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مركز الملك سلمان لإلغاثة

مواقف إنسانية

أزمـات وكوارث
مركز دولي لمجتمعات تعاني
ٍ

ولــي العهـد يـوجــه بعـــالج حــاالت إنسانيـة

التحرير

مـحـمـــد اجلـــــــربـــــــــــــــــــــــا
روان النــويـــــ�صــــــــــــــــــــــــــر
رائـــــــــــــــــــــد املنـــقـــــــــــــــور
املحررون طالب وطالبات

�أنـــوار حممــــد املطيــــــــــــري
�أروى ح�ســـــــــن الرويلــــــــــــي
�سليمان عبدالعزيز �أبامنـــــي
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أقــربــــاء المـرابـطــيــــــــــــن

الطالب والطالبات يرسمون الوطن بالكلمـات

أياد على الزناد وأخرى على القلم والمداد
ٍ

تخصصاتنـا وخبراتـنــا لرفعـة شـأنــك يـا وطــن

ســـارعــــي للــمـــجـــــــــــد
ومـسـيـرة الـعــــــز ماضية

مركز الملك سلمان لإلغــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز دولي رائد إلغاثة المجتمعات التــــــــــــ

مركز سعودي دويل مخصص لألعمال اإلغاثية
واإلنسانية الدولية أُنشئ يف  1436/7/24هـ
بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ،ويعمل عرب مجموعة من الربامج
املصممة وفق أحدث النماذج العاملية لكي
يكون امتدادا ً للدور الحيوي الذي لعبته
برامج اإلغاثة والعون التي تقدمها اململكة
العربية السعودية للمجتمعات املنكوبة
وذلك ملساعدتها ورفع معاناتها لتعيش
حياة كريمة.

الملك في حفل االفتتاح:

انطالقا ً من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف التي
توجب إغاثة امللهوف ومساعدة املحتاج ،واملحافظة
عىل حياة اإلنسان وكرامته وصحته ،وامتدادا ً للدور
اإلنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العاملية
يف هذا املجال:
فإننا نعلن تأسيس ووضع حجر األساس لهذا املركز
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الذي سيكون مخصصا ً لإلغاثة واألعمال اإلنسانية،
ومركزا ً دوليا ً رائدا ً إلغاثة املجتمعات التي ُتعاني من
الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش
حياة كريمة ،وإننا بهذه املناسبة ُنعلن عن تخصيص
مليار ريال لألعمال اإلغاثية واإلنسانية لهذا املركز،
إضافة إىل ما سبق أن وجّ هنا به من تخصيص ما
يتجاوز مليار ريال استجابة لالحتياجات اإلنسانية
واإلغاثية للشعب اليمني الشقيق .
وسيكون هدفنا ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا
املركز قائما ً عىل ال ُبعْد اإلنساني بعيدا ً عن أي دوافع
أخرى ،بالتعاون مع املؤسسات والهيئات اإلغاثية
الدولية املعتمدة ،وحرصا ً منا عىل إخواننا يف اليمن
الشقيق ،ويف إطار عملية إعادة األمل؛ فسيُويل املركز
أقىص درجات االهتمام والرعاية لالحتياجات اإلنسانية
واإلغاثية للشعب اليمني العزيز عىل قلوبنا جميعاً...
ونسأل الله للجميع التوفيق والنجاح  ،وأن يحفظ
لبالدنا وأمتنا العربية واإلسالمية األمن واالستقرار،
وأن يسود السالم كافة أرجاء املعمورة.
الرؤية:
أن يكون مركزا ً رائدا ً لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،
وينقل قيمنا إىل العالم.

الرسالة:
إدارة وتنسيق العمل اإلغاثي دوليًّا بما يضمن تقديم
الدعم للفئات املترضرة بما اليتعارض مع املصالح
الوطنية.
األهداف االستراتيجية:

أوال :التنظيم

•بناء مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية باعتباره مؤسسة تتميز بالفاعلية
واملرونة والنشاط.
•بناء فريق من املوظفني املتميزين باألداء العايل
واملهنية والخربة.

ثانيا :األعمال اإلغاثية واإلنسانية

•تقديم مساعدات اململكة العربية السعودية
اإلنسانية واإلغاثية للخارج.
•تطوير الرشاكات مع املنظمات الرائدة يف العمل
اإلنساني.
•تطوير آلية فعالة تضمن االستجابة الرسيعة
للتعامل مع األزمات اإلنسانية.
•زيادة آثر املساعدات املقدمة من اململكة العربية
السعودية بهدف استدامتها من خالل تحسني
عمليات اإلرشاف واملتابعة والتقييم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاثة واألعمال اإلنسانية

ـــــــــــــــــــــي تُعاني وطأة الكوارث واألزمات

ثالثا :عوامل التمكني

•استقطاب املتطوعني وتأهيلهم للمشاركة يف
جهود اإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
•إنشاء نماذج فعالة لجمع التربعات.
•بناء شبكة قوية من الداعمني واملتربعني.

برنامج توزيع التمور
ويعد برنامج توزيع التمور أحد برامج املركز اإلنسانية
حيث قام بتوزيع سبعة آالف طن من التمور إىل مستحقيها
حول العالم خالل العام الحايل ،وذلك ضمن مساهمة
اململكة لعام 2017م لربنامج الغذاء العاملي .وينفذ
املركز هذا الربنامج املهم للعام الثاني بمشاركة وزارات
الخارجية ،املالية ،البيئة واملياه والزراعة .وتصل التمور
خالل هذا العام إىل  30دولة يف قارات آسيا وأفريقيا

وأوروبا وأمريكا الجنوبية ،وقدمت اململكة عرب مركز امللك
سلمان لإلغاثة خالل العام املايض 2015م 2016 /م
تمور إىل  25دولة يف العالم.
اإلغاثة العاجلة
يعتمد املركز عىل مرتكزات وخطط أساسية يف تقديمه
لإلغاثة العاجلة ملختلف الدول املنكوبة من خالل:
•إعداد خطط االستجابة الخاصة باملساعدات (الغذاء
 اإليواء) املبنية عىل تحديد االحتياجات بالتنسيقمع اإلدارات املعنية يف املركز والرشكاء املنفذين يف
امليدان واملعتمدين لدى املركز.
•تجهيز مشاريع إغاثة عاجلة للدول املختارة من
قبل املركز بالتعاون مع الرشكاء املعتمدين ،بناء
عىل مؤرش املركز يف خطة االستجابة.

•اإلرشاف عىل متابعة مشاريع اإلغاثة العاجلة
للمركز يف مجايل الغذاء واإليواء يف الدول املختارة
ومناطق الكوارث واألزمات بالتعاون مع الرشكاء
املعتمدين والسلطات املحلية.
•اإلرشاف وإدارة مراكز اإليواء ،أو بالتنسيق مع
الرشكاء.
•إعداد خطط توزيع املساعدات الغذائية واإلرشاف
عليها مع الرشكاء.
•العمل عىل توفري االحتياجات اللوجيستية لفرق
التدخل الرسيع يف الدول املعنية ،وبالتنسيق مع
إدارات املركز األخرى.
•اإلرشاف عىل إيصال مساعدات التمور املخصصة
لربنامج الغذاء العاملي واملساعدات الحكومية من
مساهمة اململكة.
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أبعاد إنـسانية لصاحب السمو الملكـــــــــــــــــــــــ

تبرعات سخية للجمعيـــــــــــــــــــــ
اهتمامات ومبادرات مؤسسة مسك الخيرية
استمرارا لنهج والده يف مجال العمل الخريي واإلنساني ،بادر صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان ويل العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإنشاء مؤسسة
"مسك الخريية" ،وترتكز مجاالت اهتمامها يف الثقافة ،واإلعالم ،والتعليم .وتتوىل تنفيذ عدد
من املبادرات تشمل:

 50مليون لصندوق التكافل
بالقوات المسلحة
تربع صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان ويل العهد النائب
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ خمسني مليون
ريال لصندوق التكافل بالقوات املسلحة وبرنامج خالفة الغازي.
أعلن ذلك مدير عام صناديق التكافل يف القوات املسلحة اللواء
الدكتور محمد بن عبدالرحمن السعدان.
وينفذ صندوق التكافل برنامج خالفة الغازي الذي يقوم عىل
خالفة املرابطني يف أرسهم وعوائلهم يف توفري االحتياجات اليومية
لهم والخدمات التي يحتاجون إليها ،ودعمهم ماليا ً ونفسيا ً ومعنوياً،
وإنهاء جميع اإلجراءت املتعلقة برب األرسة مع الجهات ذات العالقة.

و 20مليون إلطالق السجناء
تربع ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان بـ  20مليون
ريال سعودي من أصل  102مليون ريال لحملة أطلق السجناء يف
رمضان ،بما يوازي تقريبا  %20من إجمايل قيمة التربعات ،وبلغ
إجمايل عدد السجناء الذين ساهم سموه يف إخراجهم  1414سجينًا
يف كافة مناطق اململكة .وفق "العربية نت"
ويعترب تربع ويل العهد هو األعىل لهذه الحملة ،وتم توزيع التربعات
عىل أغلب املناطق ،و ُت ِّ
بي التفاصيل أن سموه تربع بمليوني ريال
لحملة "تفريج كربة" التي تستهدف إطالق رساح سجناء منطقة
جازان من ذوي املطالبات املالية ،وبمبلغ  11مليون ريال لحملة
إطالق رساح سجناء عسري ونجران والحدود الشمالية من ذوي
االحتياجات الخاصة واملطالبات املادية.
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 81مليون ريال للجمعيات الخيرية
ظل صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد يتفاعل
مع برامج ومتطلبات الجمعيات الخريية
يف مختلف مناطق اململكة ،وقد كانت له
مساهمات ثرية يف دعم أنشطتها ومرشوعاتها،
وقد شمل دعمه الجمعيات التالية:
 23مليون للرياض
بتوجيه من نائب خادم الحرمني الرشيفني
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،تلقت الجمعيات
الخريية يف منطقة الرياض دعما ً بمبلغ
(  ) 23مليون ريال من حسابه الخاص،
وذلك ضمن مرشوع «دعم صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
للجمعيات الخريية يف جميع مناطق اململكة».
وقد ُنفذ املرشوع الخريي إيمانا ً من سموه
بأهمية دور الجمعيات الخريية يف بناء وتمكني
أفراد املجتمع ،وتعزيز األثر االجتماعي للقطاع
غري الربحي وزيادة مساهمته ،عرب دعم
املرشوعات والربامج ذات األثر االجتماعي.
وقد أوىف هذا الدعم الخريي بمتطلبات
( )11680مستفيدا ومستفيدة من خالل
 14جمعية خريية بمنطقة الرياض شملت

سبع فئات هي :رعاية األيتام وذوي اإلعاقة
ومرىض الرسطان ومتالزمة داون واألرامل
واملطلقات والشباب والفتيات املقبلني عىل
الزواج واألرس املتعففة واملحتاجة.
ووفقا ً لتوجيه سموه نفذ مكتبه الخاص
مرشوع «دعم صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات
الخريية» بما يحقق أعىل كفاءة ،وتطبيق
أفضل املعايري ،ويضمن تحقيق النتائج
املرجوة ،وتعظيم املنفعة ،من تخصيص
هذا املبلغ السخي للجمعيات الخريية ،حيث
تمت مناقشة وتحديد الربامج املدعومة،
لكل جمعية واالتفاق عىل أعداد املستفيدين
والتكلفة املادية لكل برنامج وفقا ً ألهداف
وبرامج كل جمعية.
 16مليون للشرقية
َت َبّع صاحب السمو امللكي األمري محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من
حسابه الخاص ،بمبلغ  16مليون ريال
للجمعيات الخريية يف املنطقة الرشقية،
وذلك استكماال ً لدعم سموه املقدم
ضمن مرشوع «دعم
للجمعيات الخريية ِ
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ــــــــــــــــــــــــــي األمير محمد بن سلمان

ـــــــــــــات الخيرية بالمملكة
صاحب السمو امللكي األمري محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات
الخريية يف جميع مناطق اململكة».
و ُن ّفذ الدعم الخريي يف املنطقة
الرشقية من خالل مناقشة 10
جمعيات خريية يف املنطقة؛ لتحديد
الربامج املقدمة لرشائح متنوعة
للمجتمع ،وتحديد مبلغ الدعم
لكل جمعية بما يتناسب مع أعداد
املستفيدين ،علمًا بأن إجمايل عدد
املستفيدين بلغ  665.41مستفيدا ً
ومستفيدةَ ،ش ِملت سبع فئات؛
تضمنت رعاية األيتام ،وأصحاب
االحتياجات الخاصة ،ومرىض
الرسطان ،ومتالزمة داون ،والشباب
والشابات املقبلني عىل الزواج،
واألرس املتعففة واملحتاجة

 6مليون للمدينة المنورة
واصل ويل العهد السعودي حفظه
الله دعم الجمعيات الخريية يف جميع
املناطق ،ويف هذا اإلطار تربع بـمبلغ
 6ماليني ريال من حسابه الخاص
للجمعيات الخريية يف منطقة املدينة
املنورة ،وذلك استكماال ً للدعم املقدم
للجمعيات الخريية ضمن مرشوع
دعم األمري محمد بن سلمان بن عبد
العزيز للجمعيات الخريية يف جميع
مناطق السعودية.
و ُنفذ الدعم الخريي بمنطقة املدينة
املنورة من خالل مناقشة  4جمعيات
خريية يف املنطقة لتحديد الربامج
املقدمة لرشائح متنوعة من املجتمع،
وتحديد مبلغ الدعم لكل جمعية بما
يتناسب مع أعداد املستفيدين؛ وبلغ
إجمايل عدد املستفيدين من هذا الدعم
 4849مستفيدا ً ومستفيدة ،وشمل 6

د .فيصل الماجد

نبضـــات أكـاديـمــــي

فئات تضمنت رعاية األيتام ،والشباب
والفتيات املقبلني عىل الزواج ،واألرس
املحتاجة ،وذوي االحتياجات الخاصة،
واألرامل واملطلقات ،وكبار السن.
 5مليون لحائل
أعلن صاحب السمو امللكي األمري محمد
بن سلمان بن عبد العزيز ويل العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع ،عن تربعه بمبلغ ـ 5ماليني
ريال من حسابه الخاص ،للجمعيات
الخريية يف منطقة حائل ،ضمن مرشوعه
الخاص بدعم الجمعيات الخريية يف
مختلف املناطق.
و ُن ِّفذ هذا الدعم عرب  3جمعيات خريية
يف املنطقة ،واستفاد منه 4152
مستفي ًدا ومستفيدة ضمن فئات رعاية
األيتام والشباب والفتيات املقبلني عىل
الزواج وذوي االحتياجات الخاصة.
 15مليون لمكة المكرمة
قدم نائب خادم الحرمني الرشيفني ـ
حفظه الله ـ تربعا ً ماليا ً للجمعيات
الخريية يف منطقة مكة املكرمة بمبلغ
( )15مليون ريال ،من حساب سموه
الخاص ،استفاد منه ()14,914
مستفيدا ومستفيدة من خالل ()10
جمعيات خريية يف منطقة مكة املكرمة
شملت خمس فئات يف مجال رعاية
األيتام ومرىض الرسطان واألرامل
واملطلقات والشباب والشابات املقبلني
عىل الزواج واألرس املتعففة واملحتاجة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم
الخريي للجمعيات ضمن مرشوع
سموه بلغ 81مليون ريال استفادت
منه  6مناطق يف السعودية حتى نهاية
هذا األسبوع.

قيادة شامخة وشعب عظيم
اململكة العربية السعودية مهبط الوحي األمني ،أرض الحرمني الرشيفني ،وقبلة
املسلمني ،أرض مباركة َّ
تعطرت تربتها بدماء املخلصني من أبنائها الذين ساندوا املؤسس
اإلمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه يف توحيدها ،وتبلَّلت بدماء
َّ
وتمكنوا من تجفيف منابع اإلرهاب يف
شهدا ٍء سكبوها ذو َدا عن حياضها عىل الحدود،
الداخل ،إنها بالد الحزم والعزم وإعادة األمل .اململكة كيان استثنائي بني البلدان ،تتوىل
إدارته قيادة شامخة حكيمة ،يتالحم معها شعبٌ عظيم يتمتع بمشاعر وطنية عميقة
ودفاقة ،وخدمة اإلسالم واملسلمني ضمن أولويات القيادة ،فهي ال تبخل وال تدخر جه ًدا
وال ماال ً عىل أشقائها يف العقيدة واللسان ،بل وتسعى دائمًا يف حاجات مترضري الكوارث
واألزمات والحروب أينما كانوا بكل ثقلها املايل والعيني ،ويشهد التاريخ الحديث أنها
تمثل خط دفاع رئييس للذود عن األمة اإلسالمية وصيانة مقدساتها ،ومازالت تتصدر
كل القوائم لخدمة قضايا األمة.
احتفلنا يف  ٢٣سبتمرب املايض بسبعة وثمانني عامًا من املجد والفخر ،فاليوم
الوطني رمز اعتزازنا بذكرى خالدة وراسخة يف نفوس هذا الشعب األبي ،يف هذا اليوم
ودومًا يجب أن نحمد الله ـ َّ
جل يف عاله ـ عىل ما م َّن به علينا من نعم جزيلة ال تعد
وال تحىص ،ثم علينا استحضار مواقف الكفاح والتضحيات ،واستدعاء إنجازات من
استثمروا أفكارهم وأوقاتهم لنهضة الوطن ورقيه .إن أبناء الشعب السعودي قاطبة
أثبتوا للعالم أجمع تمسكهم بقيادتهم ،وبرهنوا عىل حبهم ألرضهم ،معدنهم األصيل
يظهر بجالء يف الشدائد إقناعًا للقايص والداني بأن املساومة عىل الوطن شديدة الوقع
عىل النفوس ،وليست من ديدنهم.
تم ُّر اململكة العربية السعودية اليوم بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
يحفظهما الله ،بمرحلة مرشقة من التغريات التي ستنقلنا إىل عرص جديد اقتصاديًّا
ومعرفيًّا ،مرورًا بربنامج التحول الوطني  2020وصوال إىل رؤية اململكة  ،2030عرص
يمثل فيه الشباب أهم العنارص األساسية للنهضة والتطور ،وتتنوع فيه املنتجات غري
النفطية وتزدهر لتسهم يف دعم عجلة االقتصاد ،إنه عرص معريف علمي يرتكز عىل
مراكز األبحاث واملدن العلمية ،وترتفع فيه معدالت توطني التقنية وما يرتبط بها من
صناعات ،لذا يجب أن نكون جميعًا جزءًا من مكوناته لنفخر بمنتجاته ،نعم يف هذا
اليوم ،يوم الوطن ،أشعر بالفرحة و الحبور و أنتيش بمشاعر الفخر و االعتزاز ،ولم
ال؟ فأنا من أبناء اململكة العربية السعودية.
املرشف العام عىل اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم
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أخبـــــــــــــــــار
فــي ذكــرى اليـوم الوطنــي معـالــي د .القـنــــاوي:

الوطـنـيــــة سـلـــوك ونـهـــــج حــضــــــاري

نبض الجامعة  -الرياض

رفع معايل املدير العام التنفيذي للشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني ،مدير جامعة امللك
سعود ابن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر
ابن عبداملحسن القناوي باسمه وباسم منسوبي
الشؤون الصحية والجامعة أسمى آيات التهاني
والتربيك إىل مقام خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولويل عهده صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
حفظهما الله بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني
السابع والثمانني لوطننا الغايل ،سائالً املوىل عز
وجل أن يحفظ بالدنا ويديم عليها نعمة األمن
واالستقرار..
وقال معاليه إن الوطنية كقيمة تتمثل بصورة
أساسية يف تعزيز االنتماء الوطني ،ويف تنمية
وتقوية الشعور بالوالء للوطن وقادته ،وهي ليست
شعارًا وال مراسم احتفائية؛ وإنما هي استشعار
للمواطن بدوره يف خدمة وتطوير مجتمعه ،والدفاع
عن وطنه من خالل أي ثغر يتواجد فيه ،سواء
يف مدرسته أو جامعته أو موقع عمله ،وكذلك
بتفانيه وحرصه عىل تطوير ذاته ،ورفع كفاءة
أدائه وإنجازه لإلسهام يف مجال التنمية العامة.
ونوه معاليه إىل أن الوطنية سلوك ونهج
حضاري يف الحياة اليومية ينعكس يف كيفية
التعامل اإليجابي مع األفراد ،وصيانة املمتلكات

