�إن�سانية وحنان و�أبوة
				
العدد  - 7السنة الثانية

صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

خادم احلرمني ال�شريفني يف افتتاح جل�سة جمل�س ال�شورى

يف كل خطوة نخطوها ن�ضع �شعبنا العريق ن�صب �أعيننا

�أكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل �أن ال�ش�أن
الوطني يحتل مكان ال�صدارة يف اهتمام
احلكومة مو�ضحً ا �أن مما يدعو لالطمئنان
والتفا�ؤل مب�ستقبل م�شرق للمملكة العربية
ال�سعودية هو ما ي�سود الوطن من �أمن
و�أمان ،وما يتحقق فيه من تنمية ،وما
يتمتع به املواطن ال�سعودي من م�ستوى
معي�شة ورفاه مب ِّي ًنا �أن حتديات العام
املا�ضي كانت كثرية وكبرية �إال �أنه بف�ضل
من اهلل وتوفيقه ،ثم بجهود املخل�صني

من �أبناء �شعبنا ،متكَّنا من اال�ستجابة
لهذه التحديات بقدرة كبرية مكَّنتنا من
املحافظة على ما حتقق من �إجنازات
ومكت�سبات للوطن واملواطن ،واال�ستمرار
يف م�سرية التنمية.
جاء ذلك يف كلمته ـ حفظه اهلل ـ يف افتتاح
ال�سنة الأوىل من الدورة اخلام�سة ملجل�س
ال�شورى الأ�سبوع املا�ضي مو�ضحً ا �أن
احلكومة التزمت بخططها التنموية وما
خ�ص�ص لها من اعتمادات مالية رغم
الأزمات املالية واالقت�صادية احلادة

التي حلت بالعامل وما خلفته من �آثار
ـ ومنها انخفا�ض �أ�سعار البرتول يف
الأ�سواق العاملية �إىل �أ�سعار متدنية ـ
ويرجع ذلك �إىل ف�ضل اهلل وتوفيقه ثم
�صالبة الأ�س�س التي ُبني عليها االقت�صاد
ال�سعودي ،و�إىل �سالمة ال�سيا�سات املالية
التي ن�أخذ بها.
و�أ�ضاف ـ رعاه اهلل ـ �إننا كنا يف كل خطوة
نتخذها ن�ضع �شعبنا العريق ن�صب �أعيننا،
مدركني �إميانه العميق بربه ،ومت�سكه
بعروبته ،وحر�صه ال�شديد على وحدة

م�ؤمتر عاملي لطب الأ�سنان هذا ال�شهر
يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن الأمري متعب بن
عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد
لل�ش�ؤون الع�سكرية خالل الفرتة من � 20إىل  22من �شهر ابريل
اجلاري 2009م املوافق من � 24إىل  26ربيع الثاين 1430هـ
فعاليات (امل�ؤمتر ال�سعودي العاملي الع�شرين للجمعية ال�سعودية
لطب الأ�سنان و الثاين للحر�س الوطني) الذي تنظمه ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية
لطب الأ�سنان حتت عنوان (ع�صر جديد يف طب الأ�سنان)،
وذلك مبركز امللك فهد الثقايف بالريا�ض .وي�شارك يف هذا امل�ؤمتر
متحدثون مرموقون يف تخ�ص�صات طب الأ�سنان من خمتلف
دول العامل ويعر�ضون كل ما هو جديد يف هذا املجال بهدف نقل
املعرفة العلمية �إىل العاملني يف التخ�ص�صات امل�شار �إليها مما

ي�ساعد يف تنمية تو�سيع دائرة خرباتهم ومهاراتهم.
وقال الدكتور علي الأحيدب رئي�س ق�سم طب الأ�سنان مبدينة
امللك عبد العزيز الطبية يف ت�صريح لـ (نب�ض اجلامعة) �إن قائمة
امل�شاركني ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ك ًال من :بروف�سور
�ستيفني كوهني تخ�ص�ص عالج جذور الأ�سنان وبروف�سور ديل
مايلز تخ�ص�ص جراحة الوجه والفكني و�أ�شعة الأ�سنان وبروف�سور
�أك�سيل روبرخت تخ�ص�ص �أ�شعة الأ�سنان من �أمريكا ،بروف�سور
رولف فورمر تخ�ص�ص تركيبات وزراعة الأ�سنان من �أملانيا،
بروف�سور دانيل بوزر تخ�ص�ص جراحة وزراعة الأ�سنان وكونراد
ميبنبريق تخ�ص�ص تركيبات وزراعة الأ�سنان من �سوي�س ًرا،
بروف�سور مايك مورقان تخ�ص�ص وقاية و�صحة الفم والأ�سنان
تتمة �ص 3
من �أ�سرتاليا....

برعاية معايل الدكتور القناوي

انطالق حملة التوعية بالدرن يف قطاعات ال�ش�ؤون ال�صحية
انطلقت �صباح الثالثاء  27ربيع الأول اجلاري 2009م (24
مار�س 2009م) حتت رعاية معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني فعاليات حملة التوعية مبر�ض الدرن (ال�سل
الرئوي) التي تنظمها ال�ش�ؤون ال�صحية يف جميع قطاعاتها
باململكة مبنا�سبة اليوم العاملي للتوعية مبر�ض الدرن ،وت�ستمر
ملدة �شهر كامل.ذكر ذلك الأ�ستاذ حممد احلمادي نائب املدير
التنفيذي للت�شغيل باملنطقة الو�سطى وامل�شرف على تنفيذ
تتمة �ص3
			
و�سري احلملة.
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�أمته العربية والإ�سالمية وعزتها ،فاحلمد
وي�سر ،ثم ال�شكر لل�شعب
هلل الذي هدى َّ
الذي �أ َّيد و�ساند.
وتطرق ـ �أيده اهلل ـ �إىل الأزمة املالية
العاملية وتداعياتها فقال :لقد هبت علينا
رياح �أزمة مالية عاتية ،مل يكن لدينا يد يف
�صنعها ،ولكن �آثارها امتدت لتهدد العامل
كله ،وكان ال بد لنا من �أن نت�صدى لها
بحزم و�أن نعاجلها بحكمة ،وا�ستطعنا
بف�ضل اهلل جتنيب الوطن �أ�سو�أ عواقبها،
وال نزال نرقب املوقف بحذر ويقظة .وال
�شك �أن بالدنا ت�شارك بقية دول العامل
الرئي�سية جهودها لإيجاد حلول لهذه
الأزمة ،ويف غ�ضون هذا كله ال بد مل�سرية
التطوير �أن توا�صل انطالقها يف الوطن
الغايل ،وكان ال بد من قرارات تدفع بعجلة
التطور ،و�ضرورة التعامل مع املتغريات
ملا فيه رفعة الوطن وحتقيق كل �أ�سباب
احلياة الكرمية للمواطن ،وهذا �سبيلنا
وهذا نهجنا ،و�سوف من�ضي بحول اهلل
وقوته ،م�ستلهمني منه ـ عز وجل ـ القوة
والعزم ،عاملني بال كلل وال ملل ل�صناعة
الغد ال�سعودي امل�شرق بالرفاه املزدهر
باملحبة والت�سامح ،الفخور بعقيدته
و�إميانه ،منوهً ا �إىل �أن ميزانية الدولة
للعام املايل احلايل حملت تبا�شري اخلري
للوطن واملواطن ،و�أكدت من جديد
متانة الو�ضع االقت�صادي للبالد و�سالمة
نهجها املايل.

األربعاء  5ربيع الثاني  1430هـ املوافق  1ابريل 2009

برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل

تو�سعة وحدات العناية املتو�سطة

افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن الأمري متعب بن عبد اهلل بن عبد
العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية ،يوم االثنــــــني
املوافق 2009/3/23م مبدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني
بالريا�ض عددًا من الأق�سام والوحدات الطبية �شملت وحدة العناية املتو�سطة
للكبار اجلديدة ب�سعة �14سريرا ومزودة ب�أحدث التجهيزات الطبية ووحدة
العناية املتو�سطة حلديثي الوالدة التي اكتمل حتديثها ورفع طاقتها اال�ستيعابية
�إىل � 32سريرا� ،إ�ضافة �إىل وحدة الق�سطرة الوعائية اجلديدة والتو�سعة اجلديدة
حل�ضانة الأطفال حديثي الوالدة التي تبلغ �سعتها اال�ستيعابية 42حا�ضنة.
وق�ص �سموه �شريط االفتتاح ثم جتول داخل هذه الأق�سام واطلع على الإمكانيات
احلديثة التي مت توفريها وا�ستمع �سموه ل�شرح مف�صل من قبل معايل الدكتور بندر
بن عبد املح�سن القناوي حول تو�سعة هذه الأق�سام والفائدة املرجوة من �إن�شائها
حيث �أكد على الفائدة الكبرية التي �ستعك�سها �إقامة هذه التو�سعات احلديثة والتي
�ست�سهم يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية للمر�ضى والرقي باخلدمات ال�صحية التي
تقدمها ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني.
هذا وكان برفقة �سموه الكرمي معايل الدكتور القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية،
ووكالء اجلامعة واملديرين التنفذيني وعدد من الأطباء واملرافقني.
تتمة �ص 3

متحدثون دوليون يف م�ؤمتر طب التخدير
�شارك متحدثون دوليون م�شاهري يف فروع طب التخدير
من الواليات املتحدة الأمريكية وكندا و�أوروبا ،و 64
من اخلربات املحلية التي متثل خمتلف م�ست�شفيات
اململكة بالإ�ضافة �إىل �أكرث من  400طبيب �سعودي
وعربي من العاملني بال�ش�ؤون ال�صحية للحر�س الوطني
ومب�ست�شفيات القوات امل�سلحة ووزارة ال�صحة وقوى
الأمن وامل�ست�شفيات اجلامعية من جدة والريا�ض
والدمام وا�ست�شاريون من امل�ست�شفيات اخلا�صة يف
امل�ؤمتر الدويل الأول حول التطورات احلديثة يف طب
التخدير والتعامل مع الأمل الذي نظمه ق�سم التخدير مبدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني بالريا�ض حتت رعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية
تتمة �ص 3
				
الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت الريا�ض..

اجلامعة راعي ًا ذهبي ًا ملعر�ض التعليم والتدريب
ت�شارك جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية راعيًا ذهبيًا لفعاليات
معر�ض الريا�ض الثاين للتعليم والتدريب الذي يقام مبركز معار�ض الريا�ض الدويل
يف الفرتة من � 14 - 11أبريل 2009م مب�شاركة العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية
الكربى يف اململكة.وتتمثل م�شاركة اجلامعة بجناح معلوماتي ي�ساعد على التعريف
بدورها الريادي يف تطوير املجتمع ال�سعودي ،وتقدمي فكرة لأولياء الأمور والطالب
عن كلياتها وتخ�ص�صاتها ومميزاتها وم�شاريعها امل�ستقبلية ،وتعر�ض فيه �أحدث
الأجهزة عالوة على ور�شة عمل تعقدها �ضمن �أن�شطتها يف هذه املنا�سبة .وقال
الدكتور �إبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون الطالب يف
كلية الطب �إن الراعي الذهبي �سيكرم �ضمن الفعاليات العامة مو�ضحً ا �أن فكرة هذا
العمل ا�ستهدفت التعريف باجلامعة من خالل معرو�ضات معلوماتية متثل كلية الطب
والكليات الأخرى مما ي�سهم يف تو�سيع خلفيات حول هذا ال�صرح التعليمي.

تعاون بني جامعة جورج
وا�شنطن وكليات الطب
التقي وفد من جامعة جورج وا�شنطن
الأمريكية برئا�سة مديرها الدكتور �ستيفن
ناب مع عمداء كليات الطب ال�سعودية
بح�ضور م�ست�شار وزير التعليم العايل
وامل�شرف على الإدارة العامة للتعاون
الدويل املكلف الدكتور �سامل بن حممد
املالك يوم اخلمي�س 1430/3/22هـ بفندق
الفور�سيزون بالريا�ض.وبحث امل�شاركون
�أوجه التعاون بني جامعة جورج وا�شنطن
تتمة �ص3
وكليات الطب ..
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على اخل�شم
وظائف اجلامعة

د .حممد عبداهلل اخلازم
للجامعات وظائف عدة يف الأدبيات املحلية
�أحلظ الرتكيز على ثالث وظائف رئي�سة
�أال وهي :التعليم والبحث العلمي وخدمة
املجتمع ،لكنني �أميل �إىل التعريف القائل
بوجود خم�س وظائف للجامعه.
�أو ًال :التعليم و ي�شمل ذلك برامج
البكالوري�س والدرا�سات العليا ولدى
بع�ض اجلامعات ميكن �أن ي�شمل بع�ض
الربامج الق�صرية (دبلومات) .التعليم
له �شروطه املتمثلة يف تكامل العنا�صر
املعنية به بدء من توافر �أع�ضاء هيئة
التدري�س القادرين على القيام بالعملية
التعليمية وفق �أ�س�سها املتقدمة ووجود
املناهج اجليدة �إنتها ًء بتوفر البنية
الأ�سا�سية من مباين ومعامل و�أماكن
تدريب وغري ذلك...
ثانياً :البحث العلمي املتمثل يف �إنتاج
ونقل املعرفة وفق الأ�ساليب العلمية
البحثية ووفق عمل م�ؤ�س�سي منظم
وتراكمي ولي�س من خالل جهود فردية
متجز�أة ...
ثالث ًا :تقدمي اخلدمات ويق�صد هنا
�أن اجلامعة قد تقدم خدمة مبا�شرة
للم�ستفيد .على �سبيل املثال تقدم اجلامعة
خدماتها ال�صحية عرب مراكزها ال�صحية
وتقدم خدماتها الزراعية عرب م�شاتلها
الزراعية.
رابعاً :تكوين جمتمع جامعي �أو �أكادميي،
حيث �أن م�س�ؤولية اجلامعة لي�ست
حم�صورة يف تقدمي خدمات للمجتمع
اخلارجي بل يف تكوين بيئة ثقافية
اجتماعية �أكادميية ترفيهية منظمة وفق
�أ�س�س م�ؤ�س�ساتيه ملن�سوبيها من الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وبقية العاملني
فيها .هذا اجلانب تغفله بع�ض اجلامعات
املحلية بحجة ان�شغالها بالتعليم وبالتايل
ال جندها خمتلفة عن املدار�س الأولية.
�أركز على هذا املحور و�أهمية تكوين
املجتمع اجلامعي املتميز بحرية الفكر
والنقا�ش واملناظرة والتجريب والإبداع ،
حيث �أنه دون ذلك ي�صعب حتقيق التميز
التعليمي والبحثي واخلدماتي.
خام�ساً :التفاعل مع حميطها الأكادميي
واملجتمعي على امل�ستويات املحلية
والأقليمية والعاملية .هذا التفاعل ي�صنفه
البع�ض يف جامعاتنا بخدمة املجتمع وهو
يتجاوز جمرد تقدمي خدمات �إىل التفاعل
مع احلراك الإجتماعي والتطورات
والتوجهات املحلية والإقليمية .هنا ت�أتي
املبادرات فردية عرب تفاعل الأ�ساتذة
مع حميطهم ومبادرات م�ؤ�س�سية
عرب �أق�سام وكليات ومراكز اجلامعة
املتنوعة .اجلامعات املتميزة تفتخر
بتواجد من�سوبيها يف اللجان الوطنية
واملحلية وم�شاركتهم يف الفعاليات
واملنتديات وقنوات الإعالم واحلوار
املحلية والوطنية والإقليمية ...
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ور�شة عمل عاملية عن التقومي الطالبي
ُتعقد يف رحاب اجلامعة خالل الفرتة من  4ـ � 5أبريل القادم 2009م ور�شة عمل عاملية متقدمة عن تقومي الطالب لإعداد خربات
وطنية يف هذا املجال وذلك تعزي ًزا وتطوي ًرا ملهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ميثلون خمتلف التخ�ص�صات بجامعة امللك
�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية.وي�شارك يف الور�شة بنا ًء على دعوة من اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور كي�س فان در فليونني
اخلبري العاملي يف جمال تقومي الطالب بجامعة ما�سرتخت بهولندا.كما وجهت اجلامعة الدعوة �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات
الطب يف اجلامعات ال�سعودية بغر�ض االطالع والوقوف على التجارب واخلربات العاملية يف هذا املجال ،وذلك ا�ست�شعا ًرا منها
لأهمية التعاون فيما يتعلق بدعم وخدمة العملية التعليمية ،و�سعيًا منها لتعميم وتو�سيع نطاق الفائدة من فعاليات الور�شة،
ومن اخلربات التي تولدت ومنت وتراكمت لديها عرب تكوين نظام متقدم لتقومي الطالب يتوافق مع املعايري العاملية �إن مل
يتجاوزها.
�صرح بذلك �سعادة الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية ،وقال �إن برنامج الور�شة
ي�شتمل على ثماين جل�سات علمية تبد�أ با�ستعرا�ض �أ�سا�سيات التقومي وتغطي العديد من اجلوانب املهمة مثل كيفية �إعداد الأ�سئلة
وحتليل نتائج الطالب وتكوين حمفظة تعليمية وكذلك كيفية تقومي الطالب �أثناء التدريب يف امل�ست�شفى ،م�ؤكدًا يف هذا ال�ش�أن �أن
جمال التقومي يحظى بدعم كبرية من القائمني عليها ويف مقدمتهم معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي مدير اجلامعة.
و�أ�ضاف ِّ
مو�ضحً ا �أن كلية الطب �سبق �أن �أقامت وحدة تقومي م�ستقلة معنية ب�إعداد االمتحانات عرب جلان متخ�ص�صة بحيث
يربط حمتوى االمتحان بالأهداف التعليمية دون ربطها مبحتوى املحا�ضرات مبا�شرة ،ثم تتوىل جلنة خا�صة بالتقومي مراجعة
االمتحان من �أجل الت�أكد من مدى منا�سبة هذه الأ�سئلة وجودتها وذلك بجانب الرتكيز على التغذية الراجعة بعد انتهاء االمتحان
بغر�ض حتديد مدى منا�سبة الأ�سئلة وما قد يكتنفها من �صعوبة �إ�ضافة �إىل مدى مراعاتها للفوارق بني م�ستويات الطالب .م�شريًا
�إىل �أن �أ�سئلة االمتحانات �ستحفظ يف �أجهزة حا�سوب غري مت�صلة بال�شبكة العنكبوتية �ضما ًنا ل�س ِّريتها وعدم اخرتاقها.
ومن اجلدير بالذكر �أن كلية الطب ت�شارك يف االحتاد العاملي لكليات الطب التي تطبق طرق تدري�س حديثة ،وكذلك يف �إمداد
البنك العاملي التابع له ب�أ�سئلة ذات حمتوى نوعي عال� ،إ�ضافة �إىل م�شاركتها يف كثري من الندوات وامل�ؤمترات العلمية وتقدمي
العديد من الأوراق العلمية يف هذا املجال.

اجلامعة يف م�ؤمتر عاملي للتعليم الطبي
بحث �أع�ضاء وفد جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية الذين ح�ضروا فعاليات امل�ؤمتر العاملي ال�ساد�س
لآ�سيا واملحيط الهادئ للتعليم الطبي الذي عقد ب�سنغافورة
ال�شهر املا�ضي حتت عنوان (تن�شيط املهمة التعليمية للكليات
الطبية) مع نظرائهم يف جامعات عاملية مرموقة ـ مثل جامعتي
�سيدين و�سنغافورة ـ �أطر التعاون يف املجال العلمي والبحثي
وتبادل الزيارات بني الأ�ساتذة والطالب.
ومثل اجلامعة يف هذا امللتقى العلمي �سبعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكلية الطب هم :الدكتور �إبراهيم العلوان العميد
امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون الطالب،والأ�ستاذ الدكتور
حمي الدين جمذوب رئي�س ق�سم التعليم الطبي ،والدكتور حممد
الزخم�شري ،والدكتورة بدرية النوح ،والدكتورة حنان قادري،
والدكتور �أحمد طه ،والدكتور �سليمان القويفلي.

ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حمي الدين جمذوب،
وقال لقد �شارك يف امل�ؤمتر  500خبريا مثلوا  53دولة من بينها
�أمريكا وهولندا وبريطانيا وا�سرتاليا وقدموا عددًا من البحوث
العلمية ،والأوراق الطبية التي تناولت املحاور الأ�سا�سية يف
التعليم الطبي وطرق تطوير �أ�ساليب التعليم وو�سائل نقل املعرفة
�إ�ضافة �إىل ور�ش عمل وحما�ضرات ولوحات علمية.
وعرب ممثلو اجلامعة عن مدى الفائدة التي حققوها على
ال�صعيد ال�شخ�صي والتي �ستنعك�س �إيجابًا على طالبهم من
خالل نقل اخلربات املكت�سبة �إليهم م�ؤكدين �أن الكلية درجت
على �إر�سال ممثلني لها حل�ضور مثل هذه امل�ؤمترات نظ ًرا ملا
تتيحه من اطالع على جتارب مميزة وعاملية �سبقتنا يف هذا
ال�ش�أن ،وما حتققه من فائدة كبرية ت�سهم يف رفع م�ستوى
التعليم ال�صحي الوطني.
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موقع مل�ؤمتر �إدماج �سالمة
املري�ض يف املناهج الطبية
د�شنت كلية الطب حدي ًثا املوقع الذي ا�ستحدثته مل�ؤمتر (�إدماج �سالمة املري�ض يف
املناهج الطبية) الذي �ستعقده يف الثالث من �شهر يونيو 2009م بالتعاون مع االحتاد
العاملي ل�سالمة املري�ض التابع ملنظمة ال�صحة العاملية وجامعة �سيدين بقاعة مكارم
بفندق ماريوت الريا�ض�.صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن
عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كلية الطب ،وقال �إن هذا
امل�ؤمتر يعد تتويجً ا مل�ساهمة الكلية الفاعلة يف �إعداد هذا املنهج مع فريق من اخلرباء
الذي ميثلون عددًا من اجلامعات من بينها جامعتي تورنتو بكندا و�سيدين ب�أ�سرتاليا
وجامعة �أبردن بربيطانيا .مو�ضحاً �أن هذا امل�ؤمتر �سيلتقي فيه الأكادمييون والأطباء
واملهتمون ب�سالمة املري�ض من �أجل مناق�شة �إدماجها يف كل مقررات املناهج الطبية،
وقد وجهت الكلية الدعوة لعمداء كليات الطب ووكالء الكليات لل�ش�ؤون الأكادميية
من ِّوهً ا �إىل �أن الدعوة مفتوحة جلميع املهتمني بهذا املو�ضوع.و�أ�شار �إىل �أن اجلامعة
�سبق �أن تلقت دعوة للم�شاركة والإ�سهام يف �إعداد منهج �سالمة املري�ض و�إدخاله يف
جميع مقررات منهج كلية الطب الذي اكتمل �إعداده الآن وجرى حتميله على ال�شبكة
العنكبوتية منذ فرباير 2008م م�شريًا �إىل �أن املنهج ي�شتمل على عدة مو�ضوعات
تهدف �إىل تقدمي رعاية طبية �آمنة مع احلر�ص الكامل على جتنب الأخطاء الطبية.
مب ِّي ًنا �أن الكلية �سبق �أن كلفت الدكتور حممد بن �سعد املعمري العميد امل�شارك
لل�ش�ؤون ال�سريرية باالن�ضمام �إىل فريق العمل الذي �أعد هذا املنهج ال�سيما و�أن هذا
التوجه يحظى بدعم كبري من معايل مدير اجلامعة الدكتور بندر بن عبد املح�سن
القناوي من �أجل �أن يكون هذا املنهج مثاال يحتذى به يف �إدخال �سالمة املري�ض
مبك ًرا يف م�سرية احلياة العلمية لطالب الطب.واختتم حديثه مو�ضحً ا �أن كلية
الطب �ستكون �أول كلية على م�ستوى املنطقة ومن �أوائل الكليات على م�ستوى العامل
التي تطبق هذا املنهج.وميكن الو�صول �إىل موقع امل�ؤمتر من خالل الرابط التايل:
http://com.ksau-hs.edu.sa/ps

طالبا يف ماج�ستري التعليم الطبي
ً 26
دار�سا يف
�أعلنت كلية الطب عن قبول ً 26
الدفعة الثالثة ملاج�ستري التعليم الطبي
منهم  21طالبًا من الريا�ض وخم�سة من
جدة وذلك بعد ا�ستكمال كل الإجراءات
اخلا�صة باملقابالت ال�شخ�صية التي
�أجريت م�ؤخ ًرا للمتقدمني من خريجي
كليات الطب وال�صيدلة والعلوم الطبية
التطبيقية والتمري�ض بالإ�ضافة �إىل ذوي

برنامج مكثف للتوعية مبر�ض الدرن بجدة
ت�شارك مدينة امللك عبد العزيز الطبية للحر�س الوطني بجدة يف حملة يوم الدرن
العاملي التي تنطلق فعالياتها الأ�سبوع املا�ضي يف جميع قطاعات ال�ش�ؤون ال�صحية
باململكة حتت رعاية معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير التنفيذي
العام لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ،وقد �أعد م�ست�شفى امللك خالد برناجمً ا
مكث ًفا بهذه املنا�سبة بالتن�سيق مع العديد من الأق�سام الداخلية.وت�شتمل برنامج
التوعية ال�صحية لهذا اليوم على �أن�شطة عديدة وحما�ضرات عن مر�ض الدرن
و�آخر امل�ستجدات املتعلقة بالوقاية والعالج وكيفية ال�شراكة بني اجلميع ملقاومة
هذا املر�ض ،وذلك بالإ�ضافة �إىل عر�ض توعوي �صحي عرب الدائرة التليفزيونية
املغلقة جلميع �أجنحة املر�ضى الداخلية ،و�سيتوىل فريق من ق�سم الأمرا�ض املعدية
الإجابة على �أ�سئلة املراجعني وا�ستف�ساراتهم.ذكر ذلك الدكتور زياد ميم�ش املدير
التنفيذي للطب الوقائي ومكافحة العدوى بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطن وقال
�إن التوعية والتثقيف بكل الأمرا�ض والدرن على وجه اخل�صو�ص من الربامج التي
توليها ال�ش�ؤون ال�صحية جل اهتمامها ت�أكيدًا لدورها جتاه املجتمع و�إميا ًنا منها
ب�أهمية التوعية ال�صحية ،منوهً ا �إىل �أن الرتاخي يف برامج املكافحة وعدم وجود

�أنظمة لر�صد احلاالت ي�شكل حتديًا يواجه املعنيني اليوم فيما يتعلق ب�سعيهم لدحر
الدرن واحلد من �آثاره ال�صحية واالقت�صادية املدمرة مما يتطلب تكثيف برامج
التوعية والتثقيف.
و�أو�ضح �أن الدرن مر�ض مع ٍد قدمي متجدد ومت اكت�شافه قبل � 2400سنة ،وي�صيب
اجلهاز التنف�سي وكذلك �أجزاء اجل�سم املختلفة مثل الغدد والعظام والكلى ،وقد
اعتقد الكثريون �أنه يف طريقه �إىل االختفاء نهائيًا ب�سبب مكافحته عرب امل�ضادات
احليوية وم�ضادات الدرن ف�ضالً عن التح�سن االقت�صادي واملعي�شي امللحوظ يف الدول
النامية ،ولكنه عاد وبقوة من جديد متالزمًا مع انت�شار الإيدز والأمرا�ض املناعية
الأخرى .و�أو�ضح �أن �إح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية ت�ؤكد �أن املاليني ي�صابون
بهذا املر�ض �سنويًاُ ،م ِّ
لخ ً�صا يف هذا ال�ش�أن �أعرا�ض الإ�صابة به والتي ت�شمل الكحة
التي قد تكون مدممة وفقدان ال�شهية وارتفاع درجة احلرارة والتعرق لي ًال وفقدان
الوزن وال�ضعف العام والهزال م�شريًا �إىل �أن العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ الذي
يخرج من �أنف املري�ض وفمه خا�صة يف الأماكن املزدحمة ،كما ميكن انتقالها داخل
امل�ست�شفيات حال غياب االحتياطات الالزمة.

