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

يف كل خطوة نخطوها ن�صع �صعبنا �لعريق ن�صب �أعيننا
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اأكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل اأن ال�شاأن 

الوطني يحتل مكان ال�شدارة يف اهتمام 

احلكومة مو�شًحا اأن مما يدعو لالطمئنان 

�التفا�ؤل مب�شتقبل م�شرق للمملكة العربية 

ال�شعودية هو ما ي�شود الوطن من اأمن 

�اأمان، �ما يتحقق فيه من تنمية، �ما 

يتمتع به املواطن ال�شعودي من م�شتوى 

ًنا اأن حتديات العام  معي�شة �رفاه مبيِّ

املا�شي كانت كثرية �كبرية اإال اأنه بف�شل 

من اهلل �توفيقه، ثم بجهود املخل�شني 

واأبوة وحنان  اإن�شانية 

نا من اال�شتجابة  من اأبناء �شعبنا، متكَّ

نتنا من  لهذه التحديات بقدرة كبرية مكَّ

املحافظة على ما حتقق من اإجنازات 

�مكت�شبات للوطن �املواطن، �اال�شتمرار 

يف م�شرية التنمية.

جاء ذلك يف كلمته ـ حفظه اهلل ـ يف افتتاح 

ال�شنة االأ�ىل من الد�رة اخلام�شة ملجل�س 

ال�شورى االأ�شبوع املا�شي مو�شًحا اأن 

احلكومة التزمت بخططها التنموية �ما 

خ�ش�س لها من اعتمادات مالية رغم 

االأزمات املالية �االقت�شادية احلادة 

التي حلت بالعامل �ما خلفته من اآثار 

ـ �منها انخفا�س اأ�شعار البرت�ل يف 

االأ�شواق العاملية اإىل اأ�شعار متدنية ـ 

�يرجع ذلك اإىل ف�شل اهلل �توفيقه ثم 

�شالبة االأ�ش�س التي ُبني عليها االقت�شاد 

ال�شعودي، �اإىل �شالمة ال�شيا�شات املالية 

التي ناأخذ بها.

�اأ�شاف ـ رعاه اهلل ـ اإننا كنا يف كل خطوة 

نتخذها ن�شع �شعبنا العريق ن�شب اأعيننا، 

مدركني اإميانه العميق بربه، �مت�شكه 

بعر�بته، �حر�شه ال�شديد على �حدة 

موؤمتر عاملي لطب �لأ�صنان هذ� �ل�صهر

يرعى �شاحب ال�شمو امللكي الفريق اأ�ل ركن االأمري متعب بن 

عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�شاعد 

لل�شوؤ�ن الع�شكرية خالل الفرتة من 20 اإىل 22  من �شهر ابريل 

اجلاري 2009م  املوافق من 24 اإىل 26 ربيع الثاين 1430هـ 

فعاليات )املوؤمتر ال�شعودي العاملي الع�شرين للجمعية ال�شعودية 

لطب االأ�شنان � الثاين للحر�س الوطني( الذي تنظمه ال�شوؤ�ن 

ال�شحية باحلر�س الوطني بالتعا�ن مع  اجلمعية ال�شعودية 

لطب االأ�شنان حتت عنوان )ع�شر جديد يف طب االأ�شنان(، 

�ذلك مبركز امللك فهد الثقايف بالريا�س. �ي�شارك يف هذا املوؤمتر 

متحدثون مرموقون يف تخ�ش�شات طب االأ�شنان من خمتلف 

د�ل العامل �يعر�شون كل ما هو جديد يف هذا املجال بهدف نقل 

املعرفة العلمية اإىل العاملني يف التخ�ش�شات امل�شار اإليها مما 

برعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل

تو�صعة وحد�ت �لعناية �ملتو�صطة

عبد  بن  اهلل  عبد  بن  متعب  االأمري  ركن   اأ�ل  الفريق  امللكي  ال�شمو  �شاحب  افتتح 

العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�شاعد لل�شوؤ�ن الع�شكرية، يوم االثنــــــني  

الوطني  باحلر�س  الطبية  العزيز  عبد  امللك  مبدينة  2009/3/23م   املوافق 

املتو�شطة  العناية  �حدة  �شملت   الطبية  �الوحدات  االأق�شام  من  عدًدا  بالريا�س 

��حدة  الطبية  التجهيزات  باأحدث  �مز�دة  14�شريرا  ب�شعة  اجلديدة  للكبار 

العناية املتو�شطة حلديثي الوالدة التي اكتمل حتديثها �رفع طاقتها اال�شتيعابية 

اإىل 32 �شريرا، اإ�شافة اإىل �حدة الق�شطرة الوعائية اجلديدة �التو�شعة اجلديدة 

حل�شانة االأطفال حديثي الوالدة التي تبلغ �شعتها اال�شتيعابية 42حا�شنة.

�ق�س �شموه �شريط االفتتاح ثم جتول داخل هذه االأق�شام �اطلع على االإمكانيات 

احلديثة التي مت توفريها  �ا�شتمع �شموه ل�شرح مف�شل من قبل معايل الدكتور بندر 

بن عبد املح�شن القنا�ي حول تو�شعة هذه االأق�شام �الفائدة املرجوة من اإن�شائها 

حيث اأكد على الفائدة الكبرية التي �شتعك�شها اإقامة هذه التو�شعات احلديثة �التي 

�شت�شهم يف زيادة الطاقة اال�شتيعابية للمر�شى �الرقي باخلدمات ال�شحية التي 

تقدمها ال�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني.

هذا �كان برفقة �شموه الكرمي معايل الدكتور القنا�ي املدير العام التنفيذي لل�شوؤ�ن 

ال�شحية باحلر�س الوطني �مدير جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية، 

��كالء اجلامعة �املديرين التنفذيني �عدد من االأطباء �املرافقني. 

تتمة �س 3

اأمته العربية �االإ�شالمية �عزتها، فاحلمد 

ر، ثم ال�شكر لل�شعب  هلل الذي هدى �ي�شَّ

د ��شاند.  الذي اأيَّ

�تطرق ـ اأيده اهلل ـ اإىل االأزمة املالية 

العاملية �تداعياتها فقال: لقد هبت علينا 

رياح اأزمة مالية عاتية، مل يكن لدينا يد يف 

�شنعها، �لكن اآثارها امتدت لتهدد العامل 

كله، �كان ال بد لنا من اأن نت�شدى لها 

بحزم �اأن نعاجلها بحكمة، �ا�شتطعنا 

بف�شل اهلل جتنيب الوطن اأ�شواأ عواقبها، 

�ال نزال نرقب املوقف بحذر �يقظة. �ال 

�شك اأن بالدنا ت�شارك بقية د�ل العامل 

الرئي�شية جهودها الإيجاد حلول لهذه 

االأزمة، �يف غ�شون هذا كله ال بد مل�شرية 

التطوير اأن توا�شل انطالقها يف الوطن 

الغايل، �كان ال بد من قرارات تدفع بعجلة 

التطور، ��شر�رة التعامل مع املتغريات 

ملا فيه رفعة الوطن �حتقيق كل اأ�شباب 

احلياة الكرمية للمواطن، �هذا �شبيلنا 

�هذا نهجنا، ��شوف من�شي بحول اهلل 

�قوته، م�شتلهمني منه ـ عز �جل ـ القوة 

�العزم، عاملني بال كلل �ال ملل ل�شناعة 

الغد ال�شعودي امل�شرق بالرفاه املزدهر 

باملحبة �الت�شامح، الفخور بعقيدته 

�اإميانه، منوًها اإىل اأن ميزانية الد�لة 

للعام املايل احلايل حملت تبا�شري اخلري 

للوطن �املواطن، �اأكدت من جديد 

متانة الو�شع االقت�شادي للبالد ��شالمة 

نهجها املايل.

متحدثون دوليون يف موؤمتر طب �لتخدير
�شارك متحدثون د�ليون م�شاهري يف فر�ع طب التخدير 

من الواليات املتحدة االأمريكية �كندا �اأ�ر�با، � 64 

من اخلربات املحلية التي متثل خمتلف م�شت�شفيات 

اململكة باالإ�شافة اإىل اأكرث من 400 طبيب �شعودي 

�عربي من العاملني بال�شوؤ�ن ال�شحية للحر�س الوطني 

�مب�شت�شفيات القوات امل�شلحة ��زارة ال�شحة �قوى 

االأمن �امل�شت�شفيات اجلامعية من جدة �الريا�س 

�الدمام �ا�شت�شاريون من امل�شت�شفيات اخلا�شة  يف 

املوؤمتر الد�يل االأ�ل حول التطورات احلديثة يف طب 

التخدير �التعامل مع االأمل الذي نظمه ق�شم التخدير مبدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني بالريا�س حتت رعاية 

�شاحب ال�شمو امللكي الفريق اأ�ل ركن متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�شاعد لل�شوؤ�ن الع�شكرية 

االأ�شبوع املا�شي، �ذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت الريا�س..              تتمة �س 3

ي�شاعد يف تنمية تو�شيع دائرة خرباتهم �مهاراتهم.

�قال الدكتور علي االأحيدب رئي�س ق�شم طب االأ�شنان مبدينة 

امللك عبد العزيز الطبية يف ت�شريح لـ )نب�س اجلامعة( اإن قائمة 

امل�شاركني ت�شمل على �شبيل املثال ال احل�شر كاًل من: بر�ف�شور 

�شتيفني كوهني تخ�ش�س عالج جذ�ر االأ�شنان �بر�ف�شور ديل 

مايلز تخ�ش�س جراحة الوجه �الفكني �اأ�شعة االأ�شنان �بر�ف�شور 

اأك�شيل ر�برخت تخ�ش�س اأ�شعة االأ�شنان من اأمريكا، بر�ف�شور 

ر�لف فورمر تخ�ش�س تركيبات �زراعة االأ�شنان من اأملانيا، 

بر�ف�شور دانيل بوزر تخ�ش�س جراحة �زراعة االأ�شنان �كونراد 

ميبنبريق تخ�ش�س تركيبات �زراعة االأ�شنان من �شوي�شًرا، 

بر�ف�شور مايك مورقان تخ�ش�س �قاية ��شحة الفم �االأ�شنان 

من اأ�شرتاليا....                                                      تتمة �س 3 

�جلامعة ر�عيًا ذهبيًا ملعر�ض �لتعليم و�لتدريب

ت�شارك جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية راعًيا ذهبًيا لفعاليات 

معر�س الريا�س الثاين للتعليم �التدريب الذي  يقام مبركز معار�س الريا�س الد�يل 

يف الفرتة من 11 - 14 اأبريل 2009م مب�شاركة العديد من املوؤ�ش�شات التعليمية 

الكربى يف اململكة.�تتمثل م�شاركة اجلامعة بجناح معلوماتي ي�شاعد على التعريف 

بد�رها الريادي يف تطوير املجتمع ال�شعودي، �تقدمي فكرة الأ�لياء االأمور �الطالب 

عن كلياتها �تخ�ش�شاتها �مميزاتها �م�شاريعها امل�شتقبلية، �تعر�س فيه اأحدث 

االأجهزة عال�ة على �ر�شة عمل تعقدها �شمن اأن�شطتها يف هذه املنا�شبة. �قال 

الدكتور اإبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�شوؤ�ن االأكادميية ��شوؤ�ن الطالب يف 

كلية الطب اإن الراعي الذهبي �شيكرم �شمن الفعاليات العامة مو�شًحا اأن فكرة هذا 

العمل ا�شتهدفت التعريف باجلامعة من خالل معر��شات معلوماتية متثل كلية الطب 

�الكليات االأخرى مما ي�شهم يف تو�شيع خلفيات حول هذا ال�شرح التعليمي. 

تعاون بني جامعة جورج 

وا�شنطن وكليات الطب 

التقي �فد من جامعة جورج �ا�شنطن 

االأمريكية برئا�شة مديرها الدكتور �شتيفن 

ناب مع عمداء كليات الطب ال�شعودية 

بح�شور م�شت�شار �زير التعليم العايل 

�امل�شرف على االإدارة العامة للتعا�ن 

الد�يل املكلف الدكتور �شامل بن حممد 

املالك يوم اخلمي�س 1430/3/22هـ بفندق 

الفور�شيز�ن بالريا�س.�بحث امل�شاركون 

اأ�جه التعا�ن بني جامعة جورج �ا�شنطن 

�كليات الطب ..                  تتمة �س3

برعاية معايل الدكتور القناوي

�نطالق حملة �لتوعية بالدرن يف قطاعات �ل�صوؤون �ل�صحية

انطلقت �شباح الثالثاء 27 ربيع االأ�ل اجلاري 2009م )24 

مار�س 2009م( حتت رعاية معايل الدكتور بندر بن عبد 

املح�شن القنا�ي املدير العام التنفيذي لل�شوؤ�ن ال�شحية 

باحلر�س الوطني فعاليات حملة التوعية مبر�س الدرن )ال�شل 

الرئوي( التي تنظمها ال�شوؤ�ن ال�شحية يف جميع قطاعاتها 

باململكة مبنا�شبة اليوم العاملي للتوعية مبر�س الدرن، �ت�شتمر 

ملدة �شهر كامل.ذكر ذلك االأ�شتاذ حممد احلمادي نائب املدير 

التنفيذي للت�شغيل باملنطقة الو�شطى �امل�شرف على تنفيذ 

تتمة �س3  ��شري احلملة.    
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على �خل�صم

وظائف اجلامعة

د. حممد عبداهلل اخلازم

للجامعات �ظائف عدة يف االأدبيات املحلية 

اأحلظ الرتكيز على ثالث �ظائف رئي�شة 

اأال �هي: التعليم �البحث العلمي �خدمة 

املجتمع، لكنني اأميل اإىل التعريف القائل 

بوجود خم�س �ظائف للجامعه. 

اأ�اًل: التعليم � ي�شمل ذلك برامج 

البكالوري�س �الدرا�شات العليا �لدى 

بع�س اجلامعات ميكن اأن ي�شمل بع�س 

الربامج الق�شرية )دبلومات(. التعليم 

له �شر�طه املتمثلة يف تكامل العنا�شر 

املعنية به بدء من توافر اأع�شاء هيئة 

التدري�س القادرين على القيام بالعملية 

التعليمية �فق اأ�ش�شها املتقدمة ��جود 

املناهج اجليدة اإنتهاًء بتوفر البنية 

االأ�شا�شية من مباين �معامل �اأماكن 

تدريب �غري ذلك...

ثانياً: البحث العلمي املتمثل يف اإنتاج 

�نقل املعرفة �فق االأ�شاليب العلمية 

البحثية ��فق عمل موؤ�ش�شي منظم 

�تراكمي �لي�س من خالل جهود فردية 

متجزاأة ...

ثالثًا: تقدمي اخلدمات �يق�شد هنا 

اأن اجلامعة قد تقدم خدمة مبا�شرة 

للم�شتفيد. على �شبيل املثال تقدم اجلامعة 

خدماتها ال�شحية عرب مراكزها ال�شحية 

�تقدم خدماتها الزراعية عرب م�شاتلها 

الزراعية.

رابعاً: تكوين جمتمع جامعي اأ� اأكادميي، 

حيث اأن م�شوؤ�لية اجلامعة لي�شت 

حم�شورة يف تقدمي خدمات للمجتمع 

اخلارجي بل يف تكوين بيئة ثقافية 

اجتماعية اأكادميية ترفيهية منظمة �فق 

اأ�ش�س موؤ�ش�شاتيه ملن�شوبيها من الطالب 

�اأع�شاء هيئة التدري�س �بقية العاملني 

فيها. هذا اجلانب تغفله بع�س اجلامعات 

املحلية بحجة ان�شغالها بالتعليم �بالتايل 

ال جندها خمتلفة عن املدار�س االأ�لية. 

اأركز على هذا املحور �اأهمية تكوين 

املجتمع اجلامعي املتميز بحرية الفكر 

�النقا�س �املناظرة �التجريب �االإبداع ، 

حيث اأنه د�ن ذلك ي�شعب حتقيق التميز 

التعليمي �البحثي �اخلدماتي. 

خام�شاً: التفاعل مع حميطها االأكادميي 

�املجتمعي على امل�شتويات املحلية 

�االأقليمية �العاملية. هذا التفاعل ي�شنفه 

البع�س يف جامعاتنا بخدمة املجتمع �هو 

يتجا�ز جمرد تقدمي خدمات اإىل التفاعل 

مع احلراك االإجتماعي �التطورات 

�التوجهات املحلية �االإقليمية. هنا تاأتي 

املبادرات فردية عرب تفاعل االأ�شاتذة 

مع حميطهم �مبادرات موؤ�ش�شية 

عرب اأق�شام �كليات �مراكز اجلامعة 

املتنوعة. اجلامعات املتميزة تفتخر 

بتواجد من�شوبيها يف اللجان الوطنية 

�املحلية �م�شاركتهم يف الفعاليات 

�املنتديات �قنوات االإعالم �احلوار 

املحلية �الوطنية �االإقليمية ...

ور�صة عمل عاملية عن �لتقومي �لطالبي
عقد يف رحاب اجلامعة خالل الفرتة من 4 ـ 5 اأبريل القادم 2009م �ر�شة عمل عاملية متقدمة عن تقومي الطالب الإعداد خربات  ُتُ

�طنية يف هذا املجال �ذلك تعزيًزا �تطويًرا ملهارات اأع�شاء هيئة التدري�س الذين ميثلون خمتلف التخ�ش�شات بجامعة امللك 

�شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية.�ي�شارك يف الور�شة بناًء على دعوة من اجلامعة االأ�شتاذ الدكتور كي�س فان در فليونني 

اخلبري العاملي يف جمال تقومي الطالب بجامعة ما�شرتخت بهولندا.كما �جهت اجلامعة الدعوة اإىل اأع�شاء هيئة التدري�س بكليات 

الطب يف اجلامعات ال�شعودية بغر�س االطالع �الوقوف على التجارب �اخلربات العاملية يف هذا املجال، �ذلك ا�شت�شعاًرا منها 

الأهمية التعا�ن فيما يتعلق بدعم �خدمة العملية التعليمية، ��شعًيا منها لتعميم �تو�شيع نطاق الفائدة من فعاليات الور�شة، 

�من اخلربات التي تولدت �منت �تراكمت لديها عرب تكوين نظام متقدم لتقومي الطالب يتوافق مع املعايري العاملية اإن مل 

يتجا�زها.

�شرح بذلك �شعادة االأ�شتاذ الدكتور يو�شف بن عبد اهلل العي�شى �كيل اجلامعة لل�شوؤ�ن االأكادميية، �قال اإن برنامج الور�شة 

ي�شتمل على ثماين جل�شات علمية تبداأ با�شتعرا�س اأ�شا�شيات التقومي �تغطي العديد من اجلوانب املهمة مثل كيفية اإعداد االأ�شئلة 

�حتليل نتائج الطالب �تكوين حمفظة تعليمية �كذلك كيفية تقومي الطالب اأثناء التدريب يف امل�شت�شفى، موؤكًدا يف هذا ال�شاأن اأن 

جمال التقومي يحظى بدعم كبرية من القائمني عليها �يف مقدمتهم معايل الدكتور بندر بن عبد املح�شن القنا�ي مدير اجلامعة.

ًحا اأن كلية الطب �شبق اأن اأقامت �حدة تقومي م�شتقلة معنية باإعداد االمتحانات عرب جلان متخ�ش�شة بحيث  �اأ�شاف مو�شِّ

يربط حمتوى االمتحان باالأهداف التعليمية د�ن ربطها مبحتوى املحا�شرات مبا�شرة، ثم تتوىل جلنة خا�شة بالتقومي مراجعة 

االمتحان من اأجل التاأكد من مدى منا�شبة هذه االأ�شئلة �جودتها �ذلك بجانب الرتكيز على التغذية الراجعة بعد انتهاء االمتحان 

بغر�س حتديد مدى منا�شبة االأ�شئلة �ما قد يكتنفها من �شعوبة اإ�شافة اإىل مدى مراعاتها للفوارق بني م�شتويات الطالب. م�شرًيا 

يتها �عدم اخرتاقها. اإىل اأن اأ�شئلة االمتحانات �شتحفظ يف اأجهزة حا�شوب غري مت�شلة بال�شبكة العنكبوتية �شماًنا ل�شرِّ

�من اجلدير بالذكر اأن كلية الطب ت�شارك يف االحتاد العاملي لكليات الطب التي تطبق طرق تدري�س حديثة، �كذلك يف اإمداد 

البنك العاملي التابع له باأ�شئلة ذات حمتوى نوعي عال، اإ�شافة اإىل م�شاركتها يف كثري من الند�ات �املوؤمترات العلمية �تقدمي 

العديد من االأ�راق العلمية يف هذا املجال.

موقع ملوؤمتر �إدماج �صالمة 

�ملري�ض يف �ملناهج �لطبية

د�شنت كلية الطب حديًثا املوقع الذي ا�شتحدثته ملوؤمتر )اإدماج �شالمة املري�س يف 

املناهج الطبية( الذي �شتعقده يف الثالث من �شهر يونيو 2009م بالتعا�ن مع االحتاد 

العاملي ل�شالمة املري�س التابع ملنظمة ال�شحة العاملية �جامعة �شيدين بقاعة مكارم 

بفندق ماريوت الريا�س.�شرح بذلك لـ )نب�س اجلامعة( االأ�شتاذ الدكتور يو�شف بن 

عبد اهلل العي�شى �كيل اجلامعة لل�شوؤ�ن التعليمية �عميد كلية الطب، �قال اإن هذا 

املوؤمتر يعد تتويًجا مل�شاهمة الكلية الفاعلة يف اإعداد هذا املنهج مع فريق من اخلرباء 

الذي ميثلون عدًدا من اجلامعات من بينها جامعتي تورنتو بكندا ��شيدين باأ�شرتاليا 

�جامعة اأبردن بربيطانيا. مو�شحاً  اأن هذا املوؤمتر �شيلتقي فيه االأكادمييون �االأطباء 

�املهتمون ب�شالمة املري�س من اأجل مناق�شة اإدماجها يف كل مقررات املناهج الطبية، 

�قد �جهت الكلية الدعوة لعمداء كليات الطب ��كالء الكليات لل�شوؤ�ن االأكادميية 

ًها اإىل اأن الدعوة مفتوحة جلميع املهتمني بهذا املو�شوع.�اأ�شار اإىل اأن اجلامعة  منوِّ

�شبق اأن تلقت دعوة للم�شاركة �االإ�شهام يف اإعداد منهج �شالمة املري�س �اإدخاله يف 

جميع مقررات منهج كلية الطب الذي اكتمل اإعداده االآن �جرى حتميله على ال�شبكة 

العنكبوتية منذ فرباير 2008م م�شرًيا اإىل اأن املنهج ي�شتمل على عدة مو�شوعات 

تهدف اإىل تقدمي رعاية طبية اآمنة مع احلر�س الكامل على جتنب االأخطاء الطبية.

ًنا اأن الكلية �شبق اأن كلفت الدكتور حممد بن �شعد املعمري العميد امل�شارك  مبيِّ

لل�شوؤ�ن ال�شريرية باالن�شمام اإىل فريق العمل الذي اأعد هذا املنهج ال�شيما �اأن هذا 

التوجه يحظى بدعم كبري من معايل مدير اجلامعة الدكتور بندر بن عبد املح�شن 

القنا�ي من اأجل اأن يكون هذا املنهج مثاال يحتذى به يف اإدخال �شالمة املري�س 

مبكًرا يف م�شرية احلياة العلمية لطالب الطب.�اختتم حديثه مو�شًحا اأن كلية 

الطب �شتكون اأ�ل كلية على م�شتوى املنطقة �من اأ�ائل الكليات على م�شتوى العامل 

 التي تطبق هذا املنهج.�ميكن الو�شول اإىل موقع املوؤمتر من خالل الرابط التايل:

http://com.ksau-hs.edu.sa/ps 

�جلامعة يف موؤمتر عاملي للتعليم �لطبي
بحث اأع�شاء �فد جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�شحية الذين ح�شر�ا فعاليات املوؤمتر العاملي ال�شاد�س 

الآ�شيا �املحيط الهادئ للتعليم الطبي الذي عقد ب�شنغافورة 

ال�شهر املا�شي حتت عنوان )تن�شيط املهمة التعليمية للكليات 

الطبية( مع نظرائهم يف جامعات عاملية مرموقة ـ مثل جامعتي 

�شيدين ��شنغافورة ـ اأطر التعا�ن يف املجال العلمي �البحثي 

�تبادل الزيارات بني االأ�شاتذة �الطالب.

�مثل اجلامعة يف هذا امللتقى العلمي �شبعة من اأع�شاء هيئة 

التدري�س بكلية الطب هم: الدكتور اإبراهيم العلوان العميد 

امل�شارك لل�شوؤ�ن االأكادميية ��شوؤ�ن الطالب،�االأ�شتاذ الدكتور 

حمي الدين جمذ�ب رئي�س ق�شم التعليم الطبي، �الدكتور حممد 

الزخم�شري، �الدكتورة بدرية النوح، �الدكتورة حنان قادري، 

�الدكتور اأحمد طه، �الدكتور �شليمان القويفلي.

ذكر ذلك لـ )نب�س اجلامعة( الدكتور حمي الدين جمذ�ب، 

�قال لقد �شارك يف املوؤمتر 500 خبريا مثلوا 53 د�لة من بينها 

اأمريكا �هولندا �بريطانيا �ا�شرتاليا �قدموا عدًدا من البحوث 

العلمية، �االأ�راق الطبية التي تنا�لت املحا�ر االأ�شا�شية يف 

التعليم الطبي �طرق تطوير اأ�شاليب التعليم ���شائل نقل املعرفة 

اإ�شافة اإىل �ر�س عمل �حما�شرات �لوحات علمية.