العامة ،وإصحاح البيئة املحيطة.
جاء ذلك يف الترصيح الذي أدىل به معاليه
بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانني ،موضحً ا
أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو
يومنا الخالد الذي نحتفل به مفاخرين بصانع
هذه األمة ومؤسس كيانها الكبري امللك عبد العزيز
ـ طيب الله ثراه ـ ألنه اليوم الذي توحدت فيه
اململكة واستحقت اسمها الذي يليق بها ،ليستمر
البناء ،ويتواصل العطاء منذ ذلك التاريخ املشهود:
الخميس  21جمادى األوىل 1351هـ املوافق لألول
من امليزان يوم  23سبتمرب 1932م.
وأكد معاليه عىل تعاظم دور الشباب وطالب
الجامعات يف الذود عن الوطن ورفعة شأنه بالعلم
واملعرفة باعتبارهم الرشيحة األعرض يف املجتمع،
وحثهم عىل اكتساب املعلومة املتخصصة؛ السيما
يف املجال الصحي ،مع الحرص عىل تنمية وتطوير
مهاراتهم العلمية واملهنية والبحثية وتحويلها
إىل إبداع وإنجاز وابتكار ،تجاوبًا مع طموحات
والة أمرنا املبنية عىل تخطيط علمي ورؤى ثاقبة
تسترشف املستقبل بوعي وحكمة يف ظل التنافس
العاملي يف مختلف املجاالت العلمية واالقتصادية
والثقافية والتجارية والرياضية.
وأوضح معاليه أن الجامعة تستهدي يف
مسريتها األكاديمية والعلمية والبحثية بموجهات
رؤية اململكة  2030يف مجال التعليم الصحي،
وباألهداف االسرتاتيجية لربنامج التحول الوطني،

ولذلك فهي تحرص عىل تطوير مناهجها ،وترقية
أساليبها يف التعليم والتقويم ،وعىل تحسني البيئة
التعليمية املحفزة عىل اإلبداع وااالبتكار ،وكذلك عىل
استقطاب أعضاء هيئة التدريس والفنيني األكفاء
من أجل تعزيز القيم واملهارات أألساسية لطالبها
وطالباتها ،مع التوسع يف مناهج التعليم اإللكرتوني
وبرامج تدريبهم محليًّا ودوليًّا ،حتي يتخرجوا وهم
يملكون القدرة عىل املساهمة يف رفع كفاءة وفعالية
قطاع الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعالجي
من خالل تقنية املعلومات والتحول الرقمي ،وعىل
املشاركة يف تطوير الخدمات الصحية املقدمة
للمريض قبل التنويم ،ويف املستشفيات الرئيسية
(الطوارئ والعناية املركزة).
فخريجونا هم أملنا يف خدمة املرىض وفق القيم
السلوكية املستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ،وكذلك
يف تحسني نوعية الحياة واألداء الوظيفي لخدمات
الرعاية الصحية ،ويف تحقيق برنامج التوطني يف
كل القطاعات الصحية بمشيئة الله.
ودعا معايل مدير الجامعة يف ختام حديثه طالب
الجامعة إىل التمسك بعقيدتهم يف حياتهم العامة،
ويف مجال املمارسة املهنية بقطاعاتنا الصحية،
كما دعاهم إىل تعميق مشاعر االنتماء لوطنهم،
والوالء والتالحم مع قيادتهم التي تعمل عىل تنمية
الوطن وحمايته والذود عن ترابه ،باعتبار أن حب
الوطن وطاعة ويل األمر يدخالن يف صميم العقيدة
الصحيحة.
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انطباعات  ..اليوم الوطني

اليوم الوطني  ..فكر ووجدان
د .سعد بن عبدالعزيز املحرج

ُتطل علينا يف كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة ،وهذا
العام هو الذكرى ألـ ( ،)87التي ُتعيد إىل األذهان هذا
الحدث التاريخي الهام ،فاليوم األول من امليزان من عام
1352هـ ،هو ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية
السعودية تجعلنا أمام يوم تاريخي عظيم يفتخر به
كل العرب واملسلمني ألنه يُعيد لنا ذكرى توحيد اململكة
تحت راية التوحيد (ال اله إال الله محمد رسول الله) عىل
يد املؤسس األول والقائد الفذ املغفور له باذن الله امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  -طيب الله ثراه،
سبعة وثمانون عاما ً حافلة باإلنجازات عىل هذه األرض
الطيبة والتي وضع لبناتها األوىل امللك املؤسس وواصل
أبناؤه الربرة من بعده استكمال البنيان ومواصلة املسرية .
ولم تقترص جهود الدولة يف عهد امللك عبدالعزيز عىل البناء الداخيل بل سعت
إىل توثيق العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة ،فكانت سياسة اململكة
الخارجية مبنية عىل وضوح الهدف والثبات عىل املبدأ ومنارصة الحق انطالقا ً
من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي قامت عليه أركان هذه الدولة وهو
القاعدة التي انطلقت منها نهضتها وأمنها ورخاؤها .
لقد كان الهدف األسمى للملك عبدالعزيز خالل جهاده الطويل هو إقامة
رشيعة الله من منابعها الصافية كما وردت يف القرآن الكريم والسنة النبوية
الرشيفة وتراث السلف الصالح ،ولقد حقق هذا الهدف وجعله أساسا ً قامت
عليه دولته الفتية منذ أيامها األوىل وإىل يومنا هذا ،ويف تراثه الفكري من
الخطابات واألحاديث ما يعرب عن ذلك أصدق تعبري ،ومن ذلك قوله يرحمه
الله“ :إني أعتمد يف جميع أعمايل عىل الله وحده ال رشيك له ،أعتمد عليه يف
الرس والعالنية ،والظاهر والباطن ،وأن الله مسهل طريقنا العتمادنا عليه،
وإني اُجاهد إلعالء كلمة التوحيد والحرص عليها”.
ومُنذ تويل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،مقاليد الحُ كم،
فإنه ومن الحقائق الثابتة التي تفرض نفسها عند تقييم التجربة السعودية أن
اإلرادة القوية والعزيمة الصادقة والرغبة األكيدة يف دفع مسرية البناء والتقدم
هي سمة متميزة وبارزة لهذه الحقبة ،حيث تمثل مسرية اململكة مراحل ثرية
حافلة باإلنجازات التي تجسدت من ترسيخ أسس التطور يف البالد ،وبناء
قاعدة اقتصادية وطنية صلبة وضعتها يف مصاف القوى االقتصادية املنتجة
واملصدرة ،إضافة إىل تمكني اإلنسان السعودي من اللحاق بركب التطور يف
العالم بفضل ما تحقق يف اململكة من نهضة شاملة ،خاصة يف الجانب العلمي
والتعليمي ،وقد ساهمت تلك املكانة يف تفعيل دور اململكة يف املجموعة الدولية
سواء من خالل منظمة األمم املتحدة التي شاركت يف تأسيسها أو من خالل
املؤسسات الدولية املنبثقة عنها والهيئات واملنظمات الدولية األخرى.
وتأتي اململكة العربية السعودية يف مقدمة دول العالم من حيث نسبة ما
تقدمه من مساعدات إىل إجمايل الناتج الوطني ،و ُتعد اململكة يف مقدمة الدول
التي سارعت إلغاثة املترضرين من الكوارث الطبيعية والحروب األهلية التي
أصابت بعض الدول العربية واإلسالمية ،وما إنشاء مركز امللك سلمان لإلغاثة
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واألعمال اإلنسانية إال شاهدا ً عىل ذلك.
كما تشهد اململكة إنجازات حضارية وتنموية عىل كافة
األصعدة واملجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية ،إن ما تحقق للمملكة من تطور حضاري واقتصادي
وتعدد اإلنجازات من خالل املشاريع العمالقة يف القطاعات
املختلفة للدولة ،وعىل وجه الخصوص القطاع الصحي
الذي حظي بدعم واهتمام كبريين تمثل يف إنشاء العديد
من املستشفيات واملدن الطبية املتكاملة ،هو ما سيساهم
بإذن الله يف توفري الرعاية الصحية الكريمة للمواطن.
إن الدور الذي يقوم به القطاع الصحي بوزارة الحرس
الوطني منذ تأسيس اململكة ،يواكب ما اشتملت عليه رؤية
اململكة  ، 2030من حيث التخطيط للوفاء بما تتطلبه
مسرية العمل من تطوير مستمر ليحقق تطلّعات وآمال تلك الرؤية ،ويكون
قادرا ً عىل مواجهة التح ّديات؛ والعمل وفق معايري عالية من األداء والشفافية
واملُساءلة ،معتمدين يف ذلك عىل تميز األداء يف جميع أعمالنا ،ومستخدمني
أفضل التقنيات العاملية لتحقيق أعىل مستويات الرعاية يف جميع القطاعات.
إن يف حياة األمم والشعوب أياما ً هي من أنصع تاريخها ،ويومنا الوطني لبالدنا
الطاهرة تاريخ بأكمله إذ يجسد مسرية جهادية طويلة خاضها البطل املوحد
املغفور له بإذن الله امللك عبدالعزيز آل سعود  -طيب الله ثراه -ومعه أبطال
مجاهدون هم اآلباء واألجداد ،يف سبيل ترسيخ أركان هذا الكيان وتوحيده،
تحت راية واحدة وهي راية التوحيد ،ومثلما كان اليوم الوطني تتويجا ً ملسرية
الجهاد من أجل الوحدة والتوحيد ،فقد كان انطالقة ملسرية جهاد آخر ،جهاد
النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة ،كما أن اليوم الوطني يُعد فرصة لنغرس
يف نفوس النشء معاني الوفاء ألولئك األبطال الذين صنعوا هذا املجد لهذه
األمة فيشعروا بالفخر والعزة ،ونغرس يف نفوسهم تلك املبادئ واملعاني التي
قامت عليها هذه البالد ،ونعمّق يف روح الشباب معاني الحس الوطني واالنتماء
إىل هذه األمة حتى يستمر عطاء ذلك الغرس املبارك.
وال يسعنا يف هذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعا ً إال أن نرفع أسمى آيات
الشكر والعرفان لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ،ولصاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ويل
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – عىل ما يبذالنه
من جهود لرعاية وراحة املواطن ،ووضع بالدنا الغالية ضمن خريطة الدول
التي تاخذ بأساليب التقدم والرقي لرفعة شعبها.
والله نسأل األمن واألمان لهذا الوطن الغايل ،وأن يمد الله يف عمر راعي نهضتنا
خادم الحرمني الرشيفني ،وأن يشد أزره بويل عهده األمني حفظهما الله.
والله املوفق،،.
مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية
وزارة الحرس الوطني

انطباعات  ..اليوم الوطني

رؤية وطنية تقفز فوق الواقع االقتصادي
أ .عبدالله العماري
ً
َّ
يتجل
فضفاضا ،وإنما هو سلوك حضاري
الوطن ليس شعارًا
يوميًّا يف كل واجباتك ومسؤولياتك املنوطة بك فكريًّا وعلميًّا
وثقافيًّا وإنتاجيًّا واجتماعيًّا ،ويف تعامالتك مع اآلخرين يف أي
موقع ترتاده ،ويتأكد انتماؤك الشديد لوطنك يف االلتزام بالقوانني
والضوابط املنظمة لحركتك يف الحياة العامة ويف نشاطك
اليومي ،ذلك أن احرتام قيم العمل ،واملحافظة عىل امللكيات
العامة ،وصيانة موارد الدولة من اإلهدار والعبث؛ يمثل أعىل
درجات الوطنية ،فحبُّ الوطن ،والتفاني يف خدمته ،والغرية عىل
ترابه؛ يعلو عىل املصالح والتطلعات الخاصة أيًّا كانت ،وكل من
يتكاسل يف عمله ،أو يرتاخى يف إنتاجه أودروسه أو واجباته؛
فعليه أن ينظر داخل نفسه لريى أين يتجه (ثريمومرت) وطنيته.
لقد حلَّت علينا ذكرى اليوم الوطني  ٨٧مع رؤية وطنية
جديدة تحاول القفز فوق الواقع االقتصادي واالجتماعي املاثل ،من خالل إعادة
بناء الشخصية السعودية لتكون أكثر فهمًا واستيعابًا لتقلبات الحياة املعارصة،
ً
إدراكا ملتطلباتها يف ظل تعقيدات حركة االقتصاد والتجارة العاملية ،وتداخل
وأكثر
املصالح ،وتباين أهداف وغايات السياسة الدولية .إن رؤية اململكة  2030تخطط
إلرشاك كل القطاعات اإلنتاجية والخدمية يف دعم اقتصادنا الوطني يف إطار الخطة
العامة لتنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد عىل النفط فقط يف تغذية الخزينة العامة،
وتحفيزه عىل استغالل كل ثرواتنا الوطنية املتاحة واستثمارها لتنمية ذاته ،ولدعم
االقتصاد الوطني الكيل.

وركزت الرؤية عىل العديد من األهداف االسرتاتيجية الرامية
إىل االستثمار بشكل أسايس يف مواردنا البرشية باعتبارها
عمود التطور وركيزة النهضة ،ولذا كان التوسع يف املؤسسات
التعليمية والعلمية والبحثية لتخريج أجيال متميزة أكاديميًّا
وعلميًّا ،وتملك زمام املبادرة يف دعم عمليات اإلنتاج واإلبداع
واالبتكار ،بجانب التوسع يف القطاع الصحي عىل املستويني
األفقي والرأيس ،وتعزيز كفاءته لتقديم رعاية صحية عالية
الجودة يف شقيها العالجي والوقائي.
ً
أوجد لنا امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله وطنا متكامل
األركان ،واضح املنهج والسياسة ،ولذا علينا املحافظة عليه
وحمايته من كل املخاطر والتهديدات ،ونشعر اآلن بطمأنينة
كاملة وخالصة عىل أمننا واستقرارنا تحت قيادة خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وويل عهده صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان الذي يشارك يف توجيه دفة السفينة بكفاءة عالية ،وبتخطيط
علمي يسترشف املستقبل برؤية صائبة ومتعمقة ..وبهذه املناسبة نحيي قيادتنا،
ونرفع أكفنا بالدعاء لله جل وعال أن يحفظها لنا ،ويعينها عىل دورها يف صيانة الوطن،
ويوفقها يف ريادتها لألمة العربية واإلسالمية ،ونحيي أيضًا أبناء الشعب السعودي
قاطبة بهذه الذكرى املجيدة.
مدير عام التشغيل بالشؤون الصحية
وزارة الحرس الوطني
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انطباعات  ..اليوم الوطني

تأكيد للهوية الوطنية والوالء للوطن
أ .د .يوسف بن عبدالله العيىس

تم ُّر علينا ذكرى اليوم الوطني  87ونحن نسعى إىل
تأكيد هويتنا الوطنية ووالئنا للوطن عرب خطط وبرامج
للتنمية املستدامة ،سنحققها بإذن الله بالتعليم والتأهيل
والتدريب وتوسيع مظلة البحث العلمي ،وباستنهاض
قطاعاتنا األهلية والحكومية لتساهم يف تعزيز قوة اقتصادنا
الوطني ،من خالل رؤية حديثه تستهدف تنويع مصادره
وتطوير مرشوعاته ،وهي ليست مجرَّد استدعا ٍء مللحمة
ٌ
استرشاف ملستقب ٍل زاه ٍر يعتمد
التأسيس والتوحيد؛ وإنما
عىل تحريك اقتصادنا الوطني وتنشيطه دون االعتماد
عىل مصد ٍر نقديٍّ واحد ،ووصوال ً إىل هذه الغاية اعتمدت
رؤية اململكة  2030عىل رضورة استثمار مواردنا البرشية
وثرواتنا الطبيعية ومصادر الطاقة املستدامة يف تعزيز
إجمايل الناتج املحيل ،ويف تنمية اإليرادات غري النفطية .وقد اختطت هذه الرؤية
بدائل عديدة للمحافظة عىل تماسك اقتصادنا الوطني ،وح َّددت برامج طموحة
لتحقيق التحوُّل الوطني املنشود.
وإذ نحتفل اآلن بذكرى اليوم الوطني  87تحفزنا رؤية اململكة  2030عىل
تحقيق أهداف اسرتاتيجية يف كل قطاعات الدولة؛ خاصة يف مجايل التعليم
ً
تحقيقا ألهداف برنامج التحول الوطني .وتتمثل بعض أهداف هذين
والصحة
القطاعني عىل سبيل املثال يف :التوسع يف برامج التوطني وتدريب الكفاءات
الوطنية محليًّا وعامليًّا ،تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم ،تعزيز
القيم واملهارات األساسية للطالب والطالبات ،تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية
متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل ،تحسني البيئة التعليمية املحفزة
عىل اإلبداع واإلبتكار وغريها .هذا يف مجال التعليم ،أما يف مجال الصحة فقد
تضمنت أهداف التحول الوطني :تحسني كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية

من خالل تقنية املعلومات والتحول الرقمي ،تقديم رعاية
صحية متطورة بشقيها العالجي والوقائي ،تطوير الجودة
وسالمة املرىض وترقية مهارات مقدمي الخدمة ،زيادة
جاذبية العمل يف قطاع التمريض والتخصصات الطبية
املساعدة كخيار مهني مفضل وغريها من األهداف القيمة
األخرى.
ذكرى اليوم الوطني تمثل هذه املرة إطاللة جديدة عىل
مستقبل حافل باإلنجازات يف كل مناشط الحياة ،رغم ما
يحيط باململكة من مهددات تستهدف أمنها واستقرارها،
ذلك أن رؤية اململكة تستنفر كل طاقاتنا ألجل املحافظة
عىل تماسك كيان الوطن وتأكيد هويته كما أراد له امللك
عبدالعزيز رحمه الله ،وألجل صيانة منجزاته التي حققها
أبناؤه الربرة من بعده رحمهم الله ،إىل أن تسلم الراية خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ليواصل مسرية البناء والتطوير ،وليتوىل
قيادة األمة العربية واإلسالمية يف ظل ما يعصف بها من مخاطر ومهددات،
مسنو ًدا بعضده ويل العهد ،صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان الذي
يضع مصلحة الوطن واملواطن السعودي نصب عينيه ،مستعينًا عىل تنفيذ
رؤيته بأكاديميني وعلماء متخصصني ،وبرجال أعمال تدفعهم غريتهم الوطنية
إىل التفاعل مع رؤية اململكة .2030
وبهذه املناسبة العزيزة يرسنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتربيكات
لقيادتنا الحكيمة ،سائلني الله سبحانه وتعاىل أن يحفظ بالدنا ،ويديم عليها
أمنها واستقرارها.
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

قائد أهدى لنا وطن ًا
ٌ
د .عبداملجيد العبدالكريم

إن احتفاء الجامعة بمرور  87عامًا
عىل نشأة هذا الكيان يهيء لطالبها
وطالباتها فرصة االطالع عىل حجم
مجاهدات وتضحيات قائد عظيم أهدى
لنا وطنًا متكامل البناء واألركان ،وإحياء
ذكرى هذا اليوم املجيدُ ،تشكل وقفة
لتعزيز قيم االنتماء الوطني ،ولتعميق
مشاعر الوالء والوفاء لقيادتنا الحكيمة
ممثلة يف خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده
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صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع حفظهما الله.
وترتبط ذكرى اليوم الوطني لهذا
العام برؤية اململكة  2030التي
تستهدف تنمية واستثمار كل مواردنا
البرشية وثرواتنا الطبيعية لدعم الناتج
املحيل ،بجانب إرشاك قطاعات الدولة
ومؤسساتها اإلنتاجية والخدمية يف
تحمل مسؤولياتها الوطنية يف إرفاد
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وتغذية الخزينة العامة ،بجانب التوسع
يف برامج التوطني ،والعمل عىل رفع
كفاءة أبنائنا وبناتنا وتنمية خرباتهم
ومهاراتهم العلمية والعملية يف مجال
املمارسة املهنية.
وبهذه املناسبة نرفع أسمى آيات الشكر
والعرفان لخادم الحرمني الرشيفني،
ولويل عهده األمني رعاهما الله.
وكيل الجامعة للدراسات العليا

انطباعات  ..اليوم الوطني

اليوم الوطني ..ورؤية اقتصادية حديثة
أ.د .محمد بن سعد املعمري
االحتفال باليوم الوطني تجديد ملشاعر
الفخر واالعتزاز ملواطنى هذه البالد
الطاهرة بما يحمله من معاني أوارص
املحبة وقيم الرتابط املتينة بني الشعب
وقائده ،فاملالحم البطولية التي قادها
املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود – غفر الله له  -لتوحيد هذه
البالد تع ُّد إنجا ًزا تاريخيًا يستحق الثناء
واإلشادة ،وذلك ملا تحقق عىل يديه
من نهضة وتطور بتوفيق الله تعاىل،
ثم بجهوده التي أرست كل الدعائم
األساسية التي يحتاج إليها هذا الوطن
الكبري .ذكرى اليوم الوطني استلهام
لبطوالت األسالف ،منها نستمد عزائمنا
يف أدائنا وعطائنا وإنجازاتنا ،وهي تمثل
وقفة ألجيال املستقبل لتعميق مشاعر
االنتماء الوطني يف نفوسهم ،وترسيخ
قيمة الوالء والوفاء لقيادتنا يف سعيها
املتواصل لصيانة أمن الوطن ،والذود عن
ترابه أمام التحديات املعارصة ،ووقايته
من املخاطر واملهددات اإلقليمية التي
تستهدف استقراره وتطوره ،وتعمل عىل
إضعاف دوره الحضاري والريادي عىل
املستويات اإلقليمية والعربية واإلسالمية.