متخ�ص�صون عامليون يف م�ؤمتر ال�سمنة
نظم جمل�س كر�سي ال�سمنة بجامعة امللك �سعود يف  30مار�س املن�صرم 2009م م�ؤمت ًرا للتوعية
بهذا املر�ض الذي يعد �أحد �أوبئة الع�صور ويتف�شى يف خمتلف املجتمعات مبا فيها املجتمع
ال�سعودي ،وذلك مب�شاركة متخ�ص�صون عامليون من الواليات املتحدة الأمريكية وخرباء من
اململكة العربية ال�سعودية.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور �إبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية
و�ش�ؤون الطالب يف كلية الطب وع�ضو جمل�س كر�سي ال�سمنة ،وقال لقد تناول امل�شاركون يف
امل�ؤمتر الربامج والأن�شطة املتعلقة بالتوعية من هذا املر�ض بجانب جماالت العالج للحاالت
امل�ستع�صية ،م�شريًا يف هذا املنحى �إىل �أن ال�شعوب متر مبراحل تطور وتدفع �ضريبة التطور
من الأمرا�ض الع�صرية ومنها ال�سمنة.
وربط الدكتور العلوان بني هذا املر�ض والعادات ال�سلبية التي ميار�سها الأفراد ومنهم الأطفال
من خالل الغذاء كالرتكيز على الوجبات ال�سريعة ،واخلمول وقلة الن�شاط وعدم ممار�سة
الريا�ضة والتمارين ال�صحية واال�ستعا�ضة عن ذلك باجللو�س ل�ساعات طويلة �أمام التلفاز
وجهاز الكمبيوتر و�إهدار الوقت يف �ألعاب الت�سلية �أخرى كثرية.

		

اخلربة العلمية والعملية باجلامعات
ال�سعودية.ويهدف برنامج ماج�ستري
التعليم الطبي �إىل دعم الهيئة التعليمية
يف اجلامعة بكفاءات متخ�ص�صة يف هذا
املجال مثل تطوير املناهج وتنمية قدرات
الطالب و�ضبط اجلودة التعليمية �إ�ضافة
�إىل �إدارة العملية التعليمية وتطوير
املهارات القيادية.

برنامج للوقاية من
�أمرا�ض القلب
نظم مركز القلب بالتعاون مع طب الأ�سرة
واملجتمع ومركز التدريب باجلامعة
برناجمً ا تدريبيًّا جلميع الأطباء العاملني
يف املراكز ال�صحية والقطاعات اخلا�صة
وامل�ست�شفيات للتخ�ص�صات الباطنة
وطب العائلة ب�شكل عام حول الوقاية
والعالج من �أمرا�ض القلب وم�سبباتها،
وذلك ب�إ�شراف الدكتور حممد ب�سام بدير
ا�ست�شاري القلب والدكتورة �شروق احلرز
ا�ست�شارية طب العائلة .و�شارك يف تنفيذ
الربنامج خرباء ومتخ�ص�صون من داخل
اململكة �أو�ضحوا خالله كيفية و�ضع
الأ�س�س الوقائية والعالجية والربامج
ال�سليمة للوقاية من �أمرا�ض القلب
وم�سبباته كال�سكري وال�ضغط وارتفاع
ن�سبة الدهون وكيفية العالج واملتابعة
و�أحدث العالجات على امل�ستوى العاملي
وكيفية التعامل مع املري�ض وعالجه يف
عدم ا�ستجابته للعالج وعدم التحكم يف
م�سببات هذه الأعرا�ض .و�أو�ضح م�شرفا
الربنامج �أن �أمرا�ض القلب وال�شرايني
وال�سكري تدخل �ضمن الأمرا�ض الع�شرة
الأوىل امل�سببة للوفيات يف اململكة العربية
ال�سعودية بن�سبة  ،%30وتزايدت هذه
امل�سببات نتيجة لتزايد معدالت الإ�صابة
ب�أمرا�ض ال�سكري التي بلغت ن�سبتها
 %23.7وال�ضغط الذي بلغت ن�سبته
 %26وال�سمنة بن�سبة  %36.9وكذلك
الكولو�سرتول.
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كو�سقروف:

�سعيدون بتقدمي خرباتنا لل�ش�ؤون ال�صحية

التويجري رئي�س
ً
م�شاركا يف
حترير
جملة طبية دولية

ابن نحيت يتفقد مراكز الرعاية ال�صحية
قام قائد الطب الع�سكري امليداين بال�شئون ال�صحية للحر�س الوطني اللواء الركن من�صور بن معي�ض النحيت م�ؤخر ًا بزيارة كل
من مركز �صحي حائل  ،ومركز �صحي الق�صيم  ،حيث تفقد جميع الأق�سام داخل تلك املراكز ال�صحية  ،و�أبدى �إعجابه مب�ستوى
اخلدمة املقدمة ملن�سوبي احلر�س الوطني  ،كما �أجتمع مع الع�سكريني من �ضباط و�أفراد العاملني بتخ�ص�صات �صحية خمتلفة
داخل تلك املركز  ،و�شكرهم على ح�سن الأداء والتنظيم  ،و �أو�صاهم بتقوى اهلل عز وجل ومراقبة النف�س يف ال�سر و العلن
 ،وامل�ساهمة بفعالية يف نه�ضة احلر�س الوطني والإخال�ص هلل ثم املليك والوطن وبذل مزيد من اجلهد لتقدمي خدمة �صحية
متطورة يف جميع مناطق اململكة املتواجد بها من�سوبي احلر�س الوطني .

الطب الع�سكري امليداين يخريج دورة الإ�سعافات الأولية
�أبدى الدكتور ديلو�س كو�سقروف املدير التنفيذي الأول ورئي�س عيادات كليفالند
�إعجابه ال�شديد بالتقدم الذي و�صلت له م�سرية التعليم وال�ش�ؤون ال�صحية يف اململكة.
وقال لقد �أده�شني جدًا ما ر�أيته هنا من حيث الإمكانات الكبرية والتكنولوجيا ،و�سرين
التزام الأطباء بامل�ست�شفى وما وقفت عليه يف الأق�سام التي زرتها فقد وجدتها ت�ضاهي
�أكرب املراكز العاملية من حيث الإمكانات التقنية والب�شرية ويقوم عليها �أطباء على
عال من التدريب الذي تلقوه يف �أرقى املراكز العاملية ،م�ؤكدًا �أن هذا املنظومة
قدر ٍ
ال�صحية تتطور ب�شكل �سريع مبا يتنا�سب مع احلاجات ال�صحية والأكادميية.
جاء ذلك يف الت�صريح الذي �أدىل به ل�صحيفة (نب�ض اجلامعة) �أثناء زيارته والوفد
املرافق له ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني حيث كان يف ا�ستقباله معايل الدكتور
بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ووكالء اجلامعة
ومديرو الإدارات والأق�سام والوحدات .وحول فر�ص التعاون بني كليفالند وال�ش�ؤون
ال�صحية قال الدكتور كو�سقروف من امل�ؤكد �أننا �سنكون �سعداء بالتعاون وتقدمي
ما هو مفيد للم�ست�شفى ،ولقد بحثت مع معايل الدكتور بندر القناوي �سبل التعاون
امل�ستقبلي يف املجاالت الطبية املتعددة .وو�صف جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية ب�أنها ذات �سمعة حملية وعاملية راقية خا�صة �أنها من اجلامعات
املتخ�ص�صة القليلة على م�ستوى العامل ولن نتوانى يف التعاون معها �إذا طلب منا
ذلك .وعن ر�أيه يف اخلدمات ال�صحية ب�شكل عام يف اململكة قال �إن اخلدمات ال�صحية
باململكة العربية ال�سعودية تتطور ب�شكل كبري خا�صة يف ال�سنوات الع�شر الأخرية،
ولعل العمليات الكربى التي ن�سمع عنها ومنها ف�صل التوائم ووجود العديد من املراكز
الطبية الكبرية �أكرب دليل على تطوها.واختتم حديثه مبديًا ا�ستعداد كليفالند ال�ستقبال
املتدربني من ال�ش�ؤون ال�صحية منوهً ا �إىل �أن عيادات كليفالند ت�ستقبل طالب من كل
�أنحاء العامل ليدر�سوا فيها ولديها مدربون ومتدربون من كافة اجلن�سيات.
ومن اجلدير بالذكر �أن عيادات كليفالند �أوهايو من العيادات اخلريية املعروفة عامليًا
باخت�صا�صاتها املتنوعة وهي من �أكرب و�أكرث امل�ؤ�س�سات الأمريكية الطبية احرتامًا
و�صنفت رابع �أف�ضل م�ست�شفى على م�ستوى الواليات املتحدة الأمريكية ملدة 14
ُ
عامًا متواليًا علمًا ب�أن الدكتور كو�سقروف ي�شرف على ت�سعة م�ست�شفيات خريية و
 14مرك ًزا جراحيًا تتوزع على فروع العيادات يف فلوريدا وتورنتو و�أبوظبي.

اختارت جملة (Applied Clinical
 )Informaticsالتي ت�صدرها املنظمة

الدولية للمعلوماتية الطبية بجنيف
ب�سوي�سرا الدكتور ماجد بن حممد
التويجري عميد كلية ال�صحـــــة العامة
واملعلوماتية ال�صحـــية ليكــــون رئي�س
حترير م�شـــــارك فيهــــــا ،وقد جــاء
اختياره اعتمادًا على خربته الأكادميية
واهتماماته املعلوماتية التطبيقية
وباعتباره املر�شح الأمثل بني غريه من
املر�شحني.
هذا وقد تلقى الدكتور التويجري تهنئة
�صادقة من معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني على
هذا االختيار.
و�أعرب الدكتور التويجري عن �أمله
يف ي�ساعد هذا االختيار يف مد ج�سور
التعاون بني هيئة حترير املجلة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س بكلية ال�صحة العامة
واملعلوماتية ال�صحية وكليات اجلامعة
الأخرى ون�شر �أبحاثهم مما ي�ؤدي �إىل
التعريف بجامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية لدى املنظمات
الدولية وغريها من املعنيني باملعلوماتية
الطبية.

احتفلت املدر�سة الع�سكرية
للعلوم ال�صحية امل�ساعدة بالطب
الع�سكري امليداين باحلر�س
الوطني م�ؤخر ًا بح�ضور قائد
الطب الع�سكري امليداين اللواء
الركن من�صور بن معي�ض النحيت
بتخريج دفعة جديدة يف دورة
الإ�سعافات الأولية التي عقدت
خالل الفرتة من 1429/11/7هـ
و حتى 1430/3/7هـ.
ً
ً
وبلغ عدد الطالب امللتحقني بها  111طالبا ع�سكريا ح�صل
 18منهم على تقدير ممتاز و  79على تقدير جيد جد ًا و 14
على تقدير جيد بينما بلغت ن�سبة النجاح .٪ 100
و�أعرب اللواء ركن ابن نحيت �شكره وامتنانه ملا تقدمه حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني ـ حفظهما

اهلل ـ من دعم ورعاية واهتمام
لأبنائهم املواطنني ،من ِّوهًا � ً
أي�ضا
�إىل التوجيهات الكرمية الدائمة
وامل�ستمرة من �سمو �سيدي
نائب رئي�س احلر�س الوطني
امل�ساعد لل�شئون الع�سكرية
�صاحب ال�سمو امللكي الفريق
ركن الأمري متعب بن عبد اهلل
بن عبد العزيز من �أجل رفع
م�ستوى التعليم والتدريب
خدمة للم�صلحة العامة للحر�س الوطني .
ويف ختام احلفل �أو�صى قائد الطب الع�سكري امليداين �أبناءه
اخلريجني بتقوى اهلل ومراقبة النف�س يف ال�سر والعلن ،وامل�ساهمة
بفعالية يف نه�ضة احلر�س الوطني والإخال�ص هلل ثم املليك
والوطن.

البقاء لله
والدة �أ .د .يو�سف العي�سى
انتقلت �إىل رحمة اهلل يوم الإثنني املوافق 2009-03-30م والدة الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد
اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كلية الطب وامل�شرف العام على �صحيفة (نب�ض
و�ص ِّلي عليها بامل�سجد احلرام مبكة املكرمة بعد ع�صر الثالثاء املا�ضي..
اجلامعة) ُ
ويتقدم معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن القناوي مدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني وكافة من�سوبي اجلامعة وال�ش�ؤون
ال�صحية �إىل الدكتور العي�سى و�إخوته ولأ�سرتي العي�سى وال�سلمان بخال�ص العزاء واملوا�ساة �سائلني
اهلل جل وعال �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وينزلها الفردو�س الأعلى من جناته مع الأتقياء والأبرار
وال�صاحلني ...جرب اهلل الك�سر وعظم الأجر و�ألهم ال�صرب.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

تتمــــــــــــات ال�صفحــــــــــــة الأولــــــــــى

تو�سعةوحدات العناية املتو�سطة

م�ؤمتر للتطورات احلديثة

وا�ستعر�ض �سموه مع العاملني بالق�سم واملرافقني التطور الكبري الذي طر�أ على
الق�سم اجلديد يف العناية املتو�سطة للكبار حيث زاد عدد الغرف من ثمانية غرف
�صغرية �أو متو�سطة احلجم لي�صل �إىل( )14غرفة ،تتميز مب�ساحتها واحتوائها
على �أحدث التجهيزات ،مع �إطاللة مبا�شرة جلميع الغرف على احلدائق الداخلية
يف امل�ست�شفى مما يعزز الراحة النف�سية ملر�ضى هذا الق�سم .كما احتوى الق�سم على
قاعة ا�ستقبال وا�سعة وفارهة ،وثالث غرف للأطباء� ،إىل جانب جتديد كافة املرافق
ال�صحية يف الق�سم  ،وتزويدها بالتقنيات املمتازة الالزمة.هذا وقد جتول �سموه داخل
وحدات العناية و�أثنى �سموه على التجهيزات التي اكتملت جميعها وفق �أحدث
املوا�صفات وب�أقل قدر من التكاليف ،مما يدلل على ثقة العاملني وتفانيهم يف العمل،
ثم توجه اجلميع �إىل قاعة الطعام والتقى �سموه على م�أدبة الغداء ر�ؤ�ساء الأف�سام
بامل�ست�شفى حيث ناق�ش معهم بعد �أن ت�شرفوا بال�سالم ،عليه عددا من املو�ضوعات
املتعلقة باهتماماتهم حول تطوير �أق�سام امل�ست�شفى وترقية الأداء واالرتفاع بكفاءته.
وعرب عدد من العاملني بالأق�سام عن ثقتهم يف انعكا�س هذه التجديدات على م�ضاعفة
اجلهود التي �ستنعك�س بدورها على �صحة املر�ضى.

وت�ضمنت فعاليات امل�ؤمتر عددًا من ور�ش العمل و�أوراق لبع�ض البحوث الطبية اجلديدة وحما�ضرات وحلقات نقا�ش يف
خمتلف فروع طب التخدير .ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) قال الدكتور حممد اجلمال رئي�س ق�سم التخدير وقال �إن امل�ؤمتر يهدف
�إىل اال�ستفادة من علم وخربة الأ�ساتذة ال�ضيوف العامليني ،ويف نف�س الوقت �إىل عر�ض اخلربة املتميزة يف احلر�س الوطني يف
املجاالت التالية:
تخدير التوائم ال�سياميني،تخدير الأطفال امل�صابني بت�شوهات خلقية يف عظام اجلمجمة والوجه،التخدير الكلي مقارنة بالتخدير
الن�صفي لعمليات الوالدة القي�صرية،عر�ض �أو خربة يف اململكة للتخدير اجلزئي لعمليات �سرطان الثدي ،حيث تخدر املري�ضة يف
ال�صباح عند بدء العملية وجترى لها العملية ،وتعود اىل بيتها م�ساء بعد اجراء العملية بدون �أن ت�شعر ب�أي �أمل.العمليات الفريدة
يف جمال جراحة القلب عند الأطفال،واختتم حديثه م�شريًا �إىل �أن هذه �أول مرة يتم تنظيم هذا امل�ؤمتر ،وميكن �أن ي�صبح م�ؤمترا
دوليا يعقد ب�شكل دوري كل عامني.وي�سعى امل�ؤمتر يف جدول �أعماله �إىل زيادة حلقات النقا�ش لتكثيف التوا�صل بني املحا�ضر
وامل�ستمعني� ،إىل جانب وجود ور�ش عمل.ومن اجلدير بالذكر �أن �أكرث من �25ألف زائر توافدوا على موقع امل�ؤمتر على الإنرتنت
وهوwww.anesthesia-ngha.org :

م�ؤمتر عاملي لطب الأ�سنان
الدكتور غالب غوريل تخ�ص�ص جتميل
وترميم الأ�سنان من تركيا ،والدكتور
جيليانو ماينو تخ�ص�ص تقومي الأ�سنان
من �إيطاليا ،وتت�ضمن �أن�شطة امل�ؤمتر
ً
معر�ضا م�صاحبًا على م�ساحة تتجاوز
 1000مرت مربع وت�شارك فيه م�ؤ�س�سات
و�شركات حملية وعاملية بعر�ض �آخر
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امل�ستجدات يف جمال طب الأ�سنان من
�أجهزة ومعدات ومواد.وتقام على هام�ش
امل�ؤمتر �أكرث من ثماين ور�ش عمل يف جمال
عالج اجلذور الأ�سنان وزراعة الأ�سنان
وتقومي الأ�سنان وترميم وجتميل الأ�سنان
وتركيبات الأ�سنان بالإ�ضافة �إىل ور�ش
�أخرى لأخ�صائيي �صحة الأ�سنان .

انطالق حملة التوعية بالدرن
وقال �إن ال�ش�ؤون ال�صحية ت�ستهدف من هذه احلملة التوعية بهذا املر�ض و�أنواعه
وكيفية الوقاية منه مع بيان �أهمية تناول الأدوية بانتظام كما ي�صفها ويحددها
الطبيب املخت�ص.وتابع �أن احلملة تهدف � ً
أي�ضا �إىل تعريف املجتمع ب�أهم �أنواع هذا
املر�ض مثل الدرن املقاوم للأدوية والدرن �شديد املقاومة للأدوية وتوعيته بكيفية
الإ�صابة بهما وطرق عالجها ،وكذلك رفع درجة وعيه ب�أهمية نظافة البيئة واملرافق
العامة ف�ض ًال عن النظافة ال�شخ�صية والتغذية ال�صحية قبل فرتة الإ�صابة و�أثناءها.
ون َّبه الأ�ستاذ احلمادي �إىل �أن عدم التزام املري�ض بالربنامج العالجي الذي يحدد له
الطبيب �سي�ؤدي �إىل �إ�صابته بالدرن املقاوم للأدوية �أو الدرن �شديد املقاومة للأدوية،
وبنا ًء على ذلك نحر�ص على �إخ�ضاع جميع �أفراد العائلة للك�شف عندما تتبينَّ �إ�صابة
�أحدهم باملر�ض ومن ثم �إعطاء الأدوية املنا�سبة منعًا النت�شاره بينهم.

تعاون بني جامعة جورج
وا�شنطن وكليات الطب
الدكتور غالب غوريل تخ�ص�ص جتميل
وترميم الأ�سنان من تركيا ،والدكتور
جيليانو ماينو تخ�ص�ص تقومي الأ�سنان
من �إيطاليا ،وتت�ضمن �أن�شطة امل�ؤمتر
ً
معر�ضا م�صاحبًا على م�ساحة تتجاوز
 1000مرت مربع وت�شارك فيه م�ؤ�س�سات
و�شركات حملية وعاملية بعر�ض �آخر
امل�ستجدات يف جمال طب الأ�سنان من
�أجهزة ومعدات ومواد.

