سببه يف �لأ�سل. 

فاإذ� كان �ل�سبب دو�ء كان ياأخذه �ملري�ض من 

قبل، فيجب على �لطبيب �أن يحدد هل يقطع 

�لعالج �أم يقلل �جلرعة. �أي�سا هناك طرق 

عالج م�ساعدة،مثل: تغيري �حلمية، وزيادة 

�سرب �ملاء لتقليل �جلفاف. ،ومن ثم يوجه 

�لطبيب لإجر�ء فح�ض دوري ل�سغط �لدم 

ملن ملن يعاين من هذ� �ملر�ض.

حممد ال�سائع - كلية لطب

انخفا�س �صغط الدم

ن�سبة �ل�سكر يف �لدم عن طريق تاأخري عملية 

تفريغ �ملعدة وتقليل �مت�سا�ض �جللوكوز 

وتنظيم �سكر �لدم. وت�ساعد �لألياف بنوعيها 

يف عالج �ل�سمنة لأنها حتتاج �إىل م�سغ �أكرث 

وبالتايل يبتلع �ل�سخ�ض �لطعام ببطء، كما 

�أنها تتطلب طاقة �أكرب لله�سم، وتعطي 

�إح�سا�ًسا بال�سبع و�لمتالء. 

وت�سمل قائمة �لأمر��ض باملرتبطة بنق�ض 

�لألياف يف �لغذ�ء: د�ء �لقولون، �سرطان 

�لقولون، �لتهاب �لز�ئدة، �لبو��سري، �لإم�ساك 

�ملزمن، �لإ�سهال، �لبد�نة، �لدو�يل �لوريدية، 

�لفتق �لفرجي.

ويقدم �لق�سم �إر�ساد�ت لزيادة �لألياف يف 

�لغذ�ء تت�سمن: ��ستخد�م �لدقيق �لأ�سمر بدًل 

من �لأبي�ض ورقاق �لنخالة )�ل�سوفان( بدًل 

من فتات �خلبز يف �إعد�د �لو�سفات، تناول 

�لفاكهة �لطازجة وغري �ملق�سورة بدًل من 

ع�سري �لفاكهة، تناول �لبطاطا �مل�سوية مع 

ق�سرتها بدًل من �ملقلية �أو �ملهرو�سة، تناول 

�لأرز �لأ�سمر �أو �جلري�ض بدًل من �لأبي�ض، 

و�لرب �أو �لنخالة بدًل من �خلبز �لأبي�ض، 

ورقائق �لإفطار �لغنية بالألياف بدًل من 

�لعادية، تناول �سلطة �خل�سرو�ت مع 

وجبتي �لغذ�ء و�لع�ساء ويف حالة �جلوع بني 

�لوجبات، تناول طبق من �لبقوليات مرتني 

�أو �أكرث �أ�سبوعًيا بدًل من �للحوم.

وين�سح �لق�سم بتناول ما يعادل من 25 ـ 35 

جم يوميًّا بالن�سبة لل�سخ�ض �لبالغ، وبتناول 

كمية كافية من �ملاء و�ل�سو�ئل ت�سل �إىل 2.5 

لرت )حو�يل 10 �أكو�ب ماء( عند تناول �لطعام 

�لغني بالألياف.  

وفوائدها واأنواعها  الألياف 

طبية اآية 

نتيجة تدعو للعجب!

قال �هلل تعاىل يف �سورة �لروم {ومن �آياته �أن خلقكم من تر�ب ثم �إذ� �أنتم ب�سر تنت�سرون}، 

( لبيان  وقل جل من قائل يف �سورة فاطر: �لروم {و�هلل خلقكم من تر�ب}.. و�حلرف )ِمننْ

�جلن�ض كما يقول علماء �للغة، �أي �أن �لإن�سان خلق من جن�ض �لرت�ب، فرتكيب ج�سم 

�لإن�سان يجب �أن يكون مثل تركيب �لرت�ب، فهل هذ� �سحيح؟ هل �سحيح �أن �لإن�سان 

بلحمه وعظمه ودمه يرتكب مما يرتكب منه �لرت�ب و�لطني؟ �لقر�آن يقرر هذه �حلقيقة.. 

فما �لذي يقرره �لعلم �حلديث؟ لالإجابة على هذه �لأ�سئلة نقر�أ مع �لدكتور كمال �لطويل 

يف كتابه )�آيات طبية يف �لقر�آن(:

 حتليل ج�سم �لإن�سان يوؤكد �أن يتاألف من:

65 ـ 70% ماء.

ما تبقى يتكون من 20 عن�سًر� ت�سرتك يف كيان �لإن�سان وتتوزع بكميات كبرية وحمددة 

ت�سمل:

• ، �ملغنيزيوم 	pلفو�سفور� ، Sلكربيت� ، clـ �سبع مو�د ب�سكل �أ�سا�سي هي: �لكلور

.  Na �ل�سوديوم   ،  k �لبوتا�ض   ،  Caلكل�ض�  ،  Mg
 • 	Mn ملنغنيز� ، I ليود� ، Cu لنحا�ض� ، Fe ـ �سبع مو�د ب�سكل زهيد هي: �حلديد

. Moملولبيديوم� ، Znلتوتياء� ، Co لكوبالت� ،

• ، �ل�سيلينيوم 	Bلبور� ، Alلأملنيوم� ، Fـ �ست مو�د ب�سكل زهيد جًد� هي: �لفلور

. Crلكروم� ،  Cdلكاديوم�  ،  Se
ولدى حتليل �لرت�ب و�لطني تبنيَّ �أنه يتاألف من نف�ض �لعنا�سر �لتي يتاألف منها ج�سم 

�لإن�سان.. حًقا �إن هذه �لنتيجة تدعو للعجب!! غري �أن �لأعجب من ذلك هو �لفرق بني 

د كثرًي� يف �لقر�آن، وكذلك  �لإن�سان و�لرت�ب! �إن �لإ�سارة �إىل �لن�ساأة �لأوىل من �لرت�ب ترتدَّ

�لإ�سارة �إىل �أوىل مر�حل �حلمل وهي �لنطفة. فالرت�ب عن�سر ل حياة فيه؛ بينما �لنطفة 

عن�سر فيه �حلياة. �إن �ملعجزة �لأوىل يف �حلياة هي معجزة �حلياة �لتي ل يعلم �أحد 

� مغلًقا على �لب�سر،  كيف جاءت وكيف تلب�ست بالعن�سر �لأول وهو �لرت�ب ول تز�ل �سرًّ

�إنها حقيقة م�سهودة قائمة تدل على �ملحيي و�ملميت وهو �هلل، ت�سهد له بالوجود وت�سهد 

له بالوحد�نية، كيف ل و�لنا�ض عاجزون كلية عن خلق ذبابة ولو �جتمعو� لها، مع �أنهم 

يعلمون مم يرتكب ج�سم �لإن�سان.

زواج الأقارب 
اأم تنافر؟ تاآلف 

ثبت علمًيا �أن ن�سبة �لأمر��ض �لور�ثية 

�لنادرة ترتفع كلما ز�دت �سلة �لقر�بة بني 

�لزوجني، فكم من عائالت تخا�سمت بالكامل 

جر�ء زو�ج �ثنني من نف�ض �لعائلة! فهو زو�ج 

تكتنفه م�ساحنات وم�ساكل؛ �أكرث منه و�سيلة 

للتقارب و�لتاآلف بني �لعائالت. �سحيح �أن 

ن�سبة �لأمر��ض �لور�ثية بني زو�ج �لأقارب 

ل ت�سل �إىل 100%، ولكن �إذ� خلت �لعائلة من 

�أي مر�ض ور�ثي؛ فاإن ن�سبة �حتمال ولدة 

طفل لديه عيوب خلقية من �أبوين تربطهما 

عالقة ن�سب قد ترت�وح بني 4% ـ 6% وهي 

�أعلى من �لطفل �لذي يولد لأبوين ل تربطهما 

عالقة ن�سب وهي 0.3%.و يف �ململكة �أكدت 

در��سات �سيوع تلك �لأمر��ض ب�سبب زو�ج 

�لأقارب مما ��ستدعى تطبيق �لفح�ض �لطبي 

قبل �لزو�ج حفاًظا على �سالمة �لأجيال 

و�ملجتمع من �لأمر��ض و�لإعاقات. ولعلنا 

نتناول ذلك بتو�سع يف مقال قادم.