�عرب ممثلو اجلامعة عن مدى الفائدة التي حققوها على 

ال�شعيد ال�شخ�شي �التي �شتنعك�س اإيجاًبا على طالبهم من 

خالل نقل اخلربات املكت�شبة اإليهم موؤكدين اأن الكلية درجت 

على اإر�شال ممثلني لها حل�شور مثل هذه املوؤمترات نظًرا ملا 

تتيحه من اطالع على جتارب مميزة �عاملية �شبقتنا يف هذا 

ال�شاأن، �ما حتققه من فائدة كبرية ت�شهم يف رفع م�شتوى 

التعليم ال�شحي الوطني.

26 طالًبا يف ماج�صتري �لتعليم �لطبي

اأعلنت كلية الطب عن قبول 26 دار�ًشا يف 

الدفعة الثالثة ملاج�شتري التعليم الطبي 

منهم 21 طالًبا من الريا�س �خم�شة من 

جدة �ذلك بعد ا�شتكمال كل االإجراءات 

اخلا�شة باملقابالت ال�شخ�شية التي 

اأجريت موؤخًرا للمتقدمني من خريجي 

كليات الطب �ال�شيدلة �العلوم الطبية 

التطبيقية �التمري�س باالإ�شافة اإىل ذ�ي 

اخلربة العلمية �العملية باجلامعات 

ال�شعودية.�يهدف برنامج ماج�شتري 

التعليم الطبي اإىل دعم الهيئة التعليمية 

يف اجلامعة بكفاءات متخ�ش�شة يف هذا 

املجال مثل تطوير املناهج �تنمية قدرات 

الطالب ��شبط اجلودة التعليمية اإ�شافة 

اإىل اإدارة العملية التعليمية �تطوير 

املهارات القيادية.

برنامج للوقاية من 

�أمر��ض �لقلب 

نظم مركز القلب بالتعا�ن مع طب االأ�شرة 

�املجتمع  �مركز التدريب باجلامعة 

برناجًما تدريبيًّا جلميع االأطباء العاملني 

يف املراكز ال�شحية �القطاعات اخلا�شة 

�امل�شت�شفيات للتخ�ش�شات الباطنة 

�طب العائلة ب�شكل عام حول الوقاية 

�العالج من اأمرا�س القلب �م�شبباتها، 

�ذلك باإ�شراف الدكتور حممد ب�شام بدير 

ا�شت�شاري القلب �الدكتورة �شر�ق احلرز 

ا�شت�شارية طب العائلة. ��شارك يف تنفيذ 

الربنامج خرباء �متخ�ش�شون من داخل 

اململكة اأ��شحوا خالله كيفية ��شع 

االأ�ش�س الوقائية �العالجية �الربامج 

ال�شليمة للوقاية من اأمرا�س القلب 

�م�شبباته كال�شكري �ال�شغط �ارتفاع 

ن�شبة الدهون �كيفية العالج �املتابعة 

�اأحدث العالجات على امل�شتوى العاملي 

�كيفية التعامل مع املري�س �عالجه يف 

عدم ا�شتجابته للعالج �عدم التحكم يف 

م�شببات هذه االأعرا�س. �اأ��شح م�شرفا 

الربنامج اأن اأمرا�س القلب �ال�شرايني 

�ال�شكري تدخل �شمن االأمرا�س الع�شرة 

االأ�ىل امل�شببة للوفيات يف اململكة العربية 

ال�شعودية بن�شبة 30%، �تزايدت هذه 

امل�شببات نتيجة لتزايد معدالت االإ�شابة 

باأمرا�س ال�شكري التي بلغت ن�شبتها 

23.7% �ال�شغط الذي بلغت ن�شبته 

26% �ال�شمنة بن�شبة 36.9% �كذلك 

الكولو�شرت�ل.

 برنامج مكثف للتوعية مبر�ض �لدرن بجدة
ت�شارك مدينة امللك عبد العزيز الطبية للحر�س الوطني بجدة يف حملة يوم الدرن 

العاملي التي تنطلق فعالياتها االأ�شبوع املا�شي يف جميع قطاعات ال�شوؤ�ن ال�شحية 

باململكة حتت رعاية معايل الدكتور بندر بن عبد املح�شن القنا�ي املدير التنفيذي 

العام لل�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني، �قد اأعد م�شت�شفى امللك خالد برناجًما 

مكثًفا بهذه املنا�شبة بالتن�شيق مع العديد من االأق�شام الداخلية.�ت�شتمل برنامج 

التوعية ال�شحية لهذا اليوم على اأن�شطة عديدة  �حما�شرات عن مر�س الدرن 

�اآخر امل�شتجدات املتعلقة بالوقاية �العالج �كيفية ال�شراكة بني اجلميع ملقا�مة 

هذا املر�س، �ذلك باالإ�شافة اإىل عر�س توعوي �شحي عرب الدائرة التليفزيونية 

املغلقة جلميع اأجنحة املر�شى الداخلية، ��شيتوىل فريق من ق�شم االأمرا�س املعدية 

االإجابة على اأ�شئلة املراجعني �ا�شتف�شاراتهم.ذكر ذلك الدكتور زياد ميم�س املدير 

التنفيذي للطب الوقائي �مكافحة العد�ى بال�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطن �قال 

اإن التوعية �التثقيف بكل االأمرا�س �الدرن على �جه اخل�شو�س من الربامج التي 

توليها ال�شوؤ�ن ال�شحية جل اهتمامها تاأكيًدا لد�رها جتاه املجتمع �اإمياًنا منها 

باأهمية التوعية ال�شحية، منوًها اإىل اأن الرتاخي يف برامج املكافحة �عدم �جود 

متخ�ص�صون عامليون يف موؤمتر �ل�صمنة
نظم جمل�س كر�شي ال�شمنة بجامعة امللك �شعود يف 30 مار�س املن�شرم 2009م موؤمتًرا للتوعية 

بهذا املر�س الذي يعد اأحد اأ�بئة الع�شور �يتف�شى يف خمتلف املجتمعات مبا فيها املجتمع 

ال�شعودي، �ذلك مب�شاركة متخ�ش�شون عامليون من الواليات املتحدة االأمريكية �خرباء من 

اململكة العربية ال�شعودية.

ذكر ذلك لـ )نب�س اجلامعة( الدكتور اإبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�شوؤ�ن االأكادميية 

��شوؤ�ن الطالب يف كلية الطب �ع�شو جمل�س كر�شي ال�شمنة، �قال لقد تنا�ل امل�شاركون يف 

املوؤمتر الربامج �االأن�شطة املتعلقة بالتوعية من هذا املر�س بجانب جماالت العالج للحاالت 

امل�شتع�شية، م�شرًيا يف هذا املنحى اإىل اأن ال�شعوب متر مبراحل تطور �تدفع �شريبة التطور 

من االأمرا�س الع�شرية �منها ال�شمنة.

�ربط الدكتور العلوان بني هذا املر�س �العادات ال�شلبية التي ميار�شها االأفراد �منهم االأطفال 

من خالل الغذاء كالرتكيز على الوجبات ال�شريعة، �اخلمول �قلة الن�شاط �عدم ممار�شة 

الريا�شة �التمارين ال�شحية �اال�شتعا�شة عن ذلك باجللو�س ل�شاعات طويلة اأمام التلفاز 

�جهاز الكمبيوتر �اإهدار الوقت يف األعاب الت�شلية اأخرى كثرية.

اأنظمة لر�شد احلاالت ي�شكل حتدًيا يواجه املعنيني اليوم فيما يتعلق ب�شعيهم لدحر 

الدرن �احلد من اآثاره ال�شحية �االقت�شادية املدمرة مما يتطلب تكثيف برامج 

التوعية �التثقيف.

�اأ��شح اأن الدرن مر�س معٍد قدمي متجدد �مت اكت�شافه قبل 2400 �شنة، �ي�شيب 

اجلهاز التنف�شي �كذلك اأجزاء اجل�شم املختلفة مثل الغدد �العظام �الكلى، �قد 

اعتقد الكثري�ن اأنه يف طريقه اإىل االختفاء نهائًيا ب�شبب مكافحته عرب امل�شادات 

احليوية �م�شادات الدرن ف�شالً عن التح�شن االقت�شادي �املعي�شي امللحوظ يف الد�ل 

النامية، �لكنه عاد �بقوة من جديد متالزًما مع انت�شار االإيدز �االأمرا�س املناعية 

االأخرى. �اأ��شح اأن اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية توؤكد اأن املاليني ي�شابون 

�ًشا يف هذا ال�شاأن اأعرا�س االإ�شابة به �التي ت�شمل الكحة  بهذا املر�س �شنوًيا، ُملخِّ

التي قد تكون مدممة �فقدان ال�شهية �ارتفاع درجة احلرارة �التعرق لياًل �فقدان 

الوزن �ال�شعف العام �الهزال م�شرًيا اإىل اأن العد�ى تنتقل عن طريق الرذاذ الذي 

يخرج من اأنف املري�س �فمه خا�شة يف االأماكن املزدحمة، كما ميكن انتقالها داخل 

امل�شت�شفيات حال غياب االحتياطات الالزمة.
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�ا�شتعر�س �شموه مع العاملني بالق�شم �املرافقني التطور الكبري الذي طراأ على 

الق�شم اجلديد يف العناية املتو�شطة للكبار حيث زاد عدد الغرف من ثمانية غرف 

�شغرية اأ� متو�شطة احلجم لي�شل اإىل) 14(غرفة، تتميز مب�شاحتها �احتوائها 

على اأحدث التجهيزات، مع اإطاللة مبا�شرة جلميع الغرف على احلدائق الداخلية 

يف امل�شت�شفى مما يعزز الراحة النف�شية ملر�شى هذا الق�شم. كما احتوى الق�شم على 

قاعة ا�شتقبال �ا�شعة �فارهة، �ثالث غرف لالأطباء، اإىل جانب جتديد كافة املرافق 

ال�شحية يف الق�شم ، �تز�يدها بالتقنيات املمتازة الالزمة.هذا �قد جتول �شموه داخل 

�حدات العناية �اأثنى �شموه على التجهيزات التي اكتملت جميعها �فق اأحدث 

املوا�شفات �باأقل قدر من التكاليف ،مما يدلل على ثقة العاملني �تفانيهم يف العمل، 

ثم توجه اجلميع اإىل قاعة الطعام �التقى �شموه على ماأدبة الغداء ر�ؤ�شاء االأف�شام 

بامل�شت�شفى حيث ناق�س معهم بعد اأن ت�شرفوا بال�شالم ،عليه عددا من املو�شوعات 

املتعلقة باهتماماتهم حول تطوير اأق�شام امل�شت�شفى �ترقية االأداء �االرتفاع بكفاءته.

�عرب عدد من العاملني باالأق�شام عن ثقتهم يف انعكا�س هذه التجديدات على م�شاعفة 

اجلهود التي �شتنعك�س بد�رها على �شحة املر�شى.

الدكتور غالب غوريل تخ�ش�س جتميل 

�ترميم االأ�شنان من تركيا، �الدكتور 

جيليانو ماينو تخ�ش�س تقومي االأ�شنان 

من اإيطاليا، �تت�شمن اأن�شطة املوؤمتر 

ا م�شاحًبا على م�شاحة تتجا�ز  معر�شً

1000 مرت مربع �ت�شارك فيه موؤ�ش�شات 

��شركات حملية �عاملية بعر�س اآخر 

�ت�شمنت فعاليات املوؤمتر عدًدا من �ر�س العمل �اأ�راق لبع�س البحوث الطبية اجلديدة �حما�شرات �حلقات نقا�س يف 

خمتلف فر�ع طب التخدير. ذكر ذلك لـ )نب�س اجلامعة( قال الدكتور حممد اجلمال رئي�س ق�شم التخدير �قال اإن املوؤمتر يهدف 

اإىل اال�شتفادة من علم �خربة االأ�شاتذة ال�شيوف العامليني، �يف نف�س الوقت اإىل عر�س اخلربة املتميزة يف احلر�س الوطني يف 

املجاالت التالية:

تخدير التوائم ال�شياميني،تخدير االأطفال امل�شابني بت�شوهات خلقية يف عظام اجلمجمة �الوجه،التخدير الكلي مقارنة بالتخدير 

الن�شفي لعمليات الوالدة القي�شرية،عر�س اأ� خربة يف اململكة للتخدير اجلزئي لعمليات �شرطان الثدي، حيث تخدر املري�شة يف 

ال�شباح عند بدء العملية �جترى لها العملية، �تعود اىل بيتها م�شاء بعد اجراء العملية بد�ن اأن ت�شعر باأي اأمل.العمليات الفريدة  

يف جمال جراحة القلب عند االأطفال،�اختتم حديثه م�شرًيا اإىل اأن هذه اأ�ل مرة يتم تنظيم هذا املوؤمتر، �ميكن اأن ي�شبح موؤمترا 

د�ليا يعقد ب�شكل د�ري كل عامني.�ي�شعى املوؤمتر يف جد�ل اأعماله اإىل زيادة حلقات النقا�س لتكثيف التوا�شل بني املحا�شر 

�امل�شتمعني، اإىل جانب �جود �ر�س عمل.�من اجلدير بالذكر اأن اأكرث من 25األف زائر توافد�ا على موقع املوؤمتر على االإنرتنت 

www.anesthesia-ngha.org :هو�

�قال اإن ال�شوؤ�ن ال�شحية ت�شتهدف من هذه احلملة التوعية بهذا املر�س �اأنواعه 

�كيفية الوقاية منه مع بيان اأهمية تنا�ل االأد�ية بانتظام كما ي�شفها �يحددها 

الطبيب املخت�س.�تابع اأن احلملة تهدف اأي�ًشا اإىل تعريف املجتمع باأهم اأنواع هذا 

املر�س مثل الدرن املقا�م لالأد�ية �الدرن �شديد املقا�مة لالأد�ية �توعيته بكيفية 

االإ�شابة بهما �طرق عالجها، �كذلك رفع درجة �عيه باأهمية نظافة البيئة �املرافق 

العامة ف�شاًلً عن النظافة ال�شخ�شية �التغذية ال�شحية قبل فرتة االإ�شابة �اأثناءها.

�نبَّه االأ�شتاذ احلمادي اإىل اأن عدم التزام املري�س بالربنامج العالجي الذي يحدد له 

الطبيب �شيوؤدي اإىل اإ�شابته بالدرن املقا�م لالأد�ية اأ� الدرن �شديد املقا�مة لالأد�ية، 

�بناًء على ذلك نحر�س على اإخ�شاع جميع اأفراد العائلة للك�شف عندما تتبنيَّ اإ�شابة 

اأحدهم باملر�س �من ثم اإعطاء االأد�ية املنا�شبة منًعا النت�شاره بينهم.

كو�شقروف:

�صعيدون بتقدمي خرب�تنا لل�صوؤون �ل�صحية

اأبدى الدكتور ديلو�س كو�شقر�ف املدير التنفيذي االأ�ل �رئي�س عيادات كليفالند 

اإعجابه ال�شديد بالتقدم الذي ��شلت له م�شرية التعليم �ال�شوؤ�ن ال�شحية يف اململكة. 

�قال لقد اأده�شني جًدا ما راأيته هنا من حيث االإمكانات الكبرية �التكنولوجيا، ��شرين 

التزام االأطباء بامل�شت�شفى �ما �قفت عليه يف االأق�شام التي زرتها فقد �جدتها ت�شاهي 

اأكرب املراكز العاملية من حيث االإمكانات التقنية �الب�شرية �يقوم عليها اأطباء على 

قدر عاٍل من التدريب الذي تلقوه يف اأرقى املراكز العاملية، موؤكًدا اأن هذا املنظومة 

ال�شحية تتطور ب�شكل �شريع مبا يتنا�شب مع احلاجات ال�شحية �االأكادميية.

جاء ذلك يف الت�شريح الذي اأدىل به ل�شحيفة )نب�س اجلامعة( اأثناء زيارته �الوفد 

املرافق له ال�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني حيث كان يف ا�شتقباله معايل الدكتور 

بندر بن عبد املح�شن القنا�ي املدير العام التنفيذي لل�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س 

الوطني �مدير جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية ��كالء اجلامعة 

�مدير� االإدارات �االأق�شام �الوحدات.  �حول فر�س التعا�ن بني كليفالند �ال�شوؤ�ن 

ال�شحية قال الدكتور كو�شقر�ف من املوؤكد اأننا �شنكون �شعداء بالتعا�ن �تقدمي 

ما هو مفيد للم�شت�شفى، �لقد بحثت مع معايل الدكتور بندر القنا�ي �شبل التعا�ن 

امل�شتقبلي يف املجاالت الطبية املتعددة. ���شف جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز 

للعلوم ال�شحية باأنها ذات �شمعة حملية �عاملية راقية خا�شة اأنها من اجلامعات 

املتخ�ش�شة القليلة على م�شتوى العامل �لن نتوانى يف التعا�ن معها اإذا طلب منا 

ذلك. �عن راأيه يف اخلدمات ال�شحية ب�شكل عام يف اململكة قال اإن اخلدمات ال�شحية 

باململكة  العربية ال�شعودية تتطور ب�شكل كبري خا�شة يف ال�شنوات الع�شر االأخرية، 

�لعل العمليات الكربى التي ن�شمع عنها �منها ف�شل التوائم ��جود العديد من املراكز 

الطبية الكبرية اأكرب دليل على تطوها.�اختتم حديثه مبدًيا ا�شتعداد كليفالند ال�شتقبال 

املتدربني من ال�شوؤ�ن ال�شحية منوًها اإىل اأن عيادات كليفالند ت�شتقبل طالب من كل 

اأنحاء العامل ليدر�شوا فيها �لديها مدربون �متدربون من كافة اجلن�شيات.

�من اجلدير بالذكر اأن عيادات كليفالند اأ�هايو من العيادات اخلريية املعر�فة عاملًيا 

باخت�شا�شاتها املتنوعة �هي من اأكرب �اأكرث املوؤ�ش�شات االأمريكية الطبية احرتاًما 

نفت رابع اأف�شل م�شت�شفى على م�شتوى الواليات املتحدة االأمريكية ملدة 14  ��شُ

عاًما متوالًيا علًما باأن الدكتور كو�شقر�ف ي�شرف على ت�شعة م�شت�شفيات خريية � 

14 مركًزا جراحًيا تتوزع على فر�ع العيادات يف فلوريدا �تورنتو �اأبوظبي.

�بن نحيت يتفقد مر�كز �لرعاية �ل�صحية 

قام قائد الطب الع�شكري امليداين بال�شئون ال�شحية للحر�س الوطني  اللواء الركن من�شور بن معي�س النحيت موؤخرًا بزيارة كل 

من مركز �شحي حائل ، �مركز �شحي الق�شيم ، حيث تفقد جميع االأق�شام داخل تلك املراكز ال�شحية ، �اأبدى اإعجابه مب�شتوى 

اخلدمة املقدمة ملن�شوبي احلر�س الوطني ،  كما اأجتمع مع الع�شكريني من �شباط �اأفراد العاملني بتخ�ش�شات �شحية خمتلفة 

داخل تلك املركز ، ��شكرهم على ح�شن االأداء �التنظيم ، � اأ��شاهم بتقوى اهلل عز �جل  �مراقبة النف�س يف ال�شر � العلن 

، �امل�شاهمة بفعالية يف نه�شة احلر�س الوطني �االإخال�س هلل ثم املليك �الوطن �بذل مزيد من اجلهد لتقدمي خدمة �شحية 

متطورة يف جميع مناطق اململكة املتواجد بها من�شوبي احلر�س الوطني .

�لبقاء لله
و�لدة  �أ. د. يو�صف �لعي�صى

امل�شتجدات يف جمال طب االأ�شنان من 

اأجهزة �معدات �مواد.�تقام على هام�س 

املوؤمتر اأكرث من ثماين �ر�س عمل يف جمال 

عالج اجلذ�ر االأ�شنان �زراعة االأ�شنان 

�تقومي االأ�شنان �ترميم �جتميل االأ�شنان 

�تركيبات االأ�شنان باالإ�شافة اإىل �ر�س 

اأخرى الأخ�شائيي �شحة االأ�شنان .

موؤمتر عاملي لطب �لأ�صنان 

تعاون بني جامعة جورج�نطالق حملة �لتوعية بالدرن 

 وا�شنطن وكليات الطب 

الدكتور غالب غوريل تخ�ش�س جتميل 

�ترميم االأ�شنان من تركيا، �الدكتور 

جيليانو ماينو تخ�ش�س تقومي االأ�شنان 

من اإيطاليا، �تت�شمن اأن�شطة املوؤمتر 

ا م�شاحًبا على م�شاحة تتجا�ز  معر�شً

1000 مرت مربع �ت�شارك فيه موؤ�ش�شات 

��شركات حملية �عاملية بعر�س اآخر 

امل�شتجدات يف جمال طب االأ�شنان من 

اأجهزة �معدات �مواد.

�لطب �لع�صكري �مليد�ين يخريج دورة �لإ�صعافات �لأولية

احتفلت املدر�شة الع�شكرية 

للعلوم ال�شحية امل�شاعدة بالطب 

الع�شكري امليداين باحلر�س 

الوطني موؤخرًا بح�شور قائد 

الطب الع�شكري امليداين اللواء 

الركن من�شور بن معي�س النحيت 

بتخريج دفعة جديدة يف د�رة 

االإ�شعافات االأ�لية التي عقدت 

خالل الفرتة من 1429/11/7هـ 

� حتى 1430/3/7هـ. 

�بلغ عدد الطالب امللتحقني بها 111 طالباً ع�شكرياً ح�شل 

18 منهم على تقدير ممتاز � 79 على تقدير جيد جدًا � 14 

على تقدير جيد بينما بلغت ن�شبة النجاح 100 %.

�اأعرب اللواء ركن ابن نحيت �شكره �امتنانه ملا تقدمه حكومة 

خادم احلرمني ال�شريفني ��شمو �يل عهده االأمني ـ حفظهما 

اهلل ـ من دعم �رعاية �اهتمام 

ًها اأي�ًشا  الأبنائهم املواطنني، منوِّ

اإىل التوجيهات الكرمية الدائمة 

�امل�شتمرة من �شمو �شيدي 

نائب رئي�س احلر�س الوطني 

امل�شاعد لل�شئون الع�شكرية 

�شاحب ال�شمو امللكي  الفريق 

ركن االأمري متعب بن عبد اهلل 

بن عبد العزيز من اأجل رفع 

م�شتوى التعليم �التدريب 

خدمة للم�شلحة العامة للحر�س الوطني .

�يف ختام احلفل اأ��شى قائد الطب الع�شكري امليداين اأبناءه 

اخلريجني بتقوى اهلل �مراقبة النف�س يف ال�شر �العلن، �امل�شاهمة 

بفعالية يف نه�شة احلر�س الوطني �االإخال�س هلل ثم املليك 

�الوطن.

انتقلت اإىل رحمة اهلل يوم االإثنني املوافق 30-03-2009م �الدة  االأ�شتاذ الدكتور يو�شف بن عبد 

اهلل العي�شى �كيل اجلامعة لل�شوؤ�ن التعليمية �عميد كلية الطب �امل�شرف العام على �شحيفة )نب�س 

لِّي عليها بامل�شجد احلرام مبكة املكرمة بعد ع�شر الثالثاء املا�شي.. اجلامعة(  ��شُ

�يتقدم معايل الدكتور بندر بن عبد املح�شن القنا�ي  مدير جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�شحية املدير العام التنفيذي لل�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني �كافة من�شوبي اجلامعة �ال�شوؤ�ن 

ال�شحية اإىل الدكتور العي�شى �اإخوته �الأ�شرتي العي�شى �ال�شلمان  بخال�س العزاء �املوا�شاة �شائلني 

اهلل جل �عال اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته �ينزلها الفرد��س االأعلى من جناته مع االأتقياء �االأبرار 

�ال�شاحلني... جرب اهلل الك�شر �عظم االأجر �األهم ال�شرب.

اإنا هلل �اإنا اإليه راجعون. 

�لتويجري رئي�ض 

حترير م�صارًكا يف 

جملة  طبية دولية 

 Applied Clinical( اختارت جملة

Informatics( التي ت�شدرها املنظمة 
الد�لية للمعلوماتية الطبية بجنيف 

ب�شوي�شرا الدكتور ماجد بن حممد 

التويجري عميد كلية ال�شحـــــة العامة 

�املعلوماتية ال�شحـــية ليكــــون رئي�س 

حترير م�شـــــارك فيهــــــا، �قد جــاء 

اختياره اعتماًدا على خربته االأكادميية 

�اهتماماته املعلوماتية التطبيقية 

�باعتباره املر�شح االأمثل بني  غريه من 

املر�شحني.

هذا �قد تلقى الدكتور التويجري تهنئة 

�شادقة من معايل الدكتور بندر بن عبد 

املح�شن القنا�ي املدير العام التنفيذي 

لل�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني على 

هذا االختيار.

 �اأعرب الدكتور التويجري عن اأمله 

يف ي�شاعد هذا االختيار يف مد ج�شور 

التعا�ن بني هيئة حترير املجلة �اأع�شاء 

هيئة التدري�س بكلية ال�شحة العامة 

�املعلوماتية ال�شحية �كليات اجلامعة 

االأخرى �ن�شر اأبحاثهم مما يوؤدي اإىل 

التعريف بجامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية لدى املنظمات 

الد�لية �غريها من املعنيني باملعلوماتية 

الطبية.
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ج�صــر من �لأفكــار

النجاح هو تكامل جمموعة من العوامل املتعلقة باملعرفة �الرتبية �التجارب 

�القدرات ال�شخ�شية التي تتمثل يف م�شتوى الذكاء �القدرات �املواهب، �تكتمل 

تلك العوامل بتوفر البيئة املحفزة على النجاح. �يف بيئة العمل يف كل مكان كثري من 

الناجحني الذين كانت بدايتهم �شعيفة ـ �هذا اأمر طبيعي ـ اأي اأن االإن�شان يبداأ من 

اأ�ل ال�شلم ثم يوا�شل مع توفر االإرادة �شعود �شلم النجاح، �ينتقل من مرحلة اإىل 

اأخرى حتى ي�شل اإىل النجاح. عندما يفعل ذلك يحث له االفتخار بتلك البداية، فهي 

�اإن كانت �شعيفة اأ� كان ميار�س فيها اأعمااًل ال حتظى بالتقدير االجتماعي فاإنها 

ال تعد نقي�شة �اإمنا هي على العك�س من ذلك عالمة من عالمات التميز �جتربة من 

حق �شاحبها افتخار بها. �ينظر البع�س ـ مع االأ�شف ـ اإىل تلك البداية نظرة �شلبية 

�يعتربها نقطة �شعف يف ال�شرية الذاتية، فاإذا �شاألته: ما راأيك يف فالن؟ اأجاب: هذا 

كان كذا �كذا! �كاأن االإن�شان يولد �يف يده �شهادة تفوقه �جناحه، �لو كان كذلك؛ 

ملا حق له اأن يفتخر مبا يحقق.