نب�ض اجلامعة
امل�شرف العام :

�أ.د .يو�سف العي�سى

مديرو التحرير :

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

التحرير:

�أ� .إبراهيم ال�صايف

�إخراج:

�أ .عمرو ال�شربيني

للتوا�صل:

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

بريد �إلكرتوين:

ksaunp@ksau-hs.edu.sa
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اجلماعية في أداء منظمات العمل
يحتل العمل اجلماعي
(تكوين فرق العمل)
مكانة كبرية يف عقول
املديرين الذين يعملون
بنظام الإدارة الذاتية،
وهي مكانة متميزة يف
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات املتقدمة �سواء
يف املجال الإداري البحت
�أو الإداري التقني.
لذا ف�إن القدرة على
بناء فريق عمل ناجح يع ُّد مهارة �أ�سا�سية يتميز بها مديرو
امل�ستقبل .ون�ستعر�ض هنا بع�ض النقاط للتعريف بـ (العمل
اجلماعي):
�أو ًال :بناء الفريق :عملية خمططة لتكوين جماعة مندجمة
ملتزمة قادرة على �أداء مهام معينة وحتقيق �أهداف حمددة
عرب �أن�شطة متعاونة ومتفاعلة.
ثانياً� :أنواع الفرق :اللجان ،فريق مبهام حمددة ،فريق اجلودة،
فريق امل�شروعات.
ثالثاً :مزايا الفرق :من �أهم حماورها :حت�سن طرق الو�صول �إىل
الهدف يف املنظمة ،توليد بدائل و�أفكار ابتكارية ،ت�ضافر اجلهود
والتعاون لتحقيق الهدف ،حت�سن االت�صاالت و�أ�ساليب اتخاذ
القرارات ،اال�ستثمار اجليد لأع�ضاء الفريق ،تعميق (مهنيته)
وجودة تخ�ص�صه ،االنفتاح واال�ستعداد لتحمل املخاطر التي
تواجه املنظمة ،تثبيت القيم الإيجابية بني �أع�ضائه كال�صدق،
الثقة ،االنفتاح.
رابعاً� :سمات الفريق الفعال:
يكون الفريق فعا ًال �إذا حقق م�ستوى عالياً من الأداء و�أجنز
الأهداف والفعاليات املحددة بكفاءة ،وحافظ على موارده

الب�شرية «الأع�ضاء»
بتهي�أتهم وحتفيزهم ورفع
م�ستوى ر�ضاهم .وبذلك
يكت�سب �سمات ت�شمل :ر�ؤية
و�أهداف وا�ضحة (�أي
الغايات التي يتعني عليه
�إجنازها) ،و�إمياناً بقيم
ال�صدق والثقة واالحرتام
املتبادل ،والتزاماً عالياً
ب�أهدافه ومهمته� ،إىل جانب
توفر الكفاءة من حيث
امل�ستوى العلمي للأع�ضاء واملوارد وال�صالحيات التي يحتاجها
واملعارف لإجناز مهمته ،وم�ستوىً عال من التعاون و االت�صال
املفتوح من حيث احل�صول واالطالع على املعلومات،مع وجود
تغذية مرتدة بناء ًا على عمل كل ع�ضو من �أع�ضائه ،والتفكري
الإبداعي واالبتكاري وتقدمي الأفكار اجليدة من الأع�ضاء.
خام�ساً :معوقات بناء الفريق الفعال:
�أحيا ًنا ال تعمل فرق العمل بالفعالية املطلوبة ،وقد تخرج
عن ال�سيطرة وتبدو عليها مظاهر الفو�ضى وعدم االن�ضباط،
وت�سبب ً
خلطا بني عمل ع�ضو الفريق اليومي وعمله مع
جمموعته ،ويرجع ذلك لأ�سباب منها :ت�شجيع الثقافة التنظيمية
ال�سائدة يف املنظمة على العمل الفردي والتناف�س ،وعدم اقتناع
الإدارة العليا ب�أ�سلوب فرق العمل ،تركيز املنظمة على �إجناز
املهام دون االهتمام بامل�شاعر والعالقات الإن�سانية،و عدم
توفر قائد للفريق ميتلك معرفة ومهارات ت�ساعده على بناء
فريق فعال ،وف�شل املنظمة يف ا�ستغالل جهود الفريق ،عدم
االختيار ال�سليم لأع�ضاء الفريق ،و�أخري ًاعدم تلقي الأع�ضاء
قد ًرا تدريب ُّيا كافيًا.
خالد حممد الثنيان االدارة املالية

كيفية تنظيم وإدارة جلسات عصف الذهن
•ال �أحد ي�صدر �أحكامًا على الآراء.
•الرتحيب بكل الأفكار املطروحة.
•ت�شجيع الأفكار الأكرث طموحً ا
•مزيد ومزيد من الأفكار ي�ؤدي للجودة املطلوبة.
•ت�شجيع تزاوج الأفكار ي�ؤدي �إىل اجلودة املطلوبة.
•حماولة جتنب تعليقات الأع�ضاء بكيف وملاذا.
•�إعطاء الوقت الكايف للمتحدث.
•ت�شجيع روح الدعابة واملرح.

مقابلة
التوظيف
عندما جتري مقابلة مع �أحد املتقدمني
لاللتحاق باجلهاز الذي تعمل فيه �إليك
هذه الأ�سئلة لت�ساعدك يف احل�صول
على معلومات قد ال يبادر املتقدم �إىل
تزويدك بها:
 ما هي �أكرث اجلوانب التي حتبها يف عملكال�سابق (هذا ال�س�ؤال يك�شف مدى �إملام
املر�شح بعمله �أو مدى ا�ستمتاعه به).
 كيف عملت على تطوير عملك ال�سابق؟(هذا ال�س�ؤال الختبار جانب الإبداع).
�صف �أف�ضل �شخ�ص عملت معه �أو له؟
(هذا ال�س�ؤال ملعرفة القدرة على التفاعل
مع الآخرين).
 �صف بع�ض امل�شكالت التي �أدت �إىلالقيام ب�أعمال �إ�ضافية من وقتك اخلا�ص
(هذا ال�س�ؤال الختبار االلتزام بالأداء
اجليد).
 ملاذا حتاول ترك عملك ال�سابق؟ (الختبارال�شخ�صية واملو�ضوعية).
 ما ر�ؤيتك للم�ساعدة التي تتوقعها منجهازنا؟ (هل �ستكون �إجابتك متطرفة؟
بحيث يطلب الكثري �أو العك�س حيث
يطلب ال �شيء).
امل�صدرcommunication :
Briefings
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•و�ضع نظام جيد لت�سجيل اجلل�سات.
•ا�ستعداد لتقدمي بع�ض مثريات النقا�ش عندما ترتكز
املناق�شة على جانب واحد.
•اال�ستعانة ببع�ض املبادرات الإدارية التي ت�شجع الأفراد
على قراءة �أفكار الآخرين وعر�ضها بر�ؤية �أخرى.
•ا�ستخدام كروت �أو لوحة لت�سجيل الأفكار ،والطلب من
امل�شاركني �ضرورة امل�شاركة بفكرة جديدة.
د .حممد عبد الغني هالل

تعريفات
�إدارية

ج�ســر من الأفكــار

�إن و�ضع تعريف حمدد و�شامل مل�صطلح
الإدارة هو من الأمور ال�صعبة ال�شائكة ،
لأن الإن�سان بطبعه كائن ديناميكي ومتطور
ومتغري ،بالإ�ضافة �إىل الت�أخر الكبري يف
االهتمام بعلم الإدارة وبنائها النظري،
وتعدد العلوم التي تدر�س الإدارة وكل
علم �أو مدر�سه تدر�س الإدارة من الزاوية
يوسف القبالن*
اخلا�صة بها وبالتايل تتعدد التعريفات.
و ُتع َّرف الإدارة ب�أنها:
•حتديد ما يجب �أن يقوم به العاملون النجاح هو تكامل جمموعة من العوامل املتعلقة باملعرفة والرتبية والتجارب
من اجل حتقيق الأهداف املحددة ثم والقدرات ال�شخ�صية التي تتمثل يف م�ستوى الذكاء والقدرات واملواهب ،وتكتمل
الت�أكد من �أنهم ي�ؤدون ذلك ب�أف�ضل تلك العوامل بتوفر البيئة املحفزة على النجاح .ويف بيئة العمل يف كل مكان كثري من
الناجحني الذين كانت بدايتهم �ضعيفة ـ وهذا �أمر طبيعي ـ �أي �أن الإن�سان يبد�أ من
الطرق واقل التكاليف.
•حتديد الأهداف املطلوب �إجنازها �أول ال�سلم ثم يوا�صل مع توفر الإرادة �صعود �سلم النجاح ،وينتقل من مرحلة �إىل
وتخطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه �أخرى حتى ي�صل �إىل النجاح .عندما يفعل ذلك يحث له االفتخار بتلك البداية ،فهي
ورقابة جهود املر�ؤو�سني لتحقيق و�إن كانت �ضعيفة �أو كان ميار�س فيها �أعما ًال ال حتظى بالتقدير االجتماعي ف�إنها
ال تعد نقي�صة و�إمنا هي على العك�س من ذلك عالمة من عالمات التميز وجتربة من
هذه الأهداف ب�أق�صى كفاءة.
•تنظيم ا�ستخدام املوارد املادية حق �صاحبها افتخار بها .وينظر البع�ض ـ مع الأ�سف ـ �إىل تلك البداية نظرة �سلبية
واملالية والب�شرية من اجل حتقيق ويعتربها نقطة �ضعف يف ال�سرية الذاتية ،ف�إذا �س�ألته :ما ر�أيك يف فالن؟ �أجاب :هذا
كان كذا وكذا! وك�أن الإن�سان يولد ويف يده �شهادة تفوقه وجناحه ،ولو كان كذلك؛
�أهداف حمددة.
•�إجناز الأ�شياء والو�صول �إىل الأهداف ملا حق له �أن يفتخر مبا يحقق.
الإن�سان �إ ًذا لن ي�ستطيع حتقيق النجاح دون �إرادة وعمل جاد و�أهداف وا�ضحة ،مع
من خالل الآخرين.
•قيادة جمموعة من الأفراد للو�صول �إىل تطوير م�ستمر لتجاربه وقدراته ،ف�إن حقق النجاح؛ ف�إنه ال يكتفي بذلك ،بل يحر�ص
هدف حمدد ب�صرف النظر عن طبيعة على موا�صلة النجاح .مثل هذا الإن�سان هل يعيبه �أنه بد�أ من �أدنى درجات ال�سلم �أم
يزيده ذلك �شر ًفا وافتخا ًرا؟ هناك بالطبع من يخت�صر امل�سافة ويقفز درجات ال�سلم
�أو م�شروعية هذا الهدف.
•حتديد الأهداف املطلوب تنفيذها �إىل �أعلى دون تدرج يف ال�صعود ،وهذا يح�صل لأ�سباب مو�ضوعية وغري مو�ضوعية،
وتخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة �أما الأ�سباب املو�ضوعية فهي �أن يكون لدى ال�شخ�ص مواهب وقدرات ،وتتوفر له
وتن�سيق وتنمية جهود ومهارات الظروف التي ي�ستثمر فيها تلك املواهب والقدرات� ،أي �أنه وجد البيئة املالئمة
العاملني من اجل تنفيذ هذا الهدف .يف الوقت املنا�سب .وباملقارنة ف�إن التقدم العلمي والتقني يف كافة املجاالت �أوجد
•والإدارة كعلم هي جمموعه من ظرو ًفا �أف�ضل جلذب وا�ستثمار القوى الب�شرية وتطوير قدراتها املعرفية والإدارية،
املبادئ والأ�س�س والقوانني والنظريات واكت�شاف املهارات ب�صورة مبكرة واحتوائها وتنميتها عن طريق التعليم والتدريب
اخلا�صة بقيادة وتوجيه جهود وفر�ص العمل املتنوعة� .أما الذين يح�صلون على الفر�ص لأ�سباب غري مو�ضوعية
و�أن�شطة املر�ؤو�سني نحو حتقيق فقد يحققون النجاح �إذا كانوا ميتلكون �أدواته ،وقد ي�ضيعون تلك الفر�ص لأنهم
مل ي�صلوا �إىل مرحلة اال�ستعداد النف�سي والفكري واملهني ال�ستثمارها ،وبالتايل قد
هدف حمدد.
•والإدارة كفن هي جمموعه من املهارات يكون النجاح بالن�سبة لهم م�ؤقتاً.
والقدرات واملواهب واخلربات التي النجاح ال ي�أتي من فراغ ،والذي ال ميتلك مقوماته لن ي�ستطيع حتقيقه و�إن توفرت
يكت�سبها املديرون من واقع املمار�سة له الفر�ص ،وكم هي كثرية �أ�سباب النجاح؛ ولكن من �أهمها توفر الرغبة والر�ؤية
والأهداف والتخطيط املنظم من �أجل الو�صول �إليها مهما كانت ال�صعاب
الفعلية واخلربة العملية.
*املراجعة الداخلية
امل�صدر :املوقع الربونزي 					

قيـــــــــــا�س الأداء

يتحدد قيا�س الأداء على النجاح من الف�شل
عن طريق القرب والبعد من مقيا�س كل منهما
 ،والإداريون الذين يهملون عمليات قيا�س
الأداء هم �أقرب �إىل الف�شل يف العملية الإدارية
التطبيقية منهم �إىل النجاح� ،أما الناجحون
فيهتمون ب�شكل ملحوظ باملقايي�س املختلفة
التي ميكن اال�ستفادة بها يف تقدم الأداء
.فقيا�س الأداء �إذن هو املقيا�س ال�صحيح
الذي يتحدد من خالل جمع جميع العوامل
امل�ؤثرة يف التقدم نحو الهدف ،وقيا�س قدرة
كل واحد منها على حدة ثم القيا�س اجلمعي
قيا�سا �شام ًال
لها ثم قيا�س النتيجة ال�صحيحة بعيدًا عن العوامل الوهمية التي قد تطفو على ال�سطح ،وبحيث يكون ذلك املقيا�س ً
للعمليات احل�سابية واالجتماعية وال�شخ�صية والإعالمية وغريها من جوانب العمل املختلفة  .وال �شك �أن عملية قيا�س الأداء هي
عملية �أ�سا�سية من العمليات الإدارية ال تقل قد ًرا بحال عن العمليات الإدارية الأخرى كاتخاذ القرار وبناء فريق العمل وغريها،
ومن ثم لزم و�ضعها كخط عري�ض من اخلطوط العري�ضة مل�ؤ�س�سة ما تريد �أن حتقق من جناحات خمتلفة يف جوانب معينة.
والأعمال التي تعتمد على ع�شوائية القيا�س �إذا كانت موجودة �أعمال ال ت�شعر بالتقدم والإجناز وكذلك فهي جتعل الإدارة
تخفي ر�أ�سها يف الرمال حتى ال ترى مدى الت�أخر والف�شل الذي يغلب على الظن وجوده  .ون�سوق مثا ًال لتو�ضيح مفهوم قيا�س
الأداء :يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الإنتاجية بعد تقييم امليزانية العمومية لها  ..ات�ضح �أن هناك ن�سبة �أرباح تقارب اخلم�سني باملائة
� % 50سنويًا ،وقد �سعد اجلميع بذلك �سعادة غامرة ،ولكن الذي مل يتم �سعادتهم �أن قام �أحد الإداريني الأذكياء يف �إحدى
االجتماعات و�أخربهم بخرب غري �سار �:أخربهم �أن هذه الن�سبة من الأرباح ن�سبة وهمية ال تعرب عن مدى النجاح الذي قاموا
به �إذ �أن هذه الن�سبة كانت نتاجً ا الرتفاع �أ�سعار العملة ،و�أن هذه ال�شركة كان لديها خمزو ًنا كبريًا من الب�ضائع ،وبارتفاع
�سعر العملة ارتفع ثمن املخزون فزادت ن�سبة الأرباح مع عوامل �أخرى �أطال يف ذكرها �ضيعت ال�سعادة من عيون العاملني
على ذلك املقيا�س الكاذب الذي قيموا به �أداءهم .
وهناك عالقة قوية بني و�ضع خطط العمل واعتمادها للتطبيق وبني نتائج مقايي�س الأداء املختلفة ،ذلك �أن تلك املقايي�س تعترب
كخريطة ر�سم وا�ضحة ملدى القدرة على حتقيق القرب �أو البعد من هدف معني ،و�إذا كانت خطة العمل يجب �أن تراعى و�ضع
�أهداف ميكن حتقيقها ،ف�إنها بالتايل �ستحتاج �إىل قيا�س الأداء لتحديد ذلك بالدقة املطلوبة.
امل�صدر :املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�شرية

يف معنى النجاح

املراجعة الداخلية ت�ستكمل
مراجعة اللجان وحتديثها
املراجعة الداخلية معنية بعدة مهام
�إدارية وتطويرية لكل مرافق ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني ،ومن �ضمن
م�س�ؤولياتها احلفاظ على قاعدة بيانات
معلوماتية �إلكرتونية ممتازة �ضما ًنا لأن
تعمل جلان ال�ش�ؤون ال�صحية ـ بجميع
م�س�ؤولياتها ـ على حتقيق الأهداف
املحددة لهاـ ومتابعة تفعيل قرارات
ت�شكيلها هي نف�سها ومتابعة �سري �أعمالها
منذ ت�شكيلـــــها وحتى نهاية �أعمالها.
ويف هذا الإطار فقــــد �أنهت املراجعة
الداخلية م�شروع حتديث وتقييم �أداء
ون�شـــاط كافــة اللجــــــان التابعــــة
لل�ش�ؤون ال�صحية من خالل تكليف فريق
منها ملراجعة وتقييم وحتديث اللجان
املعنية ،وم�شروع املراجعة والتقييم
ي�ستهدف التقييم والتحديث وو�ضع
�آلية للمتابعة والتغذيـــــة الراجعــة
وو�ضع قاعدة بيانات �إلكرتونية تغذي
كل ن�شاطات اللجان ،وقاعدة بيانــــــــات
ت�ضمـــــن عدم ازدواجية مهام اللجان
امل�شكلة.
وقد �أُ�صدَر العدد العا�شر من فهر�س
اللجان ال�سنوي الذي يت�ضمن:
•قوائم جميع اللجان بالت�سل�سل

الرقمي اخلا�ص بكل جلنة مع
الأخذ يف االعتبار �أن الت�سل�سل
املوجود يتبع الإدارات التنفيذية
املذكورة �أعاله.
•قوائم ب�أ�سماء ر�ؤ�ساء جميع اللجان
الفعالة على �أ�سا�س الت�سل�سل
الهجائي بالإ�ضافة على م�سميات
تلك اللجان التابعة لكل رئي�س،
وينطبق هذا على قائمة �أع�ضاء
اللجان كذلك.
•قوائم ب�أ�سماء جميع اللجان غري
الفعالة ورقمها وكيفية انتهاء
فعاليتها ك�أن تكون اللجنة ـ على
�سبيل املثـــال ـ قد حققــت �أهدافهـــا
�أو قدمــت تقريرهـا النهائـي..
�إلخ.
ويت�ضمن الفهر�س ن�سخة من �إر�شادات
ال�سيا�سات الإدارية والتنظيمية بلجان
ال�ش�ؤون ال�صحية التي تهدف �إىل �إعطاء
فكرة جلميع �أع�ضاء اللجان بقواعد
و�سيا�سات �إن�شاء مثل تلك اللجان يف
كل مرافق ال�ش�ؤون ال�صحية بالإ�ضافة
�إىل تقدمي �أرقى اخلدمات الطبية عرب
�إجناز وحتقيق ما هو مطلوب من تلك
اللجان.
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امل�شاريع ال�صحية اجلديدة مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة
يتوا�صل العمل الآن يف ا�ستكمال العديد من امل�شروعات ال�صحية مبدينة امللك عبد
العزيز الطبية بجدة التي تف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز ـ حفظه اهلل ـ بو�ضع حجر الأ�سا�س لها ،وتتمثل يف مركز �أمرا�ض وجراحة
القلب ومبنى العيادات اخلارجية ووحدة احلروق وتو�سعة مبنى مركز الأمرية
نورة بنت عبد الرحمن للأورام و�إن�شاء وحدة زراعة نخاع العظم وتو�سعة ق�سم
الطوارئ وغرف العمليات.
مركز طب وجراحة القلب
�شهد مركز طب وجراحة القلب ـ الذي �أن�شئ عام 1983م ـ تطو ًرا حمدودًا يف نوعية
االجهزة غري التدخلية التي مل تغط ـ رغم تكامل نوعيتها ـ من�سوبي احلر�س الوطني
وذويهم الذين و�صل عددهم �إىل � 150000شخ�ص موزعني بني جدة و�إ�سكان الطائف
واملدينة املنورة وينبع ،هذا عدا املراجعني من غري قطاع احلر�س الوطني .ففي
عام 2004م كان عدد املراجعني لعيادات القلب اخلارجية  2991مراجعًا؛ بينما
كان عدد املر�ضى املنومني ً 322
مري�ضا� ،أجريت لهم � 3000أ�شعة تلفزيونية للقلب،
 235فح�ص �ضغط القلب لـ � 24ساعة 190 ،فح�ص جهد على ال�سري 310 ،فح�ص
لنب�ضات القلب لـ � 24ساعة 2900 ،تخطيط للقلب 15 ،تخطيط من بعد.
وكانت خدمات القلب مقت�صرة على احلاالت غري التدخلية يف حني �أحيل �إىل م�ست�شفى
امللك فهد الع�سكري  190حالة لإجراء ق�سطرة ل�شرايني القلب �أو عملية ل�صمامات
القلب �أو درا�سة كهربية القلب .واحلاجة �إىل مثل هذه اخلدمة م�ستمرة ،وح�سب
التوزيع ملن�سوبي احلر�س الوطني؛ ف�إن االحتياج للتدخل الت�شخي�صي �أو العالجي
للقلب �سي�صل اىل  525حالة يف ال�سنة .و�سيقدم املركز خدماته للحاالت القلبية غري
التدخلية� ،إ�ضافة �إىل ق�سطرة �شرايني القلب ،تغيري ال�صمامات ،درا�سة كهربية
القلب يف خدمة مميزة غري ورقية عن طريق نظام �إلكرتوين متكامل لتخزين وحتليل
فحو�صات القلب املختلفة .و�ستمتد فائدة امل�شروع لت�شمل ـ ب�إذن اهلل ـ مناطق مكة
نق�صا يف خدمات القلب .ومن
املكرمة واملدينة املنورة والطائف التي تعاين جميعها ً
املتوقع �أن يكون املركز حمل اهتمام لكثري من املقيمني غري ال�سعوديني �أو احلجاج
املرحتلني كمرجع للحاالت الطارئة� ،أو مرجعًا للحاالت املزمنة عن طريق الدفع
املبا�شر .وتتوا�صل اجلهود على قدم و�ساق لتطوير اخلدمات احلالية لتكون نواة
�صاحلة للمركز ،وج�س ًرا خلدمات �أكرب ،كما بد�أ التخطيط ليتوىل �إدارته بالكامل �أطباء
وفنيون �سعوديون .وبجانب ذلك �سيوفر وظائف عديدة وبعثات علميــة يف تخ�ص�صات
متعددة ،خا�صة و�أن م�شرفيه اكت�سبوا خربات وا�سعة من مراكز القلب املحلية
والعربية والربيطانية والكندية ،و�أخرى مميزة يف جمال اجلودة والنوعية.
مركز العيادات اخلارجية
�أ�صبح �إن�شاء مركز للعيادات اخلارجية �ضرورة ملحة بعد الزيادة املطردة يف
اعداد املر�ضى والتي و�صلت اىل  200.000مري�ض عام 2004م بعد �أن كانت حوايل
 100.000مري�ض عام 2000م ،ومع زيادة عدد مر�ضى الأورام يف مركز الأمرية
نورة للأورام زادت �أعداد املر�ضى يف العيادات اخلارجية عمومًا ،و�أ�صبحت امل�ساحة
املخ�ص�صة �ضيقة ال�ستقبال هذا العدد الكبري من املر�ضى ،لذا فان املركز اجلديد
�سيمكن امل�ست�شفى من ا�ستقبال مايزيد عن  300.000مري�ض �سنويا مع القدرة على
تقدمي كافة اخلدمات امل�ساندة من عيادات التغذية والت�أهيل والتثقيف وغريها .
تو�سعة طبية كربى جلميع مرافق الطوارئ
ي�ستقبل ق�سم الطوارئ مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة �سنويًا ما يزيد عن

 65الف مري�ض يف خمتلف احلاالت احلرجة واملتو�سطة .وبد�أت
التو�سعة الطبية الكربى جلميع مرافق الطوارئ لت�شمل املناطق
الأ�سا�سية جلميع احلاالت ،مراعية حترك املر�ضى ب�سهولة،
و�سيكون عدد اال�سرة بعد التو�سعة  32قابلة للزيادة م�ستقب ًال.
ومن املتوقع زيادة عدد املر�ضى بعد اكتمالها �إىل ما يقارب 85
�ألف مري�ض �سنويًا.
طب الطوارئ عبارة عن تخ�ص�ص �شامل له �أهمية كربى ،ومع
دخول ع�صر التامني ف�إن هذا التخ�ص�ص ُيع ُّد من التخ�ص�صات التي
تطالب بها دائما �شركات التامني ،وق�سم الطوارئ ي�أخذ على عاتقه
حتقيق الزيادة يف �سعودة هذا املجال حيث يوجد ا�ست�شاريون
�سعوديون �أنهوا تدريبهم يف كندا ،كذلك اب ُتعث �سبعة �أطباء �إىل
كندا للتدريب على هذا التخ�ص�ص .ويعمل بالق�سم حاليا « »17
طبيبا اخ�صائيا و « »4ا�ست�شاريني و « » 30ممر�ض وممر�ضة،
ولقد حقق هذا الق�سم العديد من الإجنازات الطبية ،فهو �أول
ق�سم خارج مدينة الريا�ض للتدريب يف برنامج الزمالة ال�سعودية
يف طب الطوارئ ،وتبنى عقد �أول م�ؤمتر طبي عن طب الطوارئ
بالقطاع الغربي.
ومن الإجنازات ابتعاث م�سعفني للتدريب للعمل بق�سم الإ�سعاف ما
قبل امل�ست�شفى لأن �أهمية عالج احلوادث تقوم على معرفة وخربة
طبيب الإ�سعاف عندما ي�أتي �إليه املري�ض ،فحوادث ال�سيارات عامة يجب فيها
االهتمام �أوال بالوقاية وكذلك عملية وجود املري�ض يف ال�ساعة الأوىل يف الإ�سعاف،
وال�ساعة الأوىل متعارف عليها عامليا ب�أنها ال�ساعة الذهبية يف عالج عمليات احلوادث،
وهي تتطلب وجود �شخ�ص متدرب وعلى معرفة بكيفية التعامل مع احلالة .ويتوفر
بق�سم الطوارئ �أحدث االجهزة الطبية املطلوبة جلميع حاالت الطوارئ ك�أجهزة
املالحظة الل�صيقة  ،والعمليات اجلراحية ال�صغرى و�أجهزة التنبيب الهوائي املعتاد
منها وال�صعب  ،وكذلك �أجهزة الإنعا�ش القلبي الرئوي  ،التنف�س ال�صناعي وبقية
الأجهزة امل�ساندة .
تو�سعة مركز نورة بنت عبدالرحمن الفي�صل لالورام
ً
�ضغطا متزايدًا من املر�ضى حيث ازدادت
ي�شهد مركز الأمرية نورة للأورام حاليًا
الأعداد منذ افتتاحه عام 2000م ب�صورة م�ضطردة ،فقد بد�أ عامه الأول بـ 500
مري�ض جديد �سنويًا؛ ارتفع العدد �إىل  2500مري�ض يف العام 2004م  ،الأمر الذي
�أدى �إىل ازدياد ال�ضغط على حركة التنومي ،و�أ�صبح مر�ضى الأورام ينتظرون
�أيامًا طويلة من �أجل احل�صول على �سرير لدخول امل�ست�شفى ،ورغم وجود 60
�سري ًرا خم�ص�صة ملر�ضى الأورام؛ ف�إنها دائما م�شغولة بن�سة  ،%100لذلك كان
لزاما النظر �سريعً ا �إىل تو�سعته وتزويده بـ � 40سري ًرا ملواكبة هذه الزيادة علما
ب�أنه يقدم خدمات طبية ت�شمل العالج الإ�شعاعي والكيميائي واجلراحي ب�صورة
متكاملة� ،إ�ضافة �إىل اخلدمات امل�ساندة الأخرى كعالج احلاالت املتقدمة وتخفيف
الآالم و�إعادة الت�أهيل وغريها .
وحدة زراعة نخاع العظم
بد�أت مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س الوطني بجدة اال�ستعدادات لإن�شاء
وحدة زراعة نخاع العظم مبركز الأمرية نورة بنت عبدالرحمن بن في�صل �آل �سعود
للأورام ،وبذلك تكتمل اخلدمات الطبية املقدمة ملر�ضى الأورام باملركز ،حيث �أ�صبح