عبد الكرمي الرويلي ـ كلية الطب

اقتبا�ش من منتديات دليلك اإىل 

احلياة الزوجية
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�صجون

الو�سية

كان يوماً عابرً� جد�

وكان �للحن يومئ للق�سيدة 

وهي تنف�ض هرطقات �حلزن من �أثو�بها

وتعّن يل

يف وجهها خجٌل طفويلٌّ

ويف خطو�تها تتبعرث �للغة/ �ملكيدة

ٌة يف دمي غ�سّ

اأ بال�سعر  �أتو�سّ

كي تتحاّت �لهزمية من حتت �أظفار روحي

و�أمنحها ج�سد� طازجا تنحت �ل�سرب فيه

و�أغنية غ�سة تنتحيها من �لقوم

حتى يو�تَيها �ل�سرب مرتهنا بالق�سيدة

�لق�سيدة �آيلٌة لل�سقوط 

وموؤذنٌة بالت�ساقط يف ر�حة �للحن

كي يعرتي غ�سًة يف دمي

قبل �أن يتو�ساأ بال�سعر

ملتحفا بالو�سية:

_ »ل تن�ض قوت �حلمام

و�أنت تعد فطورك فكر بغريك

و�أنت تعود �إىل �لبيت بيتك فكر بغريك

ل تن�ض �سعب �خليام

و�أنت تنام وحت�سي �لكو�كب فكر بغريك

ثمة من مل يجد حيز� للمنام

و�أنت حتّرر نف�سك بال�ستعار�ت فكر 

بغريك

من فقدو� حقهم بالكالم

و�أنت تفكر يف �لآخرين �لبعيدين، فكر 

بنف�سك

قل: ليتني �سمعة يف �لظالم«

يتناثر عنها �لرماد

لري�سم خارطة للقريبني

مينحهم يف متاهات �أ�سمائهم بو�سلة

_  و�لقريب من �لقلب

لكن ليختل�ض �لنب�ض منه؟

�لقريب من �لعني

لكن لي�سلبها نورها؟

�لقريب من �لقلب و�لعني

يرمي نذور �لعذ�ب على �لطرقات

ويحر�ض بو�بة �لغد من ًطًرقات �حلياة؟

_  »بلى، هكذ� ُيعرف �لقرُب«

قال:

 ُيقا�ُض بقدر �حلز�ز�ت يف حافة �لقلب

 قريبك 

من قّرب �حلزن من باب قلبك

من دل عمر �ل�ستات عليك

من �نتف�ض �حلب خمتنقا بيديه

وغادر وهو ي�سري برعب �إليك

ي�سوق �إليك غماما من �لبت�سام �لربيء 

وي�سمر غدرك

ير�سك بالورد ملء �ليدين

ويثقب بالغدر �سدرك

ي�سمك حمت�سد� بالغبار 

وي�سرق عطرك

هرم �ل�سعر غادرنا غري �آ�سف

غادر �لق�سَف و�لعزَف و�لأمَل �لرببري 

و�لهز�ئَم ترتى 

وقلُب �حلقيقة طفٌل وحيد وخائف

يودعنا �ل�سعر و�لعطر و�لأغنيات

ل يودعنا �لوجع �ل�سرمدي

ول لذعة �لكلمات

ن�ض �سمن ن�سو�ض جمموعة �سعرية قيد 

�لطبع للكاتبة.

بني �لأقو��ض مقطع من ن�ض للر�حل حممود 

دروي�ض، بعنو�ن: »فّكر بغريك«.

اأ�سماء الزهراين

asma@alzahrani.com

�أبي يتفاجاأ مبوهبتي

�ض1: متى �كت�سفت موهبة �ل�سعر عندك؟

عندما كنت يف �ملرحلة �لبتد�ئية كنت �أحفظ �لكثري من ق�سائد �أبي وق�سائد غريه من �ل�سعر�ء وكنت �سغوًفا بقر�ءة 

�ل�سعر ويف �ملرحلة �ملتو�سطة بد�أت �أوىل حماولتي وحتديًد� يف �ل�سف �لأول �ملتو�سط، وكنت �أعر�سها على �أبي 

فيتفاجاأ بها، ولحظت حر�سه على توجيهي وعلى تنمية هذه �مليل، وحينها عرفت �أين �أمتلك هذه �ملوهبة من ف�سل 

�هلل. ولكن �نطالقتي �لفعلية يف �ل�سف �لثاين �ملتو�سط حينما بد�أت �أتقن مهار�ت �ل�سعر من وزنٍ  وقافيٍة و�سور �سعرية 

وغريها. ومنذ حماولتي �لأوىل تبيَّنت قدرتي على كتابة �للونني من �ل�سعر )�لف�سيح و�لنبطي(، ففي �لبد�ية كنت 

�أميل �إىل �لف�سيح �أكرث؛ لكنني �لآن غلب �مليل �إىل �لنبطي، ول �أكتب �ل�سعر �لف�سيح �إل يف 

�ملنا�سبات �لتي تتطلب ذلك.. و�حلمد هلل فقد تلقيت دعًما جيًد� من و�لدي ومن �أقربائي 

ومن معلِّميَّ لتنمية هذه �ملوهبة، وهذ� ما �سجعني على مو��سلة �مل�سرية. 

مترد �مل�ساعر يولد �لق�سيدة

�ض2: متى تكتب �لق�سيدة؟ وما �أن�سب بيئة لكتابة �ل�سعر؟ و�أين ت�سارك باأ�سعارك؟ 

�أكتب �ل�سعر حينما تتمرد م�ساعري ب�سبب موقف ما، �أو حالة ع�سبية معينة من حزن 

�أو فرح �أو غريه ول �أ�ستطيع كبح جماح هذ� �حل�سد �لهائل من �مل�ساعر و�لأفكار ول 

�أجد �إل �أن �أطلق لها �لعنان حقنا ً للدماء �لأدبية يف قلب نو�ف �لنعام. و�أحر�ض على 

�لكتابة يف مكان يت�سم بجو هادئ �سو�ًء كان مغلقا �أو مفتوحاً، و�أف�سل �ملكان �ملغلق، 

و�أن �أمتلك وقًتا كافًيا دون �أي �نقطاع، بل و�أن يخلو �ملكان من �أي و�سيلة �ت�سال ت�ستت 

�أفكاري. ول بد من �أن يكون �أمامي قلًما وورقة؛ فاأنا ل �أحب �لكتابة عن طريق �حلا�سب 

�لآيل، كما �أُف�ّسل وجود مر�آة يف هذ� �ملكان ملاذ�؟ ل �أدري.

�أما بالن�سبة لق�سائدي فقد �ساركت بها يف �لإذ�عات �ملدر�سية، و�ساركت يف م�سابقات 

�إلقاء على م�ستوى مدينة �لريا�ض، وح�سلت على �ملركز �لأول عدة مر�ت وهلل �حلمد، 

و�ساركت مرة باإحدى ق�سائدي.. كما �أن�سر بد�أت منذ �سنتني يف ن�سر �أ�سعاري على 

�سفحات عدة منتديات �إلكرتونية.

�لغزل ي�سادم و�قعيتي

�ض3: حمفز�ت ت�ساعدك على تطوير موهبتك؟ وعلى �أي �لأغر��ض يرتكز �سعرك؟

 �أوًل: قر�ءة �ل�سعر بكثافة و�ل�ستماع �إليه.

ثانياً: �لتو��سل مع �ل�سعر�ء �ملخ�سرمني و�كت�ساب رحيق جتاربهم و�أخذ �أر�ئهم.

ثالثاً: �لقر�ءة �لعامة يف جميع �ملجالت لتزويد �ملخزون �لثقايف.

ر�بعاً: �لختالط مع �لنا�ض ومعرفة هموم �ملجتمع.

خام�ساً: توجيه �ل�سعر�ء �ملبتدئني وم�ساعدتهم وهذ� �أمر يغفل عنه كثري من �ل�سعر�ء 

و�أنا �أعتربه �أحد �أهم �لأمور �مل�ساعدة على تطوير �حلبكة �ل�سعرية لدى �ل�ساعر.

�ساد�ساً: جمال�سة كبار �ل�سن حيث يخرج �ل�ساعر مبخزون لفظي هائل وم�سطلحات قد 

يغفل عنها، وهذ� ما مييز بع�ض �ل�سعر�ء عن بع�سهم .

�سابعاً: �لإملام بقو�عد �للغة �لعربية وتبلغ �لأهمية مبلغها يف �ل�سعر �لف�سيح.