االإن�شان اإًذا لن ي�شتطيع حتقيق النجاح د�ن اإرادة �عمل جاد �اأهداف �ا�شحة، مع 

تطوير م�شتمر لتجاربه �قدراته، فاإن حقق النجاح؛ فاإنه ال يكتفي بذلك، بل يحر�س 

على موا�شلة النجاح. مثل هذا االإن�شان هل يعيبه اأنه بداأ من اأدنى درجات ال�شلم  اأم 

يزيده ذلك �شرًفا �افتخاًرا؟ هناك بالطبع من يخت�شر امل�شافة �يقفز درجات ال�شلم 

اإىل اأعلى د�ن تدرج يف ال�شعود، �هذا يح�شل الأ�شباب مو�شوعية �غري مو�شوعية، 

اأما االأ�شباب املو�شوعية فهي اأن يكون لدى ال�شخ�س مواهب �قدرات، �تتوفر له 

الظر�ف التي ي�شتثمر فيها تلك املواهب �القدرات، اأي اأنه �جد البيئة املالئمة 

يف الوقت املنا�شب. �باملقارنة فاإن التقدم العلمي �التقني يف كافة املجاالت اأ�جد 

ظر�ًفا اأف�شل جلذب �ا�شتثمار القوى الب�شرية �تطوير قدراتها املعرفية �االإدارية، 

�اكت�شاف املهارات ب�شورة مبكرة �احتوائها �تنميتها عن طريق التعليم �التدريب 

�فر�س العمل املتنوعة. اأما الذين يح�شلون على الفر�س الأ�شباب غري مو�شوعية 

فقد يحققون النجاح اإذا كانوا ميتلكون اأد�اته، �قد ي�شيعون تلك الفر�س الأنهم 

مل ي�شلوا اإىل مرحلة اال�شتعداد النف�شي �الفكري �املهني ال�شتثمارها، �بالتايل قد 

يكون النجاح بالن�شبة لهم موؤقًتا.

النجاح ال ياأتي من فراغ، �الذي ال ميتلك مقوماته لن ي�شتطيع حتقيقه �اإن توفرت 

له الفر�س، �كم هي كثرية اأ�شباب النجاح؛ �لكن من اأهمها توفر الرغبة �الر�ؤية 

�االأهداف �التخطيط املنظم من اأجل الو�شول اإليها مهما كانت ال�شعاب

      *املراجعة الداخلية

يف معنى �لنجاح

 

يوسف القبالن*

4

�ملر�جعة �لد�خلية ت�صتكمل 
مر�جعة �للجان وحتديثها

املراجعة الداخلية معنية بعدة مهام 

اإدارية �تطويرية لكل مرافق ال�شوؤ�ن 

ال�شحية باحلر�س الوطني، �من �شمن 

م�شوؤ�لياتها احلفاظ على قاعدة بيانات 

معلوماتية اإلكرت�نية ممتازة �شماًنا الأن 

تعمل جلان ال�شوؤ�ن ال�شحية ـ بجميع 

م�شوؤ�لياتها ـ على حتقيق االأهداف 

املحددة لهاـ �متابعة تفعيل قرارات 

ت�شكيلها هي نف�شها �متابعة �شري اأعمالها 

منذ ت�شكيلـــــها �حتى نهاية اأعمالها. 

�يف هذا االإطار فقــــد اأنهت املراجعة 

الداخلية م�شر�ع حتديث �تقييم اأداء 

�ن�شـــاط كافــة اللجــــــان التابعــــة 

لل�شوؤ�ن ال�شحية من خالل تكليف فريق 

منها ملراجعة �تقييم �حتديث اللجان 

املعنية، �م�شر�ع املراجعة �التقييم 

ي�شتهدف التقييم �التحديث ���شع 

اآلية للمتابعة �التغذيـــــة الراجعــة 

���شع قاعدة بيانات اإلكرت�نية تغذي 

كل ن�شاطات اللجان، �قاعدة بيانــــــــات 

ت�شمـــــن عدم ازد�اجية مهام اللجان 

امل�شكلة.

�قد اأُ�شَدر العدد العا�شر من فهر�س 

اللجان ال�شنوي الذي يت�شمن:

•قوائم جميع اللجان بالت�شل�شل  	

الرقمي اخلا�س بكل جلنة مع 

االأخذ يف االعتبار اأن الت�شل�شل 

املوجود يتبع االإدارات التنفيذية 

املذكورة اأعاله.

•قوائم باأ�شماء ر�ؤ�شاء جميع اللجان  	
الفعالة على اأ�شا�س الت�شل�شل 

الهجائي باالإ�شافة على م�شميات 

تلك اللجان التابعة لكل رئي�س، 

�ينطبق هذا على قائمة اأع�شاء 

اللجان كذلك.

•قوائم باأ�شماء جميع اللجان غري  	
الفعالة �رقمها �كيفية انتهاء 

فعاليتها كاأن تكون اللجنة ـ على 

�شبيل املثـــال ـ قد حققــت اأهدافهـــا 

اأ� قدمــت تقريرهـا النهائـي.. 

اإلخ.

�يت�شمن الفهر�س ن�شخة من اإر�شادات 

ال�شيا�شات االإدارية �التنظيمية بلجان 

ال�شوؤ�ن ال�شحية التي تهدف اإىل اإعطاء 

فكرة جلميع اأع�شاء اللجان بقواعد 

��شيا�شات اإن�شاء مثل تلك اللجان يف 

كل مرافق ال�شوؤ�ن ال�شحية باالإ�شافة 

اإىل تقدمي اأرقى اخلدمات الطبية عرب 

اإجناز �حتقيق ما هو مطلوب من تلك 

اللجان.

كيفية تنظيم وإدارة جلسات عصف الذهن
•ال اأحد ي�شدر اأحكاًما على االآراء. 	
•الرتحيب بكل االأفكار املطر�حة. 	

•ت�شجيع االأفكار االأكرث طموًحا 	
•مزيد �مزيد من االأفكار يوؤدي للجودة املطلوبة. 	

•ت�شجيع تزا�ج االأفكار يوؤدي اإىل اجلودة املطلوبة. 	
•حما�لة جتنب تعليقات االأع�شاء بكيف �ملاذا. 	

•اإعطاء الوقت الكايف للمتحدث. 	
•ت�شجيع ر�ح الدعابة �املرح. 	

اجلماعية في أداء منظمات العمل
يحتل العمل اجلماعي 

)تكوين فرق العمل( 

مكانة كبرية يف عقول 

املديرين الذين يعملون 

بنظام االإدارة الذاتية، 

�هي مكانة متميزة يف 

ال�شركات �املوؤ�ش�شات 

�الهيئات املتقدمة �شواء 

يف املجال االإداري البحت 

اأ� االإداري التقني. 

لذا فاإن القدرة على 

بناء فريق عمل ناجح يعدُّ مهارة اأ�شا�شية يتميز بها مدير� 

امل�شتقبل. �ن�شتعر�س هنا بع�س النقاط للتعريف بـ )العمل 

اجلماعي(:

اأ�اًل: بناء الفريق: عملية خمططة لتكوين جماعة مندجمة 

ملتزمة قادرة على اأداء مهام معينة �حتقيق اأهداف حمددة 

عرب اأن�شطة متعا�نة �متفاعلة.

ثانياً: اأنواع الفرق: اللجان، فريق مبهام حمددة، فريق اجلودة، 

فريق امل�شر�عات. 

ثالثاً: مزايا الفرق: من اأهم حما�رها: حت�شن طرق الو�شول اإىل 

الهدف يف املنظمة، توليد بدائل �اأفكار ابتكارية، ت�شافر اجلهود 

�التعا�ن لتحقيق الهدف، حت�شن االت�شاالت �اأ�شاليب اتخاذ 

القرارات، اال�شتثمار اجليد الأع�شاء الفريق، تعميق )مهنيته( 

�جودة تخ�ش�شه، االنفتاح �اال�شتعداد لتحمل املخاطر التي 

تواجه املنظمة، تثبيت القيم االإيجابية بني اأع�شائه كال�شدق، 

الثقة، االنفتاح. 

رابعاً: �شمات الفريق الفعال: 

يكون الفريق فعااًل اإذا حقق م�شتوى عالياً من االأداء �اأجنز 

االأهداف �الفعاليات املحددة بكفاءة، �حافظ على موارده 

الب�شرية »االأع�شاء« 

بتهياأتهم �حتفيزهم �رفع 

م�شتوى ر�شاهم. �بذلك 

يكت�شب �شمات ت�شمل: ر�ؤية 

�اأهداف �ا�شحة )اأي 

الغايات التي يتعني عليه 

اإجنازها، (�اإمياناً بقيم 

ال�شدق �الثقة �االحرتام 

املتبادل، �التزاماً عالياً 

باأهدافه �مهمته، اإىل جانب 

توفر الكفاءة من حيث 

امل�شتوى العلمي لالأع�شاء �املوارد �ال�شالحيات التي يحتاجها 

�املعارف الإجناز مهمته، �م�شتوًى عال من التعا�ن � االت�شال 

املفتوح من حيث احل�شول �االطالع على املعلومات،مع �جود 

تغذية مرتدة بناءًا على عمل كل ع�شو من اأع�شائه، �التفكري 

االإبداعي �االبتكاري �تقدمي االأفكار اجليدة من االأع�شاء.

خام�شاً: معوقات بناء الفريق الفعال: 

اأحياًنا ال تعمل فرق العمل بالفعالية املطلوبة، �قد تخرج 

عن ال�شيطرة �تبد� عليها مظاهر الفو�شى �عدم االن�شباط، 

�ت�شبب خلًطا بني عمل ع�شو الفريق اليومي �عمله مع 

جمموعته، �يرجع ذلك الأ�شباب منها: ت�شجيع الثقافة التنظيمية 

ال�شائدة يف املنظمة على العمل الفردي �التناف�س، �عدم اقتناع 

االإدارة العليا باأ�شلوب فرق العمل، تركيز املنظمة على اإجناز 

املهام د�ن االهتمام بامل�شاعر �العالقات االإن�شانية،� عدم 

توفر قائد للفريق ميتلك معرفة �مهارات ت�شاعده على بناء 

فريق فعال، �ف�شل املنظمة يف ا�شتغالل جهود الفريق، عدم 

االختيار ال�شليم الأع�شاء الفريق، �اأخريًاعدم تلقي االأع�شاء 

ا كافًيا.  قدًرا تدريبيُّ

خالد حممد الثنيان الدارة املالية

تعريفات 
�إد�رية

اإن ��شع تعريف حمدد ��شامل مل�شطلح 

االإدارة هو من االأمور ال�شعبة ال�شائكة ، 

الأن االإن�شان بطبعه كائن ديناميكي �متطور 

�متغري، باالإ�شافة اإىل التاأخر الكبري يف 

االهتمام بعلم االإدارة �بنائها النظري، 

�تعدد العلوم التي تدر�س االإدارة �كل 

علم اأ� مدر�شه تدر�س االإدارة من الزا�ية 

اخلا�شة بها �بالتايل تتعدد التعريفات. 

�ُتعرَّف االإدارة باأنها:

•حتديد ما يجب اأن يقوم به العاملون  	
من اجل حتقيق االأهداف املحددة ثم 

التاأكد من اأنهم يوؤد�ن ذلك باأف�شل 

الطرق �اقل التكاليف.

•حتديد االأهداف املطلوب اإجنازها  	
�تخطيط �تنظيم �قيادة �توجيه 

�رقابة جهود املر�ؤ��شني لتحقيق 

هذه االأهداف باأق�شى كفاءة.

•تنظيم ا�شتخدام املوارد املادية  	
�املالية �الب�شرية من اجل حتقيق 

اأهداف حمددة.

•اإجناز االأ�شياء �الو�شول اإىل االأهداف  	
من خالل االآخرين.

•قيادة جمموعة من االأفراد للو�شول اإىل  	
هدف حمدد ب�شرف النظر عن طبيعة 

اأ� م�شر�عية هذا الهدف.

•حتديد االأهداف املطلوب تنفيذها  	
�تخطيط �تنظيم �توجيه �قيادة 

�تن�شيق �تنمية جهود �مهارات 

العاملني من اجل تنفيذ هذا الهدف.

•�االإدارة كعلم هي جمموعه من  	
املبادئ �االأ�ش�س �القوانني �النظريات 

اخلا�شة بقيادة �توجيه جهود 

�اأن�شطة املر�ؤ��شني نحو حتقيق 

هدف حمدد.

•�االإدارة كفن هي جمموعه من املهارات  	
�القدرات �املواهب �اخلربات التي 

يكت�شبها املدير�ن من �اقع املمار�شة 

الفعلية �اخلربة العملية.

امل�شدر: املوقع الربونزي 

قيـــــــــــا�ض �لأد�ء
يتحدد قيا�س االأداء على النجاح من الف�شل 

عن طريق القرب �البعد من مقيا�س كل منهما 

، �االإداريون الذين يهملون عمليات قيا�س 

االأداء هم اأقرب اإىل الف�شل يف العملية االإدارية 

التطبيقية منهم اإىل النجاح، اأما الناجحون 

فيهتمون ب�شكل ملحوظ باملقايي�س املختلفة 

التي ميكن اال�شتفادة بها يف تقدم االأداء 

.فقيا�س االأداء اإذن هو املقيا�س ال�شحيح 

الذي يتحدد من خالل جمع جميع العوامل 

املوؤثرة يف التقدم نحو الهدف، �قيا�س قدرة 

كل �احد منها على حدة ثم القيا�س اجلمعي 

لها ثم قيا�س النتيجة ال�شحيحة بعيًدا عن العوامل الوهمية التي قد تطفو على ال�شطح، �بحيث يكون ذلك املقيا�س قيا�ًشا �شاماًل 

للعمليات احل�شابية �االجتماعية �ال�شخ�شية �االإعالمية �غريها من جوانب العمل املختلفة . �ال �شك اأن عملية قيا�س االأداء هي 

عملية اأ�شا�شية من العمليات االإدارية ال تقل قدًرا بحال عن العمليات االإدارية االأخرى كاتخاذ القرار �بناء فريق العمل �غريها، 

 �من ثم لزم ��شعها كخط عري�س من اخلطوط العري�شة ملوؤ�ش�شة ما تريد اأن حتقق من جناحات خمتلفة يف جوانب معينة.

�االأعمال التي تعتمد على ع�شوائية القيا�س اإذا كانت موجودة اأعمال ال ت�شعر بالتقدم �االإجناز �كذلك فهي جتعل االإدارة 

تخفي راأ�شها يف الرمال حتى ال ترى مدى التاأخر �الف�شل الذي يغلب على الظن �جوده . �ن�شوق مثااًل لتو�شيح مفهوم قيا�س 

االأداء: يف اإحدى املوؤ�ش�شات االإنتاجية بعد تقييم امليزانية العمومية لها .. ات�شح اأن هناك ن�شبة اأرباح تقارب اخلم�شني باملائة 

50 % �شنوًيا، �قد �شعد اجلميع بذلك �شعادة غامرة، �لكن الذي مل يتم �شعادتهم اأن قام اأحد االإداريني االأذكياء يف اإحدى 

االجتماعات �اأخربهم بخرب غري �شار :اأخربهم اأن هذه الن�شبة من االأرباح ن�شبة �همية ال تعرب عن مدى النجاح الذي قاموا 

به اإذ اأن هذه الن�شبة كانت نتاًجا الرتفاع اأ�شعار العملة، �اأن هذه ال�شركة كان لديها خمز�ًنا كبرًيا من الب�شائع، �بارتفاع 

�شعر العملة ارتفع ثمن املخز�ن فزادت ن�شبة االأرباح مع عوامل اأخرى اأطال يف ذكرها �شيعت ال�شعادة من عيون العاملني 

على ذلك املقيا�س الكاذب الذي قيموا به اأداءهم .

�هناك عالقة قوية بني ��شع خطط العمل �اعتمادها للتطبيق �بني نتائج مقايي�س االأداء املختلفة، ذلك اأن تلك املقايي�س تعترب 

كخريطة ر�شم �ا�شحة ملدى القدرة على حتقيق القرب اأ� البعد من هدف معني، �اإذا كانت خطة العمل يجب اأن تراعى ��شع 

اأهداف ميكن حتقيقها، فاإنها بالتايل �شتحتاج اإىل قيا�س االأداء لتحديد ذلك بالدقة املطلوبة. 

امل�شدر: املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�شرية 

•��شع نظام جيد لت�شجيل اجلل�شات. 	
•ا�شتعداد لتقدمي بع�س مثريات النقا�س عندما ترتكز  	

املناق�شة على جانب �احد.

•اال�شتعانة ببع�س املبادرات االإدارية التي ت�شجع االأفراد  	
على قراءة اأفكار االآخرين �عر�شها بر�ؤية اأخرى.

•ا�شتخدام كر�ت اأ� لوحة لت�شجيل االأفكار، �الطلب من  	
امل�شاركني �شر�رة امل�شاركة بفكرة جديدة.

د. حممد عبد الغني هالل

مقابلة 
�لتوظيف 

عندما جتري مقابلة مع اأحد املتقدمني 

لاللتحاق باجلهاز الذي تعمل فيه اإليك 

هذه االأ�شئلة لت�شاعدك يف احل�شول 

على معلومات قد ال يبادر املتقدم اإىل 

تز�يدك بها:

- ما هي اأكرث اجلوانب التي حتبها يف عملك 

ال�شابق )هذا ال�شوؤال يك�شف مدى اإملام 

املر�شح بعمله اأ� مدى ا�شتمتاعه به(.

- كيف عملت على تطوير عملك ال�شابق؟ 

)هذا ال�شوؤال الختبار جانب االإبداع(.

�شف اأف�شل �شخ�س عملت معه اأ� له؟ 

)هذا ال�شوؤال ملعرفة القدرة على التفاعل 

مع االآخرين(.

- �شف بع�س امل�شكالت التي اأدت اإىل 

القيام باأعمال اإ�شافية من �قتك اخلا�س 

)هذا ال�شوؤال الختبار االلتزام باالأداء 

اجليد(.

- ملاذا حتا�ل ترك عملك ال�شابق؟ )الختبار 

ال�شخ�شية �املو�شوعية(.

- ما ر�ؤيتك للم�شاعدة التي تتوقعها من 

جهازنا؟ )هل �شتكون اإجابتك متطرفة؟ 

بحيث يطلب الكثري اأ� العك�س حيث 

يطلب ال �شيء(.

 communication :امل�شدر
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الف�شل الكلوي.. مر�س ع�شري تزايدت 

معدالته بني خمتلف �شرائح املجتمع 

نية املتقدمة،  خا�شة بني اأفراد املراحل ال�شِّ

�ا�شتلزم ذلك تنا�شب اخلدمات املقدمة 

ملر�شى الف�شل الكلوي مع تطور العلوم 

�تقنيات الع�شر.

�ت�شري االإح�شاءات اإىل اأن عدد امل�شابني 

بالف�شل الكلوي يف اململكة العربية 

ال�شعودية يف ازدياد �ا�شح، �ترجع 

هذه الزيادة اإىل �شببني رئي�شيني هما: 

زيادة معدل حياه الفرد )ذلك اأن معدل 

حد�ث الف�شل الكلوي يرتفع مع زيادة 

العمر( �الزيادة الهائلة يف مر�س ال�شكر 

الذي يعترب الق�شور الكلوي اأحد اأهم 

م�شاعفاته..

 �يف هذا التقرير ي�شتعر�س ق�شم اأمرا�س 

�زراعة الكلى – اإدارة الباطنة مدى التقدم 

�اخلدمات املتطورة يف مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية باحلر�س الوطني ملر�شى 

الف�شل الكلوي.

تنامي االأعداد خالل 14 عاًما

 �تو�شح ال�شورة البيانية اأدناه 

معدالت هذه الزيادة ا�شتجابة 

لهذه احلاجة امللحة، �لتقدمي 

االإمكانات الت�شخي�شية �العالجية 

املتقدمة ملر�شى الف�شل الكلوي؛ 

فقد قامت اخلدمات ال�شحية 

للحر�س الوطني برتقية خدماتها 

املقدمة لهذه ال�شريحة من املر�شى 

ا �كيًفا. كمًّ

�هناك زيادة م�شطردة يف عدد 

مر�شى الف�شل الكلوي الذي  يتلقون 

العالج بالديلزة الدموية، �عدد 

جل�شات الديلزة خالل ال�شنوات 

الثماين املا�شية يف مدينة امللك 

عبد العزيز الطبية بالريا�س مع 

العلم باأن هذا العالج يف املدينة مبنى على 

اأحدث الطرق الطبية �اأجودها، �تقوم 

املدينة اأي�شاً بعالج مر�س الف�شل الكلوي 

عن طريق الديلزة الربيتوية  �كذلك عن 

طريق زراعة الكلى من متربعني اأحياء 

�متوفيني.

خدمات عالية اجلودة 

ت�شعى مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

بالريا�س اإىل تقدمي خدماتها �فق 

اأعلى معدالت اجلودة املمكنة، 

�حتر�س على تقومي م�شتوى 

هذه اخلدمات بانتظام مبا يف 

ذلك ما تقدمه ملر�شى الف�شل 

الكلوي، �ت�شاهي نتائج الديلزة 

الدموية يف املدينة نتائج املراكز 

املتقدمة يف الواليات املتحدة من 

حيث م�شتوى اأداء �كفاءة عالج 

الديلزة، كفاءة عالج فقر الدم 

لدى هوؤالء املر�شى ��شحتهم 

الغدائية،�كذلك قلة معدل 

الوفيات بينهم بف�شل اهلل.

�لعل هذه النتائج تنعك�س اإيجاباً 

على العدد الكبري من مر�شانا، 

خا�شة �اأن اأحد البحوث التي 

اأجريناها قد بنيَّ اأن 85% منهم 

اعترب�ا حالتهم ال�شحية جيدة، 

جيدة جدًا اأ� ممتازة . 

�مما يعك�س اإيجابية �متانة الرتابط 

االأ�شرى يف جمتمعنا تاأكيد اأكرث من %80 

من مر�شى الديلزة الدموية لدينا اأنهم 

ال يعترب�ن م�شدر عبء على عائالتهم. 

�تتوىل املدينة الطبية اأي�شًا عالج 

مر�شى الف�شل الكلوي عن طريق الديلزة 

الربيتونية، �كذلك عن طريق زراعة الكلى 

من متربعني اأحياء �متوفيني.

مدينة امللك عبد العزيز الطبية يف اأعلى 

القائمة

�قد بينت الدرا�شات يف املركز ال�شعودي 

لزراعة االأع�شاء حول نتائج زراعة الكلى 

من متوفيني دماغياً يف اململكة العربية 

ال�شعـــودية خالل ال�شنوات اخلم�س 

املا�شية اأن مدينة امللك عبد العزيز الطبية 

تت�شدر  قائمه مراكز زراعه الكلى من حيث 

بقاء الكلى فاعلة ) 94% بعد �شنتني(، 

�من حيث جوده �ظائف الكلية املزر�عة.

مقارنة نتائج زراعة الكلى من املتوفني 

دماغًيا )2003-2007( �يبنيِّ اجلد�ل 

اأدناه املراكز اخلم�شة التي زرعت %10  

اأ� اأكرث من اإجمايل الزراعة فقط.  

في مدينة امللك عبد العزيز الطبية
85 ٪من مر�صى �لف�صــــــل �لكلــــوي حالتهــــم �ل�صحيـــــة متقدمــــــة

�مل�صاريع �ل�صحية �جلديدة مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية بجدة

يتوا�شل العمل االآن يف ا�شتكمال العديد من امل�شر�عات ال�شحية مبدينة امللك عبد 

العزيز الطبية بجدة التي تف�شل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز ـ حفظه اهلل ـ بو�شع حجر االأ�شا�س لها، �تتمثل يف مركز اأمرا�س �جراحة 

القلب �مبنى العيادات اخلارجية ��حدة احلر�ق �تو�شعة مبنى مركز االأمرية 

نورة بنت عبد الرحمن لالأ�رام �اإن�شاء �حدة زراعة نخاع العظم �تو�شعة ق�شم 

الطوارئ �غرف العمليات. 

مركز طب �جراحة القلب  

�شهد مركز طب �جراحة القلب ـ الذي اأن�شئ عام 1983م ـ تطوًرا حمد�ًدا يف نوعية 

االجهزة غري التدخلية التي مل تغط ـ رغم تكامل نوعيتها ـ من�شوبي احلر�س الوطني 

�ذ�يهم الذين ��شل عددهم اإىل 150000 �شخ�س موزعني بني جدة �اإ�شكان الطائف 

�املدينة املنورة �ينبع، هذا عدا املراجعني من غري قطاع احلر�س الوطني. ففي 

عام 2004م كان عدد املراجعني لعيادات القلب اخلارجية 2991 مراجًعا؛ بينما 

كان عدد املر�شى املنومني 322 مري�ًشا، اأجريت لهم 3000 اأ�شعة تلفزيونية للقلب، 

235 فح�س �شغط القلب لـ 24 �شاعة، 190 فح�س جهد على ال�شري، 310 فح�س 

لنب�شات القلب لـ 24 �شاعة، 2900 تخطيط للقلب، 15 تخطيط من بعد. 