اليوم الوطني يوم
عزيز يف مسرية
مجيدة لوطن
معطاء ،وذكراه
السنوية عزيزة
عىل قلوبنا بما
تفوح به من عبق
تاريخ يمتد ألكثر
من تسعة عقود
حافلة بتفاصيل
أسطورة َّ
قل أن
يجود التاريخ بمثلها ،انطلقت قبل أكثر
من قرن ليعيد مؤسس هذا الكيان توحيد
أرجاء الوطن تحت راية التوحيد ،راية ال
إله إال الله محمد رسول الله ،ويلملم شتات
الوطن يف نسيج متناسق متكامل ،وكيان
فرض مكانته عاليًا اجتماعيًا وسياسيًا
واقتصاديًا عرب ملحمة ابتدأت باستعادة
الرياض يف شهر شوال من عام ،1319
ليعلن توحيد أرجاء الوطن بعد ثالثة
عقود بمسمى اململكة العربية السعودية
يف يوم  21جمادي األول  1351املوافق
 24من سبتمرب  .1932جاء املؤسس

برؤية انبثقت من
عزيمة صادقة
قوية ُت ِّ
بش ببزوغ
فجر جديد يلُم
أرجاء الوطن يف
مرشوع عاملي له
أولوياته ومصالحه
وصداقاته.
وبعزيمة صادقة
وهمة عالية،
واصل أبناؤه ملوك
هذا الوطن رحمهم
الله جميعا ً مسرية العطاء والبناء حتى
تسلَّم الراية خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.
ومن أهم انجازات جامعة امللك سعود
بن عبدالعزيز للعلوم الصحية حصولها
عىل االعتماد االكاديمي املؤسيس من
هيئة تقويم التعليم – املركز الوطنى
للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وإعداد
خطة خمسية لحصول كافة برامج
الجامعة األكاديمية خالل خمس سنوات.
وتناغما ً مع رؤية اململكة  ،2030دشنت
الجامعة خطتها االسرتاتيجية الخمسية

الجديدة برؤية طموحة نحو الريادة
العاملية يف التعليم الصحي ،مع التميز
يف البحث العلمي ،ورعاية املريض،
وخدمة املجتمع .ورسالة تتواءم مع
الخطط الوطنية بتقديم خدمات عالية
الجودة يف التعليم الصحي ،والبحوث
املتعلقة بالصحة ،وخدمة املجتمع لتعزيز
الصحة يف الوطن .وطورت الجامعة
بجهودها الذاتية مشاريع ومبادرات
الخطة لتتوافق مع اسرتاتيجية التعليم
الجامعى الجديدة ،والربنامج الوطني
لتطوير التعليم العايل «آفاق .»2030
وستكون الخطة االسرتاتيجية الجديدة
للجامعة بمثابة داعم ورافد أسايس
ملواصلة مسريتها الناجحة وإنجازاتها،
وسيتحقق ذلك -بحول الله -بما تجده
من دعم من لدن خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز-أمد الله يف
عمره -ووىل عهده صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
ومعايل وزير التعليم د .أحمد العييس.
وكيل الجامعة
للتطوير والجودة النوعية

تطوير نوعي وتجويد في المناهج الصحية
د .عبدامللك الكثريي

إننا نستشعر جميعًا بمناسبة إحياء ذكرى
اليوم الوطني  87بطوالت ملك وهب نفسه
للوطن ،فبفضل امللك عبدالعزيز رحمه
الله ،وبجهود أبنائه من بعده أصبحت
اململكة من الدول ذات الشأن اإلقليمي
والعربي والدويل.
ً
ً
وتشهد اململكة اآلن تحوال كامال يف اقتصادها
وفق رؤيتها  2030التي تشكل منهجً ا
لنشاطها االقتصادي والتنموي ،ويف هذا
ً
أهدافا
املنحي ح َّدد برنامج التحول الوطني

اسرتاتيجية تحقق موجهات هذه الرؤية
التي ترتكز فيما يتعلق بقطاع التعليم،
خصوصا عىل إحداث
والتعليم الصحي
ً
تطوُّر نوعي يف املناهج الصحية ،وتجويد
طرق التدريس ،وأساليب التدريب والتقويم،
وكل ذلك داخل بيئة تعليمية محفزة عىل
اإلنجاز ،مع إكساب الطالب والطالبات
مهارات وخربات تهيئ لهم إمكانية أداء
متميز خالل املمارسة املهنية مستقبالً.
وقيادة العمل يف قطاعاتنا الصحية بكل

مناطق اململكة بكفاءة واقتدار.
ويرسني بهذه املناسبة أن أرفع أسمى
آيات التهاني والتربيكات لخادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ولويل
عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان رعاهما الله ،والتهاني
موصولة إىل كل أبناء الشعب السعودي.
وكيل الجامعة املساعد
للتطوير والجودة النوعية
السنة  10العدد  76محرم  1439هـ أكتوبر  2017م
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انطباعات  ..اليوم الوطني

بوطني أفخر

بموجهات التحول الوطني نسترشد

د .محمد بن غيهب الغيهب

د .عبداملحسن الكيش

تحن قلوبنا وتهفو لذكري اليوم الوطني لبالدنا
الغالية ،وهو الحدث األعظم واألهم يف حياة كل
مواطن سعودي حني َّ
يتذكر ـ بكل فخر واعتزاز
ـ هذه املناسبة التاريخية التي التأم فيها الشمل،
واكتمل جم ُع شتات الفرقة يف هذا الوطن املعطاء.
وطني يفخر بمن أمىس تحته ،واحتضنته تربته
املرشفة ،ففي بطن هذه األرض خري البرش أجمعني،
خاتم األنبياء واملرسلني صىل الله عليه يف العاملني،
وضمَّت صحابته الغر املرضيني الذين جاهدوا
لنرصة هذا الدين الحنيف ،وتبعهم والة أمر
حكموا بما أنزل الله ،وآتوا الزكاة ،وكانوا للحرمني
خدما وحماة .كيف ال أفخر وقد استحالت تلك
الصحراء القاحلة إىل ناطحات تعانق السحاب،
وأضحت األرض اليابسة ريانة تكتيس خرضة
وجماالً ،وتلك العقول األمية طلبت العلم فكان
األطباء واملهندسون والعلماء ،فهل من مفاخر
بوطنه مثيل؟
ً
يا موطني دمت فخرًا وشامخا ،ودامت رايتك
خفاقة ناضحة باملسك وبدماء شهداء حملوا
أرواحهم عىل أكفهم وبذلوا مهجهم فداء للدين
والوطن..
وإني أدعو الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة يف
ظل حكم وإدارة خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،وصاحب السمو امللكي
ويل العهد األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
وأن يعزهم باإلسالم ويعز اإلسالم بهم.
عميد القبول والتسجيل
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ذكرى اليوم الوطني 87فرصة
لقراءة متعمقة لتاريخ اململكة
الحديث ،وملا تحقق من إنجازات
يف هذا العهد امليمون ،وتشكل
وقفة مع النفس الستنباط
الدروس من تلك امللحمة التي
سطرتها بطوالت امللك عبدالعزيز
رحمه الله ،ومحطة يستلهم منها
أبناؤنا صدق االنتماء والوالء
لقيادتنا الرشيدة ممثلة يف
خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وويل
عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان حفظهما الله.
ويتزامن إحياء هذه الذكرى مع بداية برنامج التحول
الوطني املنبثق عن «رؤية اململكة  ،»2030الهادفة
إىل تنويع مصادر اقتصادنا ومواردنا ،وإىل إرشاك
القطاعني العام والخاص يف دعم الناتج اإلجمايل
املحيل ،ومن مقومات هذه الرؤية أن جامعتنا تسرتشد
بموجهات برنامج التحول الوطني يف تطوير مناهجها،

وأساليبها يف التعليم والتقويم،
مع متابعة التحسني املستمر
لبيئتها التعليمية املحفزة عىل
اإلبداع واالبتكار ،وتعزيز القيم
اإليجابية لطالبها وطالباتها،
مع تنمية وتوسيع خلفياتهم
العلمية وصقل مهاراتهم حتى
يتخرجوا وهم قادرون عىل
املشاركة الفاعلة يف تطوير
الخدمات الصحية ،وعىل تقديم
رعاية صحية آمنة وسليمة
حري بجميع
للمواطنني ،ولذا
ٌّ
طالبنا وطالباتنا قراءة صفحات هذا التاريخ املجيد
ليكون نرباسً ا لهم يف مسريتهم األكاديمية والعلمية،
ً
ومنطلقا لشحذ الهمم واستنفار الطاقات من أجل
اإلقبال عىل التعلُّم ،واالستفادة من الربامج الثقافية
والفكرية بالجامعة ،وبرامج التعليم املستمر الستثمارها
يف خدمة الوطن واملواطن مستقبالً.
وكيل الجامعة املساعد للشؤون التعليمية

زا ٌد محف ٌز ألبنائنا وبناتنا
أ .د .عيل التويجري

ال شك أن كل أبنائنا وبناتنا
يدركون اآلن أن إحياء ذكرى
اليوم الوطني  87تسرتشد هذه
املرة بربنامج التحول الوطني
املنبثق عن رؤية اململكة ،2030
وهي رؤية تستهدف الرتكيز عىل
تنويع ثرواتنا وصادراتنا حتى ال
نكون رهنا ملصدر نقدي واحد.
برنامج التحول الوطني يركز
يف مجال التعليم عىل تحسني
بيئة التعليم املحفزة عىل مالحقة
املعلومات وتحصيلها واستثمارها
وتحويلها إىل منتج ،ويحفز الربنامج
كذلك عىل تعزيز قيم املهارات األساسية
للطالب يف مختلف مراحل التعليم

والجامعات السيما طالب التخصصات
ً
ً
مبارشا
ارتباطا
الصحية التي ترتبط
بصيانة مواردنا البرشية بشكل عام.
إن إحياء هذه الذكرى يف هذا العام

تشكل زا ًدا ألبنائنا وبناتنا ،ودافعًا
لهم إىل اكتساب املعلومة والخربة
واملهارة من أجل دعم موجهات
برنامج التحول الوطني ،وثقتنا
فيهم كبرية عىل تحقيق رسالة
هذه الجامعة وطموحات إدارتها
وفاء ملجتمعنا وللوطن عمومًا..
وبهذه املناسبة نرفع أسمى أيات
التربيكات لخادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ،ولويل
عهده األمني محمد بن سلمان،
سائلني الله أن يديم عىل بالدنا
نعمة األمن واالستقرار.
عميد شؤون املكتبات

انطباعات  ..اليوم الوطني

مساء الخير يا وطني

قوي يا وطني

د.محمد املطريي

فضة العنزي

يومك يا وطن ،يوم عبدالعزيز الذي وحَّ د
البالد ،ورفع راية اإلسالم ،وأقر العدل،
ورفع رايتنا خفاقة يف كل املحافل،
اسمنا ارتبط بع َّزة النفس ورفعة الرأس.
سعودية بلد األمن واألمان ،نعيش يف أرض
فرشت أمنا ً وزرعت عدالً ،خرياتها لكل
البرشية ،فقلَّما نجد من لم يصله دعمها
ومساعدتها أينما كان .يومك يا وطن؛
يو ٌم لنا وألهلنا وألوالدنا وألصدقائنا ،يو ٌم
للمعتمرين والحجاج ،ولفقراء املسلمني
والعالم أجمع .أخرجت أرض الوطن كل
خرياتها لنا ،وحان لنا ر ُّد الدين ،فلنزرع
الخري ،ونحمي بالدنا ،ونربي أوالدنا ليمثلوها خري تمثيل..
اليوم تختلط خربة امللوك مع شباب الفكر ،وروح التغيري،
وسمو الهدف لرتسم خطى الوطن نحو مستقبل مرشق
إن شاء الله.
يف عامك املايض يا بلدي أثبتَّ للعالم أجمع أنك تقود اإلسالم،
وتحارب اال ٍرهاب ،وسترضب بيد من حديد عىل كل من
يسوِّغ لنفسه املساس بك ،أو بمقدساتك ،أو حكامك ،أو
مواطنيك ومعاهديك ،عىل حدودك نحارب بجنود بواسل،

وندافع عنك بأسود كوارس،
ونبني عقوال ً وفكرا ً ناضجاً،
ونطور ملستقبل أفضل ،نسابق
الريح يف بناء وطن وعزة أمة
بسواعد شابة ،هنا من يدافع عن
بلده ،وهناك من يدرس ويرتفع
بفكره ،وأيٌّ منَّا جندي يحافظ
عىل أمنها ..ويف الحرمني عابد
قائم ،وعالم ُم ْفتٍ  ،وحولهما
شباب للسقيا ،وطف ٍل يوجه
التائه ،ورج ِل أم ٍن ينظر بعني
الرقيب واملؤتمن ،وأمريٍ بينهم
يش ُّد أزرهم ،ومل ٍك يربي فيهم أننا اإلسالم ،واإلسالم أمانة
بيننا .هذا وطني يا عالم.
سعودية نعتز بمكانتها وقوتها  ،نترشف بحمل اسمها ،نذود
عنها بأرواحنا وأوالدنا .سعودية آمنة بإسالمها ،مطمئنة
بمنهج حكامها من عبدالعزيز اىل سلمان ،ومظلة العدل
عازمة عىل ردع قوى الطغيان ودعاة الضالل ودسائس الرش.

قوي هو الوطن حني يكون صناع أركانه أقوياء
بنتاج عقولهم السليمة ،فكان إنتاجهم الفكري
نورا ً يشع عىل وطن الخري ،فكم رحب وطن العلم
والقلم بأفكار املبدعني وقدر عطاءاتهم ،قوي هو
حني يكون نبضه أنفاس السالم النفيس ألبنائه
الذين يجددون له عهود ومواثيق الحب والوالء،
فكم فرح بسالمهم الداخيل مع أنفسهم ،ومع أبناء
وطنهم ،أو مع من حلوا عىل مساحاته الخرضاء
ً
ضيوفا؛ فهو وطن الحب والسالم .قويٌّ هو حني
ً
شاهقا ويرتفع
يُعمَر بسواعد أبنائه ،وينبني عمرانًا
معلمًا حضاريًّا ،فهو وطن التاريخ والحضارة
واملجد ،وقوي حني يحف جنبات سياجه جنود
بواسل ،صدقت عقيدتهم؛ فكان الوطن ًّ
خطا
أحمر تلون بدماء الشهداء ،وقوي هو بكفاءاته
(أطباء) و(ممارسني صحيني) ممن يمنح أبناءه
الصحة الفكرية والنفسية والجسدية  -بعد الله
سبحانه  -لينعم بحضارة ثقافية وعمرانية تزدان
بها أيامه الوطنية.

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الرياض

محارضة ـ كلية العلوم واملهن الصحية.

اليوم الوطني  ..تأسيس مجد وبلوغ قمة
د .سليمان القويفيل
اليوم الوطني هو اليوم الذي أعلن فيه امللك عبد العزيز رحمه
الله توحيد هذه األرض الطيبة التي اصطفاها الله بوجود
الحرمني الرشيفني ..هذا اليوم الذي وضع فيه املؤسس اللبنة
األوىل لهذه البالد ،ورسم الدستور الذي استمده من وحي القرآن
وسنة املصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم ،وسار عليه من
بعده أبناؤه الربرة :سعود ،فيصل ،خالد ،فهد وعبدالله رحمهم
الله جميعًا ،وها هو سلمان الحزم والعزم يكمل املسرية بتمكن
وتوازن جعال مملكتنا الغالية يف مقدمة ركب دول العالم يف نرش
تسام عىل جراحها
السالم ودعمه ،وتقويض اإلرهاب وأركانه يف
ٍ
ودر ٍء آلالمها ،كيف ال؟ وهي التي عانت من اإلرهاب وويالته ،ومن
بعض األبناء وعقوقهم ،وزادت عليها طعنات األصدقاء وغدرهم!
اليوم رغم كل هذه املُحبطات؛ فإن وطني يقف شامخا بني كل
الدول ،يف توازن لم يكن لوال إرادة حقيقية ودعم ملكي كريم من خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان ،وتخطيط متقن جعل النماء والعطاء يشمل كل املجاالت ،فازدهر الحرمان

الرشيفان يف تطوير ال مثيل له ،و ُبنِي االقتصاد ،وارتقى التعليم،
وبُثت يف الوطن رشايني الحياة بشبكة طرق تضاهي مثيالتها يف
الدول املتقدمة إن لم تتفوق عليها رغم ترامي األطراف وقساوة
الطقس ،وانترشت املدن الصناعية لتحكي قصة أخرى من
وطورت املوانئ ،وفتحت املطارات ،وأصبح التنقل مريحا ً
النماءُ ،
آمنًا ،وساد األمن واألمان والطمأنينة كل أرجاء الوطن .كل هذا يف
سباق مع الزمن ،ورهان عىل تأهيل أهم مكون يف رؤية اململكة
 2030التي جعلت صناعة اإلنسان وبناءه فكريًا واقتصاديًا
وصحيا ً هي الركن األساس؛ بل وزادت يف الرهان عىل املواطن
السعودي كصانع إنجاز؛ وليس رشيك مرحلة فقط.
وتواؤم فريد
إنها اإلرادة والوفاء بني الحكومة والشعب يف تالحم
ٍ
س به كل صديق ،واغتاظ منه كل عدو ..اللهم أدم علينا نعمة
ُ َّ
األمن واألمان ،واحفظ لنا ديننا وملكنا ووطننا وشعبنا ،وأعد علينا يومنا الوطني كل
عام ونحن نرفل يف نماء وعطاء ووفاء ،واجعل أيامنا كلها أفراحً ا.
عميد شؤون الطالب
السنة  10العدد  76محرم  1439هـ أكتوبر  2017م
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بحضور معالي د .القناوي في احتفال الجامعة باليوم الوطني

ٌ
تطبيق يومي يتج َّلى في صيانة مقدراته
الفوزان :الوطن

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني،
عمادة شؤون الطالب ـ املركز اإلعالمي
أوضح عضو مجلس الشورى
األستاذ الدكتور عبدالله الفوزان أن
ٌ
ّ
ٌ
يتجل يف
وتطبيق يومي
امتثال
الوطن
املحافظة عىل مقدرات الوطن البيئية
والصناعية واالجتماعية ،وليس شعارا ً
ً
مضيفا
نرفعه يوما ً واح ًدا يف كل عام،
أن حب الوطن يتسامى مع طبيعة
النفس وجبلّتها يف االنتماء والوالء
لألرض التي جاءت به.
جاء ذلك يف حديثه عن «دور
حس
مؤسسات التعليم العايل يف تنمية ّ
الوطنية» أثناء محارضته التي ألقاها
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ضمن برنامج احتفال الجامعة باليوم
الوطني  87الذي نظمته عمادة شؤون
الطالب بالتعاون مع اإلدارة العامة
للعالقات الجامعية واإلعالم ونادي
الطالب بحضور معايل مدير الجامعة،
املدير العام التنفيذي للشؤون الصحية
بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر
ابن عبداملحسن القناوي.
وأضاف :إن عىل املؤسسات التعليمية
دعم الشباب والشابّات نفسيا ً وتعليمياً،
وتشجيعهم ،واملساهمة يف تخريج
دفعات ناجحة علميا ً لخدمة دينهم
ووطنهم .وأملح إىل أن الوطن يفاخر
بأبنائه مستشهدا بأن كل سعودي ما زال
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يك ّن عظيم االمتنان واالعتزاز باألجداد
الذين ساهموا مع املؤسس ـ طيب
الله ثراه ـ يف توحيد رقاع الوطن من
شماله إىل جنوبه ومن رشقه إىل غربه،
مؤكدا ً أن عىل كل مواطن أن يساهم يف
الحفاظ عىل هذا اإلرث وتجديد االنتماء
له دائما ً وأب ًدا.
وخاطب الحفل معايل الدكتور
القناوي فقال إن الفخر واالعتزاز
بهذا الوطن يجعلنا دائما ً ممتنني له
ولقادته ،ويدفعنا إىل االستمرار يف
بذل كل الجهود للمحافظة عىل أرضه
ومقدراته ،مشريًا إىل سعي حكومة خادم
الحرمني الرشيفني الدؤوب وحرصها

عىل دعم قطاع التعليم العايل والقطاع
الصحي ،مما يؤكد اهتمام قادة هذا
الوطن برفع إمكانات كل القطاعات
لخدمة الوطن واملواطن
هذا وتهدف الجامعة من تنظيم
هذا االحتفال الوطني السنوي إىل
مشاركة أبناء الوطن فرحتهم بإحياء
هذه الذكرى املجيدة ،مع تجديد الوالء
وتعزيز قيم املواطنة ،واستشعار نعمة
األمن واألمان ،وتعميق قيم االنتماء
والهوية الوطنية لدى أبناء الوطن،
والتعريف بمفردات الرتاث السعودي
وتاريخة وبيئته من خالل برنامج
االحتفال واملعرض املصاحب له.