وفيما يتعلق بالأغر��ض �ل�سعرية؛ فاأنا و�حلمد هلل �أتقنها جميعها، لكن �لرثاء و�لعتب و�لن�سيحة و�ملدح )ملن 

ي�ستحقه( ياأخذ �لن�سيب �لأكرب من �سعري، �أما �لغزل و�لهجاء و�لوطن فاأعترب نف�سي مق�سًر� فيها خ�سو�ساً �لغزل 

لأنه يت�سادم مع و�قعيتي.

ال�ساعر ) الطالب ( النعام �سيفًا على نب�ش اجلامعة

ح�صد هائل من امل�صاعر والأفكار يحفزين اإىل كتابة ال�صعر
م�سار  خارج  متعددة  جو�نب  يف  مو�هب  �لتمري�ض  د�ر�سات  وطالباتنا  �لتطبيقية  �لطبية  و�لعلوم  �لطب  د�ر�سي  طالبنا  بني 

ا و�سعًر�..  �لتخ�س�ض، ولكن تبقى هذه �ملو�هب حبي�سة حتا�سرها متطلبات و�أعباء �لدر��سة، وقد ل جتد �لوقت لتتنف�ض �أدًبا وفنًّ

باملالحظة و�ملتابعة �كت�سفت �سحيفة )نب�ض �جلامعة( موهبة �سعرية غنية لأحد طالب �جلامعة، ف�سعت �إليها لتعريف �لقر�ء 

ا على �ل�ساعر �ل�ساب نو�ف بن عبد �لكرمي بن عبد �هلل  بعطائها �لو�هب ، و�إتاحة �لفر�سة لها لتعلن عن نف�سها، فهيَّا نتعرف �سويًّ

�لنعام �لطالب بق�سم �لعالج �لتنف�سي بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية.. �ساعر يع�سق �لقر�ءة و�لتطعي�ض على �لرمال.

�أمي �أقرب ق�سائدي �إىلَّ

�ض4: �أقرب ق�سائدك �إىل قلبك؟ وهل �ساركت يف �أم�سيات �سعرية؟ وهل ير�ودك �سعور 

باملناف�سة؟

كل ق�سائدي قريبة �إىل قلبي كحال معظم �ل�سعر�ء �إن مل يكن كلهم؛ لكن �أقربها ق�سيدتي 

يف �أّمي حفظها �هلل. �أما بالن�سبة للم�ساركة فقد �ساركت يف عدة �أم�سيات و�أ�سبوحات 

�أقامتها �ملدر�سة مع عدد من �ل�سعر�ء، لكن �أبرز �أم�سياتي خارج �ملدر�سة كانت مع 

�ل�ساعر �لكبري )خلف �مل�سعان( يف �إحدى �ملنا�سبات. وُدعيُت ذ�ت مرة عن طريق 

�أحد �ملنظمني �إىل مهرجان �سيف حائل �ل�سعري للم�ساركة يف �أم�سيات �ملهرجان لكن 

منعتني بع�ض �لظروف من ذلك.

وحًقا �أ�سعر باأن كل �سعر�ء �لأر�ض مناف�سني يل؛ لأنهم يف نف�ض جمايل.. ولكن حتديًد� 

لي�ض هناك من �أتناف�ض معه على �سعيد �ل�ساحة �ل�سعبية ويرجع هذ� �إىل عدم تو�جدي 

يف �ل�ساحة ب�سكل ي�سمح يل بالتناف�ض مع �أحد، لكن كانت هناك مناف�سات بيني وبني 

بع�ض �لطالب حينما كنت يف �ملرحلة �لثانوية، و�ساعدنا هذ� كثرًي� على رفع م�ستو�نا 

�ل�سعري وتقريب �لعالقات بيني وبينهم.

�ساعرية جمنحة د�خل �لأ�سرة

�ض5:هل يف عائلتك من يتمتع مبلكة �سعرية؟ وهل تعتقد �أنك ورثت موهبة �لنظم؟

�أنا �أعي�ض يف بيئة �سعرية فو�لدي و�أ�ستاذي عبد �لكرمي �لنعام �ساعر له �سولته 

وجولته يف جمال �ل�سعر لكنه ل يحبذ �لن�سر، وخايل حامت �لنعام �أي�ساً �ساعر �ساب 

ميتلك موهبة تذهل �لعقول وله ق�سائد من�سورة يف عدة مو�قع، و�أي�ًساً خايل �سعود 

�لنعام وعمي خالد �جلهز �ل�سمري رحمه �هلل وبع�ض من �أعمامي كذلًك. وبخ�سو�ض 

ا بعد �هلل يف تكوين �ل�ساعرية �للهم �إل �إذ�  �لور�ثة ففي �عتقادي �أنها ت�سكل عاماًل مهمًّ

��ستثنينا قلياًل من �ل�سعر�ء.

ما زلت مغموًر�

�ض6: هل تطمح �إىل تاأ�سي�ض موقع �سعري �إلكرتوين لي�سلك ميحبي �سعرك؟ وهل 

تخ�ض )نب�ض �جلامعة ( ببع�ض عطائك؟ وهل تقبل رئا�سة �للجنة �لثقافية �إن 

عر�ست عليك؟ 

يف �لوقت �حلا�سر ل �أعتقد ذلك لأنني مل �أ�سل �إىل ذلك �مل�ستوى �لذي يوؤهلني �إىل ذلك 

فال زلت �ساعرً� مغمورً� بع�ض �ل�سيء، ول �أملك �لوقت �أ�ساًل لإد�رة �ملوقع، �أما لحقاً 

فاأمتنى ذلك �إذ� توفر لدي وقت. وفيما يتعلق بامل�ساهمة يف )نب�ض �جلامعة( فاأنا �أت�سرف ـ �إذ� تلقيت دعوة من 

�إد�رتها ـ باأن �أكون �أحد �لأجنحة �لتي تنتقل بو��سطتها ر�سالة هذه �جلامعة. �أما بخ�سو�ض رئا�سة �للجنة �لثقافية 

في�سرفني ذلك؛ لكنني �أف�ّسل �أن �أكون متفرغاً للدر��سة، و�أعتقد �أن هناك من هم �أكفاأ مني يف هذ� �جلانب.

ر يف وداع جبل �سمًّ

يا �سلع �سّمر يا موّدعني و�نا

ودعت نومي ر�حٍل �سوب نْ�سَهري

يا �سلع...قلبي من ود�عك و�ض جنى

�إل همومٍ  تربي عروقه بري

يا�سلع و�نت �للي بود�عك ل دنا

لّقمتني موتٍ  تغ�س�ض باملري

يا �سلع...تكفى ل تودعني هنا

ب�سلِّمك روحي و�لقِّيك ظَهري

و�سية ل�سقيقي مهند: 

�ض مركاي...يانْبن �بوي... و�قبل مني َطرنْ

يف �ساحلي من موج �ليام مزتوت

�لطيب يا �نْبن �بوي ماينوخذ َمر�ض

ت�سعى لنيل �لطيب م�سعاك للقوت

ر�ع �لوفا حطيت له باحل�سا عر�ض

و�ّل  �لردي... �أبدفنه دون تابوت

لوحة �جلريونيكا تعترب من �أروع  ما قدم 

فى �ستى �أنو�ع �لفنون �أدباً  �أو �سعًر� وحتى 

مو�سيقى . فبيكا�سو �لذى ر�سمها 1937 جمع 

كل خيوط  �ل�سدق ون�سج درباً غري معقول 

للم�ستقبل .و�سكاًل غري متناهى �لعمق . 

وهذه �للوحة  هى تطور طبيعى وجاد لروح 

�لن�سان . وتعاطياً و�إندماجاً مع ما طر�أ على 

�إ�ستحد�ث  فى �لأ�ساليب �حلياتية .وهى تطور 

طبيعى وجاد لالإن�سان وذوقه وفكره وعمقه.

و�لإح�سا�ض �مل�ستجد للجمال. فى هده �للوحة 

نقل بيكا�سو �لإن�سان من كونه �مل�ساهد �ملتابع 

�إىل  �مل�سارك �لفعال  �ملرتبط. فال�سدمة �لتى 

حتدثها �للوحةمن خالل �خلطوط �لقوية 

�ملت�سابكة �ململوؤة باحلما�ض . و�لألو�ن �لقامتة.

و�لأ�سكال �لتجريدية �ملذعورة و�ملرعوبة. 

يدخل فورً� للوجد�ن .ويت�سبع بحالة �لمل 

و�لق�سوة �لتى ت�سكن فى �للوحة. و�أكتفى 

بيكا�سو باللون �لبي�ض و�ل�سود مع بع�ض 

ملحات �لألو�ن �لقامتة. 