�كانت خدمات القلب مقت�شرة على احلاالت غري التدخلية يف حني اأحيل اإىل م�شت�شفى 

امللك فهد الع�شكري 190 حالة الإجراء ق�شطرة ل�شرايني القلب اأ� عملية ل�شمامات 

القلب اأ� درا�شة كهربية القلب. �احلاجة اإىل مثل هذه اخلدمة م�شتمرة، �ح�شب 

التوزيع ملن�شوبي احلر�س الوطني؛ فاإن االحتياج للتدخل الت�شخي�شي اأ� العالجي 

للقلب �شي�شل اىل 525 حالة يف ال�شنة. ��شيقدم املركز خدماته للحاالت القلبية غري 

التدخلية، اإ�شافة اإىل ق�شطرة �شرايني القلب، تغيري ال�شمامات، درا�شة كهربية 

القلب يف خدمة مميزة غري �رقية عن طريق نظام اإلكرت�ين متكامل لتخزين �حتليل 

فحو�شات القلب املختلفة. ��شتمتد فائدة امل�شر�ع لت�شمل ـ باإذن اهلل ـ مناطق مكة 

املكرمة �املدينة املنورة �الطائف التي تعاين جميعها نق�ًشا يف خدمات القلب. �من 

املتوقع اأن يكون املركز حمل اهتمام لكثري من املقيمني غري ال�شعوديني اأ� احلجاج 

املرحتلني كمرجع للحاالت الطارئة، اأ� مرجًعا للحاالت املزمنة عن طريق الدفع 

املبا�شر. �تتوا�شل اجلهود على قدم ��شاق لتطوير اخلدمات احلالية لتكون نواة 

�شاحلة للمركز، �ج�شًرا خلدمات اأكرب، كما بداأ التخطيط ليتوىل اإدارته بالكامل اأطباء 

�فنيون �شعوديون. �بجانب ذلك �شيوفر �ظائف عديدة �بعثات علميــة يف تخ�ش�شات 

متعددة، خا�شة �اأن م�شرفيه اكت�شبوا خربات �ا�شعة من مراكز القلب املحلية 

�العربية �الربيطانية �الكندية، �اأخرى مميزة يف جمال اجلودة �النوعية. 

مركز العيادات اخلارجية 

اأ�شبح اإن�شاء مركز للعيادات اخلارجية �شر�رة ملحة بعد الزيادة املطردة يف 

اعداد املر�شى �التي ��شلت اىل 200.000 مري�س عام 2004م بعد اأن كانت حوايل 

100.000 مري�س عام 2000م، �مع زيادة عدد مر�شى االأ�رام يف مركز االأمرية 

نورة لالأ�رام زادت اأعداد املر�شى يف العيادات اخلارجية عموًما، �اأ�شبحت امل�شاحة 

املخ�ش�شة �شيقة ال�شتقبال هذا العدد الكبري من املر�شى، لذا فان املركز اجلديد 

�شيمكن امل�شت�شفى من ا�شتقبال مايزيد عن 300.000 مري�س �شنويا مع القدرة على 

تقدمي كافة اخلدمات امل�شاندة من عيادات التغذية �التاأهيل �التثقيف �غريها . 

 تو�شعة طبية كربى جلميع مرافق الطوارئ 

ي�شتقبل ق�شم الطوارئ مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة �شنوًيا ما يزيد عن 

65 الف مري�س يف خمتلف احلاالت احلرجة �املتو�شطة. �بداأت 

التو�شعة الطبية الكربى جلميع مرافق الطوارئ لت�شمل املناطق 

االأ�شا�شية جلميع احلاالت، مراعية حترك املر�شى ب�شهولة، 

��شيكون عدد اال�شرة بعد التو�شعة 32 قابلة للزيادة م�شتقباًل. 

�من املتوقع زيادة عدد املر�شى بعد اكتمالها اإىل ما يقارب 85 

األف مري�س �شنوًيا. 

طب الطوارئ عبارة عن تخ�ش�س �شامل له اأهمية كربى، �مع 

دخول ع�شر التامني فاإن هذا التخ�ش�س ُيعدُّ من التخ�ش�شات التي 

تطالب بها دائما �شركات التامني، �ق�شم الطوارئ ياأخذ على عاتقه 

حتقيق الزيادة يف �شعودة هذا املجال حيث يوجد ا�شت�شاريون 

�شعوديون اأنهوا تدريبهم يف كندا، كذلك ابُتعث �شبعة اأطباء اإىل 

كندا للتدريب على هذا التخ�ش�س. �يعمل بالق�شم حاليا » 17« 

طبيبا اخ�شائيا � »4« ا�شت�شاريني � »30 « ممر�س �ممر�شة، 

�لقد حقق هذا الق�شم العديد من االإجنازات الطبية، فهو اأ�ل 

ق�شم خارج مدينة الريا�س للتدريب يف برنامج الزمالة ال�شعودية 

يف طب الطوارئ، �تبنى عقد اأ�ل موؤمتر طبي عن طب الطوارئ 

بالقطاع الغربي. 

�من االإجنازات ابتعاث م�شعفني للتدريب للعمل بق�شم االإ�شعاف ما 

قبل امل�شت�شفى الأن اأهمية عالج احلوادث تقوم على معرفة �خربة 

طبيب االإ�شعاف عندما ياأتي اإليه املري�س، فحوادث ال�شيارات عامة يجب فيها 

االهتمام اأ�ال بالوقاية �كذلك عملية �جود املري�س يف ال�شاعة االأ�ىل يف االإ�شعاف، 

�ال�شاعة االأ�ىل متعارف عليها عامليا باأنها ال�شاعة الذهبية يف عالج عمليات احلوادث، 

�هي تتطلب �جود �شخ�س متدرب �على معرفة بكيفية التعامل مع احلالة. �يتوفر 

بق�شم الطوارئ اأحدث االجهزة الطبية املطلوبة جلميع حاالت الطوارئ كاأجهزة 

املالحظة الل�شيقة ، �العمليات اجلراحية ال�شغرى �اأجهزة التنبيب الهوائي املعتاد 

منها �ال�شعب ، �كذلك اأجهزة االإنعا�س القلبي الرئوي ، التنف�س ال�شناعي �بقية 

االأجهزة امل�شاندة . 

تو�شعة مركز نورة بنت عبدالرحمن الفي�شل لال�رام 

ي�شهد مركز االأمرية نورة لالأ�رام حالًيا �شغًطا متزايًدا من املر�شى حيث ازدادت 

االأعداد منذ افتتاحه عام 2000م ب�شورة م�شطردة، فقد بداأ عامه االأ�ل بـ 500 

مري�س جديد �شنوًيا؛ ارتفع العدد اإىل 2500 مري�س يف العام 2004م ، االأمر الذي 

اأدى اإىل ازدياد ال�شغط على حركة التنومي، �اأ�شبح مر�شى االأ�رام ينتظر�ن 

اأياًما طويلة من اأجل احل�شول على �شرير لدخول امل�شت�شفى، �رغم �جود 60 

�شريًرا خم�ش�شة ملر�شى االأ�رام؛ فاإنها دائما م�شغولة بن�شة 100%، لذلك كان 

لزاما النظر �شريًعا اإىل تو�شعته �تز�يده بـ 40 �شريًرا ملواكبة هذه الزيادة علما 

باأنه يقدم خدمات طبية ت�شمل العالج االإ�شعاعي �الكيميائي �اجلراحي ب�شورة 

متكاملة، اإ�شافة اإىل اخلدمات امل�شاندة االأخرى كعالج احلاالت املتقدمة �تخفيف 

االآالم �اإعادة التاأهيل �غريها . 

�حدة زراعة نخاع العظم 

بداأت مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س الوطني بجدة اال�شتعدادات الإن�شاء 

�حدة زراعة نخاع العظم مبركز االأمرية نورة بنت عبدالرحمن بن في�شل اآل �شعود 

لالأ�رام، �بذلك تكتمل اخلدمات الطبية املقدمة ملر�شى االأ�رام باملركز، حيث اأ�شبح 

من املمكن تبديل اأ� زرع خاليا العظم عالًجا �شائًعا الأمرا�س متنوعة ت�شيب االطفال 

�البالغني على اأ�شا�س اأنه العالج الوحيد الأمرا�س خبيثة �غري خبيثة كانت حتى 

�قت قريب م�شتع�شية، �قد زاد عدد املر�شى الذين مت عالجهم بهذا النوع من العالج. 

�تنوعت اأنواعه �م�شادره �حت�شنت نتائجه ب�شبب ازدياد اخلربة �املعرفة بهذا 

العالج بحيث ميكن االآن احل�شول على اخلاليا اخلا�شة، لي�س من نخاع العظم 

فح�شب؛ بل من الدم، اأ� حتى من حبل ال�شرة عند الوالدة، �هذه اخلاليا لها قابلية 

على تكوين خاليا جديدة عند اإعطائها للم�شاب عن طريق الوريد قت�شتقر يف نخاع 

العظم لتكون بذلك خاليا جديدة . �االأمرا�س التي ميكن معاجلتها بوا�شطة زرع اأ� 

تبديل نخاع العظم متنوعة �كثرية، �ت�شمل اإمرا�س الدم �اأمرا�س �راثية اأخرى، 

�ُيعدُّ زرع نخاع العظم العالج ال�شايف الوحيد ملر�س �شمور اأ� عدم فعالية النخاع 

ال�شديد، �ت�شل ن�شبة النجاح اإىل 80%. اأما مر�س فقر دم البحر االأبي�س املتو�شط 

)الثال�شميا( االأكرث انت�شارا يف املنطقة؛ فيمكن ال�شفاء منه بن�شبة 90% بوا�شطة 

تبديل نخاع العظم للم�شاب، �ذلك باأخذ خاليا من اأحد اإخوة اأ� اأخوات امل�شاب 

�كذلك احلال يف بع�س حاالت فقر الدم املنجلي �اأمرا�س �راثية اأخرى �غالبا ما 

تكون قاتلة اإذا مل تعالج. 

�باإن�شاء هذه الوحدة املتخ�ش�شة يف زراعة نخاع العظم مبركز االأمرية نورة اكتملت 

جميع املرافق العالجية احليوية لت�شمل اأ�رام الكبار �اأ�رام االأطفال �االأ�رام 

االإ�شعاعية �الرعاية التلطيفية �اأ�رام الن�شاء. 

 �حدة احلر�ق 

�شتكون هذه الوحدة منف�شلة جمهزة جتهيزا عاليا على اأحدث طراز �ح�شب املوا�شفات 

العاملية، �ت�شتمل على خم�س غرف للمر�شى مع غرفة عمليات، �من املتوقع اأن 

ت�شتقبل جميع حاالت احلر�ق املعقدة �الكبرية خا�شة لعدم توفر �حدة مماثلة 

على م�شتوى املنطقة الغربية كلها، ��شيتم توفري طاقم طبي �متري�شي �اإداري على 

اأعلى امل�شتويات لتقدمي اأف�شل اخلدمات الطبية، حيث ت�شري االإح�شائيات اإىل تنومي 

ا باحلر�ق مب�شت�شفى امللك خالد خالل ال�شنتني �ن�شف املا�شيتني.  250 مري�شَ
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بجانب �شماحة �شيخنا« ال�شيخ حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ _ رحمه اهلل _�هو 

املفتي العام باململكة، �يف نف�س الوقت هو 

رئي�س جميع ق�شاتها، �جمموعة كبرية 

من الهيئات العلمية التي ي�شرف عليها ، 

�قد ا�شتمريت معه يف االإفتاء حتى تويف 

عام 1389هـ، �بعد ذلك تعينت بهيئة 

علمية  ق�شائية تقوم باالأعمال التي كان 

يقوم بها �شماحته )ال�شيخ  حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�شيخ(، �بعد �شنتني حتولت 

الهيئة العلمية اإىل الهيئة الق�شائية العليا 

�ا�شتمريت بها ثالث �شنوات ثم تعينت 

نائبا للمفتي  الذي هو ال�شيخ عبد العزيز 

ابن باز _ رحمه اهلل _ مدة ثالث �شنوات  

�يف عام 1397هـ ، تعينت ع�شوا يف حمكمة 

التمييز يف مكة اأي قا�شيا للتمييز، �ا�شتمر 

عملي بذلك اإىل اأن تقاعدت عام 1421هـ 

مبعنى اأين قد عملت قا�شيا للتمييز مدة 

اأربعة �ع�شرين عاما.ثم يف عام 1391 هـ 

ت�شكلت جلنة هيئة كبار العلماء فتعينت 

�ال اأزال ع�شوا فيها، مبعنى اأنه م�شى 

علّي فيها اأربعون عاما.

امل�شرفية االإ�شالمية

حدثنا باخت�شار عن جهودكم يف امل�شرفية 

االإ�شالمية؟

مار�شت االأعمال امل�شرفية االإ�شالمية حيث 

كان يل جمهود مع العلماء الذين عملوا يف 

هذا املجال لتحويل الكثري من املمار�شات 

البنكية التقليدية اإىل اأن تكون م�شرفية 

اإ�شالمية، فيما يتعلق بالبيع، �ال�شراكة، 

�االإجارة، �املرابحة، �بيوع التورق 

�خالفه �كل ذلك االآن �شار منتجات 

اإ�شالمية تقوم جميع البنوك ال�شعودية 

مبزا�لة هذه املنتجات االإ�شالمية، 

ال�شرية الذاتية

نبداأ بالتعرف على �شريتك الذاتية؟

انا عبد اهلل بن �شليمان بن حممد املنيع 

من قبيلة بني زيد �قبيلة بني زيد قبيلة 

ق�شاعية قحطانية، �زيد هذا �شكن مدينة 

�شقرا،التي هي عا�شمة منطقة الو�شم 

منذ �شتة قر�ن، �تفرع عنه خم�شة 

اأفخاذ �هم احلراقي�س �اآل �شدحان 

�اآل عطية �اآل �شالح �اآل غيهب، �هم 

منت�شبون اإىل زيد الق�شاعي القحطاين �هم 

منت�شر�ن االآن يف انحاء متفرقة من جند 

�لكن ا�شلهم يعود اإىل �شقرا �قد انتقل 

كثري منهم اإىل الد�ادمي اإىل البكريية، 

�ال�شعرا، �القويعية ،�الربي�شة � 

اإىل �شدير �الزلفي، �جمموعة منهم اإىل 

الكويت نف�شها، �انا انتمي اىل هذه القبيلة 

)احلراقي�س( �تعلمت يف مدر�شة  �شقراء 

االبتدائية التي ان�شئت �شنة 1360هـ،  

�اأخذت �شهادتها �شنة 1365 هـ ، ثم 

مار�شت التجارة لثالثة �شنوات، �انتقلت 

للتدري�س يف مدر�شة �شقرا، ثم �ا�شلت 

الدرا�شة العلمية  يف املعهد العلمي  ثم 

الكلية ثم يف معهد الق�شاء العايل، حتى 

��شلت اإىل هذه املرحلة. اأرجو من اهلل 

تعاىل اأن يي�شري يل موا�شلة العلم الذي ال 

ي�شتكفى منه االن�شان، �قد قال الر�شول 

الكرمي عليه ال�شالم:« اطلبوا العلم من 

املهد اإىل اللحد« �ال �شك اأن االأمر كما قال 

اهلل تعاىل فيما يتعلق بطلب العلم: »�ما 

اأ�تيتم من العلم اإال قليال »  مبعنى: 

اأنه مهما ظن املرء اأنه اأ�تي من علم فما 

اأ�تي اإال القليل.

االإفتاء

�يف عام 1878هـ  تعينت ع�شوا لالإفتاء 

م�شرية حياة تقراأ من جديد

�بن منيع : بذلت �لكثري وطموحاتي �أكرث خلدمة بالدي ومليكي ورد �جلميل 

تاأثرت يف �صبابي كثري� باجلربتي ومل �أتدخل يف م�صتقبل �أولدي           
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�بع�س البنوك لديها حما�س اأكرث من 

غريها لتدا�لها، اإال اأن اجلميع متجهون 

اجتاها كامال اإىل هذه امل�شرفية التي كان 

لها اأكرب االأثر يف حماربة الربى، �التقليل 

من �شاأنه، �ن�شاأل اهلل _�شبحانه �تعاىل_ 

اأن يوفق القائمني على هذه البنوك ملا 

فيه اخلري �ال�شالح.

التوجيه �الطموحات

لهذا  توجيهك  يف  د�ر  للوالد  هل 

املنحى؟

الوالد رحمه اهلل كان له اأثر كبري يف التوجيه 

� الدرا�شة، 

�هو اأثر كبري 

حتى تويف 

�قد تويف �مل 

اأبلغ احللم 

�قتها، �عقب 

�فاته �شعرت 

بواجبي 

جتاه �الدتي 

�اإخواين 

الذين هم اأ�شغــر مني، ��شعرت بامل�شوؤ�لية 

للعمل �حت�شيـــل املال لتغطية نفقات 

االأ�شرة، حيث تعترب بعد �فاة الوالد 

اأ�شرة اأيتام، �يف نف�س الوقت ي�شر اهلل 

لنا االأمر.

هل حققت كل ما كنت تطمح له يف 

ال�شغر ؟؟

ال .. فاأنا اأطمح اإىل اأعمال يكون لها اأثر 

كبري يف خدمة بالدي �مليكي �خدمة 

�الة االأمر، �ال �شك اأنني _ �هلل احلمد_ 

بذلت ما بذلت لكني ما زلت مق�شرا يف 

خدمة هوؤالء جميعا.

البطاقة العائلية

ماذا عن البطاقة العائلية ؟

احلمدهلل فقد كانت �الدتي عام 1349 

هـ مبدينة �شقراء لدي �شبعة اأبناء 

�ثالث بنات، �جميعهم االآن اأرباب 

اأ�شر �حني اأتاأمل هذه امل�شرية اأتذكر 

كلمة الأحد م�شايخنا _رحمه 

اهلل _�هو ال�شيخ عبد 

العزيز بن ح�شن 

يقول: بداأت مع 

ز�جتي احلياة 

يف بيتنا �عددنا اثنان �بعد م�شرية 

ذهب االأ�الد 

اإىل تكوين 

اأ�شرهم 

�رجعنا اإىل 

ذات العدد 

بعد اأن بقي 

املنزل ملن 

اأ�ل  بداأه 

مرة.

اأثناء توليك لهذه االأعمال كلها، كيف كان 

ن�شيب االأ�شرة يف حياتك؟؟

احلمد هلل ال اأجد اأن ا�شتغايل يف درا�شتي 

�حت�شيلي العلمي حد من �اجبي جتاه 

اأ�شرتي، اأ�شعر اأين �يل عهد �الدي _رحمه 

اهلل _�قد قمت بعمله بعد �فاته يف تربية 

اإخوتي �رعاية االأ�شرة.

يف اأيام الطفولة �بداية ال�شباب هل كان 

لك هوايات متار�شها؟؟

اأبدا.. مل يكن يل هوايات غري املذاكرة، 

�كانت االإمكانيات يف ذلك الوقت قليلة جدا، 

مل يكن لدينا ريا�شة بدنية �ال ف�شائيات 

�ال تلفزيونات � كانت احلياة بدائية، 

�لكنها كانت ممتعة �بعيدة عن م�شاكل 

احل�شارة �ما يتعلق فيها.

  

النجاح �الف�شل

من �جهة نظرك..ما هي معايري النجاح 

�الف�شل ؟؟

ال �شك اأن املعيار هو �شعور االإن�شان، 

اأنه بتوفيق من ربه هو الذي يهئ لنف�شه 

اأ�شباب ال�شعادة بالعمل �اجلد، �عدم 

الركون اإىل ما من �شاأنه اأن يثبط الهمة 

�الطموح، �االبتعاد عن االأمور ال�شارفة 

عن حتقيق االأهداف التي من �شاأنها  تكوين 

هذه االأمور، فنحن يف الواقع حني ننظر 

اإىل �شرائح النا�س جند اأنها تنق�شم اإىل 

عدة اق�شام منها علية القوم ما بني علماء 

��جهاء �اأدباء ��الة لهم قيمتهم يف 

االإدارة �ال�شيا�شة، �ما يتعلق بكل هذا �ال 

�شك اأنهم ��شلوا اإىل ما��شلوا اليه _بتوفيق 

اهلل_  �مبا حققوا �باالجتهاد، �االبتعاد 

عن ال�شوارف التي يكون لها 

تاأثري على االرتقاء 

امل�شتوى  اإىل 

املطلوب.

جد �مزح �حظ

هل اأنت جاد يف احلياة 

اأكرث مما يجب؟

ال اأ�شتطيع اإال اأن اأقول اإنني اأحد عباد اهلل 

فيما يتعلق مبزحهم �جدهم

�متى متزح؟

نعم يكون لدي جماالت »للمزاح« د�ن 

اإ�شفاف �الذي من �شاأنه الرت�يح عن 

النف�س، �التهوين عليها اإذا كانت جمهدة، 

من خالل اجللو�س مع االإخوة �تبادل 

»النكات« �تبادل الطرائف االأدبية 

�االجتماعية، �هذا يعطي املزيد من 

الن�شاط، �هو امتثال لتوجيه الر�شول 

الكرمي �شلى اهلل عليه ��شلم باإعطاء 

االإن�شان �شاعة لنف�شه ير�ح بها عنها 

��شاعة للعبادة ��شاعة الأهله ��شاعة 

لراحته �نحو ذلك، �االأ�شل يف االإن�شان 

اأن ال يتجه اجتاه معني من �شاأنه اأن يعطل  

حياته، �لكن االجتاهات عديدة �شرط اأن 

ال تتنافى مع االجتاه العام �الطريق 

امل�شتقيم الذي اختطه لنف�شه.

من بداية حياتك �اإىل االآن هل ترى اأن 

احلظ لعب د�را يف حياتك؟ 

ال اأقول احلظ �لكن اأقول التوفيق من 

اهلل �شبحانه تعاىل، فهو حني خلق اجلنني 

يف بطن اأمه كونه يف ثالثة اأطوار،اأربعني 

يوما نطفة، �اأربعني يوما علقة �اأربعني 

يوما م�شغة، ثم اأر�شل امللك ينفخ الر�ح 

يف اجلنـــــني �يف نفـــ�س الوقــــت يكتـــــب 

ا�شمه �عمله �اأجلــه ��شاأنه، فجميع 

ما يح�شل عليه االن�شان يف حياته من 

اأي اجتاه يف جميع امل�شتويات العلمية 

�العالجية �املادية �اأي م�شتوى من 

امل�شتويات �جاهة اأ�غنى كل ذلك 

بتوفيق من اهلل ، فاهلل خلق لنا عقولنا 

التي ن�شتطيع بها اأن منيز بني احلق 

�الباطل �نختار باأنف�شنا بتوجيه منــا 

اأهدافنا يف حياتنا.

ال�شخ�شيات

يف  بها  تاأثرت  التي  ال�شخ�شيات 

حياتك؟؟ 

تاثرت مبجموعة �شخ�شيات �اأ�ل �شخ�س 

تاأثرت به يف بداية حياتي ��شبابي  �الذي 

اعتربه مربيا يل �يف مثابة �الدي اأال �هو: 

ال�شيخ عبداملجيد ح�شن جربتي، �الذي 

هو مدير املدر�شة االبتدائية يف �شقراء ثم 

حتول اإىل ع�شو يف هيئة كبار العلماء ثم 

اإىل ع�شو يف املجل�س االأعلى للق�شاء. �يف 

نف�س الوقت كانت املدر�شة الكربى يل بعد 

الدرا�شات املختلفة هي مدر�شة �شيخنا 

»حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ« _حفظه اهلل، 

فقــد عملــــت معــــه قرابة خم�شــــة ع�شــــــر 

عاما �تعلمت منه كثريا من االأمــور فيمـــا 

يتعلق باحللم �العادات ��شعة ال�شدر 

�ال�شرب، �التحقيق العلمي، �فيما يتعلق 

باإرغام االإن�شان على االعرتاف بانه« ما 

اأ�تي من العلم اإال قليال« مبعنى تعليمه 

التوا�شع �البعد عن الغر�ر.

هل حدث اأن تعر�شتم اإىل مواقف حمرجة 

اأ� �شعرمت باحلزن �املرارة يف جمال 

ن�شاطكم الدعوي؟؟

ال اأبدا،التوفيق كان اأمامي �احلمد هلل 

�هو من عنده تعاىل.

اأحب البقاع

�شقراء �الريا�س �مكة املكرمة اأي 

املدن هي االأقرب اإىل قلبك �اإىل اأيها 

حتن دائما؟

املدن الثالثة لها مكانة يف قلبي، �الواقع 

حوار: د. ح�شن اخل�شريي

راأى النور قبل عقود ثمانية، عا�س طفولة بدائية بعيًدا عن �هج احل�شارة �تداعياتها التي افتنت بها  اأطفال هذا 

الع�شر، �لكنها كانت مرحلة ممتعة �حافلة باللهو الربيء.. انحدر ف�شيلة ال�شيخ عبد اهلل بن �شليمان املنيع من 

قبيلة ا�شتوطنت مدينة �شقرا عا�شمة منطقة الو�شم قبل �شتة قر�ن، .. ا�شتغل يف بدايات حياته بالتجارة ثم هجرها 

�انكب على العلم درا�شة �حت�شياًل، فكان هذا التحول الكبري يف حياته مفتاًحا اإىل التميز، �ج�شًرا اإىل حياة غنية 

باالإجنازات عرب عدد من املنا�شب املهمة.. اإىل اأن اأ�شبح عَلًما من اأعالم بالدنا.