أخبـــــــــــــــــار

طــــالب الخـدمــــات الطـبــيـــة الطـــارئــــة بالجامعة

مشاركتنا في الحج أتاحت لنا تطوير مهاراتنا السريرية
نبض الجامعة  -الرياض

شارك طالب قسم الخدمات الطبية
الطارئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية
ممثلني بالدفعات الثامنة والسابعة
والرابعة وطالب االمتياز يف موسم
الحج لهذا العام 143٨/143٧ه ،وقد
شارك طالب الدفعة السابعة مع إدارة
الطوارئ بالشؤون الصحية يف املدينة
املنـورة التـابـعـة لـوزارة الصـحـة
 ،بينـمـا شارك طالب الدفعة الثامنة يف
برنامج التطوع مع هيئة الهالل األحمر
يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
َّ
وشكلت هـذه املشـاركــة
فـرصــة لطالب الجامعة لتقديم
عدد من الخدمات املتعلقة بتنظيم
وتقديم كافة الخدمات الطبية للحجاج،
وإثبات جودة مخرجات هذا الرصح
العلمي الكبري ،وأتاحت لهم ً
أيضا املجال
لتطبيق كافة ما تعلموه يف مسريتهم
األكاديمية بالجامعة ،وتطوير الكثري
من مهاراتهم الرسيرية وغريها ليكونوا
يف مستوى الجاهزية لخدمة وطنهم يف
املستقبل القريب.

وتتلخص أبرز املهارات التي
استفادوها من هذه التجربة يف اآلتي:
•التواصل مع املريض ،والتعرف
عىل تاريخه املريض.
•تجاوز العقبات التي قد تواجه
مقدم الخدمة الصحية فيما يتعلق
بتع ُّدد وتنوُّع اللغات واللهجات.
•تنمية مهارة العمل كفريق واحد
لخدمة املريض وتحسني نتائجه.
•االطالع عىل خطط إدارة طبَ
الكوارث والطرق العملية لتنفيذها.
•املساهمة يف توعية الحجاج
وتوجيههم.

•املشاركة يف توجيه الحجاج
للخدمات املساندة.
•تنمية الكثري من املهارات الرسيرية
مثل:
−أخذ العالمات الحيوية الالزمة
لكل مريض.
−معرفة أعراض كثري من
األمراض الشائعة ،وكيفية
التعامل معها وعالجها.
−معرفة طرق وكيفية رصف
العالج للمريض كاإلبر
الوريدية وإبر العضالت.
−التعرف عىل كيفية استخدام

جهاز تخطيط القلب ،وطريقة
تركيبه عىل املريض وقراءته.
−اإلملام بالخطوات الالزمة يف
عملية اإلنعاش القلبي الرئوي،
واألدوية التي يلزم رصفها
أثناء وبعد اإلنعاش ،والخطة
الالزمة بعد عملية اإلنعاش.
رصح بذلك لـ (نبض الجامعة)
الدكتور محمد املطريي عميد الكلية،
وقال إن هذه املشاركة تمثل جزءًا من
الربنامج األكاديمي للخدمات الطبية
الطارئة ،مشريًا إىل أن الكلية تحرص
عىل إثراء خربات الطالب امليدانية عرب
حثهم لخوض تجارب ميدانية متميزة
لها عالقة بتخصصهم كما يف تجربة
الحج ،خاصة وأن االعتناء بحجاج
بيت الله الحرام ومساعدتهم ،وتقديم
الخدمات الطبية لهم فخر و رشف كبري
لنا كسعوديني.
ثم أشاد بمساندة الزمالء من
الشؤون الصحيـة باملنطقة الغربية
الذين احتضنوا املشاركة الطالبية ضمن
فريقهم الذي شارك يف تغطية موسم
الحج لهذه السنة.
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لرواد المستقبل الصحي في أولى خطوات التأهيل
ّ

د .القناوي :أنتم صورة مثالية لوطن ينتظر منكم الكثير

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني،
تصوير
جدة ـ سحر القرني ،تصوير :عبداملجيد
الرشيف
أكد معايل مدير الجامعة ،املدير العام
التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس
الوطني د .بندر بن عبداملحسن القناوي
أن الجامعة تسعى إىل توفري البيئة التي
ُت ِّ
مكن من تيسري العملية األكاديمية
لطالبها وطالباتها ليواصلوا تعليمهم عىل
أكمل وجه ،وأنها ال تألو جه ًدا يف إنجاح
مساعيها نحو تحقيق املنجز األهم املتمثل
يف إعدادهم وتأهيلهم وتحقيق النجاح
بتفوق يف مختلف التخصصات الصحية.
جاء ذلك يف خطابه للطالب املستجدين
يف حفل استقبالهم الذي نظمته عمادة
شؤون الطالب ممثلة بربنامج (بداية
خري) بنادي الطالب بإرشاف عمادة
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شؤون الطالب تحت رعاية معاليه يوم
األحد 2017/9/17م بمركز املؤتمرات
باملدينة الجامعية بالرياض.
ووصف معاليه أبناءه الطالب بأنهم
الصورة املثالية لوطن يستحق وينتظر
منهم الكثري بعد تخرجهم وانضماهم إىل
كوادر مقدمي الرعاية الصحية مستقبالً،
متمنيًّا أن تكون السنوات التعليمية التي
سيقضيها مستجدو الجامعة موفقة ومثمرة
وحافلة بالتحصيل األكاديمي واإلنجاز
العلمي ،وبالكثري من الذكريات الجميلة.
وتضمن برنامج الحفل كلمة لعميد
شؤون الطالب د .سليمان القويفيل ،وكلمة
للعميد املشارك د .بدر املقبل ،ثم توجه
الجميع إىل بهو املبنى اإلداري لالطالع
عىل أركان األندية الطالبية حيث تعرَّف
املستجدون عىل خدماتها وأنشطتها ،وتخلل
ذلك ٌ
عرض مبسط عن أنشطة نادي الطالب
الثقافية ومسابقاته وبرامجه الكربى،
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مع رشح ملوقع (إنجاز) وأهدافه املثمرة،
ونجاحاته السابقة يف استثمار طاقات
الطالب ،وساهمت يف عروض األركان إدارة
األمن والسالمة بركن تفاعيل اشتمل عىل
ملحات تعريفية بخدماتها يف املدن الجامعية
الثالث ،وعىل دورها يف الحفاظ عىل سالمة
منسوبي الجامعة وعىل كيفية التعامل مع
األخطار بشكل مستمر.
وبالتزامن مع حفل املدينة الجامعية
بالرياض استقبلت املدينة الجامعية بفرع
الجامعة بجدة طالبها املستجدين يف الحفل
الذي نظمه برنامج (بداية خري) بالتعاون
مع كلية العلوم واملهن الصحية ،بحضور
عمداء الكليات والعمداء املشاركني وأعضاء
هيئة التدريس.
وتضمن الربنامج كلمة للعميد املساعد
بكلية العلوم واملهن الصحية د.احمد
سبحي ،تلتها كلمات ترحيبية وتعريفية
وتوعوية لرؤساء االقسام بالكلية ،ثم

كلمة لإلدارة العامة للعالقات الجامعية
واإلعالم ،وكلمة لعمادة القبول والتسجيل،
ثم استعرض النادي الطالبي نشاطاته
وخدماته املتعددة واملتنوعة ،وأعقبت
ذلك زيارة إىل معرض التعريف باألندية
الطالبية وبوابة إنجاز واملركز اإلعالمي،
ثم جولة تعريفية عىل مرافق الكليات
ومبادرة (هاك كتبي).
وتزامن برنامج الطالب مع حفل آخر
للطالبات املستجدات بحضور عميدات
الكليات ورئيسات األقسام وعضوات هيئة
التدريس ،بدأت فقراته بكلمة ترحيبية
للدكتورة أريج العويف العميد املشارك
بكلية العلوم واملهن الصحية ثم جولة
تعريفية يف مرافق الكلية ،عُقدت بعدها
ورش عمل توضيحية ملساعدة الطالبات عىل
كيفية تجاوز العقبات الدراسية ،مع رشح
مبسط الستخدام التطبيقات اإللكرتونية
األكاديمية املخصصة للطالبات.

تقرير مصور

احتفاالت الجامعة باليوم الوطني

فقرتان ضمن برنامج احتفال كليات فرع الجامعة بجدة باليوم الوطني

طالب أسنان الرياض يعربون عن حبهم للوطن

عميد ومنسوبو طب األسنان بالرياض يف ذكرى اليوم الوطني

تحية للوطن من طالب الجامعة بفرع األحساء يف احتفالهم باليوم الوطني

نشاط علمي واجتماعي لطالب العلوم الطبية التطبيقية  -الرياض يف اليوم الوطني
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للفصل الدراسي القادم

مدير الجامعة يعتمد مواعيد برامج “شؤون الطالب”
عمادة شؤون الطالب -املركز اإلعالمي
اعتمد معايل مدير الجامعة
الدكتور بندر بن عبداملحسن القناوي
املواعيد الخاصة بتنظيم الربامج
الكربى بعمادة شؤون الطالب باملدن
الجامعية الثالث :الرياض ،جدة،
واألحساء للفصل الدرايس القادم.
وبهذه املناسبة َّ
عب الدكتور سليمان
القويفيل عميد شؤون الطالب عن شكره
إلدارة الجامعة مثمنًا حرصها عىل دعم
األنشطة الطالبية ،وتسهيل تنفيذها
انطالقا ً من رغبة الجامعة الدائمة يف
تنمية قدرات طالبها وطالباتها باستثمار
أوقات فراغهم يف كل ما يعزز مهاراتهم
الشخصية ويُنمِّي مواهبهم وميولهم.

من ناحيته أوضح الدكتور بدر املقبل
العميد املشارك بالعمادة أن الربامج
املُعتمدة للفصل الدرايس الثاني من العام
األكاديمي الحايل  201٨/201٧تشمل:
•الربنامج الثقايف السادس خالل

األيام من  6ـ 2318/2/8م.
•األوملبياد واملاراثون الجامعي خالل
األيام من  1ـ 32018/3م.
•مؤتمر التخصصات الصحية خالل
األيام من  17ـ 2018/4/19م.

•الحفل الختامي لألنشطة الطالبية
يوم 2018/4/25م
ونبَّه د.املقبل إىل أن اإلعالن املبكر
عن برامج الفصل القادم يهيء الفرصة
لجميع الكليات والعمادات إلدراج املواعيد
املعلنة ضمن جداول طالبها وطالباتها
وبرامجهم الخاصة إلتاحة الفرصة
لهم للمشاركة فيها واالستفادة منها،
ثم دعا جميع الطالب والطالبات باملدن
الجامعية الثالث إىل اإلسهام واملشاركة
يف إعداد هذه الربامج ،مبيِّنًا أن العمادة
تسعد باستقبال أي مقرتحات أو أفكار
من شأنها تطوير الربامج وإبرازها
بشكل يحقق طموحات الجميع ،ويربز
األنشطة بالصورة التي يفخر بها جميع
منسوبي الجامعة.

في لقائهم التحضيري بالجامعة

عمداء الصيدلة يبحثون تعزيز التعاون في المجال البحثي
نبض الجامعة-رائد املنقور
تصوير -ماجد العمودي
بحث عمداء كليات الصيدلة بالجامعات السعودية
سُ بل تعزيز التعاون بني كليات الصيدلة يف املجال البحثي،
وتوحيد األهداف التعليمية ،واختبار الجهد ،واملؤرشات
واألداء ،وناقشوا الخطط الدراسية املتعلقة بربنامج الدكتور
الصيديل عىل مستوى جامعاتهم ،وسبل تطويره ليكون
مواكبًا ملتطلبات الطالب والقطاع الصحي باململكة ،وذلك
يف اجتماعهم التحضريي الذي عُقد يف رحاب الجامعة يوم
األربعاء  12صفر 1439هـ (2017/11/1م) بقاعة
اإلجتماعات بالدور  12يف املبنى اإلداري.
وشارك يف االجتماع عمداء عرش كليات صيدلة بجامعات:
امللك سعود بالرياض ،وامللك عبدالعزيز بجدة ،وحائل،
وجازان ،والباحة ،وأم القرى ،والقصيم ،ونجران ،وطيبة
باملدينة املنورة ،باإلضافة إىل الجامعة املضيفة.
ً
استعراضا ملسودة
وتضمن جدول أعمال االجتماع

20

السنة  10العدد  76محرم  1439هـ أكتوبر  2017م

توصيات اللجنة بشأن املقرتحات الهادفة إىل تطوير مهنة
الصيدلة ،واالجتماعات الدورية للعمداء ،ووسيلة االتصال
املناسبة بينهم ،عالوة عىل أهداف املجلس وصالحياته
واختبار مزاولة املهنة.
ذكر ذلك لـ (نبض الجامعة) عميد كلية الصيدلة الدكتور

عبدالكريم بن محمد البكريي ،وقال إن هذا االجتماع عُقد
يف رحاب الجامعة ضمن إطار الرغبة املشرتكة يف تطوير
التعليم الصحي ،وتحديدا ً ما يخص مهنة الصيدلة بما
يتسق مع التطور الكبري للمجال ،مضيفا ً أن تعزيز جودة
املخرجات التعليمية يعد أهم األهداف من هذه اللقاءات.

أخبـــــــــــــــــار

ضمن شراكة مثمرة بين الجامعة ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية

 1500يستفيدون من حملة التطعيم ضد “اإلنفلونزا”
رائد املنقور-نبض الجامعة تصوير -ماجد العمودي

استفاد ما يقرب من  1500طالب وطالبة وعضو
هيئة تدريس بالجامعة من “حملة التطعيم ضد
اإلنفلونزا” التي نظمتها اإلدارة العامة للعالقات
الجامعية واإلعالم ،خالل الفرتة ما بني  29أكتوبر9-
نوفمرب  ،2017بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي
ومكافحة العدوى بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية
بوزارة الحرس الوطني ،وشملت كل كليات الجامعة
وإداراتها باإلضافة إىل مركز رعاية الطفولة ،وذلك
باملبنى اإلداري بالجامعة.
واستهدفت الحملة نرش التوعية بني طالب الجامعة
ومنسوبيها بأهمية املحافظة عىل البيئة الصحية من
خالل التطعيم واملساهمة الفاعلة يف الوقاية والحماية
من اإلنفلونزا واألمراض املعدية ،إىل جانب تقديم اللقاح.
ويف ختام الحملة أوضح املرشف العام عىل اإلدارة

العامة للعالقات الجامعية واإلعالم الدكتور فيصل بن
سعد املاجد أن هذه الحملة حققت نجاحا ً وحظيت
بإقبال ملحوط يف جولتها التي شملت مختلف الكليات
والعمادات املساندة واملراكز التابعة للجامعة ،مضيفا ً
أن اإلدارة حريصة عىل املشاركة املستمرة يف الفعاليات

واألنشطة التوعوية والصحية التي من شأنها تثقيف
وتوعية املنسوبني والطالب ،مؤك ًدا أن هذا النجاح
هو داللة واضحة عىل التعاون املستمر ،والرشاكة
املثمرة بني الجامعة ومدينة امللك عبدالعزيز الطبية.

الجامعة تشارك في الملتقى األول لإلبداع العلمي

عمادة شؤون الطالب -الهنوف السعيد
تصوير -ماجد العمودي
شاركت جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية ممثلة بعمادة
شؤون الطالب يف تنظيم امللتقى األول
لإلبداع العلمي الذي نظمته مؤسسة
امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع

بالرشاكة مع الرشكة السعودية للصناعات
األساسية ( سابك) خالل األيام من  21ـ
 23أكتوبر 2017م بهدف إنشاء تجمع
تدريبي عايل الجودة ،يتضمن ورش
عمل ومحارضات تخصصية وحلقات
نقاش موجَّ هة إىل الطالب والطالبات
الذين تسعى مؤسسة موهبة إلعدادهم
ليكونوا مدربني ومدربات يف األوملبياد

الوطني لإلبداع العلمي (إبداع) 2018م.
وبهذه املناسبة َّ
عب العميد املشارك
بعمادة شؤون الطالب الدكتور بدر
املقبل عن شكره ملؤسسة موهبة عىل
إتاحة هذه الفرصة للجامعة ملشاركتهم
جهودهم وحرصهم عىل استثمار طاقات
الشباب يف األعمال العلمية والتطوعية،
مشريًا إىل أن الجامعة تسعد باملشاركة

يف مثل هذه امللتقيات الهادفة ،وأن هذه
املشاركة ليست هي األوىل ،إذ أن الجامعة
تسعد سنويًّا باستقبال الطالب املتميزين
بالتعاون مع مؤسسة موهبة يف برنامج
(حياكم) ،موضحً ا أن دور الجامعة جاء
تفعيالً ملا ورد يف اتفاقية املفاهمة بينها
وبني مؤسسة موهبة التي و ُِّقعت بني
الطرفني عام 2013م
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تــقـــريـــــــر

عبر رؤية متعمقة

اليوم الوطني نافذة إلعادة قراءة الذات

إعداد ـ إبراهيم الصايف
تتزامن إحياء ذكرى اليوم الوطني  8٧مع
بداية برامج التحول الوطني املنبثقة عن
«رؤية اململكة العربية السعودية »2030
الهادفة إىل تنويع مصادر االقتصاد
ً
استرشافا للمستقبل ،وذلك
السعودي
دون االعتماد عىل النفط مصدرًا أساسيًّا
ووحي ًدا للدخل القومي بعد االهتزازات
واالختالالت الكبرية التي شهدتها األسواق
العاملية يف أسعار هذه السلعة النقدية ،وقد
اختطت الرؤية منهجً ا إصالحيًّا متكامالً
لالقتصاد الوطني ،واستحدثت تصورات
ً
وخططا وبرامج علمية جديدة تضمن
سالمته وقوته وقدرته عىل املنافسة من
خالل تنمية وتعزيز مصادره اعتما ًدا
عىل موارد الدولة البرشية وعىل مقدراتها
وثرواتها الطبيعية.
ويمثل اليوم الوطني هذا العام انطالقة
قوية نحو آفاق أرحب لالقتصاد السعودي،
عرب رؤية حكيمة تستقرئ واقع اململكة
وإمكاناتها وثرواتها وحاجاتها ،وتستنهض
الكفاءات العلمية واملهنية إلحداث تحول
جوهري يف أساليب وطرق إدارتها ملواردها
وما حباها الله عز وجل من ثروات وفق
أسس علمية ومنهجية تستلهم واقع
واتجاهات وأهداف االقتصاد والتجارة
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العاملية ،وتحقق لها أعىل معدالت األداء
واإلنتاج ،مما يؤدي بدوره إىل تقديم
خدمات متميزة للمواطن يف مختلف
املجاالت التعليمية والصحية واالجتماعية
والثقافية والرتفيهية وما إىل ذلك.
وللحفاظ عىل ثقل اململكة السيايس
واالقتصادي ،اختطت الرؤية السعودية
ً
وأهدافا واضحة
 2030سياسات عامة
لتلبية كل متطلبات واحتياجات املواطن
السعودي يف مختلف املناطق واملدن والقرى
والهجر ،وتضمن لها ً
أيضا البقاء يف موقع
الريادة إقليميًّا وعربيًّا وإسالميًّا ،و ُتعزز
حضورها يف املحافل الدولية ويف دوائر
القرار العاملي.
واستلزمت برامج التطوير وترقية األداء
التي تضمنتها الرؤية ـ ضما ًنا لخطط
ومرشوعات تنموية مستدامة ـ التفكري
يف توسيع مظلة القطاع الخاص لريتاد
مجاالت أرحب ،ويكون له تأثري عىل الحياة
العامة ،وذلك بتعزيز نشاطه ،وحفزه عىل
رفع كفاءته اإلنتاجية والربحية ليساهم يف
إجمايل الناتج املحيل ،وليكون راف ًدا إضافيًّا
ملوارد الخزينة العامة ،وليمثل عنرص جذب
وتوظيف للكفاءات السعودية ،وليساهم
بفعالية يف امتصاص فائض العمالة
الوطنية ،ويشارك يف تنميتها وتطويرها
وصقل مهاراتها عرب برامج تدريب مكثف
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سواء عىل املستوى املحيل أو الدويل.
وبجانب ذلك أكدت الرؤية ـ كما أوردت
بعض املصادر والوثائق الرسمية ـ عىل
أهمية إرشاك القطاع غري الربحي وفاعليته
يف دعم خطط وبرامج االقتصاد الوطني
بما يتوافق مع متطلبات املرحلة ،وكذلك يف
عملية تحديد التحديات ،وابتكار الحلول
وأساليب التمويل والتنفيذ ،واملساهمة يف
املتابعة وتقييم األداءـ ويف هذا املنحى
ستعاد هيكلة بعض الوزارات واألجهزة
واملؤسسات والهيئات العامة سعيًا لتحقيق
الكفاءة والفاعلية يف ممارستها ملهامها
واختصاصاتها عىل أكمل وجه ،و يرتقي
بمستوى الخدمات املقدمة للمستفيدين
وصوال ً إىل مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
ويُمكن النظر إىل احتفاالت مؤسسات
الدولة وأجهزتها بإحياء ذكرى اليوم
الوطني  87من زاوية جديدة ترتبط
ً
ارتباطا ً
وثيقا بأهداف رؤية امللكة العربية
السعودية  ،2030أي أن تستصحب معها
محاور هذه الرؤية الثالثة املتمثلة يف:
مجتمع حيوي ،اقتصاد مزدهر ،وطن
طموح ،وقول خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز« :هديف األول
أن تكون بالدنا نموذجً ا ناجحً ا ورائ ًدا يف
العالم عىل كافة األصعدة ،وسأعمل معكم
عىل تحقيق ذلك».