عرب بيكا�سو مبنتهى �لوعى و�ل�سدق عن 

لوحة �جلريونيكا

قرية �جلريونيكا فى �أ�سبانيا  و�لتى تعر�ست 

لالإبادة �جلماعية على يد �لقو�ت �لأملانية �أثناء 

�حلرب �لوربية.خلد بيكا�سو هده �ملاأ�ساة فى 

لوحة عر�سها 8 �أمتار و�إرتفاعها 3.5  وكمية 

غري حمدودة من �لفن �لفطرى �ملتدفق وهذه 

�للوحة �ر�سلت �إىل �مريكا خوفاً من �إ�ستهد�فها 

�أثناء �حلرب. ثم عادت حديثاً من نيويورك  

�إىل مدريد بعد قر�ر �لكوجنر�ض �لمريكى 

بعودتها  ملدريد ح�سب ما و�سى بيكا�سو. 

�إل �ن هناك ن�سخة طبق �لأ�سل منها ماز�لت 

فى مبنى �لأمم �ملتحدة باأمريكا.

�إ�ستقبلت �للوحة فى مدريد �إ�ستقبال �لأبطال  

وفر�ست لها �ل�سجاد�ت �حلمر�ء  و�لزهور 

و�أطلقت لها �لأعرية �لناريةفى �لهو�ء وم�ست 

فى موكب ر�سمى  حتى متحف �لفن �حلديث 

فى مدريد.هده �للوحة من �لأعمال �لتى �أكدت 

�أن �لفن يوثق للب�سرية كل معانيها ومي�سى 

بها وينميها ويطورها ويحركها لرحبة �أكرث 

عمقاً �أكرث �سدقاً ولي�ض فقط �أكرث خياًل.

اإ�سالم اأبو النجا

�شـــــــبـــــــــــــــــــــه
�أفقت يف �مل�سفى �خلا�ض على ح�سار �لعيون �لقلقة و �لوجوه �ملتعبة.مل �أدرك حينها �أن 

هذيان �لبنج قد �أطلق ل�ساين �حلذر مبا قد ل يتاأتى يل يف �سحوي. فقد �أخربتني �سقيقتي 

نهلة باأين ظللت �أمتتم لردح من �ل�ساعات باأين �أ�سبه و�لدي �سالح، �أ�سبهه جد�،على عك�ض ما 

يظن من حويل. نعم و كيف يل �أل �أبوح بذلك يف ف�سحة �لهذيان ؟ فاأنا �أطابقه �سبها هناك يف 

مكمنه �خلفي، يف عقر �سعفه �لد�خلي، �لذي يت�سرت بج�سد  قوي و مالمح �سديدة �لو�سامة. 

�ل تكفي �سل�سلة عذ�بتي �لطبية دليال على ذلك �لت�سابه �لقا�سي؟! �ل تكفي ب�سمته تلك يف 

�أع�سائي �حليوية ،قلبي �ملعطوب و �سر�يني �حلرجة �لتي �ساقت مبا فيها ؟! و�سدري 

�ملتنازع بني �أوجاعه،تعلوه خريطة لآثار عمليات جر�حية �سارية خاطته طول و عر�سا؟! 

لو تعلم نهلة كم �أجهزت علي �سنان �لكلمات منذ طفولتي �لغ�سة،نا�ستني كجي�ض نحل 

غا�سب.�أبكتني تلك �لكلمات رغم ما ي�ساحبها من �أقنعة �لإبت�سام و�ل�سحكات . حتى 

�سرت �أمللم بع�سي  و�جفة و �أتهياأ ما �إ�ستطعت لتلقي جرعة �لإهانات �مل�سترتة �ملتنكرة 

يف م�سوح ممازحات عنيفة.

 - �أ�سلو عاد �أبوك ما �أد�ك من �سبهو و �سماحتو �أي حاجة.     

و ت�سمت كل حو��سي  متوج�سة يف مهب �لتقريع.

- كل �ل�سبه �سالتو نهلة ،عيني باردة عليها.

و �أدرك �أن عمتي » �لبدينة« �ستتفانى كعادتها يف �لتاأكيد �مل�ستمر يل باأين ل �أ�سبه  �أخاها 

�سالح �لو�سيم. فاتتني تلك �حلظوة �ل�سخية..فبئ�سا لكرومو�سوماتي �لغبية �لتي مل تفلح 

يف �قتفاء هياأته �جل�سدية �لالفتة و قو�مه �لفاره و عينيه �لنافذتني،و �سعره �لكثيف  �لذي 

مل تطاله جعدة.  » كل �ل�سبه �سالتو نهلة«

�أيعقل حقا �أنها مل تلحظ �أنني �أ�سبهه �أكرث؟!

ملياء �سمت

حوار: اأحمد علي اآل مو�سى القحطاين
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د. �شالح �ل�شرثي

مهارة �لتخطيط ..

 خيار �أم �شرورة؟ 

هل يعد فن �لتخطيط خيار� �إ�سافيا 

لالإن�سان، �أم حاجة �سرورية وملحة؟ �إن 

و�قعنا �لجتماعي و�لتعليمي، وعلى كل 

�مل�ستويات، يدعونا لوقفات مع هذ� �ملو�سوع 

�ملهم، ول �أزعم �أين �ساأويف هذ� �ملو�سوع 

حقه ، ولكنها �إ�سار�ت فيها ع�سات،وملحات 

تدعو للتفكر، وما ل يدرك كله ل يرتك جله. 

فما هو �لتخطيـــط �لذي نتحــدث عنه، �إنه 

�لن�ســاط �لذي ينقلــــك من و�سعـــك �حلايل 

�إىل ما تطمــح �لو�ســــول �إليـه عن طريـــــق 

ت�سميــــم �أعمالك، و و�سع بر�جمك على 

�ختالف �أنو�عها و�أ�سكالهــــــا، من مهنية 

وتعليمية و�جتماعيـــة، وغريها.

 و�إن �نعـــد�م �لتخطيـــط �لدقيق لأهد�فنا، 

وعدم وجود بر�مج عملية و��سحة جتعل 

�لكثريين يفقدون �مل�سار �ل�سحيح �إىل 

�أهد�فهم، ولو تاأملـــنا حالنـــا وحــــال 

جمتمعــــــنا لر�أينا �خل�سائر �لفادحة �لتي 

ل ميكن ت�سورها؟

�لكثري منا م�سغول بعمله وب�سورة روتينية، 

ولكن ما �لنتيجة،  �إما �أن حتدث �لأمور من 

تلقاء نف�سها، �أو �أن كثريً� من �لفر�ض تفوت 

وهو �مل�ساهد ولالأ�سف لنعد�م مهارة �لتخطيط 

�جليد. كما يورث عدم �لتخطيط فقد�ن �حلكمة 

يف �لتعامل مع �لأمور .

تطالعنا �إحــدى �لدر��سات باأن معظم �لنا�ض 

يجدون �أن 80 % من  وقتهم ل يوؤدي �إل 

20 % من �أعمالهم، فما �ل�سبب؟ كذلك عدم 

حتقيق �لكثري من طموحاتنا و�آمالنا ب�سبب 

عدم �لتخطيط.. عدم �إكمال ما نبد�أه من 

م�ساريع مما يعود علينا بخيبة �لأمل! كما 

نرى بعرثة �جلهود و�إهد�ر �لطاقات نتيجة 

للفو�سوية �لتي �عتادها �ملجتمع مبختلف 

�أطيافه وطبقاته.

�سعف �لتعامل مع حالت �لطو�رئ، 

و�أحيانا كثرية  ل جند �إل �ل�ست�سالم لها. 

فاإذ� مل نبد�أ من �لآن ف�سنح�سد �ملزيد من 

�خل�سائر. �إذً� ملاذ� ل نخطط لأهد�فنا ؟ بنظرة 

�سريعة لأحو�ل �لنا�ض يف تطبيق �لتخطيط 

جند: �لفتقار �إىل �لثقـــة و �لعتقـــــاد باأن 

�لتخطيــــط  لرجـــال �لأعمـــــال فقــــط ،و 

لي�ض لالأفر�د.�أو للمجتمــع ب�ســــورة عامــــة. 

كذلك �لفتقـــــار �إىل معرفة �لتخطيط. ومن 

�ملو�نع حبُّ �لّتفلـــت من �للتز�مات �لتي 

يتطلبهــا �لتخطــيط، لأنـه يعتمـــد على 

�لدقـــة وو�ســـوح �لروؤيــة.