اشتغالي بدراستي وتحصيلي 

العلمي لم يحد من واجبي 

تجاه أسرتي
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جامعة �مللك �صعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�صحية مبادرة وفاء من خادم �حلرمني

حتويل �ملمار�صات �مل�صرفية �لتقليدية �إىل م�صرفية �إ�صالمية

اإن مدن اململكة من �شمالها اإىل جنوبها اإىل 

غربها ف�شرقها هي بلدي الوا�شع، �اهلل 

اإين اأ�شعر اأين اأملكها بواقع �شك �اأ�شعر 

باأن كل حبة تراب منها هي ذهب، �اأ�شكر 

اهلل �شبحانه �تعاىل �اأدعوا للملك عبد 

العزيز رحمه اهلل، عندما �حد هذه  البالد 

�جعلها بهذا امل�شتوى �حمط نظر �غبطة 

من �شكان العامل، الذين ينظر�ن لبلدنا 

�يغبطوننا على النعم الكثرية يف هذه 

البالد التي فيها احلرمني، احلرم املكي 

�املدين �فيها رفات الر�شول �قربه �شلى 

اهلل عليه ��شلم �م�شجدين من الثالثة 

التي قال عنها الر�شول ال ت�شد الرحال 

اإال لها، اأما اأحبها اإىل نف�شي فهي اأحبها 

اإىل اهلل �ر�شوله، �هي مكة �الر�شول 

عليه ال�شالم حني خرج منها قال: »�اهلل 

اإين اأعلم اأنك الأحب بقاع االأر�س اإىل اهلل 

�لوال اأن قومي اأخرجوين منك ما خرجت« 

، فهل يجوز مل�شلم اأن ال يف�شل هذه البقعة 

من االأر�س؟؟ �يف نف�س الوقت الريا�س 

عا�شمتنا احلبيبة �لها يف نفو�شنا االعتبار 

�القيمة يف النف�س ما ال يح�شيه اإال اهلل، 

�اأما )�شقراء( �هي م�شقط راأ�شي �مقر 

اآبائي �اأجدادي فلها يف نف�شي الكثري من 

التقدير �االحرتام ، فاأنا ال ا�شتطيع اأن 

اأقارن مقارنة تف�شيلية  بني هذه البلدان 

الثالثة، �اإمنا هي يف الواقع لكل �احدة 

منها ميزاتها ��جه االعتزاز بها.

خ�شو�شيات

هل غ�شب اأحد اأقربائك الأنك مل تقدم 

له خدمة اأ� 

اأح�س بعدم 

الر�شا 

منك؟

اأتفانى  اأنا 

يف خدمتهم 

�ال اأعرف 

اإذا كان ذلك 

حدث �لكنهم 

مقدر�ن 

ذلك.

من هو ال�شخ�س الذي تتمنى اأن تلقاه؟

�اهلل اإين اأمتنى اأن األقى )ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه ��شلم( الأ�شعد به �اأ�شعد مبا 

عنده  �اذا كان هذا اللقاء م�شتحيال يف 

الدنيا فهو يف االآخرة اإن �شاء اهلل �يرزقني 

اهلل �شفاعته اأنا �اأهلي �جميع امل�شلمني 

اإن �شاء اهلل.

��شط هذه امل�شاغل كيف تق�شي �قت 

الفراغ؟

بني اأ�شرتي �اأهلي.

كيف ا�شتطعت التوجه للعلم �ترك التجارة 

ق�شيت  التي 

بالعمل فيها ثالث 

�شنوات ؟

احلقيقة اأنني 

اأ�شكر اهلل على هذا 

املنعطف الذي 

ي�شره يل �لو كنت 

اجتهت للتجارة 

لكنت االآن  تاجرًا 

كبريا رمبا، لكن 

ال اأ�شتطيع ترك 

العلم. 

لو عاد بك الزمان اإىل الوراء ماذا كنت 

�شتفعل؟

يف الواقع عندما اأز�ر بع�س املدار�س 

�الكليات �املعاهد اأغبط الطالب الأنهم 

يتذ�قون من علم اأدركت اأنه ذ� حال�ة 

ال يجاريها حال�ة �ال يعرف ال�شوق اإال 

من يكابده!

هل تدخلت يف تخ�ش�شات اأ�الدك �فر�شت 

عليهم تخ�ش�س حمدد؟

اأبدا مل اأفر�س عليهم ذلك بل اأبني لهم 

التخ�ش�شات املختلفة �اترك لكل �احد 

منهم حرية االختيار.

اجلامعة

ما راأيك يف جامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية؟

 اإن جامعة 

امللك �شعود 

عبد  بن 

العزيز للعلوم 

ال�شحية 

مبادرة كبرية 

من  �مهمة 

خادم  لدن 

احلرمني 

ال�شريفني 

�نحن بحاجة 

اإىل هذه اجلامعات املتخ�ش�شة، �منها 

هذه اجلامعة الطبية �بحاجة اإىل الكليات 

الطبية  �التمري�شية �ال �شك اأن هذه 

اجلامعة �شت�شمل هذه التخ�ش�شات 

برعاية خادم احلرمني ال�شريفيني. 

�اأ�شال اهلل اأن يوفق جميع القائمني عليها 

�العاملني فيها ملا فيه ال�شالح �ال�شداد 

خلدمة هذا الوطن الغايل.

هل من كلمة لهوؤالء ال�شباب؟

احلقيقة اأن هوؤالء ال�شباب الذين هم 

اأملنا اأن�شحهم باأن يكونوا جادين فيما 

يتعلق ب�شوؤ�ن 

بالدهم، 

�م�شتقبلهم 

�البعد عن 

امل�شاكل 

�املعوقات 

تبعد  التي 

عن االجتاه 

ال�شحيح، 

�تقربه من 

الهزل الذي 

يكون له نتائج 

يف امل�شتقبل �شيئة.

�اأ��شيهــــــم بالعقيـــــدة االإ�شالمية 

ال�شحيحة �قيم املجتمع �عدم االن�شمام 

لفئــــــات �شالل � انحراف م�شتجيبة 

الأعــــداء خارجيني، يتخذ�نهم اآليات 

هدم �تخريب �ف�شاد.

 ف�شالح بالدنا �شالح الأ�شرهم �بيوتهم 

�االجتاه �شد ذلك هو ف�شاد �اإف�شاد �احلق 

اأ�ىل من الباطل اأن يتبع، فالباطل ال ياأتي 

اإال ب�شرٍّ �احلق ياأتي بخري .

�ن�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفق اأبناءنا 

الغتنام الفر�س التعليميــة العلمية 

�االأدبية �النظرية �ال�شرعية املتوفرة 

كثريا يف هذه االأيـــام �يف جمـــــاالت 

خمتلفه �اأن ال ي�شيعوا على اأنف�شهم 

هذه الفر�س.
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عبد اهلل بن �شليمان بن حممود بن منيع من قبيلة بني زيد التي ينتهي ن�شبها اإىل ق�شاعة من قحطان، �اأهم م�شاكنها �شقراء. 

امليالد : 

�لد يف �شقراء عا�شمة منطقة الو�شم �ذلك يف عام 1349 هـ. 

الدرا�شة : 

ال�شهادة االبتدائية من مدر�شة �شقراء عام 1365 هـ. 

ال�شهادة اجلامعية من جامعة االإمام حممد بن �شعود عام 1377 هـ. 

ماج�شتري من املعهد العايل للق�شاء �التابع جلامعة االإمام حممد بن �شعود عام 1389 هـ. 

االأعمال : 

عمل مدر�شا يف مدر�شة �شقراء االبتدائية مدة ثالث �شنوات ابتداء من عام 1369 هـ، مدر�شا يف املعهد العلمي يف املجمعة ��شقراء 

عام 1375 هـ � 1375 هـ، ثم اأمينا لدار الكتب ال�شعودية عام 1377 هـ، ثم ع�شوا يف االإفتاء من اآخر عام 1377 هـ حتى عام 

1396 هـ، �يف االأعوام 1390 ;1391 1392،; 1394 هـ، انتدب للعمل الق�شائي يف الهيئة العلمية �يف الهيئة الق�شائية العليا 

اللتني حل حملهما املجل�س االأعلى للق�شاء، �يف عامي 1396 � 1397 هـ عمل نائبا عاما ل�شماحة الرئي�س العام للبحوث العلمية 

�االإفتاء �الدعوة �االإر�شاد، �يف اآخر عام 1397 هـ تعني قا�شي متييز يف املنطقة 

الغربية يف مكة املكرمة �ال يزال هذا عمله الر�شمي حتى اإعداد هذه الرتجمة. 

االأعمال االإ�شافية: 

ع�شو هيئة كبار العلماء، �ع�شو يف املجل�س االأعلى لالأ�قاف، �ع�شو يف املجل�س االأعلى لرعاية االأربطة، �ع�شو يف املجل�س 

االأعلى لدار احلديث اخلريية مبكة املكرمة، �ع�شو يف املراقبة �الفتوى يف جمموعة من امل�شارف االإ�شالمية. 

اآثاره العلمية: 

له جمموعة من الكتب بع�شها مت طبعه �هي: 

•الورق النقدي: حقيقته �تاريخه �حكمه )طبع مرتني(.  	
•حوار مع املالكي يف رد �شالالته �منكراته )طبع خم�س مرات(، �ترجم اإىل اللغة االأردية، �طبع بها ��زع يف الهند  	

�باك�شتان �غريهما. 

•العقد الفريد يف ن�شب احلراقي�س من بني زيد.  	
•�بع�شها ال يزال خمطوطا �يف طريقه اإىل الطبع اإن �شاء اهلل �منها:  	

•اأحاديثي يف االإذاعة.  	
•فتا�ى يف ال�شالة �ال�شوم �احلج.  	

•بحوث اقت�شادية.  	
•ر�شالة يف زكاة عر��س التجارة.  	

•حوار مع اال�شرتاكيني يف اأ�شواء ال�شريعة االإ�شالمية.  	
•له م�شاركات يف جماالت االإعالم من �شحافة �اإذاعة �تلفزة، كما اأن له م�شاركة يف مناق�شة الر�شائل العلمية من ماج�شتري  	

�دكتوراه، �له اإ�شراف على بع�س الر�شائل العلمية- دكتوراه-.

أتبادل النكت وال دور 

للحظ في حياتـــي 

ولوالدي األثــر الكبيـــــر 

في حياتي

صالح بالدنا صالح لشبابنا 

وبيوتهم، واالتجاه ضد ذلك 

هو فساد وإفساد 

 

Magazine 7.indd   7 3/31/09   4:41:57 PM



  األربعاء 5 ربيع الثاني 1430 هـ املوافق 1 ابريل  2009    األربعاء 5 ربيع الثاني 1430 هـ املوافق 1 ابريل  2009  �آر�ء
8

اخلدمة االجتماعية الطبية هي اإحدى اخلدمات امل�شاندة يف املجال ال�شحي، �مهنة 

تتعامل مع اأفراد يعانون م�شاكل �شحية متفا�تة قد تنجم عنها متغريات يف حياتهم 

�اأد�ارهم االجتماعية، �توؤثر على كل ما يحيط بهم. كما اأن  د�رها يتعدى امل�شت�شفيات 

اإىل االهتمام بالبيئة املحيطة باملري�س �اأ�شرته �م�شاعدته على اإيجاد حلول للم�شاكل 

املادية �التعليمية �ال�شلوكية امل�شاحبة ملر�شه ليكون قادرا على التعاي�س داخل 

�خارج امل�شت�شفى. �ترتكز اأهم اأهدافها  يف تز�يد الفرق الطبية باملعلومات، �م�شاعدة 

املري�س على اال�شتفادة من اخلطط العالجية، �دعمه معنوًيا، �حتقيق مبداأ التكافل 

االجتماعي بالتوا�شل مع موؤ�ش�شات املجتمع، �ت�شعى اأق�شامها اإىل تقدمي اأف�شل 

ما ميكن تقدميه للمري�س، �تفعيل الربامج التدريبية لالأخ�شائيني االجتماعيني  

الذين يجب اأن تتوفر فيهم الرغبة يف م�شاعدة االآخرين �تفهم االختالفات الفردية 

�احرتامها، مع الوعي مبعرفة تقاليد �عادات �معتقدات املجتمع �تاأثري ذلك على 

حالتهم ال�شحية، �هم م�شوؤ�لون اأمام الفريق الطبي عن تو�شيح الو�شع االجتماعي 

للمري�س �يعمل معهم على اإىل تذليل اأي �شعوبات حتقيًقا الأهداف العالج.�تعتمد 

املمار�شة على جمموعة من االأخالقيات �املبادئ التي يفرت�س التزام االأخ�شائي 

بها كاحرتام الغري �حق اتخاذ القرار �عدم اإ�شدار اأحكام مطلقة على املري�س 

انطالًقا من ر�ؤية �شخ�شية غري مو�شوعية، �احرتام �شرية املعلومات، �ا�شتمرار 

تقدمي اخلدمات للمري�س �عدم قطعها �احرتام خ�شو�شيته حفاًظا على كرامته، 

�عدم التفرقة يف معاملة املر�شى. �تقت�شي �اجبات موظفي اخلدمة االجتماعية 

مر�ًرا يومًيّا على املنومني، �اإجراء الدرا�شات االجتماعية، �لذا يتحتم عليهم القيام 

بزيارات منزلية لبع�س احلاالت املزمنة، �توفري موا�شالت للمر�شى العاجزين، 

�تنظيم اأن�شطة اجتماعية لدعم برنامج م�شاعدة املر�شى. �اأ�شواًقا �اأطباًقا خريية 

دعًما لربنامج امل�شاعدة �شنوًيا، �امل�شاركة يف الند�ات �املحا�شرات ��ر�س العمل 

�احلث على امل�شاهمة فيها .�تنبع امل�شاركة يف املنا�شبات ال�شحية كاليوم العاملي 

للخدمة االجتماعية من االإميان باأهمية التوعية الدائمة خلدمة هذه املهنة االإن�شانية 

ال�شامية.. �تتميز اخلدمة االجتماعية بالنظرة ال�شاملة الأنها ت�شع يف االعتبار كل 

العوامل االجتماعية �ال�شحية �ال�شيكولوجية �االقت�شادية التي تتفاعل مع بع�شها 

لتوؤثر على حياة الفرد �االأ�شرة �اجلماعة �املجتمع . كما اأنها جتا�زت مظهرها 

الطبقي باقت�شارها على خدمة الفئة الفقرية من املجتمع، �امتدت اإىل جميع الفئات 

على اأ�ش�س �مبادئ علمية، �ذلك بهدف العناية باملري�س �م�شاعدته على اال�شتفادة 

الكاملة من اخلطة العالجية لي�شتعيد قدرته على اأداء د�ره يف املجتمع، �توفري دعم 

معنوي له �الأ�شرته، �حتقيق التكافل االجتماعي مع موؤ�ش�شات املجتمع.�لتحقيق 

هذا التو�شع؛ يجب ترقية هذه املهنة، �مواجهة ال�شعوبات، �امل�شاهمة الفعالة 

انطالقا من مبداأ احرتام �تقدير هذه املهنة .

�إطاللــــة من جــــدة
 

اخلدمة الجتماعية 

ويومها العاملي 

عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

نب�ض �حلا�صب

�لطالب و�ملناف�صة �ل�صريفة
عندما نرى طالب اجلامعات �هم يتناف�شون يف طلب العلم يف خمتلف العلوم ن�شعد كثريًا �نح�س بالطماأنينة �الراحة عندما 

باأمتنا  النبيل �ن�شمو  بالعلم  االأمم �نبارزها  بهم  �شنتحدى  الذين  امل�شتقبل  �شباب  فهم  العلم  �شبابنا منغمرين يف طلب  نرى 

االإ�شالمية �العربية فوق اجلبال �هامات ال�شحب. �نحن مع�شر الطالب يجب اأن نتحلى ب�شفات الفار�س املناف�س ال�شريف 

فبمناف�شتنا لبع�س يجب اأن يكون يف املقابل معا�نتنا �م�شاعدتنا لبع�س يف الدين �العلم �االأخالق �عدم البخل على اأي اأحد 

بالن�شح مهما كان لرنقى معاً مل�شتقبل باهر .

        اأحمد علي القحطاين  -  املختربات الطبية

تتبنى ال�شوؤ�ن ال�شحية اأحدث ما تو�شلت اإليه تكنولوجيا 

الع�شر لتطوير خدمات الرعاية ال�شحية، فكان اأحد اأهدافها 

الرئي�شية تطوير اإدارة احلا�شب االآيل لتكون متكاملة �جمهزة 

جتهيًزا مواكًبا للتطور يف هذا املجال احليوي، فدعمتها باإدارة 

�كادر �شعودي موؤهل تاأهياًل جيًدا على اأعلى م�شتوى للتعليم 

داخلًيا �خارجياً. �قدمت هذه االإدارة على مر �شنوات الت�شغيل 

خدمة �شحية متميزة �اأ�شبحت تغطي جميع االأق�شام الفنية 

�االإدارية، �ت�شمنت اأهدافها الرئي�شية ت�شغيل اأحدث اأنظمة 

اإدارة املعلومات ال�شحية، ��شهر اخلربات العملية يف خدمة 

املري�س �تقدميها اآلًيا �بحرفية عالية �كفاءة مهنية متخ�ش�شة، 

�تتلخ�س اأهم مالمح تطورها يف االآتي:

ال�شبكة: �شهدت �شبكة املعلومات نقلة نوعية �شملت تركيب 

16000 نقطة موزعة على جميع املناطق التابعة لل�شوؤ�ن 

ال�شحية اإ�شافة اإىل �شبكة خطوط رقمية تربط جميع امل�شت�شفيات 

ب�شعات ترا�شل عالية، ��شبكات ال�شلكية حملية لربط االأجهزة 

املحمولة يف معاجلة ال�شرعة للح�شول على معلومات املري�س 

داخل امل�شت�شفى �يف اأق�شام الرعاية املركزة اأ� االأجنحة، 

�مكنت هذه ال�شبكة االأطباء من احل�شول على معلومات 

املر�شى يف جميع املناطق مبا فيها �شور االأ�شعة �غريها من 

املعلومات، �ذلك بجانب نقل املعلومات �التوا�شل بني جميع 

االإدارات امل�شاندة. االأجهزة احلا�شوبية الرئي�شية �امل�شاندة 

�الطرفية: تو�شيع �تغيري االأجهزة اخلادمة القدمية باأخرى 

حديثة بطاقم ت�شغيل متخ�ش�س خلدمة جميع املناطق، ���شع 

خطة الإن�شاء مركز حا�شب اآيل جديد.

االأنظمة الطبية �االإدارية: �ت�شمل: اأ�اًل: نظام امللف الطبي 

االإلكرت�ين املوحد ملن�شوبي احلر�س الوطني با�شتخدام نظام 

طبي متكامل ي�شمل جميع معلومات املري�س، �قد مت تركيبه 

بالريا�س �يجري العمل على تركيبه يف جميع م�شت�شفيات 

ال�شوؤ�ن ال�شحية �املراكز ال�شحية املتقدمة التابعة لها. 

ثانًيا: م�شر�ع تطوير نظام االأ�شعة �ا�شتخدام احلا�شبات �ال�شور 

االإلكرت�نية بدياًل ل�شور االأ�شعة التقليدية، �قد �شاهم ذلك يف 

خف�س تكلفة تبادل ال�شور �تخزينها بطريقة اإلكرت�نية متقدمة، 

�قد مت اال�شتغناء كلًيا عن االأنظمة التقليدية ل�شور االأ�شعة بعد 

اأن اأ�شبحت اإلكرت�نية بن�شبة 100% بجميع املناطق. 

ثالًثا: تركيب نظام تخطيط نظم املوارد من اأ�راكل �هو متكامل 

�مرتابط ي�شمن ت�شيري املعامالت بني اإدارات التموين املختلفة 

�االإدارة املالية �االإدارة العليا لل�شوؤ�ن ال�شحية، �هو نظام 

يقلَّ فيه االعتماد على الورق، �قد اكتمل تركيبه عام 1999م 

بالريا�س، �يف جدة عام 2001م �املنطقة ال�شرقية عام 2003م، 

�جرت تو�شعته لي�شمل جميع املناطق اأي�ًشا. �يربط حالًيا جميع 

امل�شتودعات يف كل املناطق مما اأدى اإىل اأن تدار املخازن بطرق 

اقت�شادية �عملية. كما يجري حالًيا تطوير هذا النظام لي�شمل 

نظام �شوؤ�ن املوظفني �نظام ال�شيانة جلميع االأق�شام الهند�شية 

عال�ة على تطوير النظام املايل من اأجل تقدمي خدمة اأف�شل 

�اأ�شرع �من ثم اال�شتغناء عن املعامالت الورقية.

مو�شى العنزي

اإدارة احلا�شب الآيل واملعلوماتية

 

 

اأعد اأجد اأني�شا لوحدتي �شوى �شدى اأ�شوات املا�شي لكي توا�شيني ، فال �شيء 

�شواها ي�شتطيع اأن يدا�ي بع�شا من جر�ح جناحي املك�شور ، فدموعي بعدها 

ال تتالأالأ ، بل ت�شبح �شيال يغرق به الغوا�س .�ما بني ثنايا تلك االأفكار انعطفت 

االأحداث مغرية �جهتي ، ليزرع زعيم اأ�شدقاء ال�شوء �شوك مكره يف طريقي، 

مدعياً موا�شاتي �م�شاركتي �حدتي ، �بلهفة العط�شان اأنوح ل�شوبه ليكون ق�شة 

النجاة من هذا العامل فريف�س قبويل ، �يحاكيني بلغة بالكاد اأفهمها: »اأنت يا رجل 

، تعال معي ل�شهرة املجموعة « . راجعت الفكرة لثواٍن �قررت الذهاب معه ، فاأنا 

لن اأخ�شر اأكرث مما اأخ�شره كل يوم . ذهبت معه فوجلنا بوكر، ن�شماته م�شمومة ، 

يقطنه اأ�شباه الب�شر ، فراأيت منكرات ي�شمئز ج�شدي منها �يق�شعر  بدين  ب�شببها ، 

�يجعلني اأحت�شر على فراق اأحبائي ، ثم راأيت الثعلب الذي ا�شتدرجني لهذا الوكر، 

يحا�ل اأن يلملم اأ�شالء رفاقه لكي يكونوا حزمة تعجز مياه االأنهار عن تطهريها !  

جل�س بجواري، ثم اأم�شك بيدي ���شع بداخلها حبة �شغرية مل اأعلم باأنها �شتكون 

طامة كبرية علي!  �شاألته : » ما هذه ؟« . اأجابني : »تنا�لها �ان�شى اأثرها !  اإنها 

جمرد حبة ! «. عادت تلك االأفكار اجلنونية التي جلبتني اإىل هنا ، �كررت مفهوما 

�شرت عليه ليايل كثرية ، اليوجد لدي اأمر الأخ�شره ، اإنها جمرد حبة لكنها بب�شاطة.. 

تطرق اأبواب جهنم ب�شدة !! 

عبداهلل معيوف العنزي - كلية الطب

فهم خاطئ مل�صمى �ملمر�صة
رمبا اأثاركم ربطي العجيب �لكن 

قبل البدء دعونا نبداأ بذكر املوىل عز 

�جل ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.. اللهم 

�شِل ��شلم �زد �بارك على حممد 

�اآله الطيبني الطاهريـــــن ��شحبه 

االأخيار االأبرار.االإعالم هــــو الو�شيلة 

التي ن�شتخدمها يف الغالب الإي�شـــــال 

الر�شائل التي نريدها باأ�شرع الطـــــرق 

�اأكرثها فاعليه، �خري ما نبتغي اأن 

تكــــون ر�شائلنا دائمًا حتمل طابع 

 االإيجابية لبناء اأنف�شنا �االآخرين معنا.

اأما اأن تتحول ��شيلة االإعالم اإىل حاكم 

ظامل ي�شدر اأحكامه بظلم ما اأنزل اهلل به 

وح�صـــة �لغـربــــــة 
على عتبة الدنيا اأ�شعت طريقي، �فوق �شماعة الزمان اأعلق اأخطائي، �من جبل 

احل�شرات اأ�شتعني برب ال معني غريه، �على دفرت املحا�شرات اأكتب خواطري لكي 

اأزيل عن نف�شي همومها � معاناة الوحدة، �من فوق كتاب اخلوف اأفيق من �شهوتي 

على �شوت ا�شتاذي ينادي: » قد مللت من حتذيرك �من بالدة ت�شرفاتك، فورًا.. اإىل 

اخلارج !« علمت باأن التحذير االأخري قد ح�شل، فيجب علّي االآن اأن اأ�شتجمع بقايا 

كربيائي �اأهم باالنحدار اإىل �شاللة امل�شردين، الذين ي�شطفون على اأالأبواب حمر�مني 

من  املحا�شرات، فاأنخرط معهم �نف�شي حتبذ الغثيان من كراهة معا�شرتهم.�اأت�شاءل: 

»ما الذي اأتى بي اإىل هنا؟ �كيف �شوف اأجنو من املكر الذي يحيط بي؟«، فاأذهب 

الأبحث عن اأي مكان اأ�شند ظهري عليه �اأحا�ل جمع �شتات ما تبقى من طموحي، 

فهو �شالحي الوحيد الأ�شتند عليه، �اأهيم اإىل �شهوتي الوحيدة �ذكرياتي.

هنا تتالأالأ دمعاتي، اأت�شاءل �العربة تخنق اأنفا�شي: »اأين االأبوان النا�شحان؟ �اأين 

اخلالن؟ اأينكم يا مالذ الوجود؟«، �اأعزف مع نف�شي حلناً من �شريط املا�شي هناك 

باملطار، حني توديع الفوؤاد، �حني �شماع دعاء االأم، � نحيب اأخوتي �عزم اأبي 

�هو يلقنني اأن�شودة العطاء: »بني، الدنيا فر�س �هذه الفر�شة تهل لك، �امل�شتقبل 

يناديك«.ثم يقطع �شري حديثه �شوت بداأ يتكرر يف جميع اجلهات يعلن عن انطالق 

رحلة ال�شقاء عن طريق بوابة الغربة، التي قذفتني هنا حتت غ�شن �شجرة يف غابة 

اأ�شدقاء ال�شوء الذين هم كاالأ�شود، بطباعها ال�شر�شة �مناظرها التي تخيفني، فلم 

معادلة حديثة للمحافظة 

على ال�شغط و ال�شكري!!!