وكذلك قول ويل العهد ورئيس مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان:
«يرسني أن أق ّدم لكم رؤية الحارض
للمستقبل ،التي نريد أن نبدأ العمل بها
اليوم لِلغد ،بحيث تعرب عن طموحاتنا
جميعا ً وتعكس قدرات بالدنا .دائمًا ما
تبدأ قصص النجاح برؤية ،وأنجح الرؤى
هي تلك التي ُتبنى عىل مكامن القوة".
ذكرى اليوم الوطني هذه املرة ليست
احتفا ًء تقليديًّا؛ وإنما هي رؤية جديدة
وحكيمة تسترشف املستقبل بمنظار الواقع،
وتستقرئ متطلبات تحقيق الذات الوطنية،
وتأكيد الهوية االقتصادية والثقافية بصورة
علمية ومنهجية تستنهض كل إمكانات
وقدرات وموارد البالد ،وتعزز مشاركة كل
قطاعات الدولة ـ ربحية وغري ربحية ـ يف
حركة البناء والنمو االقتصادي من أجل
رفاهية املواطن السعودي ،وضمان عيش
آمن ومستدام لألجيال الواعدة بإذن الله.
اليوم الوطني هذا العام يُشكل نافذة إلعادة
قراءة الذات عرب رؤية نافذة تستهدف
ترميم ما شاب االقتصاد السعودي من
اختالالت االعتماد الكيل عىل مصدر أسايس
وحيد ،ثم إحكام بنيته وأعمدته بحيث
ال يتأثر بأي ه َّزات طارئة أو مخاطر أو
انهيارات يف االقتصادات الدولية املنافسة.

شـــعـــــــــر

الحب يا وطني!
صباح
ُ
ِّ
د .ملياء العقيل

ملياء العقيل ..شاعرة ملهمة ،وصاحبة موهبة ومَلَكة واستعداد خاص ،تمور
دواخلها بغرية وطنية َّ
نضاخة ،تجيد التعبري عنها نظمًا ونثرًا ،ولها يف هذا الشأن
مفرداتها الشعرية الخاصة ،وهي مستغرقة دومًا يف اله ِّم والتطلع الوطني العام،
متفاعلة مع قضايا وطنها ،وتملك قدرة عىل تفريغ شحناتها الوطنية شعرًا
رصينًا ناضحً ا باملشاعر الوطنية ،وعىل سكبه يف أوعية شعرية متعددة سواء

عىل نسق القافية أو التفعيلة.
ِّ
ُ
وها هي يف قصيدتها« :صباحُ الحبِّ يا وطني!» تغني للوطن عرب أبطاله وحُ ماته
وشبابه وكفاءاته الواعدة ،من الزال منهم عىل أدراج الفصول الدراسية باملدارس،
أو يف القاعات واملختربات بالجامعات ،وترسم مستقبلهم واستعدادهم للعطاء
واإلبداع واالبتكار لحنًا آرسًا ..فل ُنحلِّق إذن مع كلماتها يف هذا الفضاء الوطني.
َ
أبنائك
صباحٌ عام ٌر بالنخب ِة الغرّا ِء من
األبرا ِر
يف غاياتهم ساروا
فط ِن!
بعق ٍل
ثاقب ِ
ٍ
ُ
ّ
الكريم لهم
وقد حطتْ مالئكة
ِ
ً
بأجنح ِة الرضا فخرا بما صنعوا
الصعب والحَ َز ِن!
برغم
ِ
ْ
صباحُ ال ِعل ِم يا وطني
الطالب النِّحري ِر
صباحُ
ِ
َ
ُ
يسبق دورة الزم ِن!

ريشة جامعية ..

نقش طالبي

والشباب
وقد أفنى صباحاتِ الطفول ِة
ِ
بج ّد ِه يَميض
َ
وطأة الوَسَ ِن!
يُغالبُ
َ
املدارس ستَّ عرشة أو تزي ُد سنيُّها
دوح
ِ
إىل ِ
َ
ُ
َ
كالطريِ يغدو يف ذرى الفن ِن!
ُ
ِّ
ينقبُ عن نمريِ املا ِء من ّ
وضاء ِة امل ُز ِن!
غدا ً
َ
يرويك يا وطني بما ترجو ُه من ِم َه ِن!
َ
يفديك
صباحُ معل ِّ ٍم
باألموا ِل والبَ َد ِن!
َ
صباحك ذلك األستاذُ
يغدو حامالً رايات ِه البيضا َء
ُ
يبذل دونما َو َه ِن!
َ
األمانةُّ -
قط لم ُ
يخ ِن!
أمينا ً -خري من حمل
ً
يمثّ ُل
قدوة يرنو لها الطالبُ
يغص بلفح ِة الع ََف ِن!
يف ج ٍّو
ُّ
ً
سلوكا ال شعاراتٍ
ُ
َ
ُ
ُ
تدوِّي يف املحاف ِل ال تجاو َز شحمة األذ ِن!
بفك ٍر صالح ال ينتمي لِ ِس َ
واك
ٍ
ومتزن!
معتد ٍل
ِ
ري كما يري ُد الل ُه
يس ُ
ليس يحي ُد أو يبغي
الصالح الحَ سَ ِن!
القويم
النهج
عن
ِ
ِ
ِ
حبيبي يا هوى روحي ..أتسمعني؟!
هنا يف الدوح ِة الغنّا ِء

العلم
رياض
يف أعىل
ِ
ِ
تلقى الحص َن مأمونا ً
ِّ
الرش وال ِفتَ ِن..
إذا هبَّتْ رياحُ
الرحمن -أهوالٌ
ُ
أو اعرتضت لنا -ال ق ّد َر
من املح ِن!
فثق بالل ِه َّ
إن هنا..
أساتذة وطالبا ً
ً
َّ
عزم..
وكل
ٍ
موظف يرنو إىل العليا ِء يف ٍ
َ
يفديك بالغايل بال ث َم ِن!
مخلص
كالهم
ٌ
فلتهنأ بنا وطني!
اإلخالص
عىل كل الثغو ِر مشمّرين سواعد
ِ
ما عشنا مدى الزم ِن!
رضعنا الحبَ واإلحسا َن من ِق َد ٍم مع اللب ِن!
ري العم َر فوق َ
ثراك
نس ُ
ذاك األحمديُّ الطاه ُر القديسُّ
األكناف أو خش ِن!
ي من
ِ
يف لِ ْ ٍ
الكتاب مشتْ
عىل َهد ِْي
ِ
ُخطانا يف سبيل الل ِه
َنتْبَ ُع َ
ثابت السُّ نَ ِن!
ُ
يهون العم ُر يا وطني َ
وأنت الع ُّز لم ت ُه ِن!..
ُ
َ
سأحمل خافقي يف راحتي مع طيّ ِة الكف ِن!..
واألوطان
لنئ كانت حياتي يف سبيل الل ِه
ِ
فلْتَ ُك ِن!..
َ
واألوطان
األرض
دون
وإال مرحبا ً باملوتِ
ِ
ِ
والسك ِن!..
واإليمان
صباحُ األم ِن
ِ
ي ُ
ربوع األرض
ُنرش يف
ِ
شام إىل يم ِن!
من ٍ
واإلحسان
ِ
صباحُ الخريِ
َ
واألفضا ِل واملِن ِن!
صباحُ املج ِد يا وطني!
العميدة املشاركة لشؤون الطالبات
عمادة شؤون الطالب
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إعداد /فريق الموسوعة

تختزل نومهم من  ١٠إلى  ٧ساعات

تأثير كبير لألجهزة الحديثة على نوم المراهقين
أظهرت دراسة استطالعيَّة َّ
أن
استعمال أجهزة الكمبيوتر ،والهواتف
النقالة ،وأجهزة التلفزيون يف الليل ِّ
َّ
يؤثر
عىل النوم عن َد املراهقني ،ومن ث َّم عىل
صحَّ تهم ومزاجهم وأدائهم الدرايس،
ً
ووفقا الستطالع رأي بني ألف من الشباب
أن واح ًدا من ِّ
كل ثالثة أطفال ترتاوح
أعمارهم بني  16-12عاماً؛ ينام من
 7-4ساعات فقط يف الليلة ،بينما هم
يحتاجون من  8إىل  10ساعات من النوم
يف الليلة الواحدة ،ولذلك يُنصح بوضع
قيود صارمة عىل استعمال التلفزيون
والهاتف املحمول والكمبيوتر داخل غرفة
نوم الطفل خالل فرتة املساء ،ووُجد َّ
أن
( )٪98.5من الذين شملهم االستطالع
لديهم إمَّا هاتف ،أو جهاز موسيقى ،أو
تلفزيون داخل غرف نومهم؛ َّ
وأن الثلثني
منهم ( )٪65كان لديهم الثالثة معًا.
ال يربط معظ ُم املراهقني بني ما
كاف وجيِّد،
يحصلون عليه من نوم ٍ
وما يشعرون به خالل النهار ،ذلك َّ
إن

التأثريَ الذي يرتكه النو ُم السَّ يِّئ عىل صحَّ ة
املراهقني؛ مشابه لتأثري تناول الوجبات
الرسيعة بشكل اعتيادي .وتشري األدلَّ ُة إىل
يقل أهم ً
أن النو َم يف الليل ال ُّ
َّ
ِّية عن تناول

الطعام الصحِّ ي ،وممارسة التمارين
الرياضية يف النم ِّو لدى األطفال ،فأولئك
كاف من
الذين ال يحصلون عىل
قسط ٍ
ٍ
ً
عرضة لزيادة الوزن أو
النوم؛ أكث ُر
َّ
السِّ منة؛ ويحدث هذا ألنهم يتعرَّضون
إىل حالة من التلهُّف نحو املواد السُّ كريَّة
أو النشوية وتناولها ،وذلك خالل النهار،

ً
استجابة لتوفري الطاقة من أجل البقاء
مستيقظنيَّ .
وإن األساس يف النوم الكايف
الطفل بسهولة نوعا ً
ُ
هو عندما يستيقظ
َّ
ما يف الصباح ،ويكون يف حالة من النشاط
والبهجة معظ َم النهار ،وليس مشاكساً.
ُ
األطفال الصغار ،الذين يُحرَمون
من النوم باستمرار ،يَظهَرون عصبيني
ومفرطي الحركة ،ويبحثون عن التَّنبيه
بشك ٍل مستمر ،ويفتقرون إىل الرتكيز.
إن أعراضا ً كهذه قد ُت َّ
َّ
شخص خطأ ً عىل
ٌ
أ َّنها درجة خفيفة من مرض فرط الحركة

وتشتُّت االنتباه ،.أما الذين يمرُّون منهم
بمرحلة البلوغ واملراهقة؛ فيحتاجون إىل
نوم أطول وأعمق؛ ألن هذا الوقتُ هو
ٍ
ُّ
بتغي كبري ،إذ
الذي تم ُّر فيه أدمغتهم
ُ
الدماغ إىل إعادة هيكلة كبرية،
يخضع
وإعادة توصيالت يف الخاليا العصبية،
ويُع ُّد النَّو ُم رضوريا ً للدماغ من أجل
تنشيطه للقيام بذلك .ويُمكن أن تعوق
قلَّة النَّوم ليالً؛ أداء الطفل وسلوكه يف
اليوم التايل..
َّ
إن الضغوط التي يمارسها األصحابُ
والعوامل االجتماعية ،بما يف ذلك الزيادةُ

يف األجهزة الرتفيهيَّة داخل غرف نوم
األطفال ،تزيد من صعوبة النوم الجيِّد
عند األطفال .وكثريا ً ما يستهويهم أخذ
هواتفهم الجوَّالة معهم إىل الرسير،
ويبدأون بكتابة الرسائل النصيَّة دون
معرفة آبائهم ،ويشري هذا الله ُو إىل أ َّنهم
ليسوا يف حالة اسرتخاء للدخول يف النوم
الجيِّد ،األمر الذي يُمكن أن ِّ
يؤث َر عىل
تحصيلم الدرايس.

ارسم بركانا سينفجر بعد قليل

طريقة ممتعة وخالقة للتعامل مع غضب الطفل
الغضبُ حالة انفعاليَّة طبيعية ومفيدة ،وي ِّ
ُمكن
َ
األطفال من معرفة َّ
أن األمور ليست مقبولة أو
مناسبة ،ولكن يجب االنتبا ُه إىل تج ُّنب أن يصبحَ
ُ
سلوك األطفال خارجَ نطاق السيطرة ،أو أن يصريوا
عدوانيني بسبب الغضب ،وينبغي عد ُم الخوف من
استكشاف األسباب الكامنة وراء مشاعر الغضب.
ويمكن التعرُّف عىل الغضب عند الطفل بظهور
ُّ
التغياتُ يف أفكاره ومشاعره ،مثل :القبض عىل
بعض
ُّ
اليدين بش َّدة ،الضيق أو التوتر يف الجسم ،النوبات
الخاصة ،تقديم انتقادات
اللفظية ،تعابري الوجه
َّ
َّ
شديدة اللهجة ..وعندما يغضب؛ فإنه يمكن أن
يأتي بأشكال مختلفة ،تبدأ من النوبات اللفظية،
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إىل العدوانية بالهجوم جسديا ً عىل اآلخرين وإلحاق
الرضر باألثاث ،أو يترصَّف أحيا ًنا بطريقة مؤذية له
أو لآلخرين ،كاللكم أو االنتقادات شديدة اللهجة عىل
سبيل املثال؛ فإذا حدث مثل ذلك ،يجب جعل املكان
املحيط بهم آمنا ً قد َر اإلمكان ،ويجب التضامن معه

ً
ُ
ممتعة
بطريقة
ملساعدته عىل التعامل مع غضبه،
وخالَّ ً
قة كإعطاء الغضب اسما ً ما ومن ث َّم محاولة
رسمه؛ فعىل سبيل املثال يمكن رسم الغضبُ عىل
شكل بركان سينفجر بعد قليل.
ً
ً
وتع ُّد ردو ُد الفعل اإليجابية عامال رضوريا ،حيث
ُ
الطفل مهما
ينبغي اإلشادة بالجهود التي يبذلها
كانت صغرية؛ فهذا سوف يبني ثقته يف معركته
ض َّد الغضب ،وسوف يساعده أيضا ً عىل إشعاره
بأ َّنه يتعلَّم مع والديه أيضاً ،وكلَّما زاد اآلباء من
الوقت الذي يقضونه يف الثَّناء عىل جهود أطفالهم،
َّ
قل الوقتُ الذي يمكن معاقب ُتهم فيه عىل فشلهم يف
ُّ
التحكم بأنفسهم.

ابن اللباد البغدادي
م َّ
ُوف ُق ال ِّدين عب ُد اللَّطيف البَغدادي ًّ
امللقب بابن اللبَّاد
وابن َ
نقطة ،من َفالسفة اإلسالم ،وأح ُد العُلَماء
الحكمَة وعلم
املُك ِثرين من ال َّتصنيف يف ِ

النَّفس والطبِّ والنَّبات وال َّدواء والتَّاريخ
كان ُمتَحلِّيا ً َ
والبلدان واألدبَ .
بالفضائل،
رس فيها،
مَليحَ ال ِعبارةُ ،ولِد يف بغداد و َد َ
ونشأ يف َكنف أرس ٍة اش ُته َر معظ ُم ِرجالها
بعلوم ال ِفقه والحَ ديث والتَّفسري واألُصول ،ثم
َ
وصل ،ومنها إلـى حَ لب،
انتقل من بغداد إىل امل َ ِ
ث َّم إىل دمشق حيث درَّس الطبَّ ومارسَ ه ،ومنها إىل
القاهرة وفيها كتب كتابَه َّ
الشهري «اإلفادة واالعتبار» ،ث َّم عا َد
إىل دمشق ،ومن هناك قص َد بال َد الروم ،حيث خدم مَلكها عالء
الدين بهرام ،ثم َ
قفل عا ِئدا ً إىل حلبَ  ،واستق َّر لتدريس الطبَّ
والحديث والعربيَّة يف جا ِمعها األموي َ
الكبري.
َ
ً
فحفظ
والحفظ،
شغوفا باملطالعة والبَحث
كان
ِ
ُ
َ
َ
كتابَ «املقتضب» للمربِّد أبي العباس البرصي ،و «أدب
َ
انرصف إىل دراسة الفلسفة ومطالعَة
الكاتب» البن ُقتَيبة .ثم

كتب أرسطوطاليس وأفالطون وعُلَماء الكالم؛ فدرس كتابَ
َقاصد َ
الفالسفة» و «ميزان العمل» وغريهما
«م ِ
َ
َّ
لإلمام الغزايل .ووقف عىل ِكتاب «النجاة» البن
«الشفاء» ِّ
كتاب ِّ
َ
بخط يَده.
ونسخ له
سينا،
ِ
َ
َّ
تعمَّق البَغداديُّ يف دراسَ ة النبات لعَالقته
ُ
بصناعة ال َّدواء؛ ولكن كانت
صناعة الطبِّ
َّ
ودراس ُته و َتدريسُ ه هوايتَه املفضلة .وقد
َ
جعل ال َّترشيحَ َض ً
ورة يف صناعة الطبِّ
ودراسته ومُزاولته ،وألحَّ يف االعتماد عليه يف
َ َ
عربي
بيب ِ
املعالجَ ة والوُصول إىل اليَقني ،وهو أوَّل ط ٍ
َّ
َّ
َ
أعراضه السَّ يرية ،وأو َُّل
وشخص
السكري،
َتنبَّه إىل َمرَض
ٌ
إن َّ
من قال َّ
قطعة واحدة ال َدر َز فيها ،مُخالِفا ً يف
الفك السُّ فيل
ذلك رأيَ جالينوس وابن سينا.
ً
ووافته املني َُّة يف بغداد سنة  629هـ عن  72عاما .وترك
ً
وراءَه
ثروة علميَّة كبرية بلغت أكثر من  150كتابا ً يف الطبِّ
والفقه والفلسفة واملنطق والتاريخ واللغة واألدب والعلوم
األساسية وغريها.