يظن �لبع�ض �أن �لتخطيط يتطلب منه وقتا 

ثميناً فمن �لأف�سل �سرف �لوقـــــت فيما ينجز 

به �أعماله، وهذ� يخالــــف �لهدف �حلقيقي 

من حتديد �لأهد�ف. �عتمـــــاد كثيـــــر من 

�لنا�ض على �لظنون ل على �حلقائق، ممــا 

يلغي �لتخطيـط. و�إذ� ف�سلــــــــت �أخي �لقارئ 

�لكرمي يف �أن تخطط فاإنــك تخطــــط لف�سلك. 

ولك �أن ت�ساأل: فما �لعمل؟ ما �لطريقــة 

�ملثلى للتخطيـــط؟ �أدع هذ� يف �لعدد �لقادم.. 

ودمت بخري.

shathris@yahoo.com

ومضــات

�لتي�سري، قاعدة فقهية �أ�سولية متتد لت�سمل خمتلف جمالت �حلياة، وتعطيلها �سبب مبا�سر 

يف كثري من �لأحيان، جلعل �لت�سريع �لإ�سالمي نظرية متعالية على �لو�قع، ومن ثم ح�سره 

يف طقو�ض تعبدية �سيقة، وعزله عن جمالته �لو��سعة بو�سفه نظاما �سموليا للحياة. وهي 

قاعدة مت جتاهلها كثري� بفعل عو�مل خارجية، �أثرت على تطور �لفكر �لإ�سالمي �حلديث، 

ول ز�لت توؤثر عليه. ومن تلك �لعو�مل، نتوقف عند عامل مهم هو ربط �لت�سريع �لإ�سالمي 

�لو��سع، ببيئة بعينها، و�إق�ساء �لبيئات �لأخرى، مما ينتج �خلالف �ملتجذر بني �ملجتمعات 

�مل�سلمة، ويبني عالقاتها على �لتناكر و�لتنابذ ل على �لتكامل. 

وقاعدة �لتي�سري بهذ� �ملعنى مت �إبد�لها بقو�عد �أخرى من �لت�سديد و�لحتياط، وبذلك مت 

قلب �لأ�سل ليحل حمله �لفرع، فالأ�سل يف �لدين �لتي�سري، قال تعاىل خماطبا نبيه �لكرمي: 

»خذ �لعفو و�أمر بالعرف«، وهكذ� كان �سلى �هلل عليه و�سلم يعتمد قاعدة �لي�سر يف �لختيار 

بني �لأمور معيار� للتفكري و�لتخطيط، فما يعر�ض عليه �أمر�ن �إل يختار �أي�سرهما، وجعل 

�لي�سر عالمة ودليال على �حلكم �ل�سحيح، فاإذ� �ختلطت �لأمور فالأي�سر هو �لأقرب للفطرة 

ول�سنن �لكون و�سالح �لأمور. وين�ساأ عن هذ� �لتعطيل للتي�سري ذلك �خللط و�لرتباك يف 

�أذهان �لنا�ض �أمام حدود ومعايري �لعقيدة �ل�سحيحة، ومتييع �سورتها، و�ملتابع للفقر�ت 

�لدينية وبر�مج �لفتوى، يعجب من �أ�سئلة �لنا�ض و��ستفهاماتهم، �لتي متثل ت�سطيحا 

عظيما للعقيدة و�ل�سريعة معا، فنجدهم يتوقفون عند تفا�سيل ل حجم لها ر�بطني بينها 

وبني �لعقيدة �ل�سليمة، فتتحول ق�سايا �سبغ �ل�سعر وجتميل �حلو�جب �إىل كليات ي�سطر 

�لعلماء لأن يقفو� عندها �لعلماء بال�سرح و�لتف�سيل، وتلك �لأ�سئلة تخالف قاعدة فقهية 

عظيمة، نهي وفقها �مل�سلمون عن �لإفر�ط يف �ل�سوؤ�ل و�لتفا�سيل،«ل ت�ساألو� عن �أ�سياء �إن 

تبد لكم ت�سوؤكم«، وكاأننا مبثل تلك �لأ�سئلة ن�سرتجع ق�سة بني �إ�سر�ئيل مع �لبقرة �لتي 

�أمرو� بذبحها، و�أ�سئلتهم �ل�سطحية عنها، لونها و�سنها وحجمها.  نحن ناأمل �أن يتنبه �أهل 

�لذكر من علمائنا �لأفا�سل لهذه �ملنعطفات �خلطرة. ل�سيما و�أن بر�جمنا �لدينية هي مرجع 

�لغالبية من م�سلمي �لعامل، �لذين ي�سعون ثقتهم يف علماء هذه �لبالد، فلي�ض من �حلكمة يف 

هذ� �لع�سر �لذي يقف فيه ديننا على �ملحك، حتت �سغط �ل�سورة �ل�سائهة �لتي يتم تر�سيخها 

عنه من قبل �لأعد�ء و�ملغر�سني، �أن ن�ستمر يف جمار�ة �لعو�م يف �عتقاد�تهم �خلاطئة، فعلينا 

تنبيه �لنا�ض �إىل �ملفا�سل �لعظيمة يف �أزمات �لأمة، ودور �مل�سلم �جلاد يف هذه �لأزمات. علينا 

�أن نتذكر �أن مليار�ت من �مل�سلمني يبحثون عن �أ�سول عقيدتهم وكلياتها، يتابعون بر�جمنا 

بكل لهفة، و�أننا بحاجة �إىل �أن نبحث عن مو�طن �لتفاق ل �لختالف، �لكليات ل �جلزئيات 

�لتي ل حتدث فرقا، ول �أعني نبذ تفا�سيل فقهنا �لر�سني و�ملوؤ�سل بجهد �أجيال من �أفذ�ذ 

�لعقول، بل �أقول لن�ستفيد من وقت �لإعالم وطاقاته لالأمور �ملف�سلية، ولرنجع يف �ل�سوؤون 

�لفرعية �ل�سغرية للكتب و�ملو�قع �ملوثقة بكل �لآر�ء و�ملذ�هب. 

اأ�سماء الزهراين

خذ العفو

ورد يف مو�سوعة �لإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن 

و�ل�سنة بقلم �لدكتور زغلول �لنجار �أن ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال عن ماء زمزم: 

»�إنها مباركة، �إنها طعام طعم و�سفاء �سقم« 

ورد يف �لطرب�ين يف �لكبري برو�ية عبد �هلل بن 

عبا�ض، ت�سحيح �ل�سيوطي ـ ح�سن.

 وقال �سلى �هلل عليه و�سلم عنها �أي�ًسا: »خري 

ماء على وجه �لأر�ض ماء زمزم: فيه طعام من 

�لطعم، و�سفاء من �ل�سقم. و�سر ماء على وجه 

�لأر�ض ماء بو�دي برهوت بقبة ح�سرموت، 

كرجل �جلر�د من �لهو�م: ي�سبح يتدفق، ومي�سي 

ل بالل به« �أورده �لطرب�ين يف �لكبري عن �بن 

عبا�ض، ت�سحيح �ل�سيوطي ـ ح�سن. 

وروى �بن ماجة يف �سننه )كتاب �ملنا�سك، 

حديث 3053( قال: حدثنا ه�سام بن عمار 

حدثنا �لوليد بن م�سلم قال: قال عبد �هلل �بن 

�ملوؤمن �أنه �سمع �أباً �لزبري يقول: �سمعت جابر 

بن عبد �هلل يقول: �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: » ماء زمزم ملا �سربت له ». 