   

 البارحة رحت اأطالع اآخر اإح�شائيات 

ارتفاع مر�س �شغط الدم � ال�شكري ��شبب 

زيادته يف ال�شنوات االأخرية،مل اأ�شتعجب 

حقا فمن ي�شاهد امل�شل�شالت اخلليجية 

يجب اأن يرتفع �شغطه � �شكره،فهي مليئة 

بالنكد �تولد اإح�شا�س دائم للم�شاهد باأن 

اليوم اأ�شود �اأن الغد �شوف يكون اأ�شود 

من اليوم،�ت�شور �شورة �شبه خاطئة 

عن حياة اخلليجني اإما بت�شوير بذخ زائد 

غري �اقع اأ� بت�شوير عقليتهم ب�شورة 

غري �شحيحة. فكما يوجد ال�شر باأ�شكال 

��شور يوجد اخلري، فلي�س كل االأبناء 

عاقني �ال كل االأخوان م�شتبدين، �هناك 

اأز�اج �ز�جات طيبون مراعون هلل.

لكن قليلة هي امل�شل�شالت التي تظهر 

ال�شورة الطيبة اأ� حتى �شبيهتها،لذلك 

اأحب النا�س امل�شل�شالت الرتكية فهي 

مليئة باحلب � العواطف �تلعب على 

اأ�تار قلب امل�شاهد كاأمنا عرفت ما يريده 

فعال،ف�شال عن ممثالتها قليالت الزينة 

الالتي يظهرن بزينة معتدلة تنا�شب 

م�شاهد كل حلقة.اأما املمثالت اخلليجيات 

فيغرين “اللوك” دائما بزيادة الوزن يف 

كل مو�شم �مب�شاحيق كريهة فكما هي 

ثقيلة الظل على �جهوهن هي اأي�شـــا 

ثقيلـــــة على قلوب امل�شاهدين.

لذلك � للمحافظة على معدل طبيعي 

لل�شغط � ال�شكر،يرجـــى من امل�شاهديــــن 

م�شاهــــدة القليل من امل�شل�شالت 

خ�شو�شــــا تلك التي متيل اإىل العنف 

اللفظي �اجل�شدي �االإكثار من امل�شي 

بعد كل حلقة!

روؤى �شربي

من �شلطان ،على فئه معينه من املجتمع 

د�ن �شبب �ا�شح ،فذاك يحتاج من كل 

من�شف �قفه �شارمة �شد كل من ي�شيء 

لنا كممر�شات يف البدء �ملهنتنا التمري�س 

ثانياً: لالأ�شف ال�شديد اإعالمنا العربي 

املعا�شر بداًل من اأن يتطور �يطور عقول 

النا�س �يهتم مبا ينفعهم �يبنيهم؛ نراه 

ال يتوانى عن االإ�شاءة للمهنة �من فيها 

متعمدًا اأ� �شاهياً. 

بدءًا من اللقيطة التي امتهنت التمري�س 

بعد اأن كانت حتلم بالطب �لكن حني مت 

اكت�شاف اأنها لقيطة فالطب ال يليق باأمثالها 

�كاأن التمري�س هو الذي يليق! ال اأفهم 

حقاً اأُي فكره اأراد اأن يو�شلها الكاتب! 

فهل التمريـــ�س حكر على اللقطاء ! اأنت 

يا �شيدي الكاتـــب اأ��شلـــت �شــــــدى 

ر�شالتك باأكرث من الالزم ،فهاهو باالأمــــــ�س 

القريب اأحد املواطــــنني ُي�شــــدم مـــــن 

�جــــود �شعوديــــات ميتهن التمـــــري�س 

�هــو يتبجــــح اأي�شاً بقوله : كيف تر�شى 

العوائـــل املحرتمة اأن متتهن بناتهن هذه 

املهنــــة! �هل هنا فقراء �احلاجة دعتهم 

لذلــــك ! اأم اأنهم لقطاء ال معيل لهم! �يف 

الوجه االآخر ممر�شه = �شغالة اأريـد اأن 

اأفهم �شيئاً هنا م�شطلح ال�شغالة من اأطلقه! 

�من �شمح لنف�شه بالتلفظ به! ال�شغالة كما 

تيل�صكوب؟!
ت�شور غياب )االإنرتنت( عن �شحيفة 

تعتمد يف تفاعلها مع قرائها على بريدها 

االإلكرت�ين، ت�شتقبل م�شاركاتهم �اآرا�ؤهم 

�اقرتاحاتهم �مالحظاتهم؛ بل �انتقاداتهم 

على عنوان بريدها االإلكرت�ين، ثم تظل 

هذه امل�شاركات )حبي�شة( املوقع ب�شبب 

عدم اإمكانية الدخول اإليه، �كيف يدخل 

املحرر على املوقع �اخلدمة االإلكرت�نية 

غري متوفرة طوال الوقت اإن مل يكن 

كله، �تظل د�رة العمل التحريري يف 

�شحيفة )نب�س اجلامعة( متعطلة بتعطل 

)االإنرتنت(... �ال ندري ما هو ال�شبب، 

�لعل )الطاقم الفني( امل�شوؤ�ل عن هذه 

اخلدمة يجيب على ال�شوؤال التايل: ملاذا 

)ُتقطع( خدمة )االإنرتنت( �تت�شبب 

يف تعطيل العمل؟ جمرد �شوؤال يبحث 

عن اإجابة من اجلهة املنوط بها االأمر، 

�نخ�شى اأن يذهب ال�شوؤال اإىل الهام�س د�ن 

تو�شيح للمالب�شات املتعلقة بـ )توا�شع( 

هذه اخلدمة اأ� )�شحبها( متاًما!!

يزعمون األي�شت كائن ب�شري حي كرمه 

املوىل عز �جل يف كتابه الكرمي: )�لقد 

كرمنا بني ادم( نحن حني نخدم االآخرين 

�ن�شعى لتخفيف جراحاتهم �ن�شهر على 

راحتهم �بداًل من اأن يكرمنا املجتمع، فهو 

ال يتوانى عن حما�لة تك�شري جماديفنا 

كلما حا�لنا االرتقاء باملهنة عالياً. 

اأ� ليـــ�س اأف�شل النا�س عند امل�شطفى 

�شلى اهلل عليـه �اله ��شلم من �شعى خلدمة 

اأخوانه املوؤمنيـن �ق�شـــــاء حاجاتهم! اأم 

اأننا نفهم ما ير�ق لنا �نغــــــ�س الطرف 

عما ال يتما�شى مع اأهوائنــــا! يف ر�شالتي 

هذه ال اأدري هل ي�شل �شوتـــــي �هل 

ُي�شمع �لكنها جمرد )غي�ٌس من في�س( 

نعم! اإنُه لفي�س �شينفجر قريباً اإن ا�شتمر 

احلال كما هو عليه من �شلبية اإعالمنا 

العربي جتاه )احرتام مهنة التمري�س 

�ت�شنيفها كمهنه اإن�شانيه بحته �احرتام 

ممتهنيها(. 

ل�شان حال املمر�شني �املمر�شات :اأماُه 

...�شارت جمــــــوع النا�ِس زمـــــــرًا 

�بقينا يف الليِل العتيـــــد اأنِت �اأنا  هنا 

تبيـــــــُت اأختي �ذاك اأخي �شاهــــــرًا 

�الكـــــُل يبغي من املوىل اأن تظلي �شاملًة 

لنــــــا �اأنَت ياعمــــــاُه كم ذا �شرخت من 

املــــــــر�س �كم �شـاءين كل الذي من االأمل 

لك قـــــد عر�س اٍه على الطفل الر�شيع  

ماباُل نب�شـــــات قلبه تدق بال�شــــــريع كم 

موؤمٌل �كم هو اأي�شـــــاً �جيعاأن ترى طفاًل 

�شغريًا بحاٍل فجيـــــــع �لكني يا اأختاُه 

�شررُت حيــــنما مددُت اإليــــِك يدي بينما  

ذاك الوليُد املبارك �شار بيننـــا

 اٍه على التمري�س �اٍه من همومه �اأفراحــُه 

تعلو اأم تعلو هي �شجونه  اأمـــي،�عمي 

،اأخي �اأختي  عافاكم املــــــوىل جميعاً

 

التمريــــــ�س  يف  ما  بكل  �اأبتالين 

�فنونه.

 منال املرهون  

 كلية التمري�س _الريا�س
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 اإن الدعم الكبري الذي يلقاه التعليم العايل عامة �ال�شحي خا�شة؛ �شيوؤدى اإىل ا�شتيعاب 

املزيد من الطلبة �الطالبات تنا�شًبا مع ارتفاع معدالت النمو ال�شكاين، مما يوؤدي اإىل 

�شد احتياجات الوطن يف جماالت عدة ال�شيما بالقطاع ال�شحي. فعدد كليات الطب 

القائمة اأ� امل�شرح لها قد بلغ 27 كلية يف خمتلف املناطق، منها 10 خرَّجت اأطباء 

يف نهاية العام االأكادميي 2008/2007م. �مع توقع قيام كليات اإ�شافية بتخريج 

دفعات جديدة اأ� قبول طالب الأ�ل مرة؛ تربز على ال�شطح ق�شية هامة تتمثل يف 

نوعية املخرجات التعليمية، �مدى توافر الكفاءات االأكادميية التى �شترثى العملية 

التعليمية، �قدرة الكليات اجلديدة اأ� القائمة على اإيجاد اأ� تاأهيل اأماكن تدريب 

منا�شبة تنمى القدرات املهنية �ال�شريرية لطالبها. �يواجه التعليم الطبي اأي�ًشا 

د طرق التعليم من تقليدي اإىل تعليم مبني على حل امل�شكالت ثم هجني  مع�شلة تعدُّ

بينهما. كما ي�شغل اختيار املناهج من جامعات قائمة م�شهود لها بالكفاءة اأ� بناء 

مناهج جديدة بخربات حملية اأ� عاملية نطاًقا �ا�شًعا من نقا�س القائمني على التعليم 

الطبي. �جميع هذه املعطيات فر�شت �اقًعا جديًدا ال بد من التعامل معه عرب تكوين 

هيئة �طنية للقيا�س �االعتماد االأكادميي، �د�شنت هذه الهيئة فعالياتها بالعديد من 

�ر�س العمل �االأن�شطة العلمية تعزيًزا مل�شتوى الوعي لدى القائمني على التعليم 

العايل، �بناء اأنظمة �اإدارات داخلية تهتم باجلودة �حت�شني م�شتوياتها، لكى تبداأ 

عملية التقومي �االعتماد الذاتي املبدئي، �من ثم التقومي ال�شامل. 

اإن عملية االعتماد االأكادميي تعد حجر االأ�شا�س يف التاأكيد على اأن جميع الكليات 

اجلديدة تبني اأنظمتها عرب معايري معتمدة �مبنية على معايري د�لية معرتف بها، 

�ت�شاعد الكليات القائمة على التوافق معها. �من املاأمول اأن ت�شهم هذه العملية يف فرز 

نوعي لكافة الكليات �مدى اتفاقها لكي تربز �ب�شفافية مدى تقيد القطاعات االكادميية، 

�كذلك ت�شع خطوًطا حمراء الأي من�شاأة ال تطبق تلك املعايري، �تك�شف املكامن التى 

ينبغى حت�شينها مبا ينعك�س اإيجاًبا على خمرجات تعليمية متميزة. �تكت�شب عملية 

االعتماد االأكادميي اأهمية كبرية متى ما حدث تو�شع �شريع يف التعليم العايل بحيث 

ت�شكل خارطة طريق الأي من�شاأة لكى تعمل على تطوير العملية االأكادميية �املخرجات 

التعليمية لتكون يف م�شتوى مقبول، �ل�شد العجز عرب تخريج طالب مت�شلحني باملعرفة 

�اخلربة �املهارة �ال�شلوك ال�شر�ري للتعامل مع جماالت تخ�ش�شهم.

 »خواطر اأكادميية«

 �لعتماد �لأكادميي 

و�ملخرجات �لتعليمية

د. حممد بن �شعد املعمري

ريجيم ع�صري
اتفق االأطباء على اأن ال�شمنة من 

اأمرا�س الع�شر، جاءت مع �شيادة 

اأمناط جديدة يف احلياة متيل اإىل الدعة 

�اخلمول، �اجللو�س الطويل اأمام 

�شا�شات التليفزيونات �احلوا�شيب 

�االألعاب االإلكرت�نية �األعاب الت�شلية 

االأخرى، �بالتايل فقد قلَّ حجم احلركة 

��شعف الن�شاط، كما اأ�شحت ال�شيارة 

��شيلة االنتقال حتى اإىل امل�شجد القريب 

�البقاالت �املخابز املجا�رة.. �لذلك فقد 

اأخذت قطاعات التوعية ال�شحية �الطبية 

تبذل جهوًدا كبرية لتاليف خماطر االإ�شابة 

باأمرا�س الع�شر �مقا�متها عن طريق 

الن�شح باتباع نظام غذائي متوازن يقي 

من اأمرا�س التي ت�شببها ال�شمنة.

 �ذهب االأطباء �العاملون يف جمال 

التوعية ال�شحية اإىل �جوب التفريق 

بني زيادة الوزن الناجت عن ال�شمنة اأي 

ارتفاع ن�شبة الدهون يف اجل�شم،  �زيادة 

الوزن يف البدانة، �هو عبارة عن زيادة 

يف الوزن ب�شبب الع�شالت د�ن دهون كما 

يالحظ يف اأج�شام الريا�شيني. 

�من يتبع التوجيهات القراآنية الكرمية 

�االإر�شادات الواردة يف ال�شنة النبوية 

املطهرة فيما يتعلق بتنا�ل الطعام 

�ال�شراب فاإن احتماالت اإ�شابته 

ا.. فامل�شلم  باالأمرا�س تبد� م�شتبعدة جدًّ

الذي يبتغي �شالمة ج�شده �حمايته من 

االأدران �االأمرا�س ال ياأكل اإال اإذا كان 

به جوع، �اإذا اأكل ال ي�شرف يف االأكل، 

�ما ذلك اإال الأن املعدة بيت الداء، �قد 

قال �شلى اهلل عليه ��شلم كما ر�ى مقدام 

بن معدي كرب قال: �شمعت ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه ��شلم يقول: »ما مالأ اآدمي 

�عاء �شرا من بطن، بح�شب ابن اآدم اأكالت 

يقمن �شلبه، فاإن كان �ال حمالة: فثلث 

لطعامه، �ثلث ل�شرابه، �ثلث لنَف�شه«. 

ر�اه الرتمذي �ابن ماجه. �خطب عمر 

بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه يوما فقال: 

»اإياكم �البطنة، فاإنها مك�شلة عن ال�شالة 

موؤذية للج�شم، �عليكم بالق�شد يف قوتكم، 

فاإنه اأبعد من االأ�شر، �اأ�شح للبدن ، 

�اأقوى للعبادة...« �ير�ى عن الف�شيل 

بن عيا�س اأنه قال: ثنتان تق�شيان القلب: 

كرثة الكالم �كرثة االأكل.فاملعدة تق�شم 

اإىل ثالث: ثلث للماء، ثلث للطعام، ثلث 

يرتك خالًيا للتنف�س.. �هذا يف�شر النظام 

احلديث يف الريجيم كما ذكر اأحدهم يف 

موقع )اإ�شالم اأ�ن الين( �هو: �شرب 

8 اأكواب ماء يف اليوم علي االأقل منها 

كوبني علي الريق، �من غري ال�شر�ري 

اأن يكون املاء �شاخًنا؛ فال�شاخن ال ي�شل 

اإىل املعدة؛ الأن درجة حرارته �شتعادل 

درجة حرارة اجل�شم بعد تنا�له، ثم 

�شرب كوبني قبل كل �جبة ثم تنا�ل 

طبق من ال�شلطة اخل�شراء، ثم طبق 

من الفاكهة، ثم يف تنا�ل الطعام.. قال اهلل 

تعاىل يف �شورة الواقعة {يطوف عليهم 

�لدان خملد�ن باأكواب �اأباريق �كاأ�س 

من معني. ال ي�شدعون عنها �ال ينزفون. 

�فاكهة مما يتخري�ن. �حلم طري مما 

ي�شتهون} ��شبقت الفاكهة اللحم. �هذا 

ا. هو الريجيم احلديث جدًّ

امل�شدر موقع الكرتوين.

ا يف فيتامني )د(؟ هل تعانني نق�صً
�َهٌن يف الع�شالت �اأمل يف العظام عانت منهما منار ب�شمت الأ�شهر عديدة د�ن معرفة 

ال�شبب، مل ت�شتك للطبيب؛ فهي �احلمد هلل ب�شحة جيدة، مرَّت عليها هذه االأ�شهر 

قبل اأن تكت�شف ال�شبب �شدفة، فعند اإجراء بع�س التحاليل الطبية الر�تينية؛ الحظ 

 parathyroid( �الطبيب اأنها تعاين من ارتفاع م�شتوى هرمون الغدة اجلاردرقية اأ

hormone: PTH( مع تدين تركيز الكال�شيوم يف الدم. �عندما راجعت الطبيب 
ا يف هذا الفيتامني.  املخت�س �بعد اإجراء حتليل لفيتامني )د( تبني اأنها تعاين نق�ًشا حادًّ

لكن منار لي�شت �حيدة؛ فهذا الوباء ال�شامت تعاين منه ن�شبة كبرية من الن�شاء د�ن 

علمهن، اأما ال�شبب الرئي�شي النت�شار هذا النق�س هو عدم التعر�س لل�شم�س، نعم اإنها 

ال�شم�س التي نختبئ منها! فعلى عك�س الفيتامينات االأخرى التي ميكن احل�شول عليها 

من خالل نظام غذائي جيد؛ قد ي�شعب على ج�شمنا احل�شول على ما يحتاجه من 

فيتامني )د( من االأغذية �حدها، �يعود ذلك اإىل �جوده ب�شكل طبيعي فقط يف ال�شمك 

ا لهذا الفيتامني  �الكبد ��شفار البي�س، اأما احلليب �م�شتقاته فلي�س م�شدًرا غنيًّ

اإال اإذا متت اإ�شافته.لقد كرثت يف ال�شنوات االأخرية التوعية �شد خماطر ال�شم�س، 

�اأ�شبح الكل يعتقد اأن ال�شم�س عد� يجب االبتعاد عنه، �الن�شاء خا�شة يكرهن 

ال�شم�س؛ الأنها ت�شبب عدة م�شاكل للب�شرة �منها على �شبيل املثال ا�شمرار اللون 

�البقع الداكنة �ال�شيخوخة املبكرة، �هكذا ميتنع معظمهن عن التعر�س لل�شم�س 

حفاًظا على جمال الب�شرة. �يفوتنا اأن هر�بنا من ال�شم�س يعر�س اأج�شامنا لنق�س 

 Osteomalacia( �بالتايل عظامنا خلطر االإ�شابة بلني العظام اأ� ،)فيتامني )د

Rickets( �اخلطر االأكرب يكمن عند احلامل اأ� املر�شعة، فهي تز�د طفلها بحاجته 
من فيتامني )د(، �االأطفال الر�شع الذين ال يتنا�لون احلليب ال�شناعي هم اأكرث 

عر�شة لالإ�شابة بالك�شاح اأ� )Rickets( �هذا ال يعني اأبًدا اأن الر�شاعة ال�شناعية 

اأف�شل؛ بل التغذية االأمثل للطفل تكمن يف الر�شاعة الطبيعية مع احلر�س على تز�يد 

الر�شيع بفيتامني )د( �اأما بالن�شبة الأمرا�س العظام فاإن فيتامني )د( يف اجل�شم يودي 

اإىل نق�س يف معدل الكال�شيوم بالدم، مما يزيد من اإفراز هرمون الغدة اجلاردرقية، 

�هذا بد�ره يت�شبب يف اإذابة الكال�شيوم من العظام، �بالتايل اإىل االإ�شابة مبر�س 

لني العظام، �تبقى الوقاية من هذه االأمرا�س خري من العالج، �الوقاية تكون 

بالتعر�س لل�شم�س، مع االأخذ يف االعتبار اأن �شاحبة الب�شرة ال�شمراء حتتاج اإىل 

ق�شاء �قت اأطول يف ال�شم�س لتاأخذ حاجتها من فيتامني )د(.

�اختتم بالن�شيحة لكل من تتجنب ال�شم�س اأن ت�شت�شري الطبيب؛ لعلها تكون مثل 

منار تعاين نق�ًشا يف فيتامني )د(! �لنتذكر اأن ال�شم�س نعمة من اخلالق. �مع اتخاذ 

الوقاية املنا�شبة ميكن اأن ن�شتمتع بهذه النعمة من اأجل �شحة العظام �ال�شحة 

النف�شية، فقد ربط كثري من الباحثني يف اأ�ر�با ��شمال اأمريكا بني االإ�شابة باالكتئاب 

�ف�شل ال�شتاء، ففيه تقل �شاعات النهار �ت�شعف اأ�شعة ال�شم�س. �ن�شيف اإىل ذلك 

اأننا جميًعا ن�شعر براحة نف�شية بعد ق�شاء فرتة طويلة يف الهواء الطلق م�شتمتعني 

باأ�شعة ال�شم�س.  

د. هناء فاخوري - كلية التمري�س

ر�صائل �إىل مر�صى �لربو
اأعدَّ �شعادة الدكتور حممد بن �شعد املعمري العميد امل�شارك لل�شوؤ�ن االإكلينيكية بكلية الطب بجامعة امللك �شعود بن عبد العزيز 

بالعلوم ال�شحية باحلر�س الوطني جمموعة من الر�شائل ملر�شى الربو ليفيد منها امل�شابون �امل�شابات بهذا املر�س، �هي ر�شائل 

ذات قيمة عالية مبنية على الرباهني الطبية �التو�شيات العاملية احلديثة، �مزجت ذلك با�شت�شهادات �اأدلة من الكتاب �ال�شنة 

�بع�س امل�شادر االأخرى �فق ما تقت�شي ال�شر�رة �املنا�شبة من اأجل توفري اإجابات �شافية للمر�شى املعنيني.�اأخرج هذه الر�شائل 

يف �شكل كتاب اأنيق الطباعة بغالف �شميك لي�شهل على املر�شى �الراغبون يف التعرف على اأ�شباب هذا املر�س �اأعرا�شه �تبعاته 

�عالجه االحتفاظ به كمرجع �شامل �مهم يف هذا اخل�شو�س �مز�د ب�شور تو�شيحية. �من ت�شنح له الفر�شة باالطالع على هذا 

نها ُتغني متاًما عن البحث �ال�شوؤال عن االأمور املتعلقة باملر�س؛ ال �شيما �اأنه ا�شتوحى  الكتاب �شيتاأكد له اأن الر�شائل التي ت�شمَّ

عنا�ين ف�شوله من ت�شا�ؤالت �ات�شاالت عدد من املر�شى اأمكن طرحها يف ر�شائل م�شتقلة باأ�شلوب علمي موثَّق.�تكت�شب هذه 

الر�شائل اأهميتها من اأ�شلوبها ال�شهل املب�شط الذي يتيح لكل فئات املجتمع ـ خا�شة مر�شى الربو ـ االطالع عليها �االإفادة منها، 

�يتطلع املوؤلف اإىل اأن يحقق الكتاب ر�ؤيته عرب العديد من املحا�ر �االأهداف التي توؤدي اإىل متكني املري�س املهتم من زيادة �عيه 

باملر�س، �ا�شتيعاب م�شبباته �مثرياته �كيفيه التعامل معها، بجانب فهم طرق العالج املختلفة �كيفية ا�شتخدامها �تطبيقها، 

�كذلك فهم العالقة بني مر�س الربو �االأمرا�س االأخرى �كيفية التعامل مع احلاالت اخلا�شة �الظر�ف املختلفة للمر�س.�قد دفع 

الدكتور املعمري بهذا الكتاب لي�شاهم يف �شدِّ ثغرة يف املكتبة الطبية، �ذلك بعد اأن ات�شعت م�شاحة املر�س يف ال�شنوات االأخرية 

بفعل تلوث البيئة الناجت عن االأدخنة التي تنفثها امل�شانع احلديثة اإ�شافة اإىل الغبار �العثة �ح�شرات املنازل �التدخني �خملفات احليوانات �االأ�شمدة �ملوثات الهواء 

�دخان احلطب �ما اإىل ذلك. �رغم التطور الذي ي�شهده القطاعات الطبية يف العامل اإال اأن ن�شبة الوفيات الناجتة عنه ما تزال متنامية.�يحوي الكتاب 28 ر�شالة �شيجد فيها 

املر�شى كل ما يحتاجون اإليه من اإجابات حول االأ�شئلة �اال�شتفهامات التي تطراأ على اأذهانهم مثل مثريات الربو �احل�شا�شية �اأنواع البخاخات. �خطة عالج املر�س، �عالقة 

املر�س بال�شغوط النف�شية، �املر�س �ممار�شة الريا�شة، �املر�س عند اأطفال املدخنني �عند كبار ال�شن، �مدى تاأثريه على احلمل �الوالدة �اأثناء ال�شيام �احلج .

بد�ئل غذ�ئية لالأطفال جتنبهم �ل�صمنة

هذه بدائل غذائية جتعل الطفل يتحول من 

احلياة غري ال�شحية اإىل حياة �شحية، 

�ت�شمل يف )اإمرباطورية( االأطعمة 

امل�شتخدمة على م�شتوى االأ�شر اأطعمة 

غري �شحية، �اأخرى �شحية، �ُين�شح 

با�شتبدال الطعام غري ال�شحي باالآخر 

ال�شحي.

 الطعام غري ال�شحي الذي ين�شح بتجنبه: 

الطعام امل�شبع اأ� املدهون بالزبدة،الطعام 

امل�شّوح بالزبدة، الب�شاميل، الطعام 

املقلي بالبق�شمات، الطعام املدهون 

بالكرمية.