من املمكن تبديل �أو زرع خاليا العظم عالجً ا �شائعًا لأمرا�ض متنوعة ت�صيب االطفال
والبالغني على �أ�سا�س �أنه العالج الوحيد لأمرا�ض خبيثة وغري خبيثة كانت حتى
وقت قريب م�ستع�صية ،وقد زاد عدد املر�ضى الذين مت عالجهم بهذا النوع من العالج.
وتنوعت �أنواعه وم�صادره وحت�سنت نتائجه ب�سبب ازدياد اخلربة واملعرفة بهذا
العالج بحيث ميكن الآن احل�صول على اخلاليا اخلا�صة ،لي�س من نخاع العظم
فح�سب؛ بل من الدم� ،أو حتى من حبل ال�صرة عند الوالدة ،وهذه اخلاليا لها قابلية
على تكوين خاليا جديدة عند �إعطائها للم�صاب عن طريق الوريد قت�ستقر يف نخاع
العظم لتكون بذلك خاليا جديدة  .والأمرا�ض التي ميكن معاجلتها بوا�سطة زرع �أو
تبديل نخاع العظم متنوعة وكثرية ،وت�شمل �إمرا�ض الدم و�أمرا�ض وراثية �أخرى،
و ُيع ُّد زرع نخاع العظم العالج ال�شايف الوحيد ملر�ض �ضمور �أو عدم فعالية النخاع
ال�شديد ،وت�صل ن�سبة النجاح �إىل � .%80أما مر�ض فقر دم البحر الأبي�ض املتو�سط
(الثال�سميا) الأكرث انت�شارا يف املنطقة؛ فيمكن ال�شفاء منه بن�سبة  %90بوا�سطة
تبديل نخاع العظم للم�صاب ،وذلك ب�أخذ خاليا من �أحد �إخوة �أو �أخوات امل�صاب
وكذلك احلال يف بع�ض حاالت فقر الدم املنجلي و�أمرا�ض وراثية �أخرى وغالبا ما
تكون قاتلة �إذا مل تعالج.
وب�إن�شاء هذه الوحدة املتخ�ص�صة يف زراعة نخاع العظم مبركز الأمرية نورة اكتملت
جميع املرافق العالجية احليوية لت�شمل �أورام الكبار و�أورام الأطفال والأورام
الإ�شعاعية والرعاية التلطيفية و�أورام الن�ساء.
وحدة احلروق
�ستكون هذه الوحدة منف�صلة جمهزة جتهيزا عاليا على �أحدث طراز وح�سب املوا�صفات
العاملية ،وت�شتمل على خم�س غرف للمر�ضى مع غرفة عمليات ،ومن املتوقع �أن
ت�ستقبل جميع حاالت احلروق املعقدة والكبرية خا�صة لعدم توفر وحدة مماثلة
على م�ستوى املنطقة الغربية كلها ،و�سيتم توفري طاقم طبي ومتري�ضي و�إداري على
�أعلى امل�ستويات لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الطبية ،حيث ت�شري الإح�صائيات �إىل تنومي
َ
مري�ضا باحلروق مب�ست�شفى امللك خالد خالل ال�سنتني ون�صف املا�ضيتني.
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في مدينة امللك عبد العزيز الطبية

٪ 85من مر�ضى الف�شــــــل الكلــــوي حالتهــــم ال�صحيـــــة متقدمــــــة
الف�شل الكلوي ..مر�ض ع�صري تزايدت
معدالته بني خمتلف �شرائح املجتمع
ال�سنية املتقدمة،
خا�صة بني �أفراد املراحل ِّ
وا�ستلزم ذلك تنا�سب اخلدمات املقدمة
ملر�ضى الف�شل الكلوي مع تطور العلوم
وتقنيات الع�صر.
وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن عدد امل�صابني
بالف�شل الكلوي يف اململكة العربية
ال�سعودية يف ازدياد وا�ضح ،وترجع
هذه الزيادة �إىل �سببني رئي�سيني هما:
زيادة معدل حياه الفرد (ذلك �أن معدل
حدوث الف�شل الكلوي يرتفع مع زيادة
العمر) والزيادة الهائلة يف مر�ض ال�سكر
الذي يعترب الق�صور الكلوي �أحد �أهم
م�ضاعفاته..
ويف هذا التقرير ي�ستعر�ض ق�سم �أمرا�ض
وزراعة الكلى – �إدارة الباطنة مدى التقدم
واخلدمات املتطورة يف مدينة امللك عبد
العزيز الطبية باحلر�س الوطني ملر�ضى
الف�شل الكلوي.
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�أعلى معدالت اجلودة املمكنة،
وحتر�ص على تقومي م�ستوى
تنامي الأعداد خالل  14عامًا
هذه اخلدمات بانتظام مبا يف
وتو�ضح ال�صورة البيانية �أدناه
ذلك ما تقدمه ملر�ضى الف�شل
معدالت هذه الزيادة ا�ستجابة
الكلوي ،وت�ضاهي نتائج الديلزة
لهذه احلاجة امللحة ،ولتقدمي
الدموية يف املدينة نتائج املراكز
الإمكانات الت�شخي�صية والعالجية
املتقدمة يف الواليات املتحدة من
املتقدمة ملر�ضى الف�شل الكلوي؛
حيث م�ستوى �أداء وكفاءة عالج
فقد قامت اخلدمات ال�صحية
الديلزة ،كفاءة عالج فقر الدم
للحر�س الوطني برتقية خدماتها
لدى ه�ؤالء املر�ضى و�صحتهم
املقدمة لهذه ال�شريحة من املر�ضى
الغدائية،وكذلك قلة معدل
ك ًّما وكي ًفا.
الوفيات بينهم بف�ضل اهلل.
وهناك زيادة م�ضطردة يف عدد
ولعل هذه النتائج تنعك�س �إيجاباً
مر�ضى الف�شل الكلوي الذي يتلقون
على العدد الكبري من مر�ضانا،
العالج بالديلزة الدموية ،وعدد
خا�صة و�أن �أحد البحوث التي
جل�سات الديلزة خالل ال�سنوات
�أجريناها قد بينَّ �أن  ٪85منهم
الثماين املا�ضية يف مدينة امللك
اعتربوا حالتهم ال�صحية جيدة،
عبد العزيز الطبية بالريا�ض مع
جيدة جد ًا �أو ممتازة .
خدمات عالية اجلودة
العلم ب�أن هذا العالج يف املدينة مبنى على عن طريق الديلزة الربيتوية وكذلك عن
�أحدث الطرق الطبية و�أجودها ،وتقوم طريق زراعة الكلى من متربعني �أحياء ت�سعى مدينة امللك عبد العزيز الطبية ومما يعك�س �إيجابية ومتانة الرتابط
بالريا�ض �إىل تقدمي خدماتها وفق الأ�سرى يف جمتمعنا ت�أكيد �أكرث من %80
املدينة �أي�ضاً بعالج مر�ض الف�شل الكلوي ومتوفيني.

من مر�ضى الديلزة الدموية لدينا �أنهم
ال يعتربون م�صدر عبء على عائالتهم.
وتتوىل املدينة الطبية �أي�ض ًا عالج
مر�ضى الف�شل الكلوي عن طريق الديلزة
الربيتونية ،وكذلك عن طريق زراعة الكلى
من متربعني �أحياء ومتوفيني.
مدينة امللك عبد العزيز الطبية يف �أعلى
القائمة
وقد بينت الدرا�سات يف املركز ال�سعودي
لزراعة الأع�ضاء حول نتائج زراعة الكلى
من متوفيني دماغياً يف اململكة العربية
ال�سعـــودية خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية �أن مدينة امللك عبد العزيز الطبية
تت�صدر قائمه مراكز زراعه الكلى من حيث
بقاء الكلى فاعلة (  %94بعد �سنتني)،
ومن حيث جوده وظائف الكلية املزروعة.
مقارنة نتائج زراعة الكلى من املتوفني
دماغيًا ( )2007-2003ويبينِّ اجلدول
�أدناه املراكز اخلم�سة التي زرعت %10
�أو �أكرث من �إجمايل الزراعة فقط.
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م�سرية حياة تقر�أ من جديد

ابن منيع  :بذلت الكثري وطموحاتي �أكرث خلدمة بالدي ومليكي ورد اجلميل
ت�أثرت يف �شبابي كثريا باجلربتي ومل �أتدخل يف م�ستقبل �أوالدي		
مع ف�ضيلة ال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع

حوار :د .ح�سن اخل�ضريي

ر�أى النور قبل عقود ثمانية ،عا�ش طفولة بدائية بعيدًا عن وهج احل�ضارة وتداعياتها التي افتنت بها �أطفال هذا
الع�صر ،ولكنها كانت مرحلة ممتعة وحافلة باللهو الربيء ..انحدر ف�ضيلة ال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع من
قبيلة ا�ستوطنت مدينة �شقرا عا�صمة منطقة الو�شم قبل �ستة قرون .. ،ا�شتغل يف بدايات حياته بالتجارة ثم هجرها
مفتاحا �إىل التميز ،وج�س ًرا �إىل حياة غنية
وانكب على العلم درا�سة وحت�صي ًال ،فكان هذا التحول الكبري يف حياته ً
بالإجنازات عرب عدد من املنا�صب املهمة� ..إىل �أن �أ�صبح ع َل ًما من �أعالم بالدنا.
ال�سرية الذاتية

نبد�أ بالتعرف على �سريتك الذاتية؟

انا عبد اهلل بن �سليمان بن حممد املنيع
من قبيلة بني زيد وقبيلة بني زيد قبيلة
ق�ضاعية قحطانية ،وزيد هذا �سكن مدينة
�شقرا،التي هي عا�صمة منطقة الو�شم
منذ �ستة قرون ،وتفرع عنه خم�سة
�أفخاذ وهم احلراقي�ص و�آل �سدحان
و�آل عطية و�آل �صالح و�آل غيهب ،وهم
منت�سبون �إىل زيد الق�ضاعي القحطاين وهم
منت�شرون الآن يف انحاء متفرقة من جند
ولكن ا�صلهم يعود �إىل �شقرا وقد انتقل
كثري منهم �إىل الدوادمي �إىل البكريية،
وال�شعرا ،والقويعية ،والربي�ضة و
�إىل �سدير والزلفي ،وجمموعة منهم �إىل
الكويت نف�سها ،وانا انتمي اىل هذه القبيلة
(احلراقي�ص) وتعلمت يف مدر�سة �شقراء
االبتدائية التي ان�شئت �سنة 1360هـ،
و�أخذت �شهادتها �سنة  1365هـ  ،ثم
مار�ست التجارة لثالثة �سنوات ،وانتقلت
للتدري�س يف مدر�سة �شقرا ،ثم وا�صلت
الدرا�سة العلمية يف املعهد العلمي ثم
الكلية ثم يف معهد الق�ضاء العايل ،حتى
و�صلت �إىل هذه املرحلة� .أرجو من اهلل
تعاىل �أن يي�سري يل موا�صلة العلم الذي ال
ي�ستكفى منه االن�سان ،وقد قال الر�سول
الكرمي عليه ال�سالم »:اطلبوا العلم من
املهد �إىل اللحد» وال �شك �أن الأمر كما قال
اهلل تعاىل فيما يتعلق بطلب العلم« :وما
�أوتيتم من العلم �إال قليال « مبعنى:
�أنه مهما ظن املرء �أنه �أوتي من علم فما
�أوتي �إال القليل.
الإفتاء
ويف عام 1878هـ تعينت ع�ضوا للإفتاء

3/31/09 4:41:53 PM

بجانب �سماحة �شيخنا» ال�شيخ حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ _ رحمه اهلل _وهو
املفتي العام باململكة ،ويف نف�س الوقت هو
رئي�س جميع ق�ضاتها ،وجمموعة كبرية
من الهيئات العلمية التي ي�شرف عليها ،
وقد ا�ستمريت معه يف الإفتاء حتى تويف
عام 1389هـ ،وبعد ذلك تعينت بهيئة
علمية ق�ضائية تقوم بالأعمال التي كان
يقوم بها �سماحته (ال�شيخ حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ) ،وبعد �سنتني حتولت
الهيئة العلمية �إىل الهيئة الق�ضائية العليا
وا�ستمريت بها ثالث �سنوات ثم تعينت
نائبا للمفتي الذي هو ال�شيخ عبد العزيز
ابن باز _ رحمه اهلل _ مدة ثالث �سنوات
ويف عام 1397هـ  ،تعينت ع�ضوا يف حمكمة
التمييز يف مكة �أي قا�ضيا للتمييز ،وا�ستمر
عملي بذلك �إىل �أن تقاعدت عام 1421هـ
مبعنى �أين قد عملت قا�ضيا للتمييز مدة
�أربعة وع�شرين عاما.ثم يف عام  1391هـ
ت�شكلت جلنة هيئة كبار العلماء فتعينت
وال �أزال ع�ضوا فيها ،مبعنى �أنه م�ضى
علي فيها �أربعون عاما.
ّ
امل�صرفية الإ�سالمية

حدثنا باخت�صار عن جهودكم يف امل�صرفية
الإ�سالمية؟

مار�ست الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية حيث
كان يل جمهود مع العلماء الذين عملوا يف
هذا املجال لتحويل الكثري من املمار�سات
البنكية التقليدية �إىل �أن تكون م�صرفية
�إ�سالمية ،فيما يتعلق بالبيع ،وال�شراكة،
والإجارة ،واملرابحة ،وبيوع التورق
وخالفه وكل ذلك الآن �صار منتجات
�إ�سالمية تقوم جميع البنوك ال�سعودية
مبزاولة هذه املنتجات الإ�سالمية،

عن ال�صوارف التي يكون لها
البطاقة العائلية
وبع�ض البنوك لديها حما�س �أكرث من
ت�أثري على االرتقاء
غريها لتداولها� ،إال �أن اجلميع متجهون ماذا عن البطاقة العائلية ؟
اجتاها كامال �إىل هذه امل�صرفية التي كان احلمدهلل فقد كانت والدتي عام � 1349إىل امل�ستوى
لها �أكرب الأثر يف حماربة الربى ،والتقليل هـ مبدينة �شقراء لدي �سبعة �أبناء املطلوب.
من �ش�أنه ،ون�س�أل اهلل _�سبحانه وتعاىل_ وثالث بنات ،وجميعهم الآن �أرباب
�أن يوفق القائمني على هذه البنوك ملا �أ�سر وحني �أت�أمل هذه امل�سرية �أتذكر
كلمة لأحد م�شايخنا _رحمه
فيه اخلري وال�صالح.
اهلل _وهو ال�شيخ عبد
العزيز بن ح�سن
التوجيه والطموحات
هل للوالد دور يف توجيهك لهذا يقول :بد�أت مع
زوجتي احلياة
املنحى؟
جد ومزح وحظ
الوالد رحمه اهلل كان له �أثر كبري يف التوجيه يف بيتنا وعددنا اثنان وبعد م�سرية
ذهب الأوالد هل �أنت جاد يف احلياة
و الدرا�سة،
�إىل تكوين �أكرث مما يجب؟
وهو �أثر كبري
ال �أ�ستطيع �إال �أن �أقول �إنني �أحد عباد اهلل
�أ�سرهم
حتى تويف
ورجعنا �إىل فيما يتعلق مبزحهم وجدهم
وقد تويف ومل اشتغالي بدراستي وتحصيلي
ذات العدد ومتى متزح؟
�أبلغ احللم
بعد �أن بقي نعم يكون لدي جماالت «للمزاح» دون
وقتها ،وعقب العلمي لم يحد من واجبي
املنزل ملن �إ�سفاف والذي من �ش�أنه الرتويح عن
وفاته �شعرت
بد�أه �أول النف�س ،والتهوين عليها �إذا كانت جمهدة،
بواجبي
تجاه أسرتي
من خالل اجللو�س مع الإخوة وتبادل
مرة.
جتاه والدتي
«النكات» وتبادل الطرائف الأدبية
و�إخواين
الذين هم �أ�صغــر مني ،و�شعرت بامل�س�ؤولية �أثناء توليك لهذه الأعمال كلها ،كيف كان واالجتماعية ،وهذا يعطي املزيد من
الن�شاط ،وهو امتثال لتوجيه الر�سول
للعمل وحت�صيـــل املال لتغطية نفقات ن�صيب الأ�سرة يف حياتك؟؟
الأ�سرة ،حيث تعترب بعد وفاة الوالد احلمد هلل ال �أجد �أن ا�شتغايل يف درا�ستي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إعطاء
�أ�سرة �أيتام ،ويف نف�س الوقت ي�سر اهلل وحت�صيلي العلمي حد من واجبي جتاه الإن�سان �ساعة لنف�سه يروح بها عنها
�أ�سرتي� ،أ�شعر �أين ويل عهد والدي _رحمه و�ساعة للعبادة و�ساعة لأهله و�ساعة
لنا الأمر.
اهلل _وقد قمت بعمله بعد وفاته يف تربية لراحته ونحو ذلك ،والأ�صل يف الإن�سان
�أن ال يتجه اجتاه معني من �ش�أنه �أن يعطل
هل حققت كل ما كنت تطمح له يف �إخوتي ورعاية الأ�سرة.
حياته ،ولكن االجتاهات عديدة �شرط �أن
ال�صغر ؟؟
ال  ..ف�أنا �أطمح �إىل �أعمال يكون لها �أثر يف �أيام الطفولة وبداية ال�شباب هل كان ال تتنافى مع االجتاه العام والطريق
امل�ستقيم الذي اختطه لنف�سه.
كبري يف خدمة بالدي ومليكي وخدمة لك هوايات متار�سها؟؟
والة الأمر ،وال �شك �أنني _ وهلل احلمد_ �أبدا ..مل يكن يل هوايات غري املذاكرة،
بذلت ما بذلت لكني ما زلت مق�صرا يف وكانت الإمكانيات يف ذلك الوقت قليلة جدا ،من بداية حياتك و�إىل الآن هل ترى �أن
مل يكن لدينا ريا�ضة بدنية وال ف�ضائيات احلظ لعب دورا يف حياتك؟
خدمة ه�ؤالء جميعا.
وال تلفزيونات و كانت احلياة بدائية ،ال �أقول احلظ ولكن �أقول التوفيق من
ولكنها كانت ممتعة وبعيدة عن م�شاكل اهلل �سبحانه تعاىل ،فهو حني خلق اجلنني
يف بطن �أمه كونه يف ثالثة �أطوار�،أربعني
احل�ضارة وما يتعلق فيها.
يوما نطفة ،و�أربعني يوما علقة و�أربعني
يوما م�ضغة ،ثم �أر�سل امللك ينفخ الروح
النجاح والف�شل
من وجهة نظرك..ما هي معايري النجاح يف اجلنـــــني ويف نفـــ�س الوقــــت يكتـــــب
ا�سمه وعمله و�أجلــه و�ش�أنه ،فجميع
والف�شل ؟؟
ال �شك �أن املعيار هو �شعور الإن�سان ،ما يح�صل عليه االن�سان يف حياته من
�أنه بتوفيق من ربه هو الذي يهئ لنف�سه �أي اجتاه يف جميع امل�ستويات العلمية
�أ�سباب ال�سعادة بالعمل واجلد ،وعدم والعالجية واملادية و�أي م�ستوى من
الركون �إىل ما من �ش�أنه �أن يثبط الهمة امل�ستويات وجاهة �أوغنى كل ذلك
والطموح ،واالبتعاد عن الأمور ال�صارفة بتوفيق من اهلل  ،فاهلل خلق لنا عقولنا
عن حتقيق الأهداف التي من �ش�أنها تكوين التي ن�ستطيع بها �أن منيز بني احلق
هذه الأمور ،فنحن يف الواقع حني ننظر والباطل ونختار ب�أنف�سنا بتوجيه منــا
�إىل �شرائح النا�س جند �أنها تنق�سم �إىل �أهدافنا يف حياتنا.
عدة اق�سام منها علية القوم ما بني علماء
ال�شخ�صيات
ووجهاء و�أدباء ووالة لهم قيمتهم يف
الإدارة وال�سيا�سة ،وما يتعلق بكل هذا وال ال�شخ�صيات التي ت�أثرت بها يف
�شك �أنهم و�صلوا �إىل ماو�صلوا اليه _بتوفيق حياتك؟؟
اهلل_ ومبا حققوا وباالجتهاد ،واالبتعاد تاثرت مبجموعة �شخ�صيات و�أول �شخ�ص

ت�أثرت به يف بداية حياتي و�شبابي والذي
اعتربه مربيا يل ويف مثابة والدي �أال وهو:
ال�شيخ عبداملجيد ح�سن جربتي ،والذي
هو مدير املدر�سة االبتدائية يف �شقراء ثم
حتول �إىل ع�ضو يف هيئة كبار العلماء ثم
�إىل ع�ضو يف املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويف
نف�س الوقت كانت املدر�سة الكربى يل بعد
الدرا�سات املختلفة هي مدر�سة �شيخنا
«حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ» _حفظه اهلل،
فقــد عملــــت معــــه قرابة خم�ســــة ع�شــــــر
عاما وتعلمت منه كثريا من الأمــور فيمـــا
يتعلق باحللم والعادات و�سعة ال�صدر
وال�صرب ،والتحقيق العلمي ،وفيما يتعلق
ب�إرغام الإن�سان على االعرتاف بانه» ما
�أوتي من العلم �إال قليال» مبعنى تعليمه
التوا�ضع والبعد عن الغرور.

هل حدث �أن تعر�ضتم �إىل مواقف حمرجة
�أو �شعرمت باحلزن واملرارة يف جمال
ن�شاطكم الدعوي؟؟
ال �أبدا،التوفيق كان �أمامي واحلمد هلل
وهو من عنده تعاىل.