وقال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »ماء زمزم ملا �سرب له: فاإن �سربته ت�ست�سفي به �سفاك �هلل، و�إن �سربته م�ستعيذ� �أعاذك �هلل، و�إن �سربته لتقطع 

ظماأك قطعه �هلل، و�إن �سربته ل�سبعك �أ�سبعك �هلل، وهي هزمة جربيل، و�سقيا �إ�سماعيل" رو�ه �لد�رقطني يف �ل�سنن و�حلاكم يف �مل�ستدرك 

عن �بن عبا�ض، ت�سحيح �ل�سيوطي ـ �سحيح.  وروى �بن ماجة يف �سننه )كتاب �ملنا�سك، حديث 3053( قال : حدثنا ه�سام بن عمار حدثنا 

�لوليد بن م�سلم قال : قال عبد �هلل �بن �ملوؤمن �أنه �سمع �أباً �لزبري يقول : �سمعت جابر بن عبد �هلل يقول : �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم يقول: " ماء زمزم ملا �سربت له". ولو تاأملنا هذه �لأحاديث عن �سفوة �خللق �لذي ل ينطق عن �لهوى لتبيَّنا �أن ماء زمزم معجزة 

من �هلل �سبحانه وتعاىل عندما فجره من باطن �أر�ض تت�سكل من �سخور بركانية م�سمتة غري ما�سة و�سديدة �ل�سالبة يف �سحر�ء بلقع، 

ومب�سيئة �هلل ��ستمر نبع ماء زمزم �آلف �ل�سنني، مل يعرف قلَّة ول جفاًفا؛ بل هو على �لعك�ض من ذلك، كلما �أُخذ منه �زد�د �إذ تبلغ ن�سبة 

دفقه يف �لثانية �أكرث من 18 لرًت�.  وقد ك�سفت �لتو�سعة �لكرمية لهذه �لدولة �ملباركة، ومع حفر �لأنفاق �أن ماء زمزم يتدفق من باطن �لأر�ض 

بغز�رة �إىل بئر زمزم عرب قنو�ت �سعرية، وكاأن هناك مغناطي�ض ي�سحبها من �أنحاء �لأر�ض. و�أثبتت �لتحليالت �أن ماء زمزم يحتوي على 

ثمانية �أ�سعاف من مياه �لآبار، وهو خال من �جلر�ثيم بن�سبة 100% وهذ� دون �سك نادر يف مياه �لينابيع و�لآبار.

�أورد م�سلم يف �سحيحه �سمن ق�سة �إ�سالم �أبي ذر �لغفاري ر�سي �هلل عنه �أنه �أقام على بئر زمزم �سهًر� كاماًل وكان م�ساًبا بجروح ونحافة، 

فربئت جر�حه، و�سمن حتى تك�سرت عكن بطنه، وهذ� يعني �أن ماء زمزم يحتوي على مو�د نافعة ت�سل �إىل 2000 ملغم يف �للرت �لو�حد 

عك�ض مياه �لآبار و�لينابيع �لتي ت�سل �إىل 260 ملغم يف �للرت �لو�حد.. وماء زمزم م�ستمر يف �لتدفق منذ �آلف �ل�سنني، وهذ� دليل على 

جاذبية كبرية ت�سحب �ملاء �إىل بئر زمزم، وهذ� يعد ـ كما �أ�سرت يف مقال �سابق ـ �إىل �أن مركز �لأر�ض بالفعل �سبحان �هلل.

عبد اهلل الدهم�سي -  اإدارة التموينـ  امل�سرتيات

مـــــــاء  زمــزم

كلمات لي�شت كالكلمات 

•ـ �ل�سمت �إجابة بارعة ل يتقنها �إل �لقليلون 	
•ـ كلماتنا هي ثياب �أفكارنا فيجب �أل تظهر �أفكارنا يف ثياب رثة بالية 	

•ـ �لنت�سار�ت �لوحيدة �لتي تدوم �أبدً� و ل ترتك ور�ئها �أ�سى هي �نت�سار�تنا على  	
�أنف�سنا

•ـ �ل�سربات �لقوية ته�سم �لزجاج لكنها ت�سقل �حلديد 	
•ـ �لق�ساء على �لعدو لي�ض باإعد�مه و�إمنا باإبطال مبادئه 	

•ـ لي�ض �سقاوؤك يف �أن تكون �أعمى؛.بل �سقاوؤك يف �أن تعجز  عن �حتمال �لعمى 	
•ـ يهب �هلل كل طائر رزقه و لكنه ل يلقيه له يف �لع�ض 	

•ـ �حلب جحيٌم ُيطاق و �حلياة بدون حب نعيٌم ل ُيطاق 	
•ـ لي�ض �سرطاً �أن تكون دموعنا �أمام من نحب؛ لكن من �ل�سروري �أن تكون من �أجل  	

من نحب

عن اأحد املواقع الإلكرتونية

قر�ء�ت ومتابعات

�أردت تليني قلبك فاطعم �مل�سكني و�م�سح ر�أ�ض �ليتيم” )حديث �سريف( قالها �لر�سول  “�إن 
�لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم لرجل �سكا �إليه ق�سوة قلبه. 

ـ ذروة �مل�ساعر �لإن�سانية و�سنام �لدعوة �إىل �لتحابب و�لتو�دد و�لتكافل و�سيانة �لن�سيج 

�لجتماعي يج�سدها هذ� �لقول �ل�سريف... ومن ُيرزق حب �مل�ساكني ُيرزق �خلري كله.. يا 

�هلل، كم تدمع عينا من مي�سح بيده على ر�أ�ض �ليتيم؛ وكم يرقُّ قلبه وتتد�عى وجد�نياته 

�سه حنان �أبيه و�أمه. وب�سرى كذلك ملن ميد يده بقطعة  وهو مينحه �إح�سا�ًسا بقيمته، وُيعوِّ

ه �جلوع ومنعه عفافه عن �مل�ساألة بلني �لقلب وثر�ء �لوجد�ن؛  خبز يف خفاء �إىل م�سكني هدَّ

ا بتيار �سفيف من �ل�سعادة ي�سري يف عروقه..  �سي�سعر حقًّ

ا يا من ترى ق�سوة يف قلبك �إىل �لتاأ�سي بقول من �أوتي جو�مع �لكلم عليه �ل�سالة  فهيَّ

و�ل�سالم.

ما وَقَعتنْ عيناي على �سوكة �أل وحاولُت �قتالعها لأغر�ض مكانها وردة، ما طاب لل�سوك 

منبُت �لورد. )�أبر�هام لنكولن(

ـ من يتتبع �خلري ل يهد�أ له بال ول يغم�ض له جفن حتى ينزع �ل�سر من جذوره، ول يكتفي 

باإعالن �حلرب على �ل�سغائن و�لأحقاد و�ملنازعات؛ بل ي�سعى مبروءته ولطفه وب�سا�سته 

ا وجماًل  ة �لنا�ض �إىل بذر بذور �لت�سامح و�لإخاء و�لإيثار علَّها ُتثمر حبًّ وبقلبه �لعامر مبحبَّ

و�أُن�ًسا و�أمًنا.. 

وحني تنترث �لورود، فال مكان لالأ�سو�ك و�مل�ساحنات بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد.

اإعداد : اأحمد بدر
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قمع اأ�صري
�أ�سٌر عديدة يف عاملنا �لعربي بعيدة عن �أحالم �أطفالها و�أبنائها وتطلعاتهم؟ منف�سلة 

متاًما عن د�ئرة �هتماماتهم وميولهم ورغباتهم، تريدهم ن�سًخا طبق �لأ�سل منها، ولذ� 

ت�سرب حولهم طوًقا من �حل�سار و�لالء�ت!! فهل تدرك مثل هذه �لأ�سر �أبعاد ما ت�سدره 

من �أو�مر ونو�ٍه لأبنائها و�إجبارهم على قبولها طوًعا �أو على م�س�ض.. ومن يخرج عن 

بته �لع�سا، ومن �أر�د �لنقا�ض كان �لزجر و�لنتهار و�ل�سرب ن�سيبه، وقد  �لطوع �أدَّ

يتطور �لأمر �إىل عنف فظيع ورمبا مميت! جمتمعات كثرية تتبع �أ�ساليب تربوية ور�ثية 

خمالفة للهدي �لنبوي �ل�سريف، وغري مرتبطة بدر��سات علمية حديثة، وتدخل �لأعر�ف 

و�لتقاليد يف �سلبها، وتطبق بحرفية فجة، �آباء و�أمهات ميار�سون �سلطة )دكتاتورية( 

على �أبنائهم رمبا جهاًل �أو �إ�سفاًقا عليهم من خمالفة �لقيم، فكل جيل يرى �أنه �أف�سل من 

�لالحق.. رغم �أنهم خملوقون لزمان غري زمانهم. قد نعذر �لعامة، �لو�قعني يف بر�ثن 

ن يرون يف ذكاء �أبنائهم )�سيطنة(، ويف ميلهم لال�ستك�ساف خروًجا  �لأمية �لتعليمية ممَّ

عن �ملاألوف، وو�سيلتهم �لوحيدة ل�سبطهم هي �لعنف، ولكن ما بال �ملتعلمني و�ملثقفني 

يفر�سون على �أبنائهم وبناتهم ما ل يتو�فق مع ميولهم وطموحاتهم، فهذ� طبيب ُيجرب 

�بنه على در��سة �لطب، وذ�ك �آخر يقاوم بعنف رغبة �بنته يف �أن ت�سبح طبيبة، رمبا لأنه 