�من اأنواع هذه االأطعمة: البطاط�س 

مقلية، برجر باجلبنة، �شودا عادية، 

كيك، حليب كامل الد�شم، �شوربة كرمية. 

�تبلغ ال�شعرات احلرارية فيها 1500 

�شعرة حرارية. ��جبة ذات حمتوى 

مرتفع من الدهون �الكولي�شرت�ل �امللح 

�ال�شكر  توؤدي اإىل اأمرا�س عديدة مثل: 

اأمرا�س القلب، ال�شرطان، ال�شكري من 

النوع الثاين.

الطعام ال�شحي الذي ين�شح بتنا�له:

ر بقليل من الزيت، الطعام  الطعام املُحمَّ

املخبوز، الطعام امل�شوي داخل الفرن، 

الطعام امل�شوي على �شطح الفرن،  

الطعام املطبوخ على البخار، الطعام 

امل�شلوق.

�من اأنواع هذه االأطعمة: ال�شلطة، الدجاج 

امل�شوي منز�ع اجللد، بطاط�س م�شوية، 

فاكهة، حليب قليل الد�شم، خ�شار، �شوربة 

قليلة الد�شم. �تبلغ ال�شعرات احلرارية 

فيها 500 �شعرة حرارية. ��جبة غنية 

باالألياف الغذائية �الكال�شيوم �العنا�شر 

امل�شادة لالأك�شدة �الفيتامينات �املعادن 

ت�شاعد يف جتنب اأمر�س مثل:

 ال�شمنة، �شغط الدم ال�شكري، اأمرا�س 

القلب.

امل�شدر:اجلمعية ال�شعودية لل�شكر 

�الغدد ال�شماء

مراكز طبية متميزة 

مركز زر�عة �لأع�صاء

يعترب مركز زراعة االأع�شاء من املراكز 

املكلفة مادياً �يتطلب مهارات فائقة، 

�حلر�س خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه 

اهلل على دعم الكوادر الطبية الطموحة يف 

اإيجاد مركز �طني متميز لزراعة االأع�شاء 

يخدم اأبناء الوطن، فقد متت املوافقة على 

اإن�شاء املركز الوطني لزراعة االأع�شاء يف 

مدينة امللك عبد العزيز الطبية. �تهدف 

ال�شوؤ�ن ال�شحية من اإن�شائه اإىل اإيجاد 

مركز متخ�ش�س ي�شاهم يف االأبحاث 

�عمليات زرع االأع�شاء ليكون مركزًا 

متميزًا حملياً �اإقليمياً �عاملياً. �ي�شم 

املركز عيادات خارجية للفح�س �ق�شم 

العناية اليومية �جناح للعمليات باالإ�شافة 

اىل �حدة للتعقيم املركزي مع م�شتودع 

للم�شتلزمات الطبية املعقمه، باالإ�شافة 

اإىل اإدارة املركزكما �شيحوي على جناح 

العناية املركزة مع جميع اخلدمات 

امل�شاندة ��شيحوي على جناح للتنومي 

مع جميع اخلدمات  امل�شاندة من غرف 

االإمدادت الطبية �غرف للعالج �غرف 

لالأطباء املنا�بني.
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هل التكنولوجيا 

نعمة اأم نقمة ؟ 

اإذا قلنا اأن هذا ال�شوؤال يفارق عقولنا 

فاإننا بالتاأكيد نكذب على اأنف�شنا، �نخدع 

االآخرين، فال�شوؤال عن قيمة التقنيات 

م�شتمر منذ زمن، من حيث هي براأي 

بع�شنا مفتاح النعيم، ��شعة االأفق، 

�رحابة التعبري عن الذات، يف حميط من 

املتابعني �املهتمني. فيما من جهة اأخرى 

هي بوابة اإىل عامل م�شطنع، �مزيف، يخلو 

من العالقات االإن�شانية الطبيعة ، التي 

عبقت بها النفو�س، قبل  اخرتاع االآالت، 

التي حتكم العامل �ت�شري االإن�شان.

اإن املدخل اإىل هذا العامل الذي تتناق�س فيه 

اأحا�شي�شنا د�ما، بني م�شلمة بقيمة هذه 

االأ�شياء من جهة، � متوهمة �غري مقتنعة 

بها من جهة اأخرى، ينبع من الت�شليم 

باأهمية التقنيات يف حياتنا �من الواقع 

املعا�س، �جماليات امتالك االإن�شان لهذه 

االأد�ات، �تنا�له لها ب�شكل متكرر.

لذلك فهي بالن�شبة لنا �من خالل ما تقدمه 

من خدمات، �ت�شديه من �شنائع، اأ�شبحت 

ال�شيء الذي ال ن�شتغني عن �جوده.

�قد اأ�شارت بع�س الدرا�شات احلديثة 

اإىل اأن »التلفزيون« �شاهم، يف ع�شرنا 

هذا ب�شكل غري مبا�شر، بتقليل خ�شائرنا 

من الكوارث الطبيعية، �منها االأعا�شري 

�الزالزل، التي كان ير�ح �شحيتها اآالف 

النا�س. ذلك اأن »ت�شّمر« عدد كبري منا 

اأمام هذا اجلهاز بعد نهاية العمل �يف 

اأ�قات الفراغ، �شاهم يف ربط االإن�شان 

باملنزل، الذي يعترب مكانا اآمنا ن�شبيا يف 

�قت �قوع بع�س الكوارث الطبيعية، 

يف مقابل تواجد عدد كبري من النا�س يف 

ال�شوارع اأ� االأماكن العامة، �مت الك�شف 

عن هذا االأمر بال�شدفة، حني �قع زلزال 

مدمر يف اإحدى الواليات االأمريكية، �اأ�شار 

بع�س مرا�شلي �كاالت االأنباء الذين 

غطوا �قائع هذه احلادثة، اإىل اأن توقعات 

اخلرباء اأكدت اإمكانية اأن يت�شاعف عدد 

القتلى جراء الكارثة ب�شبب جتمعهم يف 

هذه البوؤرة فيما كان تفرق النا�س خمففا 

من عدد ال�شحايا.�قد �شاهم هذا احلادث 

ب�شكل اأ� باآخر، يف لفت نظرنا اإىل تدخل هذه 

االأجهزة ال�شماء يف ت�شكيل اأقدارنا.

�أين نحن من
 ع�صر �لتقنيات �حلديثة؟

يعترب التمتع مبهارات احلا�شب االآيل 

�ا�شتخدام برامج االإنرتنت، من اأبرز 

اأد�ات الع�شر التي ت�شكل يف �شياقها العام 

لغة ت�شاعد يف التوا�شل مع االآخرين، 

�حت�شني مكانة االأفراد يف جمتمعاتهم، 

�يف ع�شرنا احلا�شر تقا�س درجة املعرفة 

لدى ال�شعوب بقدرتها على التعاطي مع 

احلا�شب االآيل )الكمبيوتر( �ملحقاته، �ما 

قد يتذرع به املتكا�شلون عن التفاعل معه 

يف بلداننا، بحجة اأن ا�شتخدامه يتطلب 

اإتقان اللغة االجنليزية، فهو يعني بذاته 

تخاذال عن االهتمام باأحد اأهم تقنيات 

الع�شر، �هذه ذريعة �اهية بالطبع، 

خا�شة �اأن اإمكانية ا�شتخدام العربية يف 

العديد من اأنظمة الكمبيوتر اأ�شبح متاًحا، 

�حتديًدا يف مراحل التعلم االأ�ىل.

فالواقع العملي بات يحتم علينا التمتع 

مبهارات الكمبيوتر �االنرتنت، لتحقيق 

بع�س جناحاتنا املهنية، �اأال نبقى 

مراقبني فقط، اإننا اإذا مل نقتحم هذا املجال 

�د�ن تاأن، باقتناء اأجهزة الكمبيوتر 

�براجمه �التعاطي معها، ف�شن�شبح يف 

اآخر ال�شلم احل�شاري.  اإن من ال يعرفون 

لغة التعامل مع الكمبيوتر يو�شمون 

باالأمية، ب�شبب اإح�شا�شهم بالق�شور 

نحو التوا�شل مع االآخرين يف العمل 

�على مقاعد الدرا�شة، كما اأن احلاجة 

متنامية ملحو اأميتنا الكمبيوترية، فهذه 

الن�شب �االأرقام تدلل على تخلفنا عن 

الركب، �يحتاج االأمر لتجا�زه اإىل خطط 

�قرارات �ت�شريعات. هناك مئات الطرق 

ملحو اأمية الكمبيوتر، ميكن تق�شيها عرب 

�شبكة االإنرتنت، اأ� عرب ��شائل االإعالم 

�االت�شال املختلفة. لقد ك�شف تعلم 

مهارات الكمبيوتر اإيجابيات عديدة 

عند م�شتخدميه، فاإىل جانب كونه بطاقة 

عبور اإىل عامل االأعمال، منح الكمبيوتر 

مب�شتقاته كاالنرتنت املجال للتعبري 

عن االآراء �االأفكار بحرية قد ال تتوافر 

يف الواقع، اإىل جانب كونه اأ�شبح منفذا 

لعر�س االإبداعات �املواهب على فئات 

كبرية من اجلمهور. �يف ذات ال�شياق 

حول اأهمية تعاملنا مع التقنيات احلديثة، 

اأ�شارت التقارير اأن التكنولوجيا �شاهمت 

يف تقليل خ�شائرنا من الكوارث الطبيعية 

�منها االأعا�شري �الزالزل، �اأن النه�شة 

التكنولوجية فر�شت نف�شها علينا باأ�شكال 

عديدة �شواء قبلنا اأم رف�شنا. فيما تزايد 

اقبال ال�شباب على املد�نات التي �شاهمت 

يف التوا�شل بني ال�شعوب �احل�شارات 

الأن طريقة التعامل معها اأ�شهل �اأ�شرع، 

�لكن يجب احلذر من االإدمان القاتل على 

االنرتنت �االإحرتا�س من اجلرائم التي 

ارتبطت به.  

 تقرير: امل�شتخدمون العرب 2% من العامل!

يف اإح�شائية توجه انتباهنا اإىل هذا االأمر، اأ�شارت منظمة »االأ�ني�شكو« عام 2005م 

اإىل اأن م�شتخدمي الكمبيوتر �االإنرتنت ي�شكلون نحو �ُشْد�س �شكان العامل، �علينا هنا 

اأن نتذكر اأننا يف عام 2009م، �اأن االإقبال على الكمبيوتر �تعلمه يت�شارع كل حلظة، 

�قد ال ن�شتطيع �شبط حركة اأرقام ت�شاعد هذا الت�شارع الكبري جدا. اإن اأكرث من 

مليار ن�شمة، ا�شتخدموا الكمبيوتر يف عاملنا عام 2005م ، مما يعني اأن هذا اجلهاز 

املثري للجدل ي�شتحق اأن نوليه اأهمية كبرية �م�شاعفة. 

تقول اإح�شائية االأ�ني�شكو، اأن الد�ل االأ�ر�بية �االأمريكية ت�شم نحو 45% من 

م�شتخدمي الكمبيوتر، بينما ح�شة الد�ل النامية تقع بني 20 �30 %، �ال تتجا�ز 

الن�شبة يف العامل العربي األـ 2 %، علماً باأنها تختلف من  بلد الآخر، �تتقدم  د�ل 

اخلليج هذه الن�شبة عربيا، بـ 13 % من اإجمايل ال�شكان، �هي تبلغ  يف لبنان 8 % ، 

ه�شام اليتيم

على فكرة

تفاوت يف �إنفاق �ملوؤ�ص�صات على 

�لتكنولوجيا ؟

تعك�س بع�س الوقائع امل�شتجدة، اأن ال�شاأن املعلوماتي لي�س �شاحب 

م�شار مت�شاعد با�شتمرار، بل قد يعاين بع�س ال�شقطات، �قريب 

من االأذهان ما حدث يف ربيع عام 2000م، اإبان ذر�ة اندفاع 

ثورة املعلوماتية، عندما انهارت اأ�شهم �شركات االنرتنت ب�شورة 

مفاجئة، مما اأدى اإىل تبّخر تريليونات الد�الرات باإغما�شة عني؛ 

�بذلك انتهى عهد الثقة املُطلقة باالنرتنت ��شركاتها �اقت�شاداتها 

�رموزها.�قد ظهرت يف االآ�نة االأخرية جمموعة تقارير عن 

اقت�شاد املعلوماتية، ت�شري اإىل انخفا�س ن�شبي يف االإنفاق على 

املعلوماتية عاملياً، �تبد� تلك االأخبار مهمة بالن�شبة للعامل 

العربي، حيث ال يزال االإنفاق الرئي�شي على املعلوماتية ياأتي من 

االأموال احلكومية، �يف قراءة موجزة لتلك التقارير، لوحظ اأن 

اإنفاقنا على تكنولوجيا املعلومات قد ال يرتفع اإال بن�شبة �شئيلة 

ترتا�ح بني 4 �6 % خالل عام 2007م، �ذلك ب�شبب الرت�شيد 

ال�شديد الذي باتت مُتار�شه ال�شركات على موازناتها املُخ�ش�شة 

للمعلوماتية �ُنُظمها �اأجهزتها �برجمياتها �غريها.

�من املتوقع اأن تكون معدالت زيادة االإنفاق اأعلى ن�شبياً يف ال�شركات 

ال�شغرى �املتو�شطة، مقارنة بال�شركات الكربى، �كذلك احلال 

يف الد�ل النا�شئة اقت�شادياً، مقارنة بالد�ل ال�شناعية املتقدمة، 

�ذلك باال�شتناد اإىل تقرير اأ�شدرته �شركة »اأنالي�شت بري�شبيكتف« 

التابعة ملوؤ�ش�شة »�شكيل �شوفت بي ال �شي« .

مل يخل التقرير نف�شه من بع�س التناق�شات، يف ما اأ�رده من 

معلومات عن اإنفاق ال�شركات على املعلوماتية، اإذ توقع زيادة 

ا�شتخدام الربامج املتعلقة باالآالت االفرتا�شية، مثل الربامج 

التي ُتظهر »كومبيوترًا افرتا�شياً« على �شا�شة الكمبيوتر، 

لُي�شتعمل كاأداة اإ�شافية، �توقع التو�ّشع يف ��شع االآالت 

الذكية االفرتا�شية، خ�شو�شاً تلك التي باإمكانها احللول 

حمل خوادم االنرتنت، �من الغريب اأنه توقع ح�شول زيادة 

كبرية يف االإنفاق على �شراء خوادم انرتنت حقيقية، ت�شل 

ن�شبتها اإىل 6.5 % ، كما اأ�شارت درا�شة اأجرتها موؤ�ش�شة 

»غارترن« ال�شهرية، املتخ�ش�شة يف درا�شات املعلوماتية 

�اأ�شواقها، اإىل اأن ال�شركات �شتتمكن خالل عام 2007م 

من ا�شتثمار مبلغ اأكرب يف مبادرات تكنولوجيا املعلومات 

اال�شرتاتيجية.

 �توقعت ح�شول ذلك عند تر�شيد االإنفاق على تكاليف الطاقة 

�اإجراءات االمتثال القانونية �غريها من االأ�شياء، التي 

امت�شت ق�شماً كبريًا من موازنات املعلوماتية يف ال�شركات 

خالل االأعوام املا�شية، كذلك توقعت �شركة »اإيه اإم اآي«  

زيادة اإنفاق ال�شركات ال�شغرى �املتو�شطة على تكنولوجيا 

املعلومات بن�شبة 10% يف العام 2008م، �جاء ذلك ُمعاك�شاً 

ملا توقعته موؤ�ش�شة »غارترن« باأال تتجا�ز زيادة اإنفاق 

ال�شركات الكربى على تكنولوجيا املعلومات ن�شبة 2.8 % 

يف نف�س العام، �اتفق التقريران على حد�ث ارتفاع ملحوظ 

يف اإدراك ال�شركات ال�شغرى �املتو�شطة الأهمية تكنولوجيا 

املعلومات يف جناح اأعمالها.

موؤمتر للتعليم من خالل �لتكنولوجيا!

افتتح معايل �زير التعليم العايل موؤمتر التعلم االإلكرت�ين �التعليم عن بعد  يف مدينة 

الريا�س من 19 - 21 ربيع االأ�ل 1430هجرية. ��شارك يف اأعماله اأكرث من 1500 

متخ�ش�س، هم من الرتبويني �الباحثني �اخلرباء �املهتمني يف ق�شايا التعليم من 

خالل التكنولوجيا. �ي�شعى املوؤمتر اإىل االإ�شهام يف  تعميم جتربة التعلم االإلكرت�ين 

�التعليم عن بعد يف موؤ�ش�شات التعليم العايل من خالل االطالع �التعمق يف التجارب 

ال�شابقة يف هذا احلقل، �تبادل اخلربات مع املخت�شني يف هذا املجال.يذكر اأن االإقبال 

يتزايد على هذا النوع من التعليم، خا�شة يف اأ��شاط ال�شباب الذين عجز�ا عن اإنهاء 

درا�شتهم الأ�شباب قاهرة، كما يعترب هذا النوع من التعليم  فر�شة الإكمال الدرا�شات 

العليا عند العاملني، �الذين يرغب بع�شهم بعد االحرتاف يف مهنة ما بزيادة حت�شيله 

فيها، اأ� تغيري تخ�ش�شه اإىل تخ�ش�س اآخر.�يف اخلتام اأطلق معايل �زير التعليم العايل 

حزمة من اخلدمات �الربامج من خالل تد�شينها على اللوحة االلكرت�نية �متثلت 

هذه احلزم يف برامج »زاد « املكتبة الرقمية «��شنيد » الدعم االأكادميي �الفني « 

�املكنز ال�شعودي �جائزة التميز لتنمية االإبداع �االبتكار .

�يف م�شر 5 %، �يف االأردن �بلدان املغرب العربي 3 %، فيما ترتا�ح بني 0.5 % �2 

% يف باقي الد�ل العربية.

�اإذا كان الفارق الزمني يف التقدم احل�شاري بني العرب كمجتمع من العامل الثالث، 

�املجتمعات املتقدمة، يزيد يف �اقعه على مئات ال�شنني، خا�شة يف جوانبه التعبريية 

�ال�شيا�شية �الفكرية، فاإن الفارق الزمني بني احل�شارات يف هذا العامل، لي�س اأقل 

من ذلك، �فق االأرقام �احلقائق التي �رد جزء منها هنا.

�يرجع �شبب التفا�ت يف اال�شتخدام بني امل�شتخدمني العرب �غريهم اإىل اأ�شباب 

عديدة منها: �شعف االإمكانيات املادية �الفقر �انخفا�س معدل الدخل يف بع�س الد�ل 

العربية �عدم توفر االأجهزة احلديثة جلميع امل�شتخدمني  باالإ�شافة اإىل عدم اعتماد 

النظم التكنولوجية احلديثة  يف املوؤ�ش�شات العامة �اخلا�شة لهذه الد�ل.

ربط �لطالب لأول مرة يف �ململكة مع جامعات �أخرى 

ت�شعى جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية، 

اإىل تعزيز د�ر التكنولوجيا يف درا�شة تخ�ش�شات املجال 

ال�شحي، �قد دخلت التقنية اإىل مناحي عديدة يف حياة 

الطالب �املدر�س. �يف هذا ال�شياق يتم تد�شني م�شر�ع لربط 

الطالب الأ�ل مرة باململكة مع جامعات اخرى. 

�ت�شاعد هذه التقنية اجلديدة يف الربط بني  طالب املاج�شتري 

من نف�س التخ�ش�شات حتى يت�شنى لهم متابعة املحا�شرات 

يف الوقت نف�شه ، �لكن من مكانني خمتلفني هما »الريا�س« 

بو�شفها املدينة التي تقع بها قاعة املحا�شرة يف كلية الطب 

�مدينة جدة حيث عدد اأقل من الطالب، يتابع الدر�س نف�شه 

عن قرب. اإن دخول التكتولوجيا لهذا احلقل يفيد يف تقريب امل�شافات على الطالب حيث ميكن لعدد منهم االلتحاق باحل�شة 

املطلوبة من مكان بعيد يف الواقع. �ميكن التو�شع بهذه الفكرة لتحقيق رغبة الطالب يف التخاطب مع نظرائهم يف جميع انحاء 

العامل. يذكر اأن اجلامعة ت�شعى لتطوير امكانياتها التقنية املتقدمة كو�شيلة حديثة �معا�شرة لتطوير التعليم.
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•من اأ�شد عيوب االإن�شان خفاء عيوبه عليه، فاإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه حما�شن غريه، �من خفي عليــــــه عيب  	
نف�شه �حما�شن غريه، فلن يقلع عن عيبه الذي ال يعرفه، �لن ينال حما�شن غريه التي ال يب�شرها اأبًدا. )ابن املقفـــع(.

ازدادت �ترية )النه�س( يف جمال�س االأن�س �ال�شمر )ال�شلل( يف جمتمعاتنا احلديثة، فكثري ما ي�شتغل بع�س النا�س بعيوب 

االآخرين �يتغافلون عن عيوبهم، يتتبعون االإخفاقات �يتلذذ�ن باإح�شاء �شلبيات النا�س، �ال ينظر�ن يف مراآة د�اخلهم كي 

ير�ا ما خفي عليهم من مثالب �عيوب، رمبا كانت هذه املراآة معتمة �مت�شخة، اأ� على عيونهم غ�شا�ة. خطاب الفال�شفة 

�علماء النف�س لالإن�شان دائًما هو: "اعرف نف�شك" ، فعلى املرء اأن يعرف نف�شه قبل اأن يتعرف على غريه، فاإن فعل؛ جتلَّت 

لديه عيوبه؛ �بالتايل قد مينعه احلياء من )م�شغ( �شري املحيطني به، فيغ�س الطرف عن اأخطائهم �عيوبهم �ي�شتغل 

مبحا�شنهم، �من ثم مينحهم  الفر�شة ليذكر�ا حما�شنه.

•املوؤمـــــن يــــــزرع نخاًل �يخاف اأن يثمر �شوًكا، �املنـــــــافق يزرع �شوًكا �يطلب اأن يثمر ُرطًبا. )الف�شيل بن عيا�س( 	
االإميان �النفاق خطان متوازيان ال يلتقيان اأبًدا، قلب املوؤمن عامر بالر�شا �حب النا�س، �يتمنى لهم اخلري �النجاح يف 

كل �شوؤ�ن حياتهم، يغبط �ال يح�شد، ي�شخر �قته خلدمة االآخرين، �ي�شاأل اهلل اأن يكون عمله خال�ًشا لوجهه، �اأالَّ ت�شوب 

اأعماله �شائبة جتلب حزًنا اأ� اأ�شى ملتلقي اخلدمة. اأما املنافق فيتحرَّق قلبه �شوًقا الأذى الغري، ي�شع جمًرا يف طرقاتهم، 

يح�شد �ال يغبط، ينرث ال�شوك يف كل مكان، �يتمنى اأال يتحول �شوكه �ر�ًدا، اأ� ي�شوع زرعه رياحينا

 • اأنت دائًما على الرحـــب �ال�شعـــــــة اإذا ما حملـــــــت معك االبت�شامـــــــة �تــــركت الهموم يف البيت. )�شمري �شيخاين(.	

االبت�شامة مفتاح القبول اإىل القلوب دائًما، �الُعبو�س موؤ�شر �شدِّ �نفور.. ترتاح القلوب للوجوه الب�شو�شة املن�شرحة التي 

تقطر فرًحا �ِب�شًرا ��شر�ًرا، �تنكم�س �تنفر عن الوجوه العاب�شة املكفهرة، املبت�شم �الب�شو�س حمل ترحاب، �املبتئ�س ي�شدم 

اما تكن يف املجال�س �شدًرا �اإماًما االآخرين �ينقل اإليهم ما هو فيه من عبو�س �اكتئاب.. �لذا فهو غري مرحب به.. فكن ب�شَّ

اأحمد بدر 

�شامي ال�شعالن

روح الفريق الواحد

تختلف طبيعة التعامل مع طرف �اآخر 

بقدر تباين االأهداف �املربرات �النتائج، 

��فق هذا عا�س االإن�شان متناغًما مع 

ظر�فه �مفردات احلياة املتاحة له، 

فتجد اأن اأعمااًل معينة قد يعجز عدد 

من الفنيني املهرة عن القيام بها؛ بينما 

ي�شتطيع فرد �احد اإجنازها، �قد حملت 

لنا كتب التاريخ كثرًيا من هذه النماذج 

يف �شتى اأنواع العلوم �الفنون. �لعل 

ندرة الكفاءات بجانب ب�شاطة املجتمع 

��شهولة التعامل مع احتياجاته �خلوه 

من التعقيدات التكنولوجية �النف�شية 

�االإدارية؛ قد �شهل على ذ�ي امللكات 

اخلا�شة من اأفراده اأن يتولوا منا�شب 

قيادية ير�شمون من خاللها اأهداف املجتمع، 

�ي�شرفون على تنفيذها مما يهم�س د�ر 

املنفذ �يلغي اأي ملكة اإبداعية.

�من املعلوم اأن االإن�شان خطا خطوات 

�ا�شعة يف طريق احل�شارة �التقدم، 

�ا�شتطاع اتخاذ كافة االأ�شاليب التي 

تهيئ له حتمية الو�شول اإىل االأهداف، 

�قاد هذا بد�رة اإىل ت�شنيف املهام �اإعداد 

كوادر متخ�ش�شة يف كل علم؛ بل يف كل 

جزئية، �من هنا ن�شاأت الور�س العلمية 

�االأدبية كاأ�شلوب �اٍع للتعامل مع كثري 

من االأطر�حات الرامية اإىل حتقيق التميز 

�الريادة.