يـــوم الـرؤيـــــة
العــالــمــــــــي
يُحتفل بيوم الرؤية العاملي يف شهر
ّ
لحث العالم عىل تركيز
أكتوبر سنويا
اهتمامه عىل العمى ،ومشكلة ضعف
البرص ،ورضورة تأهيل من يعانون من
تلك املشكلة .ويتم الرتكيز ،هذا العام ،عىل
مسألة صحة العني ،وضمان املساواة يف
الحصول عىل خدمات الرعاية ذات الصلة.
وتتعلّق معظم حاالت ضعف البرص
املُسجّ لة عىل الصعيد العاملي برجال ونساء
من الفئة العمرية  50سنة فما فوق ،وعىل
الرغم من سهولة عالج غالبية أمراض العني
التي تصيب تلك الفئة ،مثل الكرتاكت ،فإ ّنه
ّ
يتعي ضمان استفادة الرجال
ال يزال
والنساء من خدمات رعاية العني عىل قدم
املساواة يف بعض مناطق العالم.

أمل طبي جديد لمرضى القلب
توصلت دراسة حديثة إىل إمكانية االستفادة من الحبل
الرسي بعد الوالدة يف تحسني حياة املرىض املصابني
بفشل القلب ،وذلك بدالً من رميه يف سلة املهمالت،
ويرى الباحثون إمكانية استخالص خاليا جذعية من
الحبل الرسي للمولود ـ بعد استئذان والديه ـ وحقنها
يف املرىض املصابني بفشل قلبي .وأُجريت هذه الدراسة
عىل  30مريضا ً تراوحت أعمارهم بني  75 - 18عاما ً
كانوا يُعالجون من الفشل القلبي ،إال أن حالتهم كانت
مستقرة عند إجراء الدراسة ،وو ِّزعوا عىل مجموعتني
بشكل عشوائي ،حُ ِقن أفراد األوىل وريديا ً بخاليا جذعية
من الحبل الرسي ملواليد جدد ،يف حني حُ قن أفراد الثانية
بدواء وهمي ،ثم استمر الباحثون يف مراقبة الذين حُ قنوا
بالخاليا الجذعية ملدة عام ،فالحظوا أثناءها تحسُّ نًا يف
وظائف قلوبهم؛ بل وكشف هؤالء املرىض عن تبدالت
إيجابية يف حياتهم اليومية ،ومنها استعادة قدرتهم عىل
أداء بعض املهام ،مثل قيادة السيارة.
يقول املعد الرئييس للدراسة الدكتور فريناندو فيجويروا،
األستاذ بكلية الطب بجامعة آنديز بتشييل« :لقد الحظنا
تحسنا ً واضحا ً يف جودة حياة هؤالء املرىض ،وقد كتب لنا

ً
رسالة طريفة يرشح لنا فيها كيف
أحدهم ـ وهو طبيب ـ
شعر بالطاقة تدب يف جسده من جديد ،وكيف استعادت
برشته لونها الطبيعي ،وأنه تمكن من العودة إىل عمله،
وتحسنت وظيفته الجنسية».
وأكد الباحثون ،أن النتائج جاءت مفاجئة لهم ،ولم

يالحظوا أي آثار جانبية للعالج ،وذلك ما شجعهم عىل
إجراء مزيد من الدراسات ،من جهة أخرى ،وهاهم
يخططون حاليا ً ملتابعة املرىض الذين شاركوا يف الدراسة
ملدة ثالث سنوات بغية تحليل النتائج بعيدة املدى للعالج.
ولكن بعض هؤالء الباحثني ألقوا ظالال ً من الشك عىل
نتائج هذه الدراسة ،من بينهم الدكتورة ماري نورين،
املديرة الطبية لربنامج زراعة القلب بمركز فينسنت يف
أنديانابوليس فقالت« :عىل الرغم من أن النتائج تبدو
مشجعة للغاية ،إال أن هناك بعض جوانب القصور فيها،
مثل صغر حجم عينة البحث ،وكون جميع أفرادها رجاالً،
وكانوا يتمتعون بصحة جيدة نسبيا ً عند إجراء الدراسة»،
وتابعت :وبما أن أفراد عينة البحث كانوا ال يعانون من
حاالت صحية بالغة؛ فمن غري املعلوم كيف يمكن أن
يستجيب املرىض الذين يعانون من حاالت صحية أشد
لهذا العالج ،مشرية ً
أيضا إىل قرص أمد الدراسة.
ُنرشت نتائج الدراسة يف  26من شهر سبتمرب 2017م
يف مجلة أبحاث الدورة الدموية التي تصدرها الرابطة
األمريكية لصحة القلب .Circulation Research
هيلث داي نيوز ،جيا ميلر
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اسـتـطــــالع

أقرباء المرابطين علـــــــــــــــــــــــــــــ

أصابعهم على الزنـاد ...وأصابعــــــــــــــــــــــــ
الوطن نحن ،ونحن الوطن ،فالوطن إحساس ،انتماء ،والء،
وفاء وغيرة ،وهو تاريخنا وحضارتنا وأصالتنا ،كنا اشتا ًتا فهيأ اهلل
لنا بط ً
ال مغوا ًرا ،صاحب عزيمة وشكيمة وهدف واضح مستنير،
هيأ لنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود فأهدانا وط ًنا،
في هذه الصفحات نستطلع آراء بعض أبناء وبنات وأقرباء
المرابطين على الحدود الجنوبية.

األستاذ نارص الزهراني يتحدث إىل نبض الجامعة

إعداد محمد الجربا
تصوير ماجـد العمـودي

أعلى مراحل اإليثار
ما مدى اعتزازك ببطوالت جنودنا
يف الحد الجنوبي؟
ـ نوف املطريي ابنة أخ املرابط
عبدالرحمن املطريي :تبدأ فتقول:
جنودنا البواسل رضبوا أروع أمثلة
اإليثار والهمم العليا ،فأعمالهم البطولية
قصص تروى ،وحكايات خالدة،
فاستحقوا قوله عليه الصالة والسالم:
(عينان ال تمسهما النار ،عني بكت
من خشية الله ،وعني باتت تحرس يف
سبيل الله).
ـ هدى فهد العنزي ،أخت املرابط
نواف فهد عابر العنزي :تجيب
متسائلة :وهل العتزازنا وفخرنا بهم
حد؟ من ترك بيته وأهله وحياته
ليقدمها ألمة ووطن وشعب؛ فهو مصدر
اعتزازنا ،وال نستطيع حرص فخرنا
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بهؤالء األشاوس يف عدة كلمات وأسطر.
ـ بندر العتيبي ابن عم املرابط فهد
طالل العتيبي :نفخر بهم وبما حققوه
من انتصارات ،ونعتز بصمودهم يف
مواجهة األعداء وحماية وطنهم.
ـ أحالم املطريي شقيقة املرابط
سلطان عوض معوض املطريي:
فخورون ج ًّدا بشقيقنا لطاعته وخدمته
لدينه ،وبوالئه ووفائه إىل والة األمر
وللوطن.
ـ جوزاء الشمري ابنة املرابط
تركي عياده الشمري :أنا أعتز
وأفتخر بجنود الوطن وحماة الحدود،
الله يحميهم وينرصهم ،ويعيدهم إىل
أهلهم ساملني غانمني.
ـ نجود الشهراني ابنة أخت
املرابط نارص الشهراني :كلـي
فـخـر واعتـزاز بمـا يقدمـونـه،
وأسأل الله العيل القدير أن يحميهم
من كل سوء ،ويردهم لنا ساملني،
ويلهمهم الثبات ،ويربط عىل قلوبهم
إذا اشتبكت الصفوف.
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كــلــنــــا جـنـــود
للوطن ....ولـــن
أبـــدا
يؤتـــــــــى ً
مـــــن ِق َبلـنـــــــا
كلنا حصن للوطن
كيف تدعمون ذويكم املرابطني؟
ـ نوف :ندعمهم بالدعاء املستمر،
والوقوف جميعًا ضد العنرصية والتفرقة
التي تؤدي – ال قدر الله  -إىل الفتن
وزعزعة األمن.
ـ هدى :نحن نسري عىل مازرعه فينا
آباؤنا وأجدادنا من انتماء لهذا الوطن،
واالعتزاز به وبوالة امره ،وال يسعني
الفخر وأنا أتعلم من أخي التضحية

بتقديم الروح للوطن والدين ،ولوالة
أمرنا ..وكلنا حصن حصني لهذا الوطن
أدام الله عليه نعمة األمن و األمان.
ـ بندر :نشاركهم املشاعر بما
يواجهون من صعاب ،ونحثهم عىل
االستبسال يف حماية الوطن ،ونقف
معهم بالدعاء دائمًا سائلني الله
لهم التوفيق والسداد ،وأن ينرصهم
ويعيدهم ساملني.
ـ أحالم :بالدعاء لهم بالنرص،
ورفع معنوياتهم وحثهم عىل بذل
الجهد لخدمة الدين واملليك والوطن،
ومساعدتهم ماديا ً ومعنوياً ،وإن تطلب
األمر باملشاركة؛ شاركنا يف الصفوف
األوىل ولن نرتدد أبداً.
ـ جوزاء بالدعاء الصادق لهم ورفع
معنوياتهم.
ـ نجود :اليشء أغلـى مـن الوطـن،
وال أجمل من تراب الوطن ،ونحـن
بصـدد مواجهـة كل من يحاول
زعـزعة أمـنـنـا أو شربا من تربة
ً
وشيوخا.
وطننا رجـاال ً ونسا ًء

اسـتـطــــالع

ـــــــــــــــــــــــــــى الحدود الجنوبية:

ـــــــــــــــــنــا على الكـتـاب والقـلـم والمـــداد

الزميل سطام الحقباني يحاول مدير قسم العالقات الحكومية

دعم نفسي ومعنوي
كيف ترون اهتمام والة أمورنا
بجنودنا البواسل؟
ـ نوف :ليس غريبًا عىل قيادتنا
التي تحرص عىل أمننا واستقرارنا
وصيانة تراب وطننا بكل ما أوتيت من
قوة ،وذلك من خالل التدريب املستمر
لجنودنا وفق أحدث األساليب والتقينات
العسكرية التي تدخل ضمن متطلبات
الدفاع عن الوطن ،ومتابعة تطوير
مهاراتهم الدفاعية بشكل مستمر.
ـ هدى :اهتمام غري مستغرب عىل
والة أمرنا ،وهذا ما نلمسه منهم دائمًا
من خالل تشجيعنا ،وقربهم منا متى
ما احتجنا إليهم.
ـ بندر :قيادتنا متمثلة يف خادم
الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني
هي حامية حمى الوطن ،وال شك
ان زيارات سمو ويل العهد لجنودنا
البواسل وتفقدهم عىل الثغور يشكل
دفعة معنوية كبرية لهم ،وهم يحملون

أرواحهم عىل أكفهم حماية للوطن
واملواطن..
ـ أحالم :ليس بمستغرب من والة
أمرنا كما اعتدنا وسنعتاد عىل دعمهم
لجنودنا وأهلنا وأخواننا وأبنائنا
املرابطني ،فسمو ويل العهد ،وزير
الدفاع معهم دائمًا يتفقد أحوالهم،
فهذا ليس بغريب عيل سموه الكريم
الذي يتوىل تعزيز قدرات قواتنا املسلحة
من حيث التسليح والتدريب للذود عن
تراب وطننا.
ـ جوزاء :دعم قدرات جنودنا
وتدريبهم يحظى بأولوية كبرية من
لدن خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل
عهده حفظهما الله من كل سوء ،السيما
يف ظل األخطار واملهددات الخارجية
التي أضحت تستهدف الوطن وأبنائه.
نجود :ال أرى الحضور الدائم
لقيادتنا مع من يذودون عن أمننا
وتراب وطننا؛ إال إلدراكها بأهمية
الدور املتعاظم لجنودنا ،نسأل الله
العيل العظيم أن يحمي والة أمرنا،

ذهـبـــوا بوجوه
وضاءة وفـــي
عيونهم بشائر
النــــصــــــــــــــــــر
ويحفظ قواتنا املرابطة عىل الحدود،
ولذلك فنحن نحس باألمن والطمأنينة
تحت رعاية وحماية قيادتنا حفظها الله.

محبة وتالحم
كيف تستشعرون زيارات سم ّو
ويل العهد لقواتنا املرابطة؟
ـ نوف :اعتدنا من سموه الكريم عىل
زيارة إخوته الجنود يف الحد الجنوبي،

ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم،
وهذه الزيارات لها آثار طيبة عىل
الجنود وذويهم وعىل الشعب كافة،
كما أنها ترسخ املحبة والتعاضد بني
القيادة والشعب.
ـ هدى :نسشتعر ذلك من خالل
زياراته لهم ودعمهم بكل متطلبات
الدفاع عن الوطن ،وتشجيعهم وتوفري
كل حاجياتهم ،والتوجيه برعاية أرسهم،
والوقوف معها يف كل األوقات ...جعل
الله خادم الحرمني وسمو ويل عهده
ذخرا لهذه البالد.
ـ بندر :مشاعر سموّه غري مستغربة،
وتدل عىل إدراك سموه لكل ما يحيط
بالبالد من مخاطر ومهددات تستدعي
استنفار كل مكامن القوة دفاعًا عن
الوطن وأمنه ،ونستشعره يف استقباله
الدائم ألبناء الشهداء.
ـ أحالم :باهتمامه إلخوانه املرابطني،
وتفقد أحوالهم ،ودعمهم يف جميع
النواحي باعتباره مسؤوالً عن أمن
الوطن وأبنائه.
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اسـتـطــــالع

طالب الجامعة وطالباتها أباؤنا وإخواننا على ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطوالتهم قصص تُحكى وتضـــــــــــــــــــــــــ

ـ جوزاء :نشعر بغريته الوطنية
الدفاقة ،وبحرصه وتركيزه عىل تطوير
إمكانات وقدرات جنودنا البواسل.
نجود :نعم ااألخ والقائد،
ومنصورون بإذن الله تحت قيادته
الحكيمة.

رباط يطمئن القلوب
كيف تتغلبون عىل حاجتكم لهم
أثناء الدراسة ؟
ـ نوف :نستطيع ذلك من خالل
تكاتف األرسة وتعاون األقارب عىل
تلبية جميع االحتياجات االجتماعية
والوجدانية ،وحرص العائلة عىل األبناء
واهتمامهم بهم إىل حني عودة الوالد أو
األخ أو العم.
ـ هدى :أنا ابنة لجندي وطن من
غري بدلة عسكرية ،وأخت لرجل مرابط
همته كهمة الجبال ،أنتمي إىل وطن
ال يعرف للهزيمة مجال ،بمجرد ذكر
هذه الصفات أنترص عىل هذه الحاجة.
ـ بندر :نتغلب عليها باعتزازنا
وفخرنا بهم يف حماية وطنهم ،وحاجة
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الوطن لوقوفهم نعتربه أهم أولوياتنا.
ـ أحالم :بتذكري النفس دائمًا بأنهم
ودائع الله ،وأنهم يف خدمة املواطن
وحماية الوطن ،ويف أداء الواجب ،فذلك
الرِّباط الذي يُدخل الطمانينة يف القلب.
ـ جوزاء :انترصنا عىل هذه الحاجة
بالصرب ،وحب الوطن بصدق.
نجود :ال نملك إال الج َّد يف عملنا
ودراستنا ،فهذا أبسط ما نستطيع
تقديمه لجنودنا البواسل ولوطننا
املعطاء.

كلنا على ثغر
كيف تخدمون وطنكم؟
ـ نوف :نحن طالب وطالبات
الكليات الصحية نساهم يف تثقيف
املجتمع صحيًا ،ونبذل جه ًدا يف طلب
العلم.
ـ هدى :نحن جامعة لصحة وطن،
بمجرد انتمائي لها فأنا جندية للوطن.
ـ بندر :نحن جنود وطننا بالعلم
ونسعى لرفع راية الوطن يف شتى
املجاالت ،ونحن للوطن جنود يف كل وقت.
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ـ أحالم :بإفناء الروح يف الدراسة،
وتعلم ما يجب عيلَّ لخدمة ديني ووطني،
وملساعدة إخواني وأخواتي وتثقيفهم
واالهتمام بصحتهم.
ـ جوزاء :الوطن يحتاج لتضحيتنا
وصربنا وكفاحنا ،وأن نكون عو ًنا
وسن ًدا لجنودنا البواسل املرابطني عىل
حدنا الجنوبي ..نسأل الله لهم النرص
والعز والتمكني ..
نجود :نحن عىل ثغر وهم عىل
ثغر ،وكل ميرس لوظائفه ومهماته يف
الحياة ،نسأل الله أن يوفقنا جميعًا
لخدمة هذا الوطن املعطاء ،ويف الوفاء
والوالء لقيادته.

وداع بوجوة وضاءة
بماذا و َّدعتم املرابطني؟
ـ أحالم :بدعائنا لهم بالثبات
والنرص ،نسأل املوىل أن يردهم إلينا
ساملني غانمني ،وأن يحفظ بعنايته
سائر جنودنا البواسل.
ـ هدى :أخي بطل يف عيني وقدوة

يل ،لم يودعنا بعني اللحظ األخرية ،ولم
يُلق علينا كلمات وداع ولم نلقها عليه،
ذهب مبتسمًا بوجه وضاء ،ذهب وبني
عينيه بشائر النرص ..فلري َّد الله لنا
أبطالنا غالبني منترصين.
ـ بندر :كلماتنا بالدعاء لهم ال
تتوقف ،وندعو الرب جل وعال أن
ينرصهم ويعيدهم ساملني منصورين
بإذن الله.
ـ أحالم :الثقة والتوكل عىل الله،
واستودعناهم يف أمانته وحفظه أوالً،
وبعلمنا أنهم يف خدمة بالد الحرمني
وملوكنا ،وتذكريهم بأن الله اصطفاهم
ألمر عظيم وهو الجهاد يف سبيل الله
عز وجل وشهادة أن ال إله إال الله وأن
محمدا ً رسول الله ،وبذل النفس والروح
فدا ًء لهذه األرض العظيمة.
ـ جوزاء :بحفظ الرحمن ودعتك
الله الذي ال تضيع ودائعه ،الله يحميك،
دمت فخرًا وع ًزا لنا ولهذا الوطن العظيم.
َ
مستبرشا
نجود :و َّدعنا باسمًا
بالنرص ،ويقول إنها إحدى الحسنيني،
وودعنـا بأن يكـون يف حفظ الله
وعنايته.

اسـتـطــــالع

ـــــــــــــــــــــــــور  ...أرواحهـــــــــــــــــم على أكفهم ذو ًدا عن تراب الوطن

ـــــــــــــــــــــحــيـــــاتهم لألجيال تُنقل وتروى

شهداؤنا في قلوبنا
كلمة لشهداء الوطن وللمرابطني؟
ـ نوف :إىل املدافعني عن الوطن،
نقول لهم لقد اختاركم الله تعاىل للدفاع
عن أرض الحرمني الرشيفني ،ولتكونوا
سببًا يف حماية العباد وحماية األوطان،
وهذا رشف ال يعادله رشف ،وعليهم
أن يتذكروا قوله تعاىل﴿ :و ََل َت ِه ُنوا و ََل
َتحْ َز ُنوا وَأَنتُ ُم ْالَعْل َ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني﴾.
ـ هدى :قال تعاىل﴿ :وال تحسبن
الذين قتلوا يف سبيل الله أموا ًتا ،بل
أحياء عند ربهم يرزقون﴾.