خرب حجم معاناة �ملهنة، �أو ل يريدها يف موقع يختلط فيه �لرجال بالن�ساء، و�ملهند�ض 

كذلك قد يريده مثله، �أو يحطم رغبته يف در��سة �لهند�سة، و�إن مترد �لبن �أو �لبنت كان 

�لتهام باخلروج عن �لطوع، �أو �لتاأديب بعبار�ت قا�سية �أهونها: )�أنت ل�ست �بني ول 

�أعرفك(، �أو )�إذ� فعلت كذ� فال ت�سع رجلك د�خل هذ� �لبيت مرة �أخرى(. يغيب �لنقا�ض 

يف بع�ض �لبيوت، ر�أي �لطفل �أو �لبن ل قيمة له، تنمية خياله وتزكية روح �لإبد�ع 

ا ما تتولد لدى �لأبناء ـ  و�لتجربة يف د�خله تبدو �سرًبا من �ملثاليات �ملمجوجة.. وغالٍبً

نتيجة لذلك ـ حالة من �ل�سمت و�خلنوع، �أو �لتذمر و�لتمرد، و�حلالتان لهما �أثر �سالب 

على بنية �لأ�سرة ومتا�سكها، وعلى �ملجتمع بد�هة.. و�لعنف عموًما �سلوك ب�سع وبغي�ض 

ويت�سف �ساحبه بالوح�سية، و�لعنف عك�سه �لرفق �لذي ما دخل يف �سيء �إل ز�نه وما 

خرج من �سيء �إل �سانه، وهو غري مقبول حتى على �لأنعام و�لدو�ب فكيف بالإن�سان، 

ويقع �لعنف على �أفر�د �لأ�سرة موقع �لت�ساد من �لنف�ض �ل�سوية، ومن ياأتيه مع �أحد �أفر�د 

�أ�سرته يتجرد من كل م�ساعر �لإن�سانية، ول غرو �أن عطلت �ملد�ر�ض �لرتبوية �حلديثة 

�ل�سلوك �لعنيف يف �لبيت و�ملدر�سة باعتباره منافًيا للخلق �لقومي.

وحماية للمجتمعات و�سيانة مل�ستقبلها من �نعكا�سات �لرتبية �لأ�سرية )�لقمعية(؛ 

ت�ست�سيف �ململكة �ملوؤمتر �لعربي �لثالث حول حماية �لطفل �لذي ينظمه برنامج �لأمان 

�لأ�سري �لوطني، وهي فعاليات ت�ستهدف )تربيد( ثائرة �لو�لدين بالتوعية، وتنظيم 

�لتفكري �لأ�سري ليتو�فق مع تعاليم ديننا �ل�سمح و�ل�سنة �لنبوية �ملطهرة.

                 �لتحرير

20 متدرًبا مبركز تدريب زمالة الباطنة 

�سدرت مو�فقة �لهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات 

�ل�سحية على زيادة عدد متدربي بر�مج زمالة 

�لطب �لباطني بق�سم �لباطنة مبدينة �مللك 

عبد �لعزيز �لطبية للحر�ض �لوطني �إىل 20 

متدرًبا بعد �أن �أظهر �ملركز متيًز� يف تخريج 

�أطباء متخ�س�سني يف �لطب �لباطني باأفرعه 

�ملتعددة وبتحقيق نتائج باهرة يف �لمتحانات 

�ل�سنوية و�لنهائية.ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( 

�لدكتور يو�سف �ل�سالح مدير �إد�رة تدريب 

�لزمالة �ل�سعودية و�لعربية للطب �لباطني 

باملدينة م�سرًي� يف هذ� �خل�سو�ض �إىل حاجة �ململكة �إىل �أطباء على 

قدر كبري من �لكفاءة و�ملهنية �لعالية تزد�د عاًما بعد عام.

و�أ�ساف: ما يهمنا �أكرث هو تدريب �لأطباء على مدى �أربع �سنو�ت 

ح�سب بر�مج علمية ومتابعة دقيقة لكل مر�حل �لتدريب و�لتدرج 

يف �إعطاء �مل�سوؤوليات لالأطباء و�لطبيبات يف �لرب�مج �ملعتمدة 

من �لهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات �لطبية مع �متحانات �سنوية 

جمعية عربية للتطابق الن�سيجي

�تفق �مل�ساركون يف �ملوؤمتر �لأول ملهنة 

�ملخترب�ت �لذي ُعقد موؤخًر� بالعا�سمة 

�لريا�ض باإ�سر�ف مركز �مللك عبد �هلل �لعاملي 

لالأبحاث �لطبية حتت عنو�ن )�لتطابق 

�لن�سيجي( على �إن�ساء �أول جمعية عربية 

للتطابق �لن�سيجي، وكذلك بربط �لباحثني 

باملمار�سني �ل�سحيني.

وهدف �ملوؤمتر �إىل توحيد جهود �لعاملني 

يف خمترب�ت �لتطابق �لن�سيجي و�عتمادها 

ون�سرها من �أجل رفع م�ستوى �لتبادل 

�ملعريف و�لأبحاث بني دول �أوروبا و�ل�سرق 

�لأو�سط.

�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتور حممد 

�جلمعة �ملدير �لتنفيذي للمركز مو�سًحا 

�أن �ملركز ��ستهدف من هذ� �ملوؤمتر جمع 

�خلربة �لأوروبية مع �ملمار�سني �ل�سحيني 

باململكة ومبنطقة �ل�سرق �لأو�سط بجانب 

�إيجاد و�سائل ونو�فذ للرت�بط ونقل �ملعرفة 

و�لبحوث �مل�سرتكة.

و�أكد �أن جناح �ملوؤمتر يف �خلروج بقر�ر�ت 

و�آليات تتعلق بنقل �ملعرفة يعدُّ من �أكرب 

�لإجناز�ت �لعملية �لتي ت�سب يف خدمة �لبحث 

و�لعمل �ملخربي، منوًها �إىل �أنه �سكل مدخاًل 

لتبادل �ملعلومات خا�سة و�أنه �سم نخبة من 

�أ�سهر �لباحثني و�أميزهم يف منطقة �خلليج 

�لعربي و�ل�سرق �لأو�سط و�أوروبا.

مفاهيم حقوق الإن�صان 

�صمن مقررات الطب

�أدخلت كلية �لطب مفاهيم حقوق �لإن�سان �سمن 

مقرر�تها جتاوًبا مع توجيهات وز�رة �لتعليم 

�لعايل �لتي ��ستجابت بدورها لتو�سيات �لتي 

عقدتها �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�سان 

بعنو�ن: )تعليم حقوق �لإن�سان يف موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل(.

�سرح بذلك �لدكتور �إبر�هيم �لعلو�ن �لعميد 

�مل�سارك لل�سوؤون �لأكادميية بالكلية وقال �إن 

�ملقرر ي�ستهدف �إبر�ز �أهم �حلقوق يف �لإ�سالم 

وبع�ض �لق�سايا �ملعا�سرة مع �لتاأكيد على 

�أهمية ذلك يف رفع م�ستوى �لوعي �لثقايف لدى 

طالب �جلامعة بحقوق �لإن�سان و�أهميته يف 

ًنا يف هذ� �ملنحى �أن  �ملجتمعات �حلديثة مبيِّ

�جلامعة و�سعت برناجًما لتهيئة وتدريب 

�لقائمني على ر�أ�ض �لعمل بغر�ض حتقيق 

�لأهد�ف �ملبتغاة من تدري�ض هذ� �ملقرر.

 و�أ�ساف مو�سًحا �أن مفرد�ت هذ� �ملقرر 

ت�ستوعب على �سبيل �ملثال: 

•حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم، حقوق  	
�لإن�سان يف �ل�سرعية �لدولية.

• حقوق �لإن�سان يف �لأنظمة �ملحلية. 	
• �حلقوق �ملتعلقة باملجال �لطبي  	
مت�سمنة حقوق �ملري�ض ب�سكل عام 

و�حلقوق �لتعليمية يف �ملجال �لطبي 

و�لبحوث �لطبية.

•تفعيل �لتو�سيات �خلا�سة بح�سور  	
وم�ساركة �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 

�ملعنيني يف �ملوؤمتر�ت �لعلمية.

•دعم �لأبحاث و�لأور�ق �لعلمية ذ�ت  	
�ل�سلة وتزويد �ملكتبات باملر�جع 

و�لوثائق �لالزمة.

•تفعيل �لأن�سطة �لإد�رية و�لتوعية  	
�لإعالمية مبا يرفع من وعي �ملري�ض 

بحقوقه �لعالجية. 