قبل �داعكم اأيها االأعزاء؛ اأ�د القول اإن 

ر�ح الفريق اأ� العمل اجلماعي ـ مهما كانت 

ت�شميته �هدفه ـ يتطلب مهارة يجب اأن 

تتوفر يف امل�شرف عليه، �هي البعد عن 

االعتداد باآرائه ال�شخ�شية مع االإ�شرار 

على �شحتها �اإن كانت خاطئة، �حتفيز 

�ت�شجيع من ميلك مهارات متميزة من 

اأع�شاء الفريق بتجرد �نزاهة باالإ�شافة 

ا باإ�شراكهم يف النجاح  اإىل دعمهم معنويًّ

�اإ�شعارهم باأنهم يقفون خلفه.

shalansh@ngha.med.sa

العين الثالثة

كلمات لي�شت كالكلمات 

•يتمعن االإن�شان يف ظاهر االأ�شياء؛ بينما عني اهلل تنفذ اإىل باطنها 	
•ما تختاره اليوم يوؤثر على غدك 	

•امنح نف�شك فر�شة لل�شحك فهو مو�شيقى الر�ح 	
•حلمك اأ� �شربك يتمثل يف قدرتك على تعطيل طاقتك عندما حت�س �كاأنك  	

تف�شل بني تر�س ال�شرعة 

•يتقوى احلب بالعمل اجلماعي عند ال�شراعات 	
•الكلمات القا�شية قد ته�شم العظام �لكنها ال تك�شر القلوب 	

•الجتياز املع�شالت ال بد من التوغل فيها  	
•الغ�شب حالة يتفوق فيه الل�شان على العقل 	

•ال ميكنك تغيري املا�شي؛ �لكن ميكنك تدمري احلا�شر باخلوف من  	
امل�شتقبل

•اأحبب، يحببك النا�س 	
•كل ال�شعوب تر�شم االبت�شامة باللغة نف�شه 	

•املعيار احلقيقي لرث�ة االإن�شان يكمن فيما ا�شتثمره يف حياته 	

قراءات ومتابعات

عوملة �لنانا�ض ؟!

االأنانا�س فاكهة ا�شتوائية تنمو طبيعيًّا �بكثافة، �هي ثمرة لذيذة الطعم حلوة 

املذاق، �ُي�شنع منها ع�شري عذب �شائغ لل�شاربني، هكذا عرفناها �األفناها.. �لكن 

اكت�شافات �شيادلة الع�شر �باحثي االأع�شاب �النباتات �حتى مر�جي االإمكانات 

�اخلوا�س )ال�شاحرة �االأ�شطورية( للطب ال�شعبي ال يتوقفون عن تقدمي الب�شرى 

اأ� )فتا�ى( �شيدلية �طبية باأن لفاكهة ما اأ� ع�شب اأ� نبتة اآالف املنافع �الفوائد، 

�اأن يف مركباتها ترياق لكل داء، �يتمخ�س البحث عن جديد مطلع كل �شم�س.. �من 

ذلك ما �رد يف اأحد املواقع االإلكرت�نية باأن الباحثني يف اأحد املعاهد الطبية الربيطانية 

بني يف خال�شة جذ�ع االأنانا�س ي�شاعدان على مكافحة االأمرا�س  اكت�شفوا مركَّ

ال�شرطانية �مينعان منوها �انت�شارها.. ما اأعظمها من ب�شرى!! قريباً يتغلب االإن�شان 

على اأب�شع االأمرا�س �اأكرثها �شرا�شة �عنفواًنا، داٌء حتدى االإن�شان �قعد بقدراته 

�اأ�شعره بعجزه عن النز�ل معه اإىل ال�شاحة، �لكن عناد االإن�شان ال يتوقف، �زحف 

ال�شرطانات يتنا�شب طرًدا مع هذا العناد، فاأيهما اأقوى: االإن�شان اأم املر�س؟ اأعرف 

مر�شى يائ�شني فرحوا كثرًيا بهذا االكت�شاف، �اأقبلوا على )ب�شطات( �شوق الفاكهة 

�جمعوا كل ثمرات االأنانا�س حتى التالف � )املعطوب( منها الذي علقت به بع�س 

الفطريات �مل ت�شتطع الثمرة نف�شها مقا�متها اأ� منع منوها �انت�شارها.. �طوبى 

لل�شاكنني على �شفاف خط اال�شتواء حيث تتدىل ثمار االأنانا�س من اأ�شجارها كعناقيد 

ا اأ� اأحد  العنب، فهوؤالء �مر�س ال�شرطان على طريف نقي�س! هل �شمعتم باأن اأفريقيًّ

�شكان اأمريكا الالتينية داهمه هذا الورم اخلبيث، كال �األف كال، كما اأنهم ال ي�شابون 

مبر�س ال�شكر؛ الأن االأبحاث تو�شلت اإىل اأن ثمار الكاكا� متنع االإ�شابة بهذا املر�س 

الع�شري الذي مل يعد ينتقي �شحاياه؛ بال اأ�شبحت زيارته ع�شوائية ال تفرق بني 

طفل ��شيخ، ��شاب �امراأة يف اأ�ل اأ�شهر حمل لها!!

اأبحاث �باحثون.. �االأمرا�س متدُّ ال�شنتها، �تتب�شم يف �شخرية مريرة، �املري�س 

يقرا �ي�شتب�شر، �اإىل اأن تتحول نتائج البحث اإىل )كب�شوالت( د�ائية، تتوثب ر�حه 

اإىل مغادرة مقرها داخل ج�شده املحطم، ثم ترتكه م�شت�شلًما لهداأة نهائية �حلم ال 

�شحو بعده.

�يعمل اأحد مركبات فاكهة االأنانا�س ـ بح�شب املوقع امل�شار اإليه ـ على تن�شيط جهاز 

املناعة فى اجل�شم ال�شتهداف اخلاليا اخلبيثة �تدمريها، كما تبني اأن ع�شري هذه 

الفاكهة ي�شاعد على اله�شم �على نقاء اجللد ��شحته، بينما ي�شتخدم لب االأنانا�س 

املهر��س يف عالج اجلر�ح ��رقها لتغطية اجلرح مثل الكمادات، �اكت�شف الباحثون 

اإنزمًيا يف هذه الفاكهة ي�شتخدم يف عالج اأمرا�س القلب، �التهاب املفا�شل �التهاب 

اجلهاز التنف�شي �ع�شر اله�شم، �هو قادر على تعزيز مفعول امل�شادات احليوية 

�العقاقري امل�شتخدمة يف العالجات الكيميائية �ي�شاعد يف عالج الكدمات �الر�شو�س 

�التواء املفا�شل... يبد� اأن هذا الفريق البحثي ي�شتثمر يف مزارع �شخمة يف اأحد 

املناطق اال�شتوائية اخل�شيبة.. �اأرجو املعذرة على هذا ال�شبق اإن كان قادًحا يف 

قدرة املراكز البحثية!!

��شتحتل فاكهة االأنانا�س ك�شلعة ـ بعد هذه االكت�شافات ـ موقًعا مرموًقا بني الفواكه 

االأخرى، ��شتنال مقعًدا يف منظمة التجارة العاملية، �لن يكون غريًبا اإن �شعت بع�س 

الد�ل املتقدمة اإىل )تدجينه( يف مناخاتها من خالل )البيوت املحمية( اأ� )ال�شوب 

الزجاجية(؛ بل �قد تبذل ال�شركات �املوؤ�ش�شات العابرة للقارات حما�الت جادة 

اإىل اإنهاء احتكار الد�ل اال�شتوائية لهذا ال�شنف من ال�شلع، �لذلك رمبا ن�شهد قريًبا 

عوملة االأنانا�س!!

اإبراهيم ال�شايف 

قيمة الوقت عند »�شبحي«

يف العدد 144 من جملة )الرتبية( كتب الدكتور تي�شري �شبحي من جامعة اخلليج 

العربي عن قيمة الوقت يف خامتة مقال له بعنوان: )لياقة عقلية.. ما الذي يحدث 

حللم موؤجل؟« فقال: 

•ملعرفة قيمة ال�شنة: ا�شاأل الطالب/الطالبة عن �شنة درا�شية خ�شرها/ 	
خ�شرتها.

•ملعرفة قيمة ال�شهر: ا�شاأل ال�شيدة التي �لدت طفاًل قبل موعد الوالدة فكان  	
طفاًل خداًجا!

•ملعرفة قيمة االأ�شبوع: ا�شاأل رئي�س حترير جريدة اأ�شبوعية. 	
•ملعرفة قيمة اليوم: ا�شاأل حمرر �شحيفة يومية. 	

•ملعرفة قيمة ال�شاعة: ا�شاأل االأحباء الذين ينتظر�ن اللقاء. 	
•ملعرفة قيمة الدقيقة: ا�شاأل ال�شخ�س الذي ��شل متاأخًرا اإىل املطار!. 	

•ملعرفة قيمة الثانية: ا�شاأل ال�شخ�س الذي تفادى حادًثا مميًتا يف رم�شة عني. 	
•ملعرفة قيمة اأجزاء الثانية: ا�شاأل اأحد العبي االألعاب االأ�ملبية. 	

�ختم مقاله بهذه الن�شيحة:

تذكر دائًما اأن االأم�س هو املا�شي، �الغد هو امل�شتقبل، �اليوم هو هبة اهلل، فلنعمل 

من اأجل احلا�شر �امل�شتقبل.

 �هكذا يجب اأن ن�شع اأمام اأعيننا اأن الوقت قيمة اليقدرها اإال من فقدها فاحر�س 

عليها فاأغلى ما يف احلياة هو الوقت.

مواقف با�شمة ل�شخ�شيات 

اأ�شاءت الدنيا

موقف لل�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل 

ير�ى اأن ال�شيخ ابن عثيمني كان ي�شتقل 

اإحدى �شيارات االأجرة يف م�شوار داخل 

مكة املكرمة، �يبد� اأن امل�شوار كان طويالً 

بالن�شبة لل�شائق فاأراد تبديد تعبه �اإرهاقه 

بـ )�شواليف( اأ� )درد�شة( مع الراكب كعادة 

�شائقي )التاك�شي(، �مل يكن يعرف ال�شيخ، 

فقال: ما تعرفنا على اال�شم يا �شيخ؟ فرد 

ال�شيخ بوقاره املعهود: حممد بن �شالح 

بن عثيمني، فردَّ ال�شائق: ت�شرفنا، �معك 

عبد العزيز بن باز، كان يح�شبه من الذين 

يحبون املزاح. فقال له ال�شيخ: ابن باز 

اأعمى.. كيف ي�شوق �شيارة؟ فرد ال�شائق: 

»ابن عثيمني يف جند، ��س اللي يجيبه 

هنا.. متزح معي اأنت؟« هنا �شحك ال�شيخ 

�اأفهمه اأنه بالفعل ابن عثيمني.

من دعابات االألباين �ابن باز �ابن عثيمني 

رحمهم اهلل

ير�ى اأن اأحد طلبة العلم ركب مع ال�شيخ 

االألباين رحمه اهلل يف �شيارته، �كان ال�شيخ 

يقود ب�شرعة، فقال له الطالب: خفِّف 

يا �شيخ؛ فاإن ال�شيخ ابن باز يرى اأن 

جتا�ز ال�شرعة يدخل يف اإلقاء النف�س اإىل 

التهلكة. فقال ال�شيخ االألباين: هذه فتوى 

من مل يجرب فن القيادة. فقال الطالب: 

هل اأخرب ال�شيخ ابن باز؟ قال ال�شيخ 

االألباين: اأخربه. فوجد الطالب فر�شة 

ذات يوم فاأخرب ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل 

مبا قاله ال�شيخ االألباين. ف�شحك ال�شيخ 

ابن باز �قال: هذه فتوى من مل يجرب 

دفع الديات.

ترجمة ال�شدحان لل�شيخ ابن باز
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جائزة عاملية يف 
�لرتجمة

ازدهرت احل�شارة االإ�شالمية يف الع�شور املتقدمة، �ناف�شت معظم احل�شارات 

املعا�شرة �تفوقت عليها؛ بل �امتدت جغرافيتها على م�شاحات �ا�شعة من العامل، 

�ما كان ذلك اإال باإقبال العلماء �املفكرين على التاأليف �الرتجمة �االقتبا�س، 

�برز مكت�شفون �خمرتعون �كتاب مهر�ا اأ�شماءهم يف �شجالت التاريخ، �تركوا 

ب�شماتهم �ا�شحة على خمتلف العلوم �املعارف، �ما زالت بع�س نظرياتهم 

ت�شكل اأ�شا�ًشا لكثري من العلوم احلديثة كالريا�شيات �الفيزياء �الكيمياء �علوم 

الطب �ال�شيدلة �علم االجتماع �غريها.

�ا�شتلهمت قيادتنا هذا النهج العلمي الإعادة البعث احل�شاري، �ال�شتعادة د�ر 

االأمة يف �شياغة الفكر االإن�شاين ��شناعة التاريخ احلديث �فق مقومات علمية 

�ثقافية �اأخالقية، �راأت هذه القيادة ـ متمثلة يف خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ـ اأن العلم هو ��شيلة االأمة للحاق بركب التقدم 

�ا�شتعادة هيبتها ��شطوتها كاأمة موؤثرة �ذات ريادة يف التطور احل�شاري، 

�اأدركت اأن التبادل املعريف �التالقح الثقايف �شيحقق هذه االأهداف، �لذلك فقد 

متثلت اأهم املبادرات يف هذا املجال يف جائزة خادم احلرمني ال�شريفني العاملية 

للرتجمة يف د�رتها الثانية لعام 2008م، �هي جائزة يتناف�س فيها امل�شاركون من 

ا ـ على فر�ع خم�شة ت�شتهدف تن�شيط  خمتلف د�ل العامل ـ حمليًّا �اإقليميًّا �د�ليًّ

�تفعيل حركة الرتجمة بغر�س نقل املعرفة من �اإىل اللغة العربية، �ذلك دعًما 

لنوافذ احلوار �قنواته بني الثقافات �احل�شارات االإن�شانية، �حتقيًقا لالإفادة 

من معطيات العلوم النظرية �التجريبية �تبادل الر�ؤى �االأفكار �املعلومات 

�االكت�شافات من اأجل ترقية احلياة املعا�شرة، �تقوية اأطر االت�شال �التوا�شل 

�العالقات بني ال�شعوب يف جمتمعات اآمنة �متاآلفة �متجان�شة �متحابة ياأخذ 

بع�شها من بع�س، �يدعم بع�شها بع�ًشا.

� تدل هذه اجلائزة على ُبعد نظرة القيادة ال�شعودية �قراءتها املتعمقة الإرثنا 

الثقايف �القيمي �ربطه مب�شتقبل ال�شعوب �حاجاتها �تطلعاتها، �تعدُّ تاأكيًدا 

لهوية االأمة �قدرتها على امل�شاركة يف النمو احل�شاري، �ت�شمل فر�ع اجلائزة: 

الرتجمة جلهود املوؤ�ش�شات �الهيئات، الرتجمة يف االإن�شانيات �العلوم االجتماعية 

من اللغة العربية اإىل اللغات االأخرى �العك�س، ترجمة العلوم الطبيعية من اللغة 

العربية اإىل اللغات االأخرى �العك�س.

التحرير

قمي�س الكرتوين يراقب �شحتك!!

اأ�شبحت للقمي�س فوائد اأخرى اأحدثها 

التطور العلمي �التكنولوجي املعا�شر، 

فباإمكان ما يعرف بالقمي�س االإلكرت�ين االآن 

اأن ي�شرف على �شحة �شاحبه �ي�شجل ما 

يطراأ عليها من تغريات ،��شيكون بو�شع 

الطبيب اخلا�س اأن يراقب العمليات 

البيولوجية احل�شا�شة ملري�شه، مثل معدل 

�شربات القلب �معدل ال�شهيق �الزفري 

يف عملية التنف�س، بعد اأن ي�شجلها ذلك 

القمي�س �ميررها اإىل كمبيوتر �شغري 

بحجم اليد، مثبت على حزام املري�س. 

�تنتقل املعلومات امل�شجلة اإىل موقع 

ماأمون يف �شبكة االإنرتنت حيث يجري 

حتليلها �حتويلها اإىل الطبيب اخلا�س 

�اإنذاره باأي تغري �شحي. �ال يزيد �زن 

هذا القمي�س عن �زن مثيلة االعتيادي؛ 

لكنه يحتوي على �شتة اأجهزة ح�شا�شة 

�شغرية تتوزع بني الرقبة �احلزام. 

�يرى موؤ�ش�س ال�شركة اأندر� بيهار اأن 

املعلومات املهمة التي ت�شجل عرب القمي�س 

�شتعني االأطباء على الت�شخي�س الدقيق 

�ال�شريع حلالة املري�س اإذ اأن املعطيات 

ت�شّجل على مدار الـ 24 �شاعة.�يقول 

م�شنعو النموذج االأ�يل للقمي�س املوعود 

اإن باالإمكان لب�س هذا القمي�س اأثناء العمل 

اأ� لعب الريا�شة اأ� النوم؛ بل يف كل مكان 

�لطب تبحث مع وفد �جلر�حني �لكنديني جمالت 

�لتدريب بعد �لتخرح

بحثت كلية الطب مع �فد الهيئة امللكية 

الأطباء اجلراحة الكنديني اأ�جه �جماالت 

التدريب بعد التخرج باالإ�شافة اإىل تدريب 

الزماالت العامة �الفرعية �ذلك على 

هام�س زيارة الوفد للهيئة ال�شعودية 

للتخ�ش�شات ال�شحية خالل ال�شهر 

املا�شي التي اطلع خاللها على ن�شاط 

البورد ال�شعودي �بحث اإمكانية التعا�ن 

امل�شرتك بني الطرفني.ذكر ذلك لـ )نب�س 

اجلامعة( الدكتور اإبراهيم العلوان 

العميد امل�شارك لل�شوؤ�ن االأكادميية 

بالكلية �رئي�س جلنة الغدد ال�شماء 

بالهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية، 

�قال اإن الكلية ح�شرت اللقاء التعا�ين 

مع �فد الهيئة امللكية الأطباء اجلراحة 

الكنديني الذي عقد بناء على دعوة من 

�زارة التعليم العايل من اأجل بحث �شبل 

التعا�ن امل�شرتك يف التخ�ش�شات الطبية 

كافة مو�شًحا اأن اللقاء خرج بعدد من 

التو�شيات التي تعزز جماالت التعا�ن 

�التبادل االأكادميي بني اجلامعات �الهيئة 

امللكية الكندية.�تابع منوها اإىل اأن الوفد 

الزائر دعا احل�شور اإىل امل�شاركة يف 

املوؤمتر ال�شنوي للكلية امللكية للجراحني 

الكنديني يف ال�شيف القادم.

�صاب يع�ض �أباه �نت�صار� لكلبه
»�شاب ع�سَّ كلًبا انتقاًما الأبيه« لي�س خرًبا، 

�لكن: »�شاب ع�سَّ �الده انت�شاًرا لكلبه« 

فهذا هو اخلرب.. �ذلك على ن�شق )القاعدة 

ال�شحفية( املعر�فة التي يدر�شها طالب 

ال�شحافة باأق�شام االإعالم: )كلب ع�س 

رجاًل لي�س خرًبا، �اإمنا اخلرب: رجل 

ع�سَّ كلًبا(... فمن الدار البي�شاء اأفادت 

م�شادر �شحافية اأن عجوًزا يف ال�شبعني 

من عمره تفاجاأ بابنه الذي يبلغ من العمر 

25 عاًما يهجم عليه ب�شرا�شة منر جائع 

ه بوح�شية، اأخرج  فاغًرا فاُه �يع�شُّ

اأ�شنانه �هي تقطر دًما �عليها قطعة 

من حلم خد �الده الذي كاد اأن ي�شقط 

مغ�شًيا عليه لوال اأن اأ�شعفوه �نقلوه على 

عجل اإىل ق�شم االإنعا�س باأحد امل�شت�شفيات 

االإقليمية. كان �فاء االبن لكلبه اأقوى 

من عاطفة البنوة، �من حبه �تقديره 

الأبيه، �مل يكن ذلك  غريًبا يف زمن تقوى 

فيه �شعارات: »الرفق باحليوان« التي 

تتوازى معها يف القوة نف�شها �شعارات: 

»اإغما�س العني عن جوعى الب�شر 

مالعب كرة قدم 

للطالب

تعاقدت عمادة �شوؤ�ن الطالب باجلامعة 

مع عدة مالعب ريا�شية لكرة القدم 

�ذلك يف اإطــــار خطتها لتنفيـــذ براجمها 

�اأن�شطتها الريا�شيــــة التي تعد ا�شتثماًرا 

الأ�قات فراغ الطالب مما ي�شــــــاعد 

يف بنــــاء �شخ�شيــــة متوازنة للطالب 

�ي�شهم يف تنمية ميوله �مهاراته يف هذا 

املجـــــال.

ذكر ذلك لـ )نب�س اجلامعة( مدير �شوؤ�ن 

الطالب بالكلية �قال اإن االإدارة ت�شعى 

اإىل تنفيذ خطة الن�شاط الريا�شي �خا�شة 

يف كرة القدم حتت اإ�شراف مدربني 

حمرتفني يف اأندية ريا�شية كبرية م�شرًيا 

اإىل اال�شتمرار يف تن�شيق الن�شاطات 

�الفعاليات التي �شتتطور باإذن اهلل 

م�شتقباًل �تتو�شع ا�شتعداًدا للم�شاركة 

يف البطوالت �املناف�شات الريا�شية التي 

تقام على م�شتوى اجلامعات املحلية 

�اخلليجية

�اأ��شح اأن اجلامعة ت�شعى �شمن خطتها 

الرامية اإىل  تعميق التوا�شل بني الطالب 

�تنمية مهاراتهم االإبداعية اإىل تر�شيخ 

مبداأ االرتقاء بالن�شاطات الطالبية 

الريا�شية �االجتماعية �العلمية، �ذلك 

ما �شوف يعود عليهم بالفائدة من حيث 

حت�شيلهم العلمي. 

�فقرائهم يف العامل الثالث اأ� الرابع«... يبد� اأن االبن اأ�شرٌي اإىل حدِّ اال�شت�شالم ملثل 

هذه ال�شعارات التي ترفق باحليوان؛ �ليذهب االإن�شان العاجز ـ �اإن كان اأًبا ـ اإىل 

املقربة. اعتداء االأب على الكلب املدلل اأثار حفيظة االبن �حنقه، �اأدخله �شمن 

ع�شابة )م�شا�شي الدماء(.االأب ال�شحية ـ كما ذكرت امل�شادر ـ حا�ل الدفاع عن 

نف�شه من هجوم كا�شح خطط له كلب ابنه فت�شبب يف اأذاه، �لكنه مل يتوقع اأن يتبادل 

الكلب �االبن االأد�ار �الطباع �الفطرة، فيقع فري�شة لع�شات م�شعورة من طرف 

ابنه بعدما اأفلت من الكلب.. الذ االبن بالفرار؛ الأنه ـ �فق تقارير امل�شادر االأمنية ـ 

�اقع يف قاع املحظور من خمدرات �خمور �اأقرا�س هلو�شة ��شلوكيات �شريرة.

مو�صوعة 

�إلكرتونية لل�صعر

�شدرت عن موؤ�ش�شة را�شد اآل مكتوم اأ�شخم 

مو�شوعة �شعرية اإلكرت�نية حتت م�شمى: 

»مو�شوعة ال�شعر العربي« حتوي ما يربو 

على ثالثة ماليني �ن�شف املليون بيت من 

ال�شعر الأكرث من ثالثة اآالف �شاعر عربي 

من الع�شر اجلاهلي �الع�شر االإ�شالمي 

مر�ًرا بالع�شور: االأموي �العبا�شي 

�االأيوبي �العثماين �الفاطمي �اململوكي 

�حتى ع�شرنا احلا�شر.�تقع املو�شوعة 

يف 676 األف �شفحة �حتوي 591 كتاًبا 

اأدبيًّا � 4 معاجم �شعرية � 36 ت�شجياًل 

ا لق�شائد �شعرية ذائعة ال�شيت،  �شوتيًّ

ا لل�شري  �بجانب ذلك فاإنها حتوي عر�شً

الذاتية �االأعمال ال�شعرية ل�شعراء 

الع�شور املذكورة.�مت توزيع املو�شوعة 

�شمن فعاليات مهرجان دبي الد�يل لل�شعر 

مب�شاركة اأكرث من 100 �شاعر ميثلون 

اأكرث من 45 د�لة.

�زمان. بينما يو�شح مكت�شفه اأن باالإمكان 

مالحظة ما يجري اأثناء العمل يف ظر�ف 

يغلب عليها ال�شغط ال�شديد �التوتر، 

�لي�س فقط يف البيت اأ� يف العيادة حيث 

تكون احلال اأكرث ا�شرتخاء

موؤمترجمعية طب وجر�حة �ل�صدر 

نظمت اجلمعية ال�شعودية لطب �جراحة ال�شدر حتت رعاية رئي�شها الفخري 

�شاحب ال�شمو االأمري �شلطان بن حممد بن �شعود الكبري يف الع�شرين من �شهر ربيع 

االأ�ل املن�شرم 1430هـ موؤمترها ال�شنوي ال�شابع �امللتقى ال�شنوي الثامن ملر�س 

الربو الذي تنظمه ال�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني �الند�ة العلمية االأ�ىل 

لكر�شي الربو.�افتتح هذه الفعاليات معايل املدير العام التنفيذي لل�شوؤ�ن ال�شحية 

باحلر�س الوطني � مدير جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية الدكتور 

بندر القنا�ي �معايل مدير جامعة امللك �شعود االأ�شتاذ الدكتور عبد اهلل العثمان.

�ت�شمن برنامج االفتتاح كلمة لرئي�س اجلمعية االأ�شتاذ الدكتور حممد احلجاج، 

�كلمة للجنة العلمية األقاها الدكتور حممد املعمري، �كلمة ملعايل املدير التنفيذي 

العام لل�شوؤ�ن ال�شحية باحلر�س الوطني ثم كلمة ملعايل مدير جامعة امللك �شعود، 

�يف نهاية الربنامج مت افتتاح املعر�س امل�شاحب للموؤمتر.
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