�أحب البقاع
�شقراء والريا�ض ومكة املكرمة �أي
املدن هي الأقرب �إىل قلبك و�إىل �أيها
حتن دائما؟
املدن الثالثة لها مكانة يف قلبي ،والواقع
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جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية مبادرة وفاء من خادم احلرمني

حتويل املمار�سات امل�صرفية التقليدية �إىل م�صرفية �إ�سالمية

هل من كلمة له�ؤالء ال�شباب؟
�إن مدن اململكة من �شمالها �إىل جنوبها �إىل الفراغ؟
احلقيقة �أن ه�ؤالء ال�شباب الذين هم
غربها ف�شرقها هي بلدي الوا�سع ،واهلل بني �أ�سرتي و�أهلي.
�إين �أ�شعر �أين �أملكها بواقع �صك و�أ�شعر كيف ا�ستطعت التوجه للعلم وترك التجارة �أملنا �أن�صحهم ب�أن يكونوا جادين فيما
يتعلق ب�ش�ؤون
ب�أن كل حبة تراب منها هي ذهب ،و�أ�شكر التي ق�ضيت
بالدهم،
اهلل �سبحانه وتعاىل و�أدعوا للملك عبد بالعمل فيها ثالث
وم�ستقبلهم
العزيز رحمه اهلل ،عندما وحد هذه البالد �سنوات ؟
والبعد عن
وجعلها بهذا امل�ستوى وحمط نظر وغبطة احلقيقة �أنني
أتبادل النكت وال دور
امل�شاكل
من �سكان العامل ،الذين ينظرون لبلدنا �أ�شكر اهلل على هذا
واملعوقات
ويغبطوننا على النعم الكثرية يف هذه املنعطف الذي
للحظ في حياتـــي
التي تبعد
البالد التي فيها احلرمني ،احلرم املكي ي�سره يل ولو كنت
عن االجتاه
واملدين وفيها رفات الر�سول وقربه �صلى اجتهت للتجارة ولوالدي األثــر الكبيـــــر
ال�صحيح،
اهلل عليه و�سلم وم�سجدين من الثالثة لكنت الآن تاجر ًا
وتقربه من
التي قال عنها الر�سول ال ت�شد الرحال كبريا رمبا ،لكن
في حياتي
الهزل الذي
�إال لها� ،أما �أحبها �إىل نف�سي فهي �أحبها ال �أ�ستطيع ترك
يكون له نتائج
�إىل اهلل ور�سوله ،وهي مكة والر�سول العلم.
عليه ال�سالم حني خرج منها قال« :واهلل لو عاد بك الزمان �إىل الوراء ماذا كنت يف امل�ستقبل �سيئة.
و�أو�صيهــــــم بالعقيـــــدة الإ�سالمية
�إين �أعلم �أنك لأحب بقاع الأر�ض �إىل اهلل �ستفعل؟
ولوال �أن قومي �أخرجوين منك ما خرجت» يف الواقع عندما �أزور بع�ض املدار�س ال�صحيحة وقيم املجتمع وعدم االن�ضمام
 ،فهل يجوز مل�سلم �أن ال يف�ضل هذه البقعة والكليات واملعاهد �أغبط الطالب لأنهم لفئــــــات �ضالل و انحراف م�ستجيبة
من الأر�ض؟؟ ويف نف�س الوقت الريا�ض يتذوقون من علم �أدركت �أنه ذو حالوة لأعــــداء خارجيني ،يتخذونهم �آليات
عا�صمتنا احلبيبة ولها يف نفو�سنا االعتبار ال يجاريها حالوة وال يعرف ال�شوق �إال هدم وتخريب وف�ساد.
ف�صالح بالدنا �صالح لأ�سرهم وبيوتهم
والقيمة يف النف�س ما ال يح�صيه �إال اهلل ،من يكابده!
و�أما (�شقراء) وهي م�سقط ر�أ�سي ومقر هل تدخلت يف تخ�ص�صات �أوالدك وفر�ضت واالجتاه �ضد ذلك هو ف�ساد و�إف�ساد واحلق
�أوىل من الباطل �أن يتبع ،فالباطل ال ي�أتي
�آبائي و�أجدادي فلها يف نف�سي الكثري من عليهم تخ�ص�ص حمدد؟
التقدير واالحرتام  ،ف�أنا ال ا�ستطيع �أن �أبدا مل �أفر�ض عليهم ذلك بل �أبني لهم �إال ب�ش ٍّر واحلق ي�أتي بخري .
�أقارن مقارنة تف�ضيلية بني هذه البلدان التخ�ص�صات املختلفة واترك لكل واحد ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق �أبناءنا
الغتنام الفر�ص التعليميــة العلمية
الثالثة ،و�إمنا هي يف الواقع لكل واحدة منهم حرية االختيار.
منها ميزاتها ووجه االعتزاز بها.
والأدبية والنظرية وال�شرعية املتوفرة
كثريا يف هذه الأيـــام ويف جمـــــاالت
اجلامعة
خ�صو�صيات
ما ر�أيك يف جامعة امللك �سعود بن عبد خمتلفه و�أن ال ي�ضيعوا على �أنف�سهم
هذه الفر�ص.
هل غ�ضب �أحد �أقربائك لأنك مل تقدم العزيز للعلوم ال�صحية؟
له خدمة �أو
�إن جامعة
�أح�س بعدم
امللك �سعود
الر�ضا
بن عبد
منك؟
العزيز للعلوم
صالح بالدنا صالح لشبابنا
�أنا �أتفانى
ال�صحية
مبادرة كبرية
يف خدمتهم وبيوتهم ،واالتجاه ضد ذلك
وال �أعرف
ومهمة من
�إذا كان ذلك
لدن خادم
هو فساد وإفساد
حدث ولكنهم
احلرمني
مقدرون
ال�شريفني
ذلك.
ونحن بحاجة
من هو ال�شخ�ص الذي تتمنى �أن تلقاه؟ �إىل هذه اجلامعات املتخ�ص�صة ،ومنها
واهلل �إين �أمتنى �أن �ألقى (ر�سول اهلل �صلى هذه اجلامعة الطبية وبحاجة �إىل الكليات
اهلل عليه و�سلم) لأ�سعد به و�أ�سعد مبا الطبية والتمري�ضية وال �شك �أن هذه
عنده واذا كان هذا اللقاء م�ستحيال يف اجلامعة �ست�شمل هذه التخ�ص�صات
الدنيا فهو يف الآخرة �إن �شاء اهلل ويرزقني برعاية خادم احلرمني ال�شريفيني.
اهلل �شفاعته �أنا و�أهلي وجميع امل�سلمني و�أ�سال اهلل �أن يوفق جميع القائمني عليها
�إن �شاء اهلل.
والعاملني فيها ملا فيه ال�صالح وال�سداد
و�سط هذه امل�شاغل كيف تق�ضي وقت خلدمة هذا الوطن الغايل.
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عبد اهلل بن �سليمان بن حممود بن منيع من قبيلة بني زيد التي ينتهي ن�سبها �إىل ق�ضاعة من قحطان ,و�أهم م�ساكنها �شقراء.
امليالد :
ولد يف �شقراء عا�صمة منطقة الو�شم وذلك يف عام  1349هـ.
الدرا�سة :
ال�شهادة االبتدائية من مدر�سة �شقراء عام  1365هـ.
ال�شهادة اجلامعية من جامعة الإمام حممد بن �سعود عام  1377هـ.
ماج�ستري من املعهد العايل للق�ضاء والتابع جلامعة الإمام حممد بن �سعود عام  1389هـ.
الأعمال :
عمل مدر�سا يف مدر�سة �شقراء االبتدائية مدة ثالث �سنوات ابتداء من عام  1369هـ ,مدر�سا يف املعهد العلمي يف املجمعة و�شقراء
عام  1375هـ و  1375هـ ,ثم �أمينا لدار الكتب ال�سعودية عام  1377هـ ,ثم ع�ضوا يف الإفتاء من �آخر عام  1377هـ حتى عام
 1396هـ ,ويف الأعوام  1394 ;,1392 1391; 1390هـ ,انتدب للعمل الق�ضائي يف الهيئة العلمية ويف الهيئة الق�ضائية العليا
اللتني حل حملهما املجل�س الأعلى للق�ضاء ,ويف عامي  1396و  1397هـ عمل نائبا عاما ل�سماحة الرئي�س العام للبحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإر�شاد ,ويف �آخر عام  1397هـ تعني قا�ضي متييز يف املنطقة
الغربية يف مكة املكرمة وال يزال هذا عمله الر�سمي حتى �إعداد هذه الرتجمة.
الأعمال الإ�ضافية:
ع�ضو هيئة كبار العلماء ,وع�ضو يف املجل�س الأعلى للأوقاف ,وع�ضو يف املجل�س الأعلى لرعاية الأربطة ,وع�ضو يف املجل�س
الأعلى لدار احلديث اخلريية مبكة املكرمة ,وع�ضو يف املراقبة والفتوى يف جمموعة من امل�صارف الإ�سالمية.
�آثاره العلمية:
له جمموعة من الكتب بع�ضها مت طبعه وهي:
•الورق النقدي :حقيقته وتاريخه وحكمه (طبع مرتني).
•حوار مع املالكي يف رد �ضالالته ومنكراته (طبع خم�س مرات) ,وترجم �إىل اللغة الأردية ,وطبع بها ووزع يف الهند
وباك�ستان وغريهما.
•العقد الفريد يف ن�سب احلراقي�ص من بني زيد.
•وبع�ضها ال يزال خمطوطا ويف طريقه �إىل الطبع �إن �شاء اهلل ومنها:
•�أحاديثي يف الإذاعة.
•فتاوى يف ال�صالة وال�صوم واحلج.
•بحوث اقت�صادية.
•ر�سالة يف زكاة عرو�ض التجارة.
•حوار مع اال�شرتاكيني يف �أ�ضواء ال�شريعة الإ�سالمية.
•له م�شاركات يف جماالت الإعالم من �صحافة و�إذاعة وتلفزة ,كما �أن له م�شاركة يف مناق�شة الر�سائل العلمية من ماج�ستري
ودكتوراه ,وله �إ�شراف على بع�ض الر�سائل العلمية -دكتوراه.-
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على ال�ضغط و ال�سكري!!!
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نب�ض احلا�سب
تتبنى ال�ش�ؤون ال�صحية �أحدث ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا
الع�صر لتطوير خدمات الرعاية ال�صحية ،فكان �أحد �أهدافها
الرئي�سية تطوير �إدارة احلا�سب الآيل لتكون متكاملة وجمهزة
جتهي ًزا مواكبًا للتطور يف هذا املجال احليوي ،فدعمتها ب�إدارة
وكادر �سعودي م�ؤهل ت�أهي ًال جيدًا على �أعلى م�ستوى للتعليم
داخليًا وخارجياً .وقدمت هذه الإدارة على مر �سنوات الت�شغيل
خدمة �صحية متميزة و�أ�صبحت تغطي جميع الأق�سام الفنية
والإدارية ،وت�ضمنت �أهدافها الرئي�سية ت�شغيل �أحدث �أنظمة
�إدارة املعلومات ال�صحية ،و�صهر اخلربات العملية يف خدمة
املري�ض وتقدميها �آليًا وبحرفية عالية وكفاءة مهنية متخ�ص�صة،
وتتلخ�ص �أهم مالمح تطورها يف الآتي:
ال�شبكة� :شهدت �شبكة املعلومات نقلة نوعية �شملت تركيب
 16000نقطة موزعة على جميع املناطق التابعة لل�ش�ؤون
ال�صحية �إ�ضافة �إىل �شبكة خطوط رقمية تربط جميع امل�ست�شفيات
ب�سعات ترا�سل عالية ،و�شبكات ال�سلكية حملية لربط الأجهزة
املحمولة يف معاجلة ال�سرعة للح�صول على معلومات املري�ض
داخل امل�ست�شفى ويف �أق�سام الرعاية املركزة �أو الأجنحة،
ومكنت هذه ال�شبكة الأطباء من احل�صول على معلومات
املر�ضى يف جميع املناطق مبا فيها �صور الأ�شعة وغريها من
املعلومات ،وذلك بجانب نقل املعلومات والتوا�صل بني جميع
الإدارات امل�ساندة .الأجهزة احلا�سوبية الرئي�سية وامل�ساندة
والطرفية :تو�سيع وتغيري الأجهزة اخلادمة القدمية ب�أخرى
حديثة بطاقم ت�شغيل متخ�ص�ص خلدمة جميع املناطق ،وو�ضع
خطة لإن�شاء مركز حا�سب �آيل جديد.

�إطاللــــة من جــــدة

الأنظمة الطبية والإدارية :وت�شمل� :أو ًال :نظام امللف الطبي
الإلكرتوين املوحد ملن�سوبي احلر�س الوطني با�ستخدام نظام
طبي متكامل ي�شمل جميع معلومات املري�ض ،وقد مت تركيبه
بالريا�ض ويجري العمل على تركيبه يف جميع م�ست�شفيات
ال�ش�ؤون ال�صحية واملراكز ال�صحية املتقدمة التابعة لها.
ثانيًا :م�شروع تطوير نظام الأ�شعة وا�ستخدام احلا�سبات وال�صور
الإلكرتونية بدي ًال ل�صور الأ�شعة التقليدية ،وقد �ساهم ذلك يف
خف�ض تكلفة تبادل ال�صور وتخزينها بطريقة �إلكرتونية متقدمة،
وقد مت اال�ستغناء كليًا عن الأنظمة التقليدية ل�صور الأ�شعة بعد
�أن �أ�صبحت �إلكرتونية بن�سبة  %100بجميع املناطق.
ثال ًثا :تركيب نظام تخطيط نظم املوارد من �أوراكل وهو متكامل
ومرتابط ي�ضمن ت�سيري املعامالت بني �إدارات التموين املختلفة
والإدارة املالية والإدارة العليا لل�ش�ؤون ال�صحية ،وهو نظام
يق َّل فيه االعتماد على الورق ،وقد اكتمل تركيبه عام 1999م
بالريا�ض ،ويف جدة عام 2001م واملنطقة ال�شرقية عام 2003م،
وجرت تو�سعته لي�شمل جميع املناطق � ً
أي�ضا .ويربط حاليًا جميع
امل�ستودعات يف كل املناطق مما �أدى �إىل �أن تدار املخازن بطرق
اقت�صادية وعملية .كما يجري حاليًا تطوير هذا النظام لي�شمل
نظام �ش�ؤون املوظفني ونظام ال�صيانة جلميع الأق�سام الهند�سية
عالوة على تطوير النظام املايل من �أجل تقدمي خدمة �أف�ضل
و�أ�سرع ومن ثم اال�ستغناء عن املعامالت الورقية.
مو�سى العنزي
�إدارة احلا�سب الآيل واملعلوماتية

البارحة رحت �أطالع �آخر �إح�صائيات
ارتفاع مر�ض �ضغط الدم و ال�سكري و�سبب
زيادته يف ال�سنوات الأخرية,مل �أ�ستعجب
حقا فمن ي�شاهد امل�سل�سالت اخلليجية
يجب �أن يرتفع �ضغطه و �سكره,فهي مليئة
بالنكد وتولد �إح�سا�س دائم للم�شاهد ب�أن
اليوم �أ�سود و�أن الغد �سوف يكون �أ�سود
من اليوم,وت�صور �صورة �شبه خاطئة
عن حياة اخلليجني �إما بت�صوير بذخ زائد
غري واقع �أو بت�صوير عقليتهم ب�صورة
غري �صحيحة .فكما يوجد ال�شر ب�أ�شكال
و�صور يوجد اخلري ،فلي�س كل الأبناء
عاقني وال كل الأخوان م�ستبدين ،وهناك
�أزواج وزوجات طيبون مراعون هلل.
لكن قليلة هي امل�سل�سالت التي تظهر
ال�صورة الطيبة �أو حتى �شبيهتها,لذلك
�أحب النا�س امل�سل�سالت الرتكية فهي
مليئة باحلب و العواطف وتلعب على
�أوتار قلب امل�شاهد ك�أمنا عرفت ما يريده
فعال,ف�ضال عن ممثالتها قليالت الزينة
الالتي يظهرن بزينة معتدلة تنا�سب
م�شاهد كل حلقة�.أما املمثالت اخلليجيات
فيغرين “اللوك” دائما بزيادة الوزن يف
كل مو�سم ومب�ساحيق كريهة فكما هي
ثقيلة الظل على وجهوهن هي �أي�ضـــا
ثقيلـــــة على قلوب امل�شاهدين.
لذلك و للمحافظة على معدل طبيعي
لل�ضغط و ال�سكر,يرجـــى من امل�شاهديــــن عندما نرى طالب اجلامعات وهم يتناف�سون يف طلب العلم يف خمتلف العلوم ن�سعد كثري ًا ونح�س بالطم�أنينة والراحة عندما
م�شاهــــدة القليل من امل�سل�سالت نرى �شبابنا منغمرين يف طلب العلم فهم �شباب امل�ستقبل الذين �سنتحدى بهم الأمم ونبارزها بالعلم النبيل ون�سمو ب�أمتنا
خ�صو�صــــا تلك التي متيل �إىل العنف الإ�سالمية والعربية فوق اجلبال وهامات ال�سحب .ونحن مع�شر الطالب يجب �أن نتحلى ب�صفات الفار�س املناف�س ال�شريف
اللفظي واجل�سدي والإكثار من امل�شي فبمناف�ستنا لبع�ض يجب �أن يكون يف املقابل معاونتنا وم�ساعدتنا لبع�ض يف الدين والعلم والأخالق وعدم البخل على �أي �أحد
بالن�صح مهما كان لرنقى معاً مل�ستقبل باهر .
بعد كل حلقة!
�أحمد علي القحطاين  -املختربات الطبية
			
ر�ؤى �صربي

الطالب واملناف�سة ال�شريفة

وح�شـــة الغـربــــــة

على عتبة الدنيا �أ�ضعت طريقي ،وفوق �شماعة الزمان �أعلق �أخطائي ،ومن جبل
احل�سرات �أ�ستعني برب ال معني غريه ،وعلى دفرت املحا�ضرات �أكتب خواطري لكي
�أزيل عن نف�سي همومها و معاناة الوحدة ،ومن فوق كتاب اخلوف �أفيق من �سهوتي
على �صوت ا�ستاذي ينادي « :قد مللت من حتذيرك ومن بالدة ت�صرفاتك ،فور ًا� ..إىل
علي الآن �أن �أ�ستجمع بقايا
اخلارج !» علمت ب�أن التحذير الأخري قد ح�صل ،فيجب ّ
كربيائي و�أهم باالنحدار �إىل �ساللة امل�شردين ،الذين ي�صطفون على �ألأبواب حمرومني
من املحا�ضرات ،ف�أنخرط معهم ونف�سي حتبذ الغثيان من كراهة معا�شرتهم.و�أت�ساءل:
«ما الذي �أتى بي �إىل هنا؟ وكيف �سوف �أجنو من املكر الذي يحيط بي؟» ،ف�أذهب
لأبحث عن �أي مكان �أ�سند ظهري عليه و�أحاول جمع �شتات ما تبقى من طموحي،
فهو �سالحي الوحيد لأ�ستند عليه ،و�أهيم �إىل �سهوتي الوحيدة وذكرياتي.
هنا تتلألأ دمعاتي� ،أت�ساءل والعربة تخنق �أنفا�سي�« :أين الأبوان النا�صحان؟ و�أين
اخلالن؟ �أينكم يا مالذ الوجود؟» ،و�أعزف مع نف�سي حلناً من �شريط املا�ضي هناك
باملطار ،حني توديع الف�ؤاد ،وحني �سماع دعاء الأم ،و نحيب �أخوتي وعزم �أبي
وهو يلقنني �أن�شودة العطاء« :بني ،الدنيا فر�ص وهذه الفر�صة تهل لك ،وامل�ستقبل
يناديك».ثم يقطع �سري حديثه �صوت بد�أ يتكرر يف جميع اجلهات يعلن عن انطالق
رحلة ال�شقاء عن طريق بوابة الغربة ،التي قذفتني هنا حتت غ�صن �شجرة يف غابة
�أ�صدقاء ال�سوء الذين هم كالأ�سود ،بطباعها ال�شر�سة ومناظرها التي تخيفني ،فلم

�أعد �أجد �أني�سا لوحدتي �سوى �صدى �أ�صوات املا�ضي لكي توا�سيني  ،فال �شيء
�سواها ي�ستطيع �أن يداوي بع�ضا من جروح جناحي املك�سور  ،فدموعي بعدها
ال تتلألأ  ،بل ت�صبح �سيال يغرق به الغوا�ص .وما بني ثنايا تلك الأفكار انعطفت
الأحداث مغرية وجهتي  ،ليزرع زعيم �أ�صدقاء ال�سوء �شوك مكره يف طريقي،
مدعياً موا�ساتي وم�شاركتي وحدتي  ،وبلهفة العط�شان �أنوح ل�صوبه ليكون ق�شة
النجاة من هذا العامل فريف�ض قبويل  ،ويحاكيني بلغة بالكاد �أفهمها�« :أنت يا رجل
لثوان وقررت الذهاب معه  ،ف�أنا
 ،تعال معي ل�سهرة املجموعة »  .راجعت الفكرة ٍ
لن �أخ�سر �أكرث مما �أخ�سره كل يوم  .ذهبت معه فوجلنا بوكر ،ن�سماته م�سمومة ،
يقطنه �أ�شباه الب�شر  ،فر�أيت منكرات ي�شمئز ج�سدي منها ويق�شعر بدين ب�سببها ،
ويجعلني �أحت�سر على فراق �أحبائي  ،ثم ر�أيت الثعلب الذي ا�ستدرجني لهذا الوكر،
يحاول �أن يلملم �أ�شالء رفاقه لكي يكونوا حزمة تعجز مياه الأنهار عن تطهريها !
جل�س بجواري ،ثم �أم�سك بيدي وو�ضع بداخلها حبة �صغرية مل �أعلم ب�أنها �ستكون
طامة كبرية علي! �س�ألته  « :ما هذه ؟» � .أجابني « :تناولها وان�سى �أثرها ! �إنها
جمرد حبة ! » .عادت تلك الأفكار اجلنونية التي جلبتني �إىل هنا  ،وكررت مفهوما
�سرت عليه ليايل كثرية  ،اليوجد لدي �أمر لأخ�سره � ،إنها جمرد حبة لكنها بب�ساطة..
تطرق �أبواب جهنم ب�شدة !!
عبداهلل معيوف العنزي  -كلية الطب

اخلدمة االجتماعية
ويومها العاملي
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

اخلدمة االجتماعية الطبية هي �إحدى اخلدمات امل�ساندة يف املجال ال�صحي ،ومهنة
تتعامل مع �أفراد يعانون م�شاكل �صحية متفاوتة قد تنجم عنها متغريات يف حياتهم
و�أدوارهم االجتماعية ،وت�ؤثر على كل ما يحيط بهم .كما �أن دورها يتعدى امل�ست�شفيات
�إىل االهتمام بالبيئة املحيطة باملري�ض و�أ�سرته وم�ساعدته على �إيجاد حلول للم�شاكل
املادية والتعليمية وال�سلوكية امل�صاحبة ملر�ضه ليكون قادرا على التعاي�ش داخل
وخارج امل�ست�شفى .وترتكز �أهم �أهدافها يف تزويد الفرق الطبية باملعلومات ،وم�ساعدة
املري�ض على اال�ستفادة من اخلطط العالجية ،ودعمه معنويًا ،وحتقيق مبد�أ التكافل
االجتماعي بالتوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع ،وت�سعى �أق�سامها �إىل تقدمي �أف�ضل
ما ميكن تقدميه للمري�ض ،وتفعيل الربامج التدريبية للأخ�صائيني االجتماعيني
الذين يجب �أن تتوفر فيهم الرغبة يف م�ساعدة الآخرين وتفهم االختالفات الفردية
واحرتامها ،مع الوعي مبعرفة تقاليد وعادات ومعتقدات املجتمع وت�أثري ذلك على
حالتهم ال�صحية ،وهم م�س�ؤولون �أمام الفريق الطبي عن تو�ضيح الو�ضع االجتماعي
للمري�ض ويعمل معهم على �إىل تذليل �أي �صعوبات حتقي ًقا لأهداف العالج.وتعتمد
املمار�سة على جمموعة من الأخالقيات واملبادئ التي يفرت�ض التزام الأخ�صائي
بها كاحرتام الغري وحق اتخاذ القرار وعدم �إ�صدار �أحكام مطلقة على املري�ض
انطال ًقا من ر�ؤية �شخ�صية غري مو�ضوعية ،واحرتام �سرية املعلومات ،وا�ستمرار
تقدمي اخلدمات للمري�ض وعدم قطعها واحرتام خ�صو�صيته ً
حفاظا على كرامته،
وعدم التفرقة يف معاملة املر�ضى .وتقت�ضي واجبات موظفي اخلدمة االجتماعية
مرو ًرا يوم ًّيا على املنومني ،و�إجراء الدرا�سات االجتماعية ،ولذا يتحتم عليهم القيام
بزيارات منزلية لبع�ض احلاالت املزمنة ،وتوفري موا�صالت للمر�ضى العاجزين،
وتنظيم �أن�شطة اجتماعية لدعم برنامج م�ساعدة املر�ضى .و�أ�سوا ًقا و�أطبا ًقا خريية
دعمًا لربنامج امل�ساعدة �سنويًا ،وامل�شاركة يف الندوات واملحا�ضرات وور�ش العمل
واحلث على امل�ساهمة فيها .وتنبع امل�شاركة يف املنا�سبات ال�صحية كاليوم العاملي
للخدمة االجتماعية من الإميان ب�أهمية التوعية الدائمة خلدمة هذه املهنة الإن�سانية
ال�سامية ..وتتميز اخلدمة االجتماعية بالنظرة ال�شاملة لأنها ت�ضع يف االعتبار كل
العوامل االجتماعية وال�صحية وال�سيكولوجية واالقت�صادية التي تتفاعل مع بع�ضها
لت�ؤثر على حياة الفرد والأ�سرة واجلماعة واملجتمع  .كما �أنها جتاوزت مظهرها
الطبقي باقت�صارها على خدمة الفئة الفقرية من املجتمع ،وامتدت �إىل جميع الفئات
على �أ�س�س ومبادئ علمية ،وذلك بهدف العناية باملري�ض وم�ساعدته على اال�ستفادة
الكاملة من اخلطة العالجية لي�ستعيد قدرته على �أداء دوره يف املجتمع ،وتوفري دعم
معنوي له ولأ�سرته ،وحتقيق التكافل االجتماعي مع م�ؤ�س�سات املجتمع.ولتحقيق
هذا التو�سع؛ يجب ترقية هذه املهنة ،ومواجهة ال�صعوبات ،وامل�ساهمة الفعالة
انطالقا من مبد�أ احرتام وتقدير هذه املهنة .