برنامج يف تقنيات القلب بالعلوم الطبية

يبد�أ مع بد�ية �لف�سل �لثاين من �لعام �لدر��سي �حلايل 1430/1429هـ باإذن �هلل �لقبول 

يف برنامج دبلوم ما بعد �لبكالوريو�ض يف جمال تقنية تروية �لقلب و�لأوعية �لدموية 

�لذي ��ستحدثته كلية �لعلوم  �أقره جمل�ض �جلامعة يف �جتماعة �لأخري �لذي عقد �لثالثاء 

�ملا�سي غرة �سفر �حلايل �لعلوم �لطبية �لتطبيقية بالتعاون مع ق�سم �لقلب مبدينة �مللك 

عبد �لعزيز �لطبية ،ويتكون �لربنامج من ق�سمني هما:�ملوجات �ل�سوتية �لقلبية، تقنية 

�لق�سطرة �لقلبية.ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتور حممد �خلازم �لعميد �مل�سارك 

لل�سوؤون �لأكادميية بالكلية وقال �إن هذ� �لربنامج يعدُّ من �لرب�مج �لنادرة يف �ملنطقة 

وقد �أكملت �لكلية كل �لتجهيز�ت �ملتعلقة باملقرر�ت و�ملخترب�ت و��ستقطاب �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ض ��ستعد�ًد� لبدء تنفيذه.و�أو�سح �أن �لربنامج يقبل خريجي كليات �لعلوم 

ا لدر��سة  �لطبية �لتطبيقية �أو �لتمري�ض حيث يق�سي �لطالب �أو �لطالبة ف�ساًل �أكادمييًّ

�للغة �لإجنليزية وف�سلني در��سيني يف �لتخ�س�ض ثم ف�ساًل تطبيقيًّا يف �مل�ست�سفى ليتاأهل 

يف نهايتها للعمل كفني يف تخ�س�ض �لت�سوير �لطبي للقلب �أو �لق�سطرة �لطبية �لقلبية.

برنامج وقائي �صخم بعيادات الت�صريفات

�أطلقت عيادة �لفرد �ل�سليم �لتابعة لعياد�ت 

�لت�سريفات مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية 

خالل �لأيام �ملا�سية برناجًما وقائياً �سخًما 

للك�سف �ملبكر عن �أمر��ض �ل�سكر و�سغط 

�لدم �ملرتفع وت�سلب �ل�سر�يني وبع�ض 

�أمر��ض �ل�سرطان بالن�سبة لكل رعايا ق�سم 

كبار �ل�سخ�سيات. وي�سمل �لربنامج 11 

�ألف �سخ�ض مق�سمني �إىل 1500 عائلة على 

مد�ر �لعام مبعدل ��ستقبال خلم�ض عائالت 

يوميًّا وذلك على م�ستوى �لعياد�ت �ملعنية 

يف كافة فروعها باململكة.�سرح بذلك لـ )نب�ض 

�جلامعة( �لدكتور فهد �حل�سني مدير عام 

�إد�رة �لت�سريفات �لطبية، وقال: لقد مت 

تدعيم هذ� �لربنامج بتطعيمات وقائية 

�إ�سافية وفق تعليمات منظمة �ل�سحة 

�لعاملية وذلك بتوفري �لأدوية و�لعالجات 

�لدو�ئية و�لوقائية للمر�جعني بجانب توفري 

برنامج خا�ض لنمط حياة �سحي بالن�سبة 

ملن يثبت �أن لديهم ��ستعد�ًد� لالإ�سابة بهذه 

�لأمر��ض مما ي�سكل عامل خطورة عليه، 

ويف هذه �حلالة يتم �إخ�ساعهم للتحاليل 

و�ملر�جعة بهدف �مل�ساعدة يف تقليل ن�سبة 

�حتمالت �لإ�سابة.و�أ�ساف مو�سًحا �أن 

�لعيادة جتري فحو�سات مبكرة للوقاية 

من �ل�سرطان وخا�سة �سرطان �لرحم لدى 

�ل�سيد�ت و�سرطان �لقولون من خالل �أخذ 

م�سحة ملدة ثالث �سنو�ت، وكذلك �سرطان 

�لثدي لدى �ل�سيد�ت فوق 40 �سنة بو��سطة 

�أ�سعة �ملاموغر�م مرة كل عامني ملن لي�ض 

لديهم عو�مل ور�ثية، �أما من لديهم ��ستعد�د 

ور�ثي فيبد�أ �لفح�ض من �سن �لثالثني، بينما 

يجري فح�ض �لربو�ستاتا و�لقولون ملن هم 

يف عمر �خلم�سني مرة كل عام، ويخ�سع 

من هم يف �سن 18 ولي�ست لديهم خطورة 

لالإ�سابة �إىل فح�ض �ل�سكر و�لدهون مرة 

و�حدة يف �لعام.. ويقت�سر فح�ض ه�سا�سة 

�لعظام لل�سيد�ت �لالئي جتاوزن �ل�ستني 

من �لعمر، ويتمثل برنامج كبار �ل�سن يف 

�ختبار�ت �ل�سكر و�لدهون وه�سا�سة �لعظام 

وفح�ض �ل�سريان �لأورطي و�ل�سمع و�لب�سر 

ويخ�سعون لتطعيمات وقائية لالأنفلونز� 

و�ملكور�ت �لرئوية وفح�ض �لربو�ستاتا 

و�لثدي و�لقولون.

متعددة �سماًنا جلودة �لتدريب. و�أ�سعدنا 

�أن ين�سم �أطباء وطبيبات من �ل�سعوديني 

متخ�س�سني ومتخ�س�سات وعلى قدر كبري 

من �لكفاءة �لعلمية و�لعملية �إىل زمالئهم 

ممن �سبقوهم من �أجل تقدمي �أرقى �خلدمات 

�لطبية لإن�سان هذ� �لوطن.وتابع �لدكتور 

ًنا �أن هذه �ملو�فقة �عتمدت على  حديًثه مبيِّ

در��سة دقيقة للمجل�ض �لعلمي للطب �لباطني 

بالهيئة �ل�سعودية لعو�مل عدة �سملت عدد 

�لأ�سرة يف خمتلف �لتخ�س�سات مثل �أجنحة 

�لباطنة و�لعناية �ملركزة و�لطو�رئ و�لعناية �لقلبية وما �إىل ذلك. 

بالإ�سافة �إىل توفر �لعدد �لكايف من �ل�ست�ساريني يف خمتلف �أفرع �لطب 

�لباطني بجانب وجود �لدعم �للوج�ستي يف �أوجه عدة ل غني عنها 

لأي برنامج تدريبي متميز.. وف�ساًل عن ذلك فاإن هذه �ملو�فقة تعد 

�عرت�ًفا وت�سريًحا بقدر�ت هذه �ملدينة �لطبية وكو�درها �ملتميزة 

على تدريب هذ� �لعدد �لكبري بكفاءة ومهنية عالية.

مركز للدرا�صات وال�صت�صارات 

ال�صحية والتعليمية باجلامعة 

 تعكف وكالة �جلامعة للتطوير و�جلودة 

�لنوعية هذه �لأيام على �إعد�د م�سروع 

خا�ض باإن�ساء وتاأ�سي�ض مركز للدر��سات 

و�ل�ست�سار�ت �ل�سحية و�لتعليمية 

باجلامعة .

ويهدف �مل�سروع �إىل �سد �حتياجات �لأفر�د 

و�ل�سركات وقطاع �لأعمال و�جلهات �حلكومية 

و�خلا�سة من �لدر��سات و�ل�ست�سار�ت يف 

فروع �ملعرفة كافة مع �لرتكيز يف ذلك على 

جمال تخ�س�ض �جلامعة ومنظومة �حلر�ض 

�لوطني �ل�سحية و�لبحثية و�لتعليمية.

�سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ 

�لدكتور �أحمد متويل وكيل �جلامعة للتطوير 

و�جلودة �لنوعية.

 وقال: �إن �لدر��سات و�ل�ست�سار�ت 

�ملطلوبة �ستكون وفق مقابل مادي �أو �تفاق 

موؤ�س�سي.

و�أ�ساف �أن �جلامعة �ست�ستقطب لهذ� �لغر�ض 

خرب�ء و �أ�ساتذة و��ست�ساريني ومدربني من 

�أ�سحاب �لكفاء�ت �ملتخ�س�سني  و�ملتميزيني 

يف جمالتهم ممن حتت�سنهم �جلامعة �أو 

ت�ستقطبهم لغر�ض تنفيذها وتطبيقها .
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