ونقول لهم :لنا منكم الفخر ولكم
منا الدعاء ،قال صىل الله عليه وسلم
«عينان ال تمسهما النار ،عني بكت
من خشية الله ،وعني باتت تحرس يف
سبيل الله»
كما نقول لهم الله معكم ،وقلوبنا
معكم ،ووطن وأمة كاملة معكم ،لله
دركم من أبطال.
ـ بندر :ندعو لشهداء الوطن
بالرحمة واملغفرة ،ولجنودنا بالنرص،
ونفخر بهم جميعًا لألبد.
ـ جوزاء:تحية شكر لجنود الوطن،
ولكل من حرص عىل أمن وأمان هذا

الوطن الغايل ،لكل من سهر الليل ونحن
نيام ،وتحية ألرواح شهداء الوطن ملن
بذلوا أنفسهم يف سبيل وطننا الحبيب.
ـ أحالم :شهداء الوطن يف قلوبنا،
لم ولن ننساهم أبداً ،وقد قال الله
سبحانه وتعاىل﴿ :وال تحسبن الذين
قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
ربهم يرزقون﴾  ...وأما بالنسة لجنودنا
املرابطني يف الحد؛ فإننا نذكرهم كما
نـذكـر أنفسـنـا بقولـه عـز وجـل:
ً
خفافا وثقاال ً وجاهدوا بأموالكم
﴿انفروا
وأنفسكم يف سبيل الله ذلكم خري لكم
إن كنتم تعلمون﴾.

نجود :رحم الله من مات منهم،
وبرشاهم كما وعد الله تعاىل فقال َ﴿ َ
ول
َتحْ سَ بَ َّن الَّذِي َن ُقتِلُوا ِف سَ بِي ِل الل َّ ِه أ َ ْموَا ًتا
ب َْل أَحْ يَا ٌء ِعنْ َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ
ون * َف ِر ِح َ
ني
ضل ِ ِه َويَسْ تَب ِ ُ
اه ُم الل َّ ُه ِم ْن َف ْ
ْش َ
ِبمَا آ َت ُ
ون
ِب َّ
الذ َ
ِين لَ ْم يَلْحَ ُقوا ِب ِه ْم ِم ْن َخلْ ِف ِه ْم
أَلَّ َخو ٌ
ْف عَلَيْ ِه ْم و ََل ُه ْم يَحْ َز ُن َ
ون *
يَسْ تَب ِ ُ
ون ِبنِ ْع َم ٍة ِم َن الل َّ ِه و ََف ْ
ْش َ
ض ٍل وَأ َ َّن
ُضي ُع أَجْ َر الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ني﴾..
الل َّ َه َل ي ِ
نسـأل الله أن يحفـظ الذيـن
مـازالـوا مرابطـني علـى الحد
بحفظه ،ويعيدهم لنا ساملني غانمني
بإذنه جل وعال.
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اسـتـطــــالع

طالب الجامعة وطالباتها يرسمـــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصصاتنا وخبراتنا لرفعة شأنـك يــــــــــــــــــــ

استطالع محمد الجربا

يف هذه املساحة َّ
عب عدد
من طالب الجامعة وطالباتها
بالكلمات عن فخرهم واعتزازهم
بالوطن ،وجاشت مشاعرهم وهم
يشاركون يف احتفاالت الجامعة
بذكرى اليوم الوطني ،فخرجت
كلماتهم صادقة وحافلة بالغرية
الوطنية وبمعاني حب الوطن
والوالء والوفاء لقادته

وطننا عطر مولدنا

عبري بنت عادل بن أحمد
الضحيان من كلية العلوم الطبية
التطبيقية بفرع األحساء تقول مزهوة
بإحياء الجامعة لذكرى اليوم الوطني:
يكفيني فخرا ً ويزيدني اعتزازا ً انتمائي
لوط ٍن القرآن دستوره ،واإلسالم دينه،
والعربية لغته ،احتضنت أرضه خري
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األنام وأطهر البِقاع ،وانبثق منه نور
اإلسالم والسالم وهداية اآلنام.
وي ِّ
ُعب أحمد عبدالله الزير  -طالب
سنة تحضريية عن حبه لوطنه وعمق
انتمائه له يف أسطر قليلة مشبعة
بالحس الوطني:
أنــت يا وطـنــي انتمـائـــي
وجميـــل عروقـي ومنبـت ولدي
وزهــرة مستقبيل وعطر مولـدي
ومهـد حضـارتــي وتـاريخ ديني
وأرض نبيي خاتم األنبياء واملرسليـن

بك الروح تعلقت

ويتغنى عبدالرحمن خالد عبيد
الطالب بالسنة السادسة بكلية طب
األسنان ،فيقول:
َّ
يا وطنا ً بك الروح تعلقتْ ...
وامتزجت و تربَّت،
األخالق و الرجول ِة
ِبك مكارم
ِ
تمثَّلتْ ...
واعتلت و تر َّنمت،
ُ
ت...ث َّم َ
احتفلتْ
عىل يَدي عزي ٍز توح َّد
ِّ
يا أرضا ً ُكرمت و ُفضلت،
و بالحرمَني ُقدست،
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ً
بركة للجميع وصلت،
يا
ُ
ٌ
ومن ب ِه األم ُن نعمة من الله أوج َدت،
ُ
الدول احرتاما ً وهنَّأت،
يامن وقفتْ له
ْ
اليو ُم يوم َُك وبك األعال ُم رفرَفت،
باألخض تزيَّنت،
وسأحتفل ِبما
َ ِ
مملكتِي وليس غري َها اليوم تجمَّلت
وتفرَّدت.

ع ُّزنا بك ياوطن

وتؤكد بدرية العمريي من كلية
التمريض بفرع األحساء (تويرت)
بدورها عمق انتمائها للوطن وصدق
الوالء لقادته بهذه الكلمات :الوطن
رابط إيماننا وسالمنا الذاتي ..أصبحنا
نستيقظ كل صباح برفع آيات التهاني
والتربيكات إىل قيادتنا بإنجازات
وإبداعات أبناء هذا الوطن ،ونفخر
ونستبرش حني نسمع أن طالبًا سعوديًّا
اخرتع هذا الجهاز أو ذاك ،ويعلو شأننا
حني نقرأ خربًا عن طالبة سعودية
حازت عىل أرفع الشهادات العاملية،
وتعلو أصواتنا فخرًا واعتزا ًزا برجال
يف الحد الجنوبي يسهرون عىل حمايتنا،
وحينها يداعبنا إشعاع نور السالم يف

صحونا ونومنا ..ع ُّزنا يا بالدي يف قوم
خرجوا من صلبك ينذرون أوقاتهم
وجهودهم وأموالهم لخدمة ضيوفك
طاعة لله ،وال يزال العهد عىل هذا
ماض بإذن الله.
الرشف ٍ
ً
ونطرح هنا سؤاال لكل من تسوِّل
له نفسه خيانة هذا الوطن العظيم،
سؤالنا هو« :هل سألتم أنفسكم ماذا
قدمتم للوطن كي تستحقونه؟!» .نعم
نفخر ونحتفل كل يوم ،وليس فقط
اليوم بوطننا املجيد ،وقيادته الرشيدة،
وشعبه الكريم ،وبصوت خارج من
داخل أسوار مؤسسة أنشأتها قيادتنا
لـ (صحة وطن) نبارك لوطننا عامه
السابع والثمانني ونقول« :و ُِجدنا لَ َك يا
وطن ،ولرفعة شأنك وعزته كما رفعت
هاماتنا بني األمم ،وجعلتنا نفخر بك
يف كل زمان ومكان»

أبواب مشرعة
ٌ

ويتابع محمد إبراهيم الشهراني
طالب عالج تنفيس بكلية العلوم الطبية
التطبيقية مسرية الوطن وتاريخه
نشأة وتطورًا ،فيستهل حديثه فخورًا

اسـتـطــــالع

ــــــــــــــــــــــــــــــون الوطن بالكلمات لوحة زاهية

ــــــــــــــــا وطن كما رفعت هاماتنا بين األمم
بوطنه :اليوم الوطني  ..يوم محفور
يف الذاكرة والوجدان ،يوم ّ
تحقق فيه
التكامل والوحدة ،يوم أزيلت فيه الفرقة
والتفكك ،يوم بدأ منه عرص التطوّر
واالزدهار ،يوم يرفع فيه كل مواطن
رأسه شموخا ً وفخراً ،هذا الوطن الذي
نفخر بمن أمىس تحته واحتضنته تربته،
ففي بطن أرض وطني خري البرش،
وحبيب خالق السماوات واألرض ،وخاتم
األنبياء واملرسلني عليه أفضل الصالة
وأتم التسليم .وطني ..عىل ربوعه والة
حكموا بما أنزل الله ،فكانوا للحرمني
خدماً ،ولضيوف الرحمن إخوة معاونني،
والة حملوا عىل أكتافهم هم املواطن
فجعلوا أمنه ورفاهيته شغلهم الشاغل،
والة أحبوا املواطن فأحبهم املواطن،
والة فتحوا أبوابهم مرشعة لكل قاصد،
والة يعرفون حق الله عليهم فأقاموا
أركان الدين ..ومواطنون يعرفون حق
الوالة عليهم فأطاعوهم يف يقني ،أدام
الله أمن وطني واستقراره ،وحفظ
حكامه وشعبه ..وافتخر أنت سعودي.

وطن الشموخ

 يقول ثامر محمد الغامدي الطالب
بكلية الطب ،نحتفل بيومنا الوطني
السابع والثمانني ونحن نبني وطننا
بإرادتنا القوية ،و ندافع عن حدودنا
بعزيمتنا الصادقة من أجل بناء حارض
مرشق ،و مستقبل زاهر بقيادة سيدي
خادم الحرمني الرشيفني  -حفظه
الله  -الذي يقود الوطن بكل حكمة
واقتدار ،والذي سخر طاقات الدولة
وأجهزتها ومواردها بعزم وإرصار
وتفان لخدمة الوطن واملواطنني ،حيث
شكل املواطن السعودي حجر الزاوية،
والقوة الدافعة ،والركيزة األساسية
لتنمية الوطن ،والهدف األسمى
لعجلة التنمية ،ومحورها األول يف كل
ما تخطه من منجزات وإنجازات يف

جميع املجاالت وامليادين االقتصادية
والتنموية والثقافية واالجتماعية ،كما
يأتي هذا اليوم ووطننا يمر بمرحلة
جديدة من التطور من خالل الرؤية
املستقبلية «رؤية اململكة  »2030التي
تعكس تطلعات ويل العهد األمني ــ
مرشق
حفظه الله ــ لبناء مستقب ٍل
ٍ
لهذا الوطن ،وتحقيق التنمية الشاملة.
ولعل أكرب مثال تنموي يف حقل التعليم
ٌ
ماثل أمامنا هو الرصح التعليمي الطبي
لجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز
للعلوم الصحية بالحرس الوطني ،فهي
تمثل أنموذجا يفخر به الوطن ،حتى
أصبحت معلمًا يُشار إليه بالبنان بني
جامعات العالم الطبية الراقيةَ ..
دمت
يا وطني للمجد عنوانا ً وللعزة والفخر
رمزا ً مدى الدهر.
يؤكد فيصل السويد الطالب بكلية
العلوم واملهن الصحية (السنة الثانية
 تخصص صيدلة) عىل أن الوطنانتماء وغرية وفداء ،واليوم الوطني
هو يوم ُن ِّ
عب فيه عن سعادتنا ووالئنا
لوطننا العزيز ،وهو أيضا ً يوم نستدعي
فيه تاريخنا وأمجادنا ،و ُن ِّ
عب فيه عن

حبنا ووالئنا لقادتنا ،ونبني فيه صدق
حبنا وإخالصنا لبعضنا ،يو ٌم ي ِّ
ُغذي
أجسادنا وعقولنا بطاق ٍة خالَّقة للعطاء
واإلنجاز ،والتفاني لصناعة مستقبل
ميلء باألمجاد واإلنجازات بمشيئة الله
سبحانه وتعاىل.

طاقات عطاء وإنجاز

يف بداية حديثه أثنى حمزة بن
حسن الفقري الطالب بالسنة السادسة
بكلية الطب عىل خالقه ،وشكره عىل
جزيل نعمه وآالئه ،ثم استمر مستعذبًا
الحديث عن يوم الوطن ،وقال م ِّ
ُعبًا
عن أهمية إحياء ذكرى هذا اليوم املجيد:
يطيب يل مع كل ذكرى نعيشها لتوحيد
هذا الوطن املبارك اململكة العربية
السعودية؛ أن أحمد الله عىل َف ْ
ضلِه
ونعمائه  ،فقد هيّأ لنا سبحانه وتعايل
جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن
آل سعود – طيب الله ثراه – لتوحيد
هذه األرض املباركة ،ووفقه إىل السعي
يف أمن واستقرار هذا البلد املعطاء،
وأود التأكيد عىل نفيس وعىل شباب هذا
الوطن املبارك؛ برضورة التعلُّم مما

فات ،وترسيخ ُخطانا عىل دروب البناء
والتطوير ،والحرص عىل حَ مل مشاعل
هذا الوطن يف قلوبنا وعقولنا لتتضاعف
طاقاتنا يف العطاء ،ويرتقي مستوى
إنجازاتنا يف شتى املجاالت ،ولنتذكر
دومًا تلك اآلمال التي يُعلَّقها علينا
آباؤنا وأمهاتنا وقادتنا ،ويتطلع إليها
أشقاؤنا من حولنا ..أسأل الله الكريم
أن يعمر قلوبنا باإليمان واإلخالص،
وأن نكون ي ًدا راسخة تسهم يف بناء
ذواتنا ووطننا وأمتنا العربية واإلسالمية
والعالم أجمع .وأسأله ّ
جل وعال أن يوفق
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
َّ
ّ
ساع
ابن عبد العزيز وويل عهدِه  ،وكل ٍ
يف بناء هذا الوطن ،وأن يسدد عىل
الحق والخري ُخ َطاهم ،وكل عام وأنت
يا وطني بخري ويف أمان واطمئنان..

تجربة ممتعة

بدأت شهد رسحان ـ كلية الطب
حديثها عن احتفال كليتها باليوم
الوطني فقالت :كان هذا االحتفال أول
نشاط يل كقائدة ،وقد شكل يل ًّ
حقا
تجربة عظيمة استفدت منها الكثري؛
السيما وأنها تجربتي األوىل يف تنظيم
حفل بهذا الحجمٌ ،
حفل ذو قيمة كبرية
لطالب الجامعة وطالباتها ومنسوبيها،
ولذا فقد كان إتقان مُهمَّتي أولوية
بالنسبة يل .بدأنا اإلعداد للحفل قبل
شهرين من موعده تقريبًا ،استهللنا
نشاطنا بتكوين فريق عمل ،ثم ترتيب
االجتماعات وتجهيز خطة مبدئية
أخضعناها للتطوير املستمر ،وتبعت
ذلك مرحلة متابعة هذه التطورات
يوميًّا مع منظمي األركان بمختلف
الكليات حتى يوم الحفل ،والحمد لله
فقد نجح نجاحً ا باهرًا ،وذلك إضافة
إىل املعرض املصاحب الذي تخطى
التوقعات ..وأخريًا نستطيع القول إن
تجربتنا هذه تجاوزت سقف توقعاتنا
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طالب الجامعة  ..المشاركة في اإلعداد
للحفل تجربة لها مذاقها

بفضل الله ،ثم بتعاون املنظمني.
ووصـفت رينـاد عبـاس ـ كلية
الطب تجربتها يف تنظيم حفـل اليوم
الوطني بأنها تجربة ممتعة ومفيدة
ج ًدا ،ولهذه التجربة مذاقها وطعمها
الخاص.
وتابعت :وألني كنت متحدثة فقد
استفدت من املحتوى ،وتعرفت عىل
معلومات جديدة عن بالدي الجميلة،
ومن املستحيل نسيان أن الحفل كان يف
قمة الرتتيب والتنظيم ،وخالصة القول
إن الشكل ِّ
الكل للمكان ،مع ترتيبات
الديكور واألركان كانت جميعها جاذبة
ج ًّدا وملفتة للنظر.

تطور في اإلعداد

أبدت رؤيا العطاس ـ كلية الطب
رضاها عن تنظيم الحفل مؤكدة أنه كان
ً
منسقا ومرتبًا بشكل متميز والحمد لله،
وقالت :لقد الحظت تطورًا ُّ
وتغيًا جذريًّا
عن السنة املاضية ،وانبهرت بحماس
طالباتنا ومنسوبي الجامعة ،وهنا البد
من الثناء عىل فريق تنظيم حفل اليوم
الوطني ،ونقول لهم :أسعدكم الله
إلشعارنا بالوطنية وتعزيز شعورنا
باالنتماء للوطن .وقد أعجبت باملدة
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املحددة للحفل ،وبفقراته املقدمة ألنه
لم يكن كاملحارضة التعليمية ،ولكن
كان عبارة عن فقرات ترفيهية ومفيدة
يف الوقت نفسه .وبالطبع ،لم يكتف
فريق التنظيم بالحفل ،و لكنه قدم
ً
معرضا شامالً للمناطق املوجودة يف
السعودية ،ولم استمتع فقط باألركان؛
وإنما تعلمت منها الكثري عن وطني
الحبيب ،وعن تاريخ اململكة العربية
السعودية ،وعن اختالف الثقافات يف
مناطقها املختلفة.

عمار ورخاء

عبدالرحمن مهنا ـ كلية الطب:
هاهي اململكة العربية السعودية تبلغ
عامها السابع والثمانني بعد أن وحدها
امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب
الله ثراه ،وعىل مر تلك السنني العامرة،
لم نر مملكتنا العزيزة إال يف عمار وبناء
وتطور ،رخاء ونعيم ،صعدت حتى
اعتلت القمم ،وحمل أبناء املؤسس ـ
رحمه الله ـ راية املجد من بعده بدءًا
بسعود ،ثم فيصل ،ثم خالد ،ثم فهد،
ثم عبدالله رحمهم الله أجمعني ،ففي
عهد كل أحد منهم تح ُدث نقلة نوعية
ُتخلِّد أسماءهم عىل جدار التاريخ.
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وكلما تقلَّد الحكم ملك لهذه البالد
املباركة؛ تزيد ازدهارًا وبركة ،وتعم
حياة وحركة كما عهدتها يف عرص
ملوكها السابقني ،إىل أن وصلنا إىل عرص
سلمان الحزم الذي تسلَّم دفة القيادة،
فنجح ـ حفظه الله ـ يف الحفاظ عىل
اململكة من الغرق يف عرص الهبوط
االقتصادي الذي هوت فيه الكثري من
الدول؛ بل وأرساها عىل شاطئ األمان،
وهاهو الشعب السعودي يُج ِّدد الوالء
يف هذه املناسبة العظيمة ،ويظهر
مرشق تواصل
الوفاء متطلعًا إىل غ ٍد
ٍ
فيه بالده التطور إىل أن تصل إىل األفق
البعيد ،فرياها الرائي كنجمة سطعت
يف السماء ،فغلبت أقرانها.

إبداع طالبي

تحدث إبراهيم سبحان ـ رئيس
املركز اإلعالمي بكلية العلوم الطبية
التطبيقية عن مراحل تنظيم االحتفال
بكليتهم ،فقال :لم يكن احتفاال ً عاديًّا،
إنه احتفال بموطننا الغايل الذي
أكمل  ٨٧عامًا من اإلنجاز والتطور
واالزدهار ،وكان أقل ما يمكن املشاركة
به احتفال بسيط ،حاولنا فيه ذكر أبرز
التطورات التي حصلت منذ إعالن امللك

محمد الشهراني

عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ توحيد
هذه األرايض املباركة ،وتطرقنا يف هذا
العام إىل إضافة نشاط جديد للحفل،
وهو املعرض املصاحب الذي تمحور
حول كل منطقة من مناطق اململكة،
مع بيان ما تتميز وتتصف به ،وكانت
جميع التجهيزات والرتتيبات عىل
أيدي الطالب والطالبات من املبدعني
واملبدعات دائمًا ،وتحت ارشاف عمادة
شؤون الطالب التي يُشكر فريقها عىل
دعمهم الكبري إلخراج الحفل واملعرض
بصورة متميزة.