تيل�سكوب؟!
ت�صور غياب (الإنرتنت) عن �صحيفة
تعتمد يف تفاعلها مع قرائها على بريدها
الإلكرتوين ،ت�ستقبل م�شاركاتهم و�آرا�ؤهم
واقرتاحاتهم ومالحظاتهم؛ بل وانتقاداتهم
على عنوان بريدها الإلكرتوين ،ثم تظل
هذه امل�شاركات (حبي�سة) املوقع ب�سبب
عدم �إمكانية الدخول �إليه ،وكيف يدخل
املحرر على املوقع واخلدمة الإلكرتونية
غري متوفرة طوال الوقت �إن مل يكن
كله ،وتظل دورة العمل التحريري يف

�صحيفة (نب�ض اجلامعة) متعطلة بتعطل
(الإنرتنت) ...وال ندري ما هو ال�سبب،
ولعل (الطاقم الفني) امل�س�ؤول عن هذه
اخلدمة يجيب على ال�س�ؤال التايل :ملاذا
( ُتقطع) خدمة (الإنرتنت) وتت�سبب
يف تعطيل العمل؟ جمرد �س�ؤال يبحث
عن �إجابة من اجلهة املنوط بها الأمر،
ونخ�شى �أن يذهب ال�س�ؤال �إىل الهام�ش دون
تو�ضيح للمالب�سات املتعلقة بـ (توا�ضع)
هذه اخلدمة �أو (�سحبها) متامًا!!

فهم خاطئ مل�سمى املمر�ضة
رمبا �أثاركم ربطي العجيب ولكن
قبل البدء دعونا نبد�أ بذكر املوىل عز
وجل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..اللهم
�صلِ و�سلم وزد وبارك على حممد
و�آله الطيبني الطاهريـــــن و�صحبه
الأخيار الأبرار.الإعالم هــــو الو�سيلة
التي ن�ستخدمها يف الغالب لإي�صـــــال
الر�سائل التي نريدها ب�أ�سرع الطـــــرق
و�أكرثها فاعليه ,وخري ما نبتغي �أن
تكــــون ر�سائلنا دائم ًا حتمل طابع
الإيجابية لبناء �أنف�سنا والآخرين معنا.
�أما �أن تتحول و�سيلة الإعالم �إىل حاكم
ظامل ي�صدر �أحكامه بظلم ما �أنزل اهلل به
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من �سلطان ,على فئه معينه من املجتمع
دون �سبب وا�ضح ,فذاك يحتاج من كل
من�صف وقفه �صارمة �ضد كل من ي�سيء
لنا كممر�ضات يف البدء وملهنتنا التمري�ض
ثانياً :للأ�سف ال�شديد �إعالمنا العربي
املعا�صر بد ًال من �أن يتطور ويطور عقول
النا�س ويهتم مبا ينفعهم ويبنيهم؛ نراه
ال يتوانى عن الإ�ساءة للمهنة ومن فيها
متعمد ًا �أو �ساهياً.
بدء ًا من اللقيطة التي امتهنت التمري�ض
بعد �أن كانت حتلم بالطب ولكن حني مت
اكت�شاف �أنها لقيطة فالطب ال يليق ب�أمثالها
وك�أن التمري�ض هو الذي يليق! ال �أفهم

حقاً � ُأي فكره �أراد �أن يو�صلها الكاتب!
فهل التمريـــ�ض حكر على اللقطاء ! �أنت
يا �سيدي الكاتـــب �أو�صلـــت �صــــــدى
ر�سالتك ب�أكرث من الالزم ,فهاهو بالأمــــــ�س
القريب �أحد املواطــــنني ُي�صــــدم مـــــن
وجــــود �سعوديــــات ميتهن التمـــــري�ض
وهــو يتبجــــح �أي�ضاً بقوله  :كيف تر�ضى
العوائـــل املحرتمة �أن متتهن بناتهن هذه
املهنــــة! وهل هنا فقراء واحلاجة دعتهم
لذلــــك ! �أم �أنهم لقطاء ال معيل لهم! ويف
الوجه الآخر ممر�ضه = �شغالة �أريـد �أن
�أفهم �شيئاً هنا م�صطلح ال�شغالة من �أطلقه!
ومن �سمح لنف�سه بالتلفظ به! ال�شغالة كما

يزعمون �ألي�ست كائن ب�شري حي كرمه
املوىل عز وجل يف كتابه الكرمي( :ولقد
كرمنا بني ادم) نحن حني نخدم الآخرين
ون�سعى لتخفيف جراحاتهم ون�سهر على
راحتهم وبد ًال من �أن يكرمنا املجتمع ،فهو
ال يتوانى عن حماولة تك�سري جماديفنا
كلما حاولنا االرتقاء باملهنة عالياً.
�أو ليـــ�س �أف�ضل النا�س عند امل�صطفى
�صلى اهلل عليـه واله و�سلم من �سعى خلدمة
�أخوانه امل�ؤمنيـن وق�ضـــــاء حاجاتهم! �أم
�أننا نفهم ما يروق لنا ونغــــــ�ض الطرف
عما ال يتما�شى مع �أهوائنــــا! يف ر�سالتي
هذه ال �أدري هل ي�صل �صوتـــــي وهل

ٌ
(غي�ض من في�ض)
ُي�سمع ولكنها جمرد
ً
نعم! �إن ُه لفي�ض �سينفجر قريبا �إن ا�ستمر
احلال كما هو عليه من �سلبية �إعالمنا
العربي جتاه (احرتام مهنة التمري�ض
وت�صنيفها كمهنه �إن�سانيه بحته واحرتام
ممتهنيها).
ل�سان حال املمر�ضني واملمر�ضات �:أما ُه
النا�س زمـــــــر ًا
�...سارت جمــــــوع
ِ
وبقينا يف الليلِ العتيـــــد �أنتِ و�أنا هنا
تبيـــــــتُ �أختي وذاك �أخي �ساهــــــر ًا
والكـــــ ُل يبغي من املوىل �أن تظلي �سامل ًة
لنــــــا و�أنتَ ياعمــــــا ُه كم ذا �صرخت من
املــــــــر�ض وكم �سـاءين كل الذي من الأمل

لك قـــــد عر�ض ٍاه على الطفل الر�ضيع
مابا ُل نب�ضـــــات قلبه تدق بال�ســــــريع كم
م�ؤ ٌمل وكم هو �أي�ضـــــاً وجيع�أن ترى طف ًال
بحال فجيـــــــع ولكني يا �أختا ُه
�صغري ًا ٍ
�سررتُ حيــــنما مددتُ �إليــــكِ يدي بينما
ذاك الولي ُد املبارك �صار بيننـــا
ا ٍه على التمري�ض وا ٍه من همومه و�أفراحــ ُه
تعلو �أم تعلو هي �شجونه �أمـــي,وعمي
�,أخي و�أختي عافاكم املــــــوىل جميعاً
و�أبتالين بكل ما يف التمريــــــ�ض
وفنونه.
منال املرهون
كلية التمري�ض _الريا�ض
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هل تعانني ً
نق�صا يف فيتامني (د)؟
وهَ نٌ يف الع�ضالت و�أمل يف العظام عانت منهما منار ب�صمت لأ�شهر عديدة دون معرفة
ال�سبب ،مل ت�شتك للطبيب؛ فهي واحلمد هلل ب�صحة جيدة ،م َّرت عليها هذه الأ�شهر
قبل �أن تكت�شف ال�سبب �صدفة ،فعند �إجراء بع�ض التحاليل الطبية الروتينية؛ الحظ
الطبيب �أنها تعاين من ارتفاع م�ستوى هرمون الغدة اجلاردرقية �أو (parathyroid
 )hormone: PTHمع تدين تركيز الكال�سيوم يف الدم .وعندما راجعت الطبيب
نق�صا حادًّا يف هذا الفيتامني.
املخت�ص وبعد �إجراء حتليل لفيتامني (د) تبني �أنها تعاين ً
لكن منار لي�ست وحيدة؛ فهذا الوباء ال�صامت تعاين منه ن�سبة كبرية من الن�ساء دون
علمهن� ،أما ال�سبب الرئي�سي النت�شار هذا النق�ص هو عدم التعر�ض لل�شم�س ،نعم �إنها
ال�شم�س التي نختبئ منها! فعلى عك�س الفيتامينات الأخرى التي ميكن احل�صول عليها
من خالل نظام غذائي جيد؛ قد ي�صعب على ج�سمنا احل�صول على ما يحتاجه من
فيتامني (د) من الأغذية وحدها ،ويعود ذلك �إىل وجوده ب�شكل طبيعي فقط يف ال�سمك
والكبد و�صفار البي�ض� ،أما احلليب وم�شتقاته فلي�س م�صد ًرا غنيًّا لهذا الفيتامني
�إال �إذا متت �إ�ضافته.لقد كرثت يف ال�سنوات الأخرية التوعية �ضد خماطر ال�شم�س،
و�أ�صبح الكل يعتقد �أن ال�شم�س عدو يجب االبتعاد عنه ،والن�ساء خا�صة يكرهن
ال�شم�س؛ لأنها ت�سبب عدة م�شاكل للب�شرة ومنها على �سبيل املثال ا�سمرار اللون
والبقع الداكنة وال�شيخوخة املبكرة ،وهكذا ميتنع معظمهن عن التعر�ض لل�شم�س
ً
حفاظا على جمال الب�شرة .ويفوتنا �أن هروبنا من ال�شم�س يعر�ض �أج�سامنا لنق�ص
فيتامني (د) ،وبالتايل عظامنا خلطر الإ�صابة بلني العظام �أو (Osteomalacia
 )Ricketsواخلطر الأكرب يكمن عند احلامل �أو املر�ضعة ،فهي تزود طفلها بحاجته
من فيتامني (د) ،والأطفال الر�ضع الذين ال يتناولون احلليب ال�صناعي هم �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بالك�ساح �أو ( )Ricketsوهذا ال يعني �أبدًا �أن الر�ضاعة ال�صناعية
�أف�ضل؛ بل التغذية الأمثل للطفل تكمن يف الر�ضاعة الطبيعية مع احلر�ص على تزويد
الر�ضيع بفيتامني (د) و�أما بالن�سبة لأمرا�ض العظام ف�إن فيتامني (د) يف اجل�سم يودي

الطعام املُح َّمر بقليل من الزيت ،الطعام
املخبوز ،الطعام امل�شوي داخل الفرن،
الطعام امل�شوي على �سطح الفرن،
الطعام املطبوخ على البخار ،الطعام
امل�سلوق.
ومن �أنواع هذه الأطعمة :ال�سلطة ،الدجاج
امل�شوي منزوع اجللد ،بطاط�س م�شوية،
فاكهة ،حليب قليل الد�سم ،خ�ضار� ،شوربة
قليلة الد�سم .وتبلغ ال�سعرات احلرارية

�إىل نق�ص يف معدل الكال�سيوم بالدم ،مما يزيد من �إفراز هرمون الغدة اجلاردرقية،
وهذا بدوره يت�سبب يف �إذابة الكال�سيوم من العظام ،وبالتايل �إىل الإ�صابة مبر�ض
لني العظام ،وتبقى الوقاية من هذه الأمرا�ض خري من العالج ،والوقاية تكون
بالتعر�ض لل�شم�س ،مع الأخذ يف االعتبار �أن �صاحبة الب�شرة ال�سمراء حتتاج �إىل
ق�ضاء وقت �أطول يف ال�شم�س لت�أخذ حاجتها من فيتامني (د).
واختتم بالن�صيحة لكل من تتجنب ال�شم�س �أن ت�ست�شري الطبيب؛ لعلها تكون مثل
نق�صا يف فيتامني (د)! ولنتذكر �أن ال�شم�س نعمة من اخلالق .ومع اتخاذ
منار تعاين ً
الوقاية املنا�سبة ميكن �أن ن�ستمتع بهذه النعمة من �أجل �صحة العظام وال�صحة
النف�سية ،فقد ربط كثري من الباحثني يف �أوروبا و�شمال �أمريكا بني الإ�صابة باالكتئاب
وف�صل ال�شتاء ،ففيه تقل �ساعات النهار وت�ضعف �أ�شعة ال�شم�س .ون�ضيف �إىل ذلك
�أننا جميعًا ن�شعر براحة نف�سية بعد ق�ضاء فرتة طويلة يف الهواء الطلق م�ستمتعني
ب�أ�شعة ال�شم�س.
د .هناء فاخوري  -كلية التمري�ض

فيها � 500سعرة حرارية .ووجبة غنية
بالألياف الغذائية والكال�سيوم والعنا�صر
امل�ضادة للأك�سدة والفيتامينات واملعادن
ت�ساعد يف جتنب �أمر�ض مثل:
ال�سمنة� ،ضغط الدم ال�سكري� ،أمرا�ض
القلب.
امل�صدر:اجلمعية ال�سعودية لل�سكر
والغدد ال�صماء

مراكز طبية متميزة

مركز زراعة الأع�ضاء
يعترب مركز زراعة الأع�ضاء من املراكز
املكلفة مادياً ويتطلب مهارات فائقة،
وحلر�ص خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه
اهلل على دعم الكوادر الطبية الطموحة يف
�إيجاد مركز وطني متميز لزراعة الأع�ضاء
يخدم �أبناء الوطن ،فقد متت املوافقة على
�إن�شاء املركز الوطني لزراعة الأع�ضاء يف
مدينة امللك عبد العزيز الطبية .وتهدف
ال�ش�ؤون ال�صحية من �إن�شائه �إىل �إيجاد
مركز متخ�ص�ص ي�ساهم يف الأبحاث
وعمليات زرع الأع�ضاء ليكون مركز ًا
متميز ًا حملياً و�إقليمياً وعاملياً .وي�ضم
املركز عيادات خارجية للفح�ص وق�سم
العناية اليومية وجناح للعمليات بالإ�ضافة
اىل وحدة للتعقيم املركزي مع م�ستودع
للم�ستلزمات الطبية املعقمه ،بالإ�ضافة
�إىل �إدارة املركزكما �سيحوي على جناح
العناية املركزة مع جميع اخلدمات
امل�ساندة و�سيحوي على جناح للتنومي
مع جميع اخلدمات امل�ساندة من غرف
الإمدادت الطبية وغرف للعالج وغرف
للأطباء املناوبني.

ر�سائل �إىل مر�ضى الربو
�أع َّد �سعادة الدكتور حممد بن �سعد املعمري العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
بالعلوم ال�صحية باحلر�س الوطني جمموعة من الر�سائل ملر�ضى الربو ليفيد منها امل�صابون وامل�صابات بهذا املر�ض ،وهي ر�سائل
ذات قيمة عالية مبنية على الرباهني الطبية والتو�صيات العاملية احلديثة ،ومزجت ذلك با�ست�شهادات و�أدلة من الكتاب وال�سنة
وبع�ض امل�صادر الأخرى وفق ما تقت�ضي ال�ضرورة واملنا�سبة من �أجل توفري �إجابات �شافية للمر�ضى املعنيني.و�أخرج هذه الر�سائل
يف �شكل كتاب �أنيق الطباعة بغالف �سميك لي�سهل على املر�ضى والراغبون يف التعرف على �أ�سباب هذا املر�ض و�أعرا�ضه وتبعاته
وعالجه االحتفاظ به كمرجع �شامل ومهم يف هذا اخل�صو�ص ومزود ب�صور تو�ضيحية .ومن ت�سنح له الفر�صة باالطالع على هذا
الكتاب �سيت�أكد له �أن الر�سائل التي ت�ض َّمنها ُتغني متامًا عن البحث وال�س�ؤال عن الأمور املتعلقة باملر�ض؛ ال �سيما و�أنه ا�ستوحى
عناوين ف�صوله من ت�سا�ؤالت وات�صاالت عدد من املر�ضى �أمكن طرحها يف ر�سائل م�ستقلة ب�أ�سلوب علمي مو َّثق.وتكت�سب هذه
الر�سائل �أهميتها من �أ�سلوبها ال�سهل املب�سط الذي يتيح لكل فئات املجتمع ـ خا�صة مر�ضى الربو ـ االطالع عليها والإفادة منها،
ويتطلع امل�ؤلف �إىل �أن يحقق الكتاب ر�ؤيته عرب العديد من املحاور والأهداف التي ت�ؤدي �إىل متكني املري�ض املهتم من زيادة وعيه
باملر�ض ،وا�ستيعاب م�سبباته ومثرياته وكيفيه التعامل معها ،بجانب فهم طرق العالج املختلفة وكيفية ا�ستخدامها وتطبيقها،
وكذلك فهم العالقة بني مر�ض الربو والأمرا�ض الأخرى وكيفية التعامل مع احلاالت اخلا�صة والظروف املختلفة للمر�ض.وقد دفع
الدكتور املعمري بهذا الكتاب لي�ساهم يف �س ِّد ثغرة يف املكتبة الطبية ،وذلك بعد �أن ات�سعت م�ساحة املر�ض يف ال�سنوات الأخرية
بفعل تلوث البيئة الناجت عن الأدخنة التي تنفثها امل�صانع احلديثة �إ�ضافة �إىل الغبار والعثة وح�شرات املنازل والتدخني وخملفات احليوانات والأ�سمدة وملوثات الهواء
ودخان احلطب وما �إىل ذلك .ورغم التطور الذي ي�شهده القطاعات الطبية يف العامل �إال �أن ن�سبة الوفيات الناجتة عنه ما تزال متنامية.ويحوي الكتاب  28ر�سالة �سيجد فيها
املر�ضى كل ما يحتاجون �إليه من �إجابات حول الأ�سئلة واال�ستفهامات التي تطر�أ على �أذهانهم مثل مثريات الربو واحل�سا�سية و�أنواع البخاخات .وخطة عالج املر�ض ،وعالقة
املر�ض بال�ضغوط النف�سية ،واملر�ض وممار�سة الريا�ضة ،واملر�ض عند �أطفال املدخنني وعند كبار ال�سن ،ومدى ت�أثريه على احلمل والوالدة و�أثناء ال�صيام واحلج .
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«خواطر �أكادميية»

االعتماد الأكادميي
واملخرجات التعليمية
د .حممد بن �سعد املعمري

بدائل غذائية للأطفال جتنبهم ال�سمنة
هذه بدائل غذائية جتعل الطفل يتحول من
احلياة غري ال�صحية �إىل حياة �صحية،
وت�شمل يف (�إمرباطورية) الأطعمة
امل�ستخدمة على م�ستوى الأ�سر �أطعمة
غري �صحية ،و�أخرى �صحية ،و ُين�صح
با�ستبدال الطعام غري ال�صحي بالآخر
ال�صحي.
الطعام غري ال�صحي الذي ين�صح بتجنبه:
الطعام امل�شبع �أو املدهون بالزبدة،الطعام
امل�ش ّوح بالزبدة ،الب�شاميل ،الطعام
املقلي بالبق�صمات ،الطعام املدهون
بالكرمية.
ومن �أنواع هذه الأطعمة :البطاط�س
مقلية ،برجر باجلبنة� ،صودا عادية،
كيك ،حليب كامل الد�سم� ،شوربة كرمية.
وتبلغ ال�سعرات احلرارية فيها 1500
�سعرة حرارية .ووجبة ذات حمتوى
مرتفع من الدهون والكولي�سرتول وامللح
وال�سكر ت�ؤدي �إىل �أمرا�ض عديدة مثل:
�أمرا�ض القلب ،ال�سرطان ،ال�سكري من
النوع الثاين.
الطعام ال�صحي الذي ين�صح بتناوله:
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� إن الدعم الكبري الذي يلقاه التعليم العايل عامة وال�صحي خا�صة؛ �سي�ؤدى �إىل ا�ستيعاب
املزيد من الطلبة والطالبات تنا�سبًا مع ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين ،مما ي�ؤدي �إىل
�سد احتياجات الوطن يف جماالت عدة ال�سيما بالقطاع ال�صحي .فعدد كليات الطب
القائمة �أو امل�صرح لها قد بلغ  27كلية يف خمتلف املناطق ،منها  10خ َّرجت �أطباء
يف نهاية العام الأكادميي 2008/2007م .ومع توقع قيام كليات �إ�ضافية بتخريج
دفعات جديدة �أو قبول طالب لأول مرة؛ تربز على ال�سطح ق�ضية هامة تتمثل يف
نوعية املخرجات التعليمية ،ومدى توافر الكفاءات الأكادميية التى �سترثى العملية
التعليمية ،وقدرة الكليات اجلديدة �أو القائمة على �إيجاد �أو ت�أهيل �أماكن تدريب
منا�سبة تنمى القدرات املهنية وال�سريرية لطالبها .ويواجه التعليم الطبي � ً
أي�ضا
مع�ضلة تعدُّد طرق التعليم من تقليدي �إىل تعليم مبني على حل امل�شكالت ثم هجني
بينهما .كما ي�شغل اختيار املناهج من جامعات قائمة م�شهود لها بالكفاءة �أو بناء
مناهج جديدة بخربات حملية �أو عاملية نطا ًقا وا�سعًا من نقا�ش القائمني على التعليم
الطبي .وجميع هذه املعطيات فر�ضت واقعًا جديدًا ال بد من التعامل معه عرب تكوين
هيئة وطنية للقيا�س واالعتماد الأكادميي ،ود�شنت هذه الهيئة فعالياتها بالعديد من
ور�ش العمل والأن�شطة العلمية تعزي ًزا مل�ستوى الوعي لدى القائمني على التعليم
العايل ،وبناء �أنظمة و�إدارات داخلية تهتم باجلودة وحت�سني م�ستوياتها ،لكى تبد�أ
عملية التقومي واالعتماد الذاتي املبدئي ،ومن ثم التقومي ال�شامل.
�إن عملية االعتماد الأكادميي تعد حجر الأ�سا�س يف الت�أكيد على �أن جميع الكليات
اجلديدة تبني �أنظمتها عرب معايري معتمدة ومبنية على معايري دولية معرتف بها،
وت�ساعد الكليات القائمة على التوافق معها .ومن امل�أمول �أن ت�سهم هذه العملية يف فرز
نوعي لكافة الكليات ومدى اتفاقها لكي تربز وب�شفافية مدى تقيد القطاعات االكادميية،
ً
خطوطا حمراء لأي من�ش�أة ال تطبق تلك املعايري ،وتك�شف املكامن التى
وكذلك ت�ضع
ينبغى حت�سينها مبا ينعك�س �إيجابًا على خمرجات تعليمية متميزة .وتكت�سب عملية
االعتماد الأكادميي �أهمية كبرية متى ما حدث تو�سع �سريع يف التعليم العايل بحيث
ت�شكل خارطة طريق لأي من�ش�أة لكى تعمل على تطوير العملية الأكادميية واملخرجات
التعليمية لتكون يف م�ستوى مقبول ،ول�سد العجز عرب تخريج طالب مت�سلحني باملعرفة
واخلربة واملهارة وال�سلوك ال�ضروري للتعامل مع جماالت تخ�ص�صهم.

ريجيم ع�صري
اتفق الأطباء على �أن ال�سمنة من
�أمرا�ض الع�صر ،جاءت مع �سيادة
�أمناط جديدة يف احلياة متيل �إىل الدعة
واخلمول ،واجللو�س الطويل �أمام
�شا�شات التليفزيونات واحلوا�سيب
والألعاب الإلكرتونية و�ألعاب الت�سلية
الأخرى ،وبالتايل فقد ق َّل حجم احلركة
و�ضعف الن�شاط ،كما �أ�ضحت ال�سيارة
و�سيلة االنتقال حتى �إىل امل�سجد القريب
والبقاالت واملخابز املجاورة ..ولذلك فقد
�أخذت قطاعات التوعية ال�صحية والطبية
تبذل جهودًا كبرية لتاليف خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض الع�صر ومقاومتها عن طريق
الن�صح باتباع نظام غذائي متوازن يقي
من �أمرا�ض التي ت�سببها ال�سمنة.
وذهب الأطباء والعاملون يف جمال
التوعية ال�صحية �إىل وجوب التفريق
بني زيادة الوزن الناجت عن ال�سمنة �أي
ارتفاع ن�سبة الدهون يف اجل�سم ،وزيادة
الوزن يف البدانة ،وهو عبارة عن زيادة
يف الوزن ب�سبب الع�ضالت دون دهون كما
يالحظ يف �أج�سام الريا�ضيني.
ومن يتبع التوجيهات القر�آنية الكرمية
والإر�شادات الواردة يف ال�سنة النبوية
املطهرة فيما يتعلق بتناول الطعام
وال�شراب ف�إن احتماالت �إ�صابته
بالأمرا�ض تبدو م�ستبعدة جدًّا ..فامل�سلم
الذي يبتغي �سالمة ج�سده وحمايته من
الأدران والأمرا�ض ال ي�أكل �إال �إذا كان
به جوع ،و�إذا �أكل ال ي�سرف يف الأكل،
وما ذلك �إال لأن املعدة بيت الداء ،وقد
قال �صلى اهلل عليه و�سلم كما روى مقدام

بن معدي كرب قال� :سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :ما ملأ �آدمي
وعاء �شرا من بطن ،بح�سب ابن �آدم �أكالت
يقمن �صلبه ،ف�إن كان وال حمالة :فثلث
لطعامه ،وثلث ل�شرابه ،وثلث لن َف�سه».
رواه الرتمذي وابن ماجه .وخطب عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يوما فقال:
«�إياكم والبطنة ،ف�إنها مك�سلة عن ال�صالة
م�ؤذية للج�سم ،وعليكم بالق�صد يف قوتكم،
ف�إنه �أبعد من الأ�شر ،و�أ�صح للبدن ،
و�أقوى للعبادة »...ويروى عن الف�ضيل
بن عيا�ض �أنه قال :ثنتان تق�سيان القلب:
كرثة الكالم وكرثة الأكل.فاملعدة تق�سم
�إىل ثالث :ثلث للماء ،ثلث للطعام ،ثلث
يرتك خاليًا للتنف�س ..وهذا يف�سر النظام
احلديث يف الريجيم كما ذكر �أحدهم يف
موقع (�إ�سالم �أون الين) وهو� :شرب
� 8أكواب ماء يف اليوم علي الأقل منها
كوبني علي الريق ،ومن غري ال�ضروري
�أن يكون املاء �ساخ ًنا؛ فال�ساخن ال ي�صل
�إىل املعدة؛ لأن درجة حرارته �ستعادل
درجة حرارة اجل�سم بعد تناوله ،ثم
�شرب كوبني قبل كل وجبة ثم تناول
طبق من ال�سلطة اخل�ضراء ،ثم طبق
من الفاكهة ،ثم يف تناول الطعام ..قال اهلل
تعاىل يف �سورة الواقعة }يطوف عليهم
ولدان خملدون ب�أكواب و�أباريق وك�أ�س
من معني .ال ي�صدعون عنها وال ينزفون.
وفاكهة مما يتخريون .وحلم طري مما
ي�شتهون{ و�سبقت الفاكهة اللحم .وهذا
هو الريجيم احلديث جدًّا.
امل�صدر موقع الكرتوين.
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�أين نحن من
ع�صر التقنيات احلديثة؟

يعترب التمتع مبهارات احلا�سب الآيل
وا�ستخدام برامج الإنرتنت ،من �أبرز
�أدوات الع�صر التي ت�شكل يف �سياقها العام
لغة ت�ساعد يف التوا�صل مع الآخرين،
وحت�سني مكانة الأفراد يف جمتمعاتهم،
ويف ع�صرنا احلا�ضر تقا�س درجة املعرفة
لدى ال�شعوب بقدرتها على التعاطي مع
احلا�سب الآيل (الكمبيوتر) وملحقاته ،وما
قد يتذرع به املتكا�سلون عن التفاعل معه
يف بلداننا ،بحجة �أن ا�ستخدامه يتطلب
�إتقان اللغة االجنليزية ،فهو يعني بذاته
تخاذال عن االهتمام ب�أحد �أهم تقنيات
الع�صر ،وهذه ذريعة واهية بالطبع،
خا�صة و�أن �إمكانية ا�ستخدام العربية يف
العديد من �أنظمة الكمبيوتر �أ�صبح متاحً ا،
وحتديدًا يف مراحل التعلم الأوىل.
فالواقع العملي بات يحتم علينا التمتع
مبهارات الكمبيوتر واالنرتنت ،لتحقيق
بع�ض جناحاتنا املهنية ،و�أال نبقى
مراقبني فقط� ،إننا �إذا مل نقتحم هذا املجال
ودون ت�أن ،باقتناء �أجهزة الكمبيوتر
وبراجمه والتعاطي معها ،ف�سن�صبح يف
�آخر ال�سلم احل�ضاري� .إن من ال يعرفون
لغة التعامل مع الكمبيوتر يو�سمون
بالأمية ،ب�سبب �إح�سا�سهم بالق�صور
نحو التوا�صل مع الآخرين يف العمل
وعلى مقاعد الدرا�سة ،كما �أن احلاجة

متنامية ملحو �أميتنا الكمبيوترية ،فهذه
الن�سب والأرقام تدلل على تخلفنا عن
الركب ،ويحتاج الأمر لتجاوزه �إىل خطط
وقرارات وت�شريعات .هناك مئات الطرق
ملحو �أمية الكمبيوتر ،ميكن تق�صيها عرب
�شبكة الإنرتنت� ،أو عرب و�سائل الإعالم
واالت�صال املختلفة .لقد ك�شف تعلم
مهارات الكمبيوتر �إيجابيات عديدة
عند م�ستخدميه ،ف�إىل جانب كونه بطاقة
عبور �إىل عامل الأعمال ،منح الكمبيوتر
مب�شتقاته كاالنرتنت املجال للتعبري
عن الآراء والأفكار بحرية قد ال تتوافر
يف الواقع� ،إىل جانب كونه �أ�صبح منفذا
لعر�ض الإبداعات واملواهب على فئات
كبرية من اجلمهور .ويف ذات ال�سياق
حول �أهمية تعاملنا مع التقنيات احلديثة،
�أ�شارت التقارير �أن التكنولوجيا �ساهمت
يف تقليل خ�سائرنا من الكوارث الطبيعية
ومنها الأعا�صري والزالزل ،و�أن النه�ضة
التكنولوجية فر�ضت نف�سها علينا ب�أ�شكال
عديدة �سواء قبلنا �أم رف�ضنا .فيما تزايد
اقبال ال�شباب على املدونات التي �ساهمت
يف التوا�صل بني ال�شعوب واحل�ضارات
لأن طريقة التعامل معها �أ�سهل و�أ�سرع،
ولكن يجب احلذر من الإدمان القاتل على
االنرتنت والإحرتا�س من اجلرائم التي
ارتبطت به.

م�ؤمتر للتعليم من خالل التكنولوجيا!
افتتح معايل وزير التعليم العايل م�ؤمتر التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد يف مدينة
الريا�ض من  21 - 19ربيع الأول 1430هجرية .و�شارك يف �أعماله �أكرث من 1500
متخ�ص�ص ،هم من الرتبويني والباحثني واخلرباء واملهتمني يف ق�ضايا التعليم من
خالل التكنولوجيا .وي�سعى امل�ؤمتر �إىل الإ�سهام يف تعميم جتربة التعلم الإلكرتوين
والتعليم عن بعد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل من خالل االطالع والتعمق يف التجارب
ال�سابقة يف هذا احلقل ،وتبادل اخلربات مع املخت�صني يف هذا املجال.يذكر �أن الإقبال
يتزايد على هذا النوع من التعليم ،خا�صة يف �أو�ساط ال�شباب الذين عجزوا عن �إنهاء
درا�ستهم لأ�سباب قاهرة ،كما يعترب هذا النوع من التعليم فر�صة لإكمال الدرا�سات
العليا عند العاملني ،والذين يرغب بع�ضهم بعد االحرتاف يف مهنة ما بزيادة حت�صيله
فيها� ،أو تغيري تخ�ص�صه �إىل تخ�ص�ص �آخر.ويف اخلتام �أطلق معايل وزير التعليم العايل
حزمة من اخلدمات والربامج من خالل تد�شينها على اللوحة االلكرتونية ومتثلت
هذه احلزم يف برامج «زاد » املكتبة الرقمية »و�سنيد « الدعم الأكادميي والفني »
واملكنز ال�سعودي وجائزة التميز لتنمية الإبداع واالبتكار .

ربط الطالب لأول مرة يف اململكة مع جامعات �أخرى
ت�سعى جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية،
�إىل تعزيز دور التكنولوجيا يف درا�سة تخ�ص�صات املجال
ال�صحي ،وقد دخلت التقنية �إىل مناحي عديدة يف حياة
الطالب واملدر�س .ويف هذا ال�سياق يتم تد�شني م�شروع لربط
الطالب لأول مرة باململكة مع جامعات اخرى.
وت�ساعد هذه التقنية اجلديدة يف الربط بني طالب املاج�ستري
من نف�س التخ�ص�صات حتى يت�سنى لهم متابعة املحا�ضرات
يف الوقت نف�سه  ،ولكن من مكانني خمتلفني هما «الريا�ض»
بو�صفها املدينة التي تقع بها قاعة املحا�ضرة يف كلية الطب
ومدينة جدة حيث عدد �أقل من الطالب ،يتابع الدر�س نف�سه
عن قرب� .إن دخول التكتولوجيا لهذا احلقل يفيد يف تقريب امل�سافات على الطالب حيث ميكن لعدد منهم االلتحاق باحل�صة
املطلوبة من مكان بعيد يف الواقع .وميكن التو�سع بهذه الفكرة لتحقيق رغبة الطالب يف التخاطب مع نظرائهم يف جميع انحاء
العامل .يذكر �أن اجلامعة ت�سعى لتطوير امكانياتها التقنية املتقدمة كو�سيلة حديثة ومعا�صرة لتطوير التعليم.

تفاوت يف �إنفاق امل�ؤ�س�سات على
التكنولوجيا ؟

تعك�س بع�ض الوقائع امل�ستجدة� ،أن ال�ش�أن املعلوماتي لي�س �صاحب
م�سار مت�صاعد با�ستمرار ،بل قد يعاين بع�ض ال�سقطات ،وقريب
من الأذهان ما حدث يف ربيع عام 2000م� ،إبان ذروة اندفاع
ثورة املعلوماتية ،عندما انهارت �أ�سهم �شركات االنرتنت ب�صورة
مفاجئة ،مما �أدى �إىل ّ
تبخر تريليونات الدوالرات ب�إغما�ضة عني؛
وبذلك انتهى عهد الثقة املُطلقة باالنرتنت و�شركاتها واقت�صاداتها
ورموزها.وقد ظهرت يف الآونة الأخرية جمموعة تقارير عن
اقت�صاد املعلوماتية ،ت�شري �إىل انخفا�ض ن�سبي يف الإنفاق على
املعلوماتية عاملياً ،وتبدو تلك الأخبار مهمة بالن�سبة للعامل
العربي ،حيث ال يزال الإنفاق الرئي�سي على املعلوماتية ي�أتي من
الأموال احلكومية ،ويف قراءة موجزة لتلك التقارير ،لوحظ �أن
�إنفاقنا على تكنولوجيا املعلومات قد ال يرتفع �إال بن�سبة �ضئيلة
ترتاوح بني  4و % 6خالل عام 2007م ،وذلك ب�سبب الرت�شيد
ال�شديد الذي باتت تمُ ار�سه ال�شركات على موازناتها املُخ�ص�صة
للمعلوماتية و ُن ُظمها و�أجهزتها وبرجمياتها وغريها.
ومن املتوقع �أن تكون معدالت زيادة الإنفاق �أعلى ن�سبياً يف ال�شركات
ال�صغرى واملتو�سطة ،مقارنة بال�شركات الكربى ،وكذلك احلال
يف الدول النا�شئة اقت�صادياً ،مقارنة بالدول ال�صناعية املتقدمة،
وذلك باال�ستناد �إىل تقرير �أ�صدرته �شركة «�أنالي�ست بري�سبيكتف»
التابعة مل�ؤ�س�سة «�سكيل �سوفت بي ال �سي» .
مل يخل التقرير نف�سه من بع�ض التناق�ضات ،يف ما �أورده من
معلومات عن �إنفاق ال�شركات على املعلوماتية� ،إذ توقع زيادة

ا�ستخدام الربامج املتعلقة بالآالت االفرتا�ضية ،مثل الربامج
التي ُتظهر «كومبيوتر ًا افرتا�ضياً» على �شا�شة الكمبيوتر،
التو�سع يف و�ضع الآالت
ل ُي�ستعمل ك�أداة �إ�ضافية ،وتوقع
ّ
الذكية االفرتا�ضية ،خ�صو�صاً تلك التي ب�إمكانها احللول
حمل خوادم االنرتنت ،ومن الغريب �أنه توقع ح�صول زيادة
كبرية يف الإنفاق على �شراء خوادم انرتنت حقيقية ،ت�صل
ن�سبتها �إىل  ، % 6.5كما �أ�شارت درا�سة �أجرتها م�ؤ�س�سة
«غارترن» ال�شهرية ،املتخ�ص�صة يف درا�سات املعلوماتية
و�أ�سواقها� ،إىل �أن ال�شركات �ستتمكن خالل عام 2007م
من ا�ستثمار مبلغ �أكرب يف مبادرات تكنولوجيا املعلومات
اال�سرتاتيجية.
وتوقعت ح�صول ذلك عند تر�شيد الإنفاق على تكاليف الطاقة
و�إجراءات االمتثال القانونية وغريها من الأ�شياء ،التي
امت�صت ق�سماً كبري ًا من موازنات املعلوماتية يف ال�شركات
خالل الأعوام املا�ضية ،كذلك توقعت �شركة «�إيه �إم �آي»
زيادة �إنفاق ال�شركات ال�صغرى واملتو�سطة على تكنولوجيا
املعلومات بن�سبة  %10يف العام 2008م ،وجاء ذلك ُمعاك�ساً
ملا توقعته م�ؤ�س�سة «غارترن» ب�أال تتجاوز زيادة �إنفاق
ال�شركات الكربى على تكنولوجيا املعلومات ن�سبة % 2.8
يف نف�س العام ،واتفق التقريران على حدوث ارتفاع ملحوظ
يف �إدراك ال�شركات ال�صغرى واملتو�سطة لأهمية تكنولوجيا
املعلومات يف جناح �أعمالها.

على فكرة

ه�شام اليتيم

هل التكنولوجيا
نعمة �أم نقمة ؟
�إذا قلنا �أن هذا ال�س�ؤال يفارق عقولنا
ف�إننا بالت�أكيد نكذب على �أنف�سنا ،ونخدع
الآخرين ،فال�س�ؤال عن قيمة التقنيات
م�ستمر منذ زمن ،من حيث هي بر�أي
بع�ضنا مفتاح النعيم ،و�سعة الأفق،
ورحابة التعبري عن الذات ،يف حميط من
املتابعني واملهتمني .فيما من جهة �أخرى
هي بوابة �إىل عامل م�صطنع ،ومزيف ،يخلو
من العالقات الإن�سانية الطبيعة  ،التي
عبقت بها النفو�س ،قبل اخرتاع الآالت،
التي حتكم العامل وت�سري الإن�سان.
�إن املدخل �إىل هذا العامل الذي تتناق�ض فيه
�أحا�سي�سنا دوما ،بني م�سلمة بقيمة هذه
الأ�شياء من جهة ،و متوهمة وغري مقتنعة
بها من جهة �أخرى ،ينبع من الت�سليم
ب�أهمية التقنيات يف حياتنا ومن الواقع
املعا�ش ،وجماليات امتالك الإن�سان لهذه
الأدوات ،وتناوله لها ب�شكل متكرر.
لذلك فهي بالن�سبة لنا ومن خالل ما تقدمه
من خدمات ،وت�سديه من �صنائع� ،أ�صبحت
ال�شيء الذي ال ن�ستغني عن وجوده.
وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات احلديثة
�إىل �أن «التلفزيون» �ساهم ،يف ع�صرنا
هذا ب�شكل غري مبا�شر ،بتقليل خ�سائرنا
من الكوارث الطبيعية ،ومنها الأعا�صري
والزالزل ،التي كان يروح �ضحيتها �آالف
النا�س .ذلك �أن «ت�س ّمر» عدد كبري منا
�أمام هذا اجلهاز بعد نهاية العمل ويف
�أوقات الفراغ� ،ساهم يف ربط الإن�سان
باملنزل ،الذي يعترب مكانا �آمنا ن�سبيا يف
وقت وقوع بع�ض الكوارث الطبيعية،
يف مقابل تواجد عدد كبري من النا�س يف
ال�شوارع �أو الأماكن العامة ،ومت الك�شف
عن هذا الأمر بال�صدفة ،حني وقع زلزال
مدمر يف �إحدى الواليات الأمريكية ،و�أ�شار
بع�ض مرا�سلي وكاالت الأنباء الذين
غطوا وقائع هذه احلادثة� ،إىل �أن توقعات
اخلرباء �أكدت �إمكانية �أن يت�ضاعف عدد
القتلى جراء الكارثة ب�سبب جتمعهم يف
هذه الب�ؤرة فيما كان تفرق النا�س خمففا
من عدد ال�ضحايا.وقد �ساهم هذا احلادث
ب�شكل �أو ب�آخر ،يف لفت نظرنا �إىل تدخل هذه
الأجهزة ال�صماء يف ت�شكيل �أقدارنا.

تقرير :امل�ستخدمون العرب  %2من العامل!
يف �إح�صائية توجه انتباهنا �إىل هذا الأمر� ،أ�شارت منظمة «الأوني�سكو» عام 2005م
�إىل �أن م�ستخدمي الكمبيوتر والإنرتنت ي�شكلون نحو ُ�س ْد�س �سكان العامل ،وعلينا هنا
�أن نتذكر �أننا يف عام 2009م ،و�أن الإقبال على الكمبيوتر وتعلمه يت�سارع كل حلظة،
وقد ال ن�ستطيع �ضبط حركة �أرقام ت�صاعد هذا الت�سارع الكبري جدا� .إن �أكرث من
مليار ن�سمة ،ا�ستخدموا الكمبيوتر يف عاملنا عام 2005م  ،مما يعني �أن هذا اجلهاز
املثري للجدل ي�ستحق �أن نوليه �أهمية كبرية وم�ضاعفة.
تقول �إح�صائية الأوني�سكو� ،أن الدول الأوروبية والأمريكية ت�ضم نحو  %45من
م�ستخدمي الكمبيوتر ،بينما ح�صة الدول النامية تقع بني  20و ،% 30وال تتجاوز
الن�سبة يف العامل العربي �ألـ  ،% 2علماً ب�أنها تختلف من بلد لآخر ،وتتقدم دول
اخلليج هذه الن�سبة عربيا ،بـ  % 13من �إجمايل ال�سكان ،وهي تبلغ يف لبنان ، % 8

3/31/09 4:42:05 PM

ويف م�صر  ،% 5ويف الأردن وبلدان املغرب العربي  ،% 3فيما ترتاوح بني  % 0.5و2
 %يف باقي الدول العربية.
و�إذا كان الفارق الزمني يف التقدم احل�ضاري بني العرب كمجتمع من العامل الثالث،
واملجتمعات املتقدمة ،يزيد يف واقعه على مئات ال�سنني ،خا�صة يف جوانبه التعبريية
وال�سيا�سية والفكرية ،ف�إن الفارق الزمني بني احل�ضارات يف هذا العامل ،لي�س �أقل
من ذلك ،وفق الأرقام واحلقائق التي ورد جزء منها هنا.
ويرجع �سبب التفاوت يف اال�ستخدام بني امل�ستخدمني العرب وغريهم �إىل �أ�سباب
عديدة منها� :ضعف الإمكانيات املادية والفقر وانخفا�ض معدل الدخل يف بع�ض الدول
العربية وعدم توفر الأجهزة احلديثة جلميع امل�ستخدمني بالإ�ضافة �إىل عدم اعتماد
النظم التكنولوجية احلديثة يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة لهذه الدول.
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عوملة االنانا�س ؟!

11
العين الثالثة

�سامي ال�شعالن

روح الفريق الواحد

الأنانا�س فاكهة ا�ستوائية تنمو طبيعيًّا وبكثافة ،وهي ثمرة لذيذة الطعم حلوة
املذاق ،و ُي�صنع منها ع�صري عذب �سائغ لل�شاربني ،هكذا عرفناها و�ألفناها ..ولكن
اكت�شافات �صيادلة الع�صر وباحثي الأع�شاب والنباتات وحتى مروجي الإمكانات
واخلوا�ص (ال�ساحرة والأ�سطورية) للطب ال�شعبي ال يتوقفون عن تقدمي الب�شرى
�أو (فتاوى) �صيدلية وطبية ب�أن لفاكهة ما �أو ع�شب �أو نبتة �آالف املنافع والفوائد،
و�أن يف مركباتها ترياق لكل داء ،ويتمخ�ض البحث عن جديد مطلع كل �شم�س ..ومن
ذلك ما ورد يف �أحد املواقع الإلكرتونية ب�أن الباحثني يف �أحد املعاهد الطبية الربيطانية
اكت�شفوا مركَّبني يف خال�صة جذوع الأنانا�س ي�ساعدان على مكافحة الأمرا�ض
ال�سرطانية ومينعان منوها وانت�شارها ..ما �أعظمها من ب�شرى!! قريباً يتغلب الإن�سان
على �أب�شع الأمرا�ض و�أكرثها �شرا�سة وعنفوا ًنا ،دا ٌء حتدى الإن�سان وقعد بقدراته
و�أ�شعره بعجزه عن النزول معه �إىل ال�ساحة ،ولكن عناد الإن�سان ال يتوقف ،وزحف
ال�سرطانات يتنا�سب طردًا مع هذا العناد ،ف�أيهما �أقوى :الإن�سان �أم املر�ض؟ �أعرف
مر�ضى يائ�سني فرحوا كثريًا بهذا االكت�شاف ،و�أقبلوا على (ب�سطات) �سوق الفاكهة
وجمعوا كل ثمرات الأنانا�س حتى التالف و (املعطوب) منها الذي علقت به بع�ض
الفطريات ومل ت�ستطع الثمرة نف�سها مقاومتها �أو منع منوها وانت�شارها ..وطوبى
لل�ساكنني على �ضفاف خط اال�ستواء حيث تتدىل ثمار الأنانا�س من �أ�شجارها كعناقيد
العنب ،فه�ؤالء ومر�ض ال�سرطان على طريف نقي�ض! هل �سمعتم ب�أن �أفريقيًّا �أو �أحد
�سكان �أمريكا الالتينية داهمه هذا الورم اخلبيث ،كال و�ألف كال ،كما �أنهم ال ي�صابون
مبر�ض ال�سكر؛ لأن الأبحاث تو�صلت �إىل �أن ثمار الكاكاو متنع الإ�صابة بهذا املر�ض
الع�صري الذي مل يعد ينتقي �ضحاياه؛ بال �أ�صبحت زيارته ع�شوائية ال تفرق بني
طفل و�شيخ ،و�شاب وامر�أة يف �أول �أ�شهر حمل لها!!
�أبحاث وباحثون ..والأمرا�ض مت ُّد ال�سنتها ،وتتب�سم يف �سخرية مريرة ،واملري�ض
يقرا وي�ستب�شر ،و�إىل �أن تتحول نتائج البحث �إىل (كب�سوالت) دوائية ،تتوثب روحه
�إىل مغادرة مقرها داخل ج�سده املحطم ،ثم ترتكه م�ست�سلمًا لهد�أة نهائية وحلم ال
�صحو بعده.
ويعمل �أحد مركبات فاكهة الأنانا�س ـ بح�سب املوقع امل�شار �إليه ـ على تن�شيط جهاز
املناعة فى اجل�سم ال�ستهداف اخلاليا اخلبيثة وتدمريها ،كما تبني �أن ع�صري هذه
الفاكهة ي�ساعد على اله�ضم وعلى نقاء اجللد و�صحته ،بينما ي�ستخدم لب الأنانا�س
املهرو�س يف عالج اجلروح وورقها لتغطية اجلرح مثل الكمادات ،واكت�شف الباحثون
�إنزميًا يف هذه الفاكهة ي�ستخدم يف عالج �أمرا�ض القلب ،والتهاب املفا�صل والتهاب
اجلهاز التنف�سي وع�سر اله�ضم ،وهو قادر على تعزيز مفعول امل�ضادات احليوية
والعقاقري امل�ستخدمة يف العالجات الكيميائية وي�ساعد يف عالج الكدمات والر�ضو�ض
والتواء املفا�صل ...يبدو �أن هذا الفريق البحثي ي�ستثمر يف مزارع �ضخمة يف �أحد
املناطق اال�ستوائية اخل�صيبة ..و�أرجو املعذرة على هذا ال�سبق �إن كان قادحً ا يف
قدرة املراكز البحثية!!
ً
و�ستحتل فاكهة الأنانا�س ك�سلعة ـ بعد هذه االكت�شافات ـ موقعًا مرموقا بني الفواكه
الأخرى ،و�ستنال مقعدًا يف منظمة التجارة العاملية ،ولن يكون غريبًا �إن �سعت بع�ض
الدول املتقدمة �إىل (تدجينه) يف مناخاتها من خالل (البيوت املحمية) �أو (ال�صوب
الزجاجية)؛ بل وقد تبذل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العابرة للقارات حماوالت جادة
�إىل �إنهاء احتكار الدول اال�ستوائية لهذا ال�صنف من ال�سلع ،ولذلك رمبا ن�شهد قريبًا
عوملة الأنانا�س!!
�إبراهيم ال�صايف

كلمات لي�ست كالكلمات

قراءات ومتابعات
•من �أ�شد عيوب الإن�سان خفاء عيوبه عليه ،ف�إن من خفي عليه عيبه خفيت عليه حما�سن غريه ،ومن خفي عليــــــه عيب
نف�سه وحما�سن غريه ،فلن يقلع عن عيبه الذي ال يعرفه ،ولن ينال حما�سن غريه التي ال يب�صرها �أبدًا( .ابن املقفـــع).
ازدادت وترية (النه�ش) يف جمال�س الأن�س وال�سمر (ال�شلل) يف جمتمعاتنا احلديثة ،فكثري ما ي�شتغل بع�ض النا�س بعيوب
الآخرين ويتغافلون عن عيوبهم ،يتتبعون الإخفاقات ويتلذذون ب�إح�صاء �سلبيات النا�س ،وال ينظرون يف مر�آة دواخلهم كي
يروا ما خفي عليهم من مثالب وعيوب ،رمبا كانت هذه املر�آة معتمة ومت�سخة� ،أو على عيونهم غ�شاوة .خطاب الفال�سفة
وعلماء النف�س للإن�سان دائمًا هو" :اعرف نف�سك"  ،فعلى املرء �أن يعرف نف�سه قبل �أن يتعرف على غريه ،ف�إن فعل؛ جت َّلت
لديه عيوبه؛ وبالتايل قد مينعه احلياء من (م�ضغ) �سري املحيطني به ،فيغ�ض الطرف عن �أخطائهم وعيوبهم وي�شتغل
مبحا�سنهم ،ومن ثم مينحهم الفر�صة ليذكروا حما�سنه.
•امل�ؤمـــــن يــــــزرع نخ ًال ويخاف �أن يثمر �شو ًكا ،واملنـــــــافق يزرع �شو ًكا ويطلب �أن يثمر ُرطبًا( .الف�ضيل بن عيا�ض)
الإميان والنفاق خطان متوازيان ال يلتقيان �أبدًا ،قلب امل�ؤمن عامر بالر�ضا وحب النا�س ،ويتمنى لهم اخلري والنجاح يف
خال�صا لوجهه ،و�أ َّال ت�شوب
كل �ش�ؤون حياتهم ،يغبط وال يح�سد ،ي�سخر وقته خلدمة الآخرين ،وي�س�أل اهلل �أن يكون عمله ً
�أعماله �شائبة جتلب حز ًنا �أو �أ�سى ملتلقي اخلدمة� .أما املنافق فيتح َّرق قلبه �شو ًقا لأذى الغري ،ي�ضع جم ًرا يف طرقاتهم،
يح�سد وال يغبط ،ينرث ال�شوك يف كل مكان ،ويتمنى �أال يتحول �شوكه ورودًا� ،أو ي�ضوع زرعه رياحينا
•�أنت دائمًا على الرحـــب وال�سعـــــــة �إذا ما حملـــــــت معك االبت�سامـــــــة وتــــركت الهموم يف البيت�( .سمري �شيخاين).
والعبو�س م�ؤ�شر �ص ِّد ونفور ..ترتاح القلوب للوجوه الب�شو�شة املن�شرحة التي
االبت�سامة مفتاح القبول �إىل القلوب دائمًاُ ،
تقطر فرحً ا و ِب�ش ًرا و�سرو ًرا ،وتنكم�ش وتنفر عن الوجوه العاب�سة املكفهرة ،املبت�سم والب�شو�ش حمل ترحاب ،واملبتئ�س ي�صدم
ب�ساما تكن يف املجال�س �صد ًرا و�إمامًا
الآخرين وينقل �إليهم ما هو فيه من عبو�س واكتئاب ..ولذا فهو غري مرحب به ..فكن َّ
�أحمد بدر

مواقف با�سمة ل�شخ�صيات
�أ�ضاءت الدنيا

موقف لل�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل
يروى �أن ال�شيخ ابن عثيمني كان ي�ستقل
�إحدى �سيارات الأجرة يف م�شوار داخل
•يتمعن الإن�سان يف ظاهر الأ�شياء؛ بينما عني اهلل تنفذ �إىل باطنها
مكة املكرمة ،ويبدو �أن امل�شوار كان طويالً
•ما تختاره اليوم ي�ؤثر على غدك
بالن�سبة لل�سائق ف�أراد تبديد تعبه و�إرهاقه
•امنح نف�سك فر�صة لل�ضحك فهو مو�سيقى الروح
•حلمك �أو �صربك يتمثل يف قدرتك على تعطيل طاقتك عندما حت�س وك�أنك بـ (�سواليف) �أو (درد�شة) مع الراكب كعادة
�سائقي (التاك�سي) ،ومل يكن يعرف ال�شيخ،
تف�صل بني تر�س ال�سرعة
فقال :ما تعرفنا على اال�سم يا �شيخ؟ فرد
•يتقوى احلب بالعمل اجلماعي عند ال�صراعات
ال�شيخ بوقاره املعهود :حممد بن �صالح
•الكلمات القا�سية قد ته�شم العظام ولكنها ال تك�سر القلوب
بن عثيمني ،فر َّد ال�سائق :ت�شرفنا ،ومعك
•الجتياز املع�ضالت ال بد من التوغل فيها
عبد العزيز بن باز ،كان يح�سبه من الذين
•الغ�ضب حالة يتفوق فيه الل�سان على العقل
يحبون املزاح .فقال له ال�شيخ :ابن باز
•ال ميكنك تغيري املا�ضي؛ ولكن ميكنك تدمري احلا�ضر باخلوف من
�أعمى ..كيف ي�سوق �سيارة؟ فرد ال�سائق:
امل�ستقبل
«ابن عثيمني يف جند ،و�ش اللي يجيبه
•�أحبب ،يحببك النا�س
هنا ..متزح معي �أنت؟» هنا �ضحك ال�شيخ
•كل ال�شعوب تر�سم االبت�سامة باللغة نف�سه
و�أفهمه �أنه بالفعل ابن عثيمني.
•املعيار احلقيقي لرثوة الإن�سان يكمن فيما ا�ستثمره يف حياته
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من دعابات الألباين وابن باز وابن عثيمني
رحمهم اهلل
يروى �أن �أحد طلبة العلم ركب مع ال�شيخ
الألباين رحمه اهلل يف �سيارته ،وكان ال�شيخ
يقود ب�سرعة ،فقال له الطالب :خ ِّفف
يا �شيخ؛ ف�إن ال�شيخ ابن باز يرى �أن
جتاوز ال�سرعة يدخل يف �إلقاء النف�س �إىل
التهلكة .فقال ال�شيخ الألباين :هذه فتوى
من مل يجرب فن القيادة .فقال الطالب:
هل �أخرب ال�شيخ ابن باز؟ قال ال�شيخ
الألباين� :أخربه .فوجد الطالب فر�صة
ذات يوم ف�أخرب ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل
مبا قاله ال�شيخ الألباين .ف�ضحك ال�شيخ
ابن باز وقال :هذه فتوى من مل يجرب
دفع الديات.
ترجمة ال�سدحان لل�شيخ ابن باز

تختلف طبيعة التعامل مع طرف و�آخر
بقدر تباين الأهداف واملربرات والنتائج،
ووفق هذا عا�ش الإن�سان متناغمًا مع
ظروفه ومفردات احلياة املتاحة له،
فتجد �أن �أعما ًال معينة قد يعجز عدد
من الفنيني املهرة عن القيام بها؛ بينما
ي�ستطيع فرد واحد �إجنازها ،وقد حملت
لنا كتب التاريخ كثريًا من هذه النماذج
يف �شتى �أنواع العلوم والفنون .ولعل
ندرة الكفاءات بجانب ب�ساطة املجتمع
و�سهولة التعامل مع احتياجاته وخلوه
من التعقيدات التكنولوجية والنف�سية
والإدارية؛ قد �سهل على ذوي امللكات
اخلا�صة من �أفراده �أن يتولوا منا�صب
قيادية ير�سمون من خاللها �أهداف املجتمع،
وي�شرفون على تنفيذها مما يهم�ش دور
املنفذ ويلغي �أي ملكة �إبداعية.
ومن املعلوم �أن الإن�سان خطا خطوات
وا�سعة يف طريق احل�ضارة والتقدم،
وا�ستطاع اتخاذ كافة الأ�ساليب التي
تهيئ له حتمية الو�صول �إىل الأهداف،
وقاد هذا بدورة �إىل ت�صنيف املهام و�إعداد
كوادر متخ�ص�صة يف كل علم؛ بل يف كل
جزئية ،ومن هنا ن�ش�أت الور�ش العلمية
واع للتعامل مع كثري
والأدبية ك�أ�سلوب ٍ
من الأطروحات الرامية �إىل حتقيق التميز
والريادة.
قبل وداعكم �أيها الأعزاء؛ �أود القول �إن
روح الفريق �أو العمل اجلماعي ـ مهما كانت
ت�سميته وهدفه ـ يتطلب مهارة يجب �أن
تتوفر يف امل�شرف عليه ،وهي البعد عن
االعتداد ب�آرائه ال�شخ�صية مع الإ�صرار
على �صحتها و�إن كانت خاطئة ،وحتفيز
وت�شجيع من ميلك مهارات متميزة من
�أع�ضاء الفريق بتجرد ونزاهة بالإ�ضافة
�إىل دعمهم معنويًّا ب�إ�شراكهم يف النجاح
و�إ�شعارهم ب�أنهم يقفون خلفه.
shalansh@ngha.med.sa

قيمة الوقت عند «�صبحي»
يف العدد  144من جملة (الرتبية) كتب الدكتور تي�سري �صبحي من جامعة اخلليج
العربي عن قيمة الوقت يف خامتة مقال له بعنوان( :لياقة عقلية ..ما الذي يحدث
حللم م�ؤجل؟» فقال:
•ملعرفة قيمة ال�سنة :ا�س�أل الطالب/الطالبة عن �سنة درا�سية خ�سرها/
خ�سرتها.
•ملعرفة قيمة ال�شهر :ا�س�أل ال�سيدة التي ولدت طف ًال قبل موعد الوالدة فكان
طف ًال خداجً ا!
•ملعرفة قيمة الأ�سبوع :ا�س�أل رئي�س حترير جريدة �أ�سبوعية.
•ملعرفة قيمة اليوم :ا�س�أل حمرر �صحيفة يومية.
•ملعرفة قيمة ال�ساعة :ا�س�أل الأحباء الذين ينتظرون اللقاء.
•ملعرفة قيمة الدقيقة :ا�س�أل ال�شخ�ص الذي و�صل مت�أخ ًرا �إىل املطار!.
•ملعرفة قيمة الثانية :ا�س�أل ال�شخ�ص الذي تفادى حاد ًثا ممي ًتا يف رم�شة عني.
•ملعرفة قيمة �أجزاء الثانية :ا�س�أل �أحد العبي الألعاب الأوملبية.
وختم مقاله بهذه الن�صيحة:
تذكر دائمًا �أن الأم�س هو املا�ضي ،والغد هو امل�ستقبل ،واليوم هو هبة اهلل ،فلنعمل
من �أجل احلا�ضر وامل�ستقبل.
وهكذا يجب �أن ن�ضع �أمام �أعيننا �أن الوقت قيمة اليقدرها �إال من فقدها فاحر�ص
عليها ف�أغلى ما يف احلياة هو الوقت.
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الأخرية

مالعب كرة قدم
للطالب
تعاقدت عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة
مع عدة مالعب ريا�ضية لكرة القدم
وذلك يف �إطــــار خطتها لتنفيـــذ براجمها
و�أن�شطتها الريا�ضيــــة التي تعد ا�ستثما ًرا
لأوقات فراغ الطالب مما ي�ســــــاعد
يف بنــــاء �شخ�صيــــة متوازنة للطالب
وي�سهم يف تنمية ميوله ومهاراته يف هذا
املجـــــال.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) مدير �ش�ؤون
الطالب بالكلية وقال �إن الإدارة ت�سعى
�إىل تنفيذ خطة الن�شاط الريا�ضي وخا�صة
يف كرة القدم حتت �إ�شراف مدربني
حمرتفني يف �أندية ريا�ضية كبرية م�شريًا
�إىل اال�ستمرار يف تن�سيق الن�شاطات
والفعاليات التي �ستتطور ب�إذن اهلل
م�ستقب ًال وتتو�سع ا�ستعدادًا للم�شاركة
يف البطوالت واملناف�سات الريا�ضية التي
تقام على م�ستوى اجلامعات املحلية
واخلليجية
و�أو�ضح �أن اجلامعة ت�سعى �ضمن خطتها
الرامية �إىل تعميق التوا�صل بني الطالب
وتنمية مهاراتهم الإبداعية �إىل تر�سيخ
مبد�أ االرتقاء بالن�شاطات الطالبية
الريا�ضية واالجتماعية والعلمية ،وذلك
ما �سوف يعود عليهم بالفائدة من حيث
حت�صيلهم العلمي.
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الطب تبحث مع وفد اجلراحني الكنديني جماالت
التدريب بعد التخرح
بحثت كلية الطب مع وفد الهيئة امللكية
لأطباء اجلراحة الكنديني �أوجه وجماالت
التدريب بعد التخرج بالإ�ضافة �إىل تدريب
الزماالت العامة والفرعية وذلك على
هام�ش زيارة الوفد للهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية خالل ال�شهر
املا�ضي التي اطلع خاللها على ن�شاط
البورد ال�سعودي وبحث �إمكانية التعاون
امل�شرتك بني الطرفني.ذكر ذلك لـ (نب�ض
اجلامعة) الدكتور �إبراهيم العلوان
العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية

مع وفد الهيئة امللكية لأطباء اجلراحة
الكنديني الذي عقد بناء على دعوة من
وزارة التعليم العايل من �أجل بحث �سبل
التعاون امل�شرتك يف التخ�ص�صات الطبية
كافة مو�ضحً ا �أن اللقاء خرج بعدد من
التو�صيات التي تعزز جماالت التعاون
والتبادل الأكادميي بني اجلامعات والهيئة
امللكية الكندية.وتابع منوها �إىل �أن الوفد
بالكلية ورئي�س جلنة الغدد ال�صماء الزائر دعا احل�ضور �إىل امل�شاركة يف
بالهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،امل�ؤمتر ال�سنوي للكلية امللكية للجراحني
وقال �إن الكلية ح�ضرت اللقاء التعاوين الكنديني يف ال�صيف القادم.

م�ؤمترجمعية طب وجراحة ال�صدر
نظمت اجلمعية ال�سعودية لطب وجراحة ال�صدر حتت رعاية رئي�سها الفخري
�صاحب ال�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري يف الع�شرين من �شهر ربيع
الأول املن�صرم 1430هـ م�ؤمترها ال�سنوي ال�سابع وامللتقى ال�سنوي الثامن ملر�ض
الربو الذي تنظمه ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني والندوة العلمية الأوىل
لكر�سي الربو.وافتتح هذه الفعاليات معايل املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني و مدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية الدكتور
بندر القناوي ومعايل مدير جامعة امللك �سعود الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل العثمان.
وت�ضمن برنامج االفتتاح كلمة لرئي�س اجلمعية الأ�ستاذ الدكتور حممد احلجاج،
وكلمة للجنة العلمية �ألقاها الدكتور حممد املعمري ،وكلمة ملعايل املدير التنفيذي
العام لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ثم كلمة ملعايل مدير جامعة امللك �سعود،
ويف نهاية الربنامج مت افتتاح املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر.

�شاب يع�ض �أباه انت�صارا لكلبه
«�شاب َّ
ع�ض كلبًا انتقامًا لأبيه» لي�س خربًا،
ولكن�« :شاب َّ
ع�ض والده انت�صا ًرا لكلبه»
فهذا هو اخلرب ..وذلك على ن�سق (القاعدة
ال�صحفية) املعروفة التي يدر�سها طالب
ال�صحافة ب�أق�سام الإعالم( :كلب ع�ض
رج ًال لي�س خربًا ،و�إمنا اخلرب :رجل
َّ
ع�ض كلبًا) ...فمن الدار البي�ضاء �أفادت
م�صادر �صحافية �أن عجو ًزا يف ال�سبعني
من عمره تفاج�أ بابنه الذي يبلغ من العمر
 25عامًا يهجم عليه ب�شرا�سة منر جائع
ُّ
ويع�ضه بوح�شية� ،أخرج
فاغ ًرا فا ُه
�أ�سنانه وهي تقطر دمًا وعليها قطعة
من حلم خد والده الذي كاد �أن ي�سقط
مغ�شيًا عليه لوال �أن �أ�سعفوه ونقلوه على
عجل �إىل ق�سم الإنعا�ش ب�أحد امل�ست�شفيات
الإقليمية .كان وفاء االبن لكلبه �أقوى
من عاطفة البنوة ،ومن حبه وتقديره
لأبيه ،ومل يكن ذلك غريبًا يف زمن تقوى
فيه �شعارات« :الرفق باحليوان» التي
تتوازى معها يف القوة نف�سها �شعارات:
«�إغما�ض العني عن جوعى الب�شر
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مو�سوعة
�إلكرتونية لل�شعر
�صدرت عن م�ؤ�س�سة را�شد �آل مكتوم �أ�ضخم
مو�سوعة �شعرية �إلكرتونية حتت م�سمى:
«مو�سوعة ال�شعر العربي» حتوي ما يربو
على ثالثة ماليني ون�صف املليون بيت من
ال�شعر لأكرث من ثالثة �آالف �شاعر عربي
من الع�صر اجلاهلي والع�صر الإ�سالمي
مرو ًرا بالع�صور :الأموي والعبا�سي
والأيوبي والعثماين والفاطمي واململوكي
وحتى ع�صرنا احلا�ضر.وتقع املو�سوعة
يف � 676ألف �صفحة وحتوي  591كتابًا
�أدبيًّا و  4معاجم �شعرية و  36ت�سجي ًال
�صوتيًّا لق�صائد �شعرية ذائعة ال�صيت،
وبجانب ذلك ف�إنها حتوي ً
عر�ضا لل�سري
الذاتية والأعمال ال�شعرية ل�شعراء
الع�صور املذكورة.ومت توزيع املو�سوعة
�ضمن فعاليات مهرجان دبي الدويل لل�شعر
مب�شاركة �أكرث من � 100شاعر ميثلون
�أكرث من  45دولة.

كلمة التحرير
جائزة عاملية يف
الرتجمة
ازدهرت احل�ضارة الإ�سالمية يف الع�صور املتقدمة ،وناف�ست معظم احل�ضارات
املعا�صرة وتفوقت عليها؛ بل وامتدت جغرافيتها على م�ساحات وا�سعة من العامل،
وما كان ذلك �إال ب�إقبال العلماء واملفكرين على الت�أليف والرتجمة واالقتبا�س،
وبرز مكت�شفون وخمرتعون وكتاب مهروا �أ�سماءهم يف �سجالت التاريخ ،وتركوا
ب�صماتهم وا�ضحة على خمتلف العلوم واملعارف ،وما زالت بع�ض نظرياتهم
أ�سا�سا لكثري من العلوم احلديثة كالريا�ضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم
ت�شكل � ً
الطب وال�صيدلة وعلم االجتماع وغريها.
وا�ستلهمت قيادتنا هذا النهج العلمي لإعادة البعث احل�ضاري ،وال�ستعادة دور
الأمة يف �صياغة الفكر الإن�ساين و�صناعة التاريخ احلديث وفق مقومات علمية
وثقافية و�أخالقية ،ور�أت هذه القيادة ـ متمثلة يف خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ـ �أن العلم هو و�سيلة الأمة للحاق بركب التقدم
وا�ستعادة هيبتها و�سطوتها ك�أمة م�ؤثرة وذات ريادة يف التطور احل�ضاري،
و�أدركت �أن التبادل املعريف والتالقح الثقايف �سيحقق هذه الأهداف ،ولذلك فقد
متثلت �أهم املبادرات يف هذا املجال يف جائزة خادم احلرمني ال�شريفني العاملية
للرتجمة يف دورتها الثانية لعام 2008م ،وهي جائزة يتناف�س فيها امل�شاركون من
خمتلف دول العامل ـ حمليًّا و�إقليميًّا ودوليًّا ـ على فروع خم�سة ت�ستهدف تن�شيط
وتفعيل حركة الرتجمة بغر�ض نقل املعرفة من و�إىل اللغة العربية ،وذلك دعمًا
لنوافذ احلوار وقنواته بني الثقافات واحل�ضارات الإن�سانية ،وحتقي ًقا للإفادة
من معطيات العلوم النظرية والتجريبية وتبادل الر�ؤى والأفكار واملعلومات
واالكت�شافات من �أجل ترقية احلياة املعا�صرة ،وتقوية �أطر االت�صال والتوا�صل
والعالقات بني ال�شعوب يف جمتمعات �آمنة ومت�آلفة ومتجان�سة ومتحابة ي�أخذ
بع�ضها من بع�ض ،ويدعم بع�ضها ً
بع�ضا.
و تدل هذه اجلائزة على ُبعد نظرة القيادة ال�سعودية وقراءتها املتعمقة لإرثنا
الثقايف والقيمي وربطه مب�ستقبل ال�شعوب وحاجاتها وتطلعاتها ،وتع ُّد ت�أكيدًا
لهوية الأمة وقدرتها على امل�شاركة يف النمو احل�ضاري ،وت�شمل فروع اجلائزة:
الرتجمة جلهود امل�ؤ�س�سات والهيئات ،الرتجمة يف الإن�سانيات والعلوم االجتماعية
من اللغة العربية �إىل اللغات الأخرى والعك�س ،ترجمة العلوم الطبيعية من اللغة
العربية �إىل اللغات الأخرى والعك�س.

التحرير

قمي�ص الكرتوين يراقب �صحتك!!

ري �إىل ح ِّد اال�ست�سالم ملثل
وفقرائهم يف العامل الثالث �أو الرابع» ...يبدو �أن االبن �أ�س ٌ
هذه ال�شعارات التي ترفق باحليوان؛ وليذهب الإن�سان العاجز ـ و�إن كان �أبًا ـ �إىل
املقربة .اعتداء الأب على الكلب املدلل �أثار حفيظة االبن وحنقه ،و�أدخله �ضمن
ع�صابة (م�صا�صي الدماء).الأب ال�ضحية ـ كما ذكرت امل�صادر ـ حاول الدفاع عن
نف�سه من هجوم كا�سح خطط له كلب ابنه فت�سبب يف �أذاه ،ولكنه مل يتوقع �أن يتبادل
الكلب واالبن الأدوار والطباع والفطرة ،فيقع فري�سة لع�ضات م�سعورة من طرف
ابنه بعدما �أفلت من الكلب ..الذ االبن بالفرار؛ لأنه ـ وفق تقارير امل�صادر الأمنية ـ
واقع يف قاع املحظور من خمدرات وخمور و�أقرا�ص هلو�سة و�سلوكيات �شريرة.

�أ�صبحت للقمي�ص فوائد �أخرى �أحدثها
التطور العلمي والتكنولوجي املعا�صر،
فب�إمكان ما يعرف بالقمي�ص الإلكرتوين الآن
�أن ي�شرف على �صحة �صاحبه وي�سجل ما
يطر�أ عليها من تغريات ،و�سيكون بو�سع
الطبيب اخلا�ص �أن يراقب العمليات
البيولوجية احل�سا�سة ملري�ضه ،مثل معدل
�ضربات القلب ومعدل ال�شهيق والزفري
يف عملية التنف�س ،بعد �أن ي�سجلها ذلك
القمي�ص وميررها �إىل كمبيوتر �صغري
بحجم اليد ،مثبت على حزام املري�ض.
وتنتقل املعلومات امل�سجلة �إىل موقع
م�أمون يف �شبكة الإنرتنت حيث يجري

حتليلها وحتويلها �إىل الطبيب اخلا�ص
و�إنذاره ب�أي تغري �صحي .وال يزيد وزن
هذا القمي�ص عن وزن مثيلة االعتيادي؛
لكنه يحتوي على �ستة �أجهزة ح�سا�سة
�صغرية تتوزع بني الرقبة واحلزام.
ويرى م�ؤ�س�س ال�شركة �أندرو بيهار �أن
املعلومات املهمة التي ت�سجل عرب القمي�ص
�ستعني الأطباء على الت�شخي�ص الدقيق
وال�سريع حلالة املري�ض �إذ �أن املعطيات
ت�سجل على مدار الـ � 24ساعة.ويقول
ّ
م�صنعو النموذج الأويل للقمي�ص املوعود
�إن بالإمكان لب�س هذا القمي�ص �أثناء العمل
�أو لعب الريا�ضة �أو النوم؛ بل يف كل مكان

وزمان .بينما يو�ضح مكت�شفه �أن بالإمكان
مالحظة ما يجري �أثناء العمل يف ظروف
يغلب عليها ال�ضغط ال�شديد والتوتر،
ولي�س فقط يف البيت �أو يف العيادة حيث
تكون احلال �أكرث ا�سرتخاء
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