أقـــــــــــالم

أيد أمينة
وطننا في ٍ

وثبات وطن

د هند النجار

ماجد بن أحمد العمودي

ذكرى اليوم الوطني فرصة للوقوف عىل ما تحقق لهذه البالد
من معطيات ومنجزات حضارية عىل الصعيدين املحيل
والخارجي ،ومن نعم الله عز وجل عىل أبناء هذا الوطن
أن جعل قيادتهم يف أي ٍد أمينة مؤمنة بربها ،حاملة هموم
ومصالح أمتها يف سياستها الداخلية والخارجية ،واألخذ
بأسباب التعاطي مع معطيات ومتغريات العرص الحديث
بما يتوفق مع مقاصد ديننا اإلسالمي الحنيف ،والحفاظ عىل
ما تحقق لإلنسان السعودي من مكتسبات وإنجازات يف ظل
رعاية وقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان حفظه
الله  ،وسمو ويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،ووفق رؤية اململكة
 ،2030تحققت إنجازات خالل فرتة زمنية اتسمت بالتسارع
يف إيقاعها التنموي والحضاري ،وواكبت التطورات الحديثة
التي طرات عىل مجمل املتغريات املعارصة ،مع املحافظة عىل
الثوابت اإلسالمية ،واملوروثات الثقافية التي انطلقت منها
سياسة اململكة ونهجها الذي وضع لبناته األوىل املؤسس
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ،ومن بعده
أبناؤه الربرة :امللوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله
– رحمهم الله – حتى أصبحت اململكة نموذجا ً متميزا ً
للدولة املعارصة املحافظة عىل هويتها وسماتها اإلسالمية .
وال شك أن القطاع األكاديمي الصحي يف اململكة ـ كجزء
من الرتكيبة التنموية الشاملة ـ نال الكثري من الدعم السخي
يف ظل اهتمام وعناية القيادة ـ حفظها الله ـ مما جعله

يعيش نهضة شاملة تمثلت يف منظومة من الجامعات
والكليات الطبية واملدن الصحية العمالقة التي تغطي
كافة مناطق اململكة ،وفتحت أمامها آفاقا ً أوسع للنجاح
يف جميع املجاالت األكاديمية الصحية ،ومنذ إنشاء جامعة
امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية يف  ١٣مارس
من عام ٢٠٠٥م ،وقد ساهمت هذه الجامعة وغريها من
الجامعات املحلية يف أن تكون اململكة العربية السعودية ذات
بعد دويل ،وتمثيل وطني ،وتفاعل متميز يف كافة املحافل،
ً
وأيضا يف تهيئتها للمواطن السعودي كي يتعامل ويتفاعل
مع معطيات العرص الحديث بآفاق طموحة.
وال أنىس الدور الكبري ملعايل املدير العام التنفيذي للشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني ،مدير جامعة امللك سعود
بن عدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد املحسن
القناوي يف اختيار الجامعة ألفضل املناهج الدراسية
وتطبيقها بهدف تخريج أكاديميني قادرين عىل مواجهة
وتجاوز تحديات العرص ،وقد تحقق ذلك ـ ولله الحمد ـ
من خالل الدفعات التي تخرجت ،وأصبحت قادرة عىل
تحمل مسئولياتها الدينية والوطنية كاملة ،مع املشاركة
بفاعلية يف مجمل حركة النهضة والتطور التي يشهدها
العالم اليوم بروح سعودية محبـة للسالم والتسامح مع
جميع الشعوب.
عميد مشارك ـ كليه التمريض

َ
سلمان
حيوا معي
عبدالعزيز بهادر
يـــوم تجمـع فيه الشمـل فابتسمــي
فتــى الريــاض أقــام األمن يف بـلـد
حـرب ضـروس عىل الثـالـون أعلنـهـا
شـاد املــدارس يف واد ويف جـبـــــل
مستشفـيـــات أقيمــت كـل ناحـيـة
أمـــا الــدواء فمجــا ًنا تــوزعــــه
والخـري ع َّم جميــع النــاس يف وطنـي
وقــد أقـــام صــروح املجـد يدعمهـا
ً
حــذاقا وأفـئــدة
قــادوا السـفـيـنـة
ياقــوم حـيــوا مـعـي سلمـان وإخوته
واستـمـسـكـوا بعــرى اإلسـالم واتبعوا

أرض الجــزيــرة بالتوحـيــد والحكم
أرجـــاؤها سـلـمـت يف الحـل والحـرم
ال جهــل ال فـقــر ال أمـراض فاغتنـم
فالكــل يرقــى بنــور العـلْـم والعَلم
كــذا املـراكـــز يف الـواحــات والقمـم
أيــ ٍد حـنـايـــا لـــم تغفـل ولم تنم
والكـــل يشهـــد مـــن عـرب وعجم
أبنـــاؤه األســد يف السـاحـات والهمم
لله درهم يف الفيــــــــض والكـــرم
وادعــــو األلـــه بأن يبقـيـه لألمــم
هــدي الرســول فـإن الخـري يف القـمـم

تمر ذكرى اليوم الوطني كل عام ل ُتج ِّدد
يف دواخلنا عظيم االمتنان لهذا الوطن
املبارك ،فمن عهد املؤسس ـ طيب الله
ثراه ـ وحتى ملوكها الكرام ما تزال اململكة
العربية السعودية شامخة وعزيزة عىل
كل متعال أو عابث ،صعبة املنال عىل كل
حاقد ومكتنف للرش.
اليوم تمر ذكرى اليوم الوطني  87لنقدم
الحب املُتج ِّدد ألرضها املباركة ،وقيادتها
الحكيمة ،وشعبها الويف ،ذكرى تتسامى
يف نفوسنا نحو العىل واملراقي الرفيعة
محليا ً وإقليميًّا وعامليا ً يف شتى املجاالت
الهامة والحيوية ،طبياً ،واجتماعياً ،وعلمياً،
وعسكرياً.
ويف ديمومة ثابتة استثمر قادة البالد،
وعىل رأسهم خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ
حفظه الله ـ وويل عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان ومن
خالل رؤية  2030طاقات الوطن ،وخربات
أبنائه ،وإمكاناتهم البرشية واإلبداعية
لتطوير البالد ،وإحداث نقالت نوعية يف
شتى املجاالت الحيوية ،هذه الرؤية جاءت
لتعكس الطموح الكبري لتهيئة بيئة رائعة
ومغايرة ،وعهد جديد نحو االنطالق لتحقيق
املستحيل ،فال مستحيل مع التخطيط
العلمي املقرتن بالهمة والعزيمة الصادقة
لقيادة الدولة ...إنها وبكل بساطة وثبات
وطن طموح.
مصوّر طبّي
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للوطن ذاكرة

وللوطن رحلة بناء

د .عيل حجري

عادل القرني

للوطن ذاكرة رسمها األجداد واآلباء ،ويأتي اآلن
دور الطالب والطالبات ليضعوا بصمتهم يف
هذه الذاكرة التي ستتناقلها األجيال القادمة،
هذه الذاكرة باقية ،ومن يقدم لها الخري سيبقى
فيها ،ومن يسيئ إليها؛ فسيلفظه الوطن إىل
خارجها .يأتي اليوم الوطني ليذكر بما فعله
رجال هذا البلد ليصلوا به إىل شط األمن واألمان،
وكل منهم يحمل مسؤولية الحفاظ عىل هذا
املوروث وتطويره .وبهذه املناسبة أرفع أسمى
آيات التهاني لخادم الحرمني الرشيفني ،وسمو
ويل عهده األمني.
رئيس قسم العلوم األساسية  -الطب

 87عامًا واململكة ماضية عىل خطى
آبائنا املؤسسني يف مسريتها متمثلة
يف الثبات عىل املبادئ ووضوح
األهداف ،ومن حلم إىل حقيقة87 ،
عاما ً تميض ويجد خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
نفسه َخلَفا ً لرجال صادقني ممسكا ً
بجمر قضايا التحديث والتطوير
واإلصالح والحفاظ عىل ثوابت الدين
واألمة87 ،عاما ً تمثل رمزا ً ي ّ
ُذكر
أجيال السعودية بأن رايتنا تعني
مزيدا ً من املسؤوليات واألمل الدائم
بأمن يعم األرجاء ،ورخاء يستفيد منه الجميع ،وتنمية
مستدامة ال تستثني شربا ً من تراب هذا الوطن املعطاء،
فالشتات تحول إىل وحدة كلمة ووحدة وطن ،فكانت اُمة
لها مكانتها املرموقة تحت الشمس ،كما حُ و ِرب الجهل
بالتعليم ،فانترش التعليم اليوم عىل كافة املستويات.
إن هذا الوطن العظيم يبادل أبناءه الحب والعطاء بعيدا ً
عن كل إنجاز يحدث ،هناك عالقة أزلية ليس لها مثيل
بني تراب هذه األرض الغالية ومن أوجدته عليها ،كيف
ال والتاريخ شاه ٌد عىل تلك االحداث والوقائع ،لسنا سوى
أحفاد للمؤسس الذي بنى هذه الدولة ،واتخذ كتاب الله
وسنة نبيه نهجا ً وطريقا ً يحكم به ،موحدا ً الراية بأغىل
كلمات اإلسالم ،مجتهدا ً ومكافحا ً حتى استطاع أن
يحول الشتات إىل وحدة أُمة انضوى تحت لوائها أغلب

أجزاء الجزيرة العربية بمساحة
تربو عىل مليوني كيلو مرت مربع
امتدت من الخليج العربي ً
رشقا
إىل البحر األحمر غربًا ،ومن عرعر
شماالً إىل جازان جنوبًا ،ونتج
عن ذلك ميالد دولة حديثة قوية
عزيزة لها مكانتها ووزنها وثقلها
املحيل واإلقليمي والعاملي عىل كافة
األصعدة السياسية واالقتصادية
واألمنية واالجتماعية والعسكرية.
عندما نفتح صفحات عالقة الحاكم
باملواطن؛ فالتالحم والفخر والثقة
تعم الجميع ،وعندما نتكلم عن النهضة الرياضية؛ فالكثري
يغبطنا عىل اإلنجازات ،وعىل دعم الدولة للمنتخبات
واألندية والحكام واملدربني واإلداريني ،وتحفيزهم نحو
النجاح املستمر الذي نتج عنه احتفاؤنا بإنجاز جديد
حققه أبطال منتخب كرة القدم بعد التأهل والصعود
إىل بطولة كأس العالم  2018بروسيا ،وعندما نصل إىل
النهضة الشاملة؛ فإرشاقة كل يوم تبرشنا بأن الوطن يميض
قدما ً بال عراقيل ومنغصات نحو تنمية ينعم بها شعبه.
ما أروعك أيها الوطن وأنت تعيش بثبات ،وتميض بثقة،
وتنمو برسعة وتخطيط ،وتصبح من أهم الدول املؤثرة
بالعالم قوال ً وفعالً يف مختلف املجاالت.
العالقات الجامعية واإلعالم

أرواحــنــــــــا دروع لوطــنـــنـــــا
د .أحمد بن عارف
يوم الوطن ليس مناسبة عادية،
يوم يحمل أسمى معاني االنتماء،
يوم يتج َّدد فيه الوالء لوطن العطاء
ولقادته العظماء ،يو ٌم نسجِّ ل فيه فخرنا
واعتزازنا بوطننا الذي وحَّ د صفه،
َّ
وخط
وجمع شمله ،ووضع لبنته األوىل
أساسيات وبرامج مسريته التنموية
املغفور له امللك عبدالعزيز آل سعود
طيب الله ثراه ،وسار عىل نهجه من
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بعده أبناؤه ملوك هذه الدولة ـ رحمهم
الله ،وأطال يف عمر مليكنا سلمان وويل
عهده حفظهما الله.
 87عامًا تميض يف مسرية البناء والنماء
لوطن اإلسالم والوسطية واالعتدال،
وطن َّ
ٌ
رشفه الله بخدمة الحرمني وعموم
ٌ
وطن رسَّ خ مكانته اإلقليمية
املسلمني،
والعاملية عىل كافة األصعدة السياسية
واالجتماعية والعسكريةٌ ،
وطن له دو ٌر
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فاعل يف تحقيق األمن والسلم العامليني،
باإلضافة إىل دوره اإلغاثي واإلنساني
ٌ
وطن له
الذي شمل أرجاء املعمورة،
رؤية طموحة بدأت وستستمر لبناء
ٌ
وطن
حارض زاهر ومستقبل مرشق،
يراهن عىل شبابه ـ جيالً بعد جيل ـ يف
بنائه وتنميته ،وحفظ أمنه واستقراره
ووحدته الوطنية ،وتقديم أفضل صورة
عنه يف املحافل الدولية كافة.

ٌ
وطـن فـوق السحايـب مكانه
هــذا
حـبُّـه ثابـت تؤكـده مواثيـق وعهو ُد
نصـون أرضـه من العـدو والخيانـة
ٌ
وسـيـف له وبــارو ُد
أرواحنا دروع،
حفظ الله مممكتنا الحبيبة مـن كل
سوء ،ووفق قادتها لكل ما فيه صـالح
البالد والعباد.
العلوم الطبية التطبيقية  -الرياض
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وطن يتجدد برؤية 2030

أغلى وأسمى
رنيم بنت محمد الغيث

د.عبري بنت عبدالرحمن السبيت
اليوم الوطني للمملكة يعترب تتويجً ا
للجهاد يف ذكرى توحيدها عيل يد القائد
امللك عبدالعزيز رحمه الله ،فهذه املسرية
الجهادية الطويلة ـ تحت راية ال إله إال
الله محمد رسول الله ـ كانت من أجل
الوحدة والتوحيد ،و يجب علينا املجاهدة
إلكمال هذه املسرية ،ولدعم حركة النمو
والتطور والبناء يف دولتنا الحديثة.
لقد دأبت حكومة اململكة ـ منذ إنشائها ـ
عيل نرش العلم واالهتمام بالعلوم والثقافة،
والحث عيل نرش البحث العلمي ،وشيدت
لذلك املدارس واملعاهد والجامعات ،ومن ثم
تبنَّت رؤية  2030لتكون منهجً ا وخارطة طريق ملسار اقتصادنا
وخطط تنميتنا وبرامج نهضتنا ،ويُع ُّد قطاعا التعليم والصحة
من أبرز املجاالت التي ستطرأ عليها تغريات جذرية .ففي هذا
العام تقرتن احتفاالتنا باليوم الوطني الـ  ، 87بانطالقة رؤية
اململكة 2030التي سيكون لها تأثري بالغ عىل مسرية هذا البلد
املعطاء ،ولم ال؟ فهي رؤية الحارض للمستقبل ،ورؤية اليوم
للغد .ونحن كأطباء يف املجتمع السعودي ،نفتخر بانتمائنا إىل
بالدنا الغالية ،وبحكم انتمائنا ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية

أوطاننا في الحدق
طارق سند

ـ هذا الرصح الطبي الكبري يف وزارة
الحرس الوطني ـ ولجامعة امللك سعود
بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ،فنحن
جز ٌء من هذه الرؤية ،ولذلك يجب علينا
جميعًا من منطلق إيماننا باملؤهالت
الطبية والعلمية التي نحملها وقدرتنا
عيل التطور ،ومن باب طموحنا الكبري
يف بناء وط ٍن أكثر ازدهارًا؛ أن نعمل بجد
واجتهاد إلتقان أدائنا يف مهماتنا ،وأن
نعمل سويًّا ،وتتضافر جهودنا لتحقيق
أهداف هذه الرؤية.
ولكي نعطي لهذا البلد حقه ونوفيه قدره؛
ال بد أن نرد له الجميل ،وأن نسعى دائمًا ليكون يف مصاف
الدول املتقدمه علميًّا وصحيًّا ومهنيًّا وتقنيًّا ،ويستلزم كل ذلك
أن نحمل فوق عواتقنا مسؤولية البناء والتطورًّ ،
حقا ال بد
من اصطفاف الجميع ًّ
صفا واح ًدا ،وي ًدا واحدة لصالح الوطن
ولصالح تقدمه ..وبهذه املناسبة الغالية علينا جميعًا؛ أٌقدم
أجمل التهاني إىل حكومة اململكة العربية السعودية وشعبها.

الوطن أغىل وأسمى من تعبرينا عنه مهما
كانت بالغتنا وقدرتنا عىل شكره واالمتنان
له .ال أحد يستطيع التعبري التام والشامل
عن حبه لوطنه وواجبه تجاهه ،الوطن
هو األم واألب واألخ والصديق الصدوق،
وفوق ذلك الوطن هو نبض الحياة ومشعل
األمل فينا .إن أكثر ما نستطيع تقديمه
للوطن عرفانا بجميله علينا هو أن نقول
له شكرًا وشكرًا وثم شكرًا ياوطن ،وهذا
كله ال يويف الوطن حقه .الوطن يحمينا
ويمنحنا شخصيتنا التي نتباهى بها بني
األمم والشعوب ،والوطن الذي نتنفس
هواءه ،ونرشب عذب مائه ،ونأكل ثماره،
ونستظل بظالله؛ اليمكن لنا أن نوفيه حقه
مهما قلنا عنه وعن أفضاله علينا .دمت
وبقيت ذخرًا ورم ًزا لنا وملن عاش أو م َّر
عىل ترابك يا أغىل وطن .نعم هذا اليوم
يومك ياوطن ،والجميع فداؤك.

مديرة الربنامج الوقائي املدريس لصحة الفم واألسنان

كلية الطب – فرع الطالبات

قصـــة إرث مــوطــنـــــــي
شادية أحمد طاهر البشري

عندما يتمعر وجهك ،وتضطرب جوارحك،
وتشعر أن الدم بدأ يغيل يف عروقك حني
يتطاول أحدهم عىل وطنك محاوال الزراية به،
فاعلم أنك مواطن بحق .وأن غريتك عميقة
جدا ،وأن قيمك الوطنية ال تقبل اإلهانة وال
املساس بذرة من تراب وطنك.
وعندما تحس بقوة دافعة وباستعداد مُتنا ٍه
لبذل روحك فداء لوطنك ،فاعلم أن وطنك
لن يؤتى من قبلك.
ذكرى اليوم الوطني يف حقيقتها استدعاء
للتاريخ لإلفادة منه يف رسم صورة املستقبل
وصناعة النهضة االجتماعية واالقتصادية
والحضارية وفق الرؤى الحديثة التي يراها
مخططو نهضة األوطان.

العالقات الجامعية واإلعالم

نسجتْ خيوط قصتي يا موطني منذ أن
انشققتُ من جسدها الطاهر املقدس،
رشبتُ من فيض حنانها ،وتنفست
من نسائم أنفاسها ،وتن َّعمتُ بدفء
حضنها ،ويف صدرها الحنون شعرتُ
بالراحة واألمان واالستقرار ،منحتني
الحب والود والرحمة ،علَّمتني التفاني
يف األداء والعطاءَّ ،
غذتني بمشاعر الغرية
عىل الوطن والوالء والوفاء لقادته ،كل
هذه القيم تجمَّعت بداخل موطني
املصغر ،إنها أمي ..ووطنى أمي .
كرب وطني وكربت أنا ،وأصبح يمدني
بما كان يمدني به يف جوفها الطاهر،
وكأنها توصيني بالدفاع عن وطني وهي

تقول :ذاك إرثك ،وطنك إرثك ،فحافظ
عليه يا ُب َن َّي ،فحياتك كلها موطن
!إيمانك بوطنك ،وصدقك وإخالصك
يف إيمانك هذا هو نرباسك يف حياتك،
احرص يا ُبنَ َّي عىل أال َّ يشوبه أي نوع
من الضعف ،وأال َّ تتجنِّي عليه يومًا أو
تظلمه :قال تعاىل﴿ :الذين امنوا ولم
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن
وهم مهتدون﴾ آل عمران.
وطني تلك سماؤه ،أدعو الله أن يديم
الخري ويفيض عىل أرض بالدي ،فهي
أرض طيبة ،اس َع فيها دائما ً يا ُبنَ َّي
صنها
طلبا ً لرزقك ،وتلك حدودها ُ
وحافظ عليها ،وال تسمح للغرباء

بالتع ِّدي عليها واغتصاب شربٍ منها.
تعلم يا ُبنَ َّي العلم النافع املستمد من
كتاب الله وسنة نبيه صىل الله عليه
وسلم ،وال تنس طاعة والة األمر ،ألن
طاعتهم واجبة ،وضع نصب عينيك
دائمًا شك َر خالقك ،فهو الذي حبا
َّ
وتذكر أن
وطنك بنعمة األمن واألمان،
هناك جنو ًدا ال ينامون الليل والنهار،
أيديهم عىل الزناد حماية لك وذو ًدا
عن تراب الوطن ،فهذا ارث أورثك إياه
موطنك يا ُبنَي فحافظ عليه.
مرشفة أمن بكليتي التمريض
والعلوم الطبية التطبيقية
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عبدالرحمن المغربي

إطــاللــة مـــن جــــــــدة

الفرح ..وطن
اكتىس الوطن يف جميع حدوده الجغرافية بوشاح الوالء
والطاعة والحب ،ممَّا يجعل ارتباطنا به وبأرضه وبكل
ً
ارتباطا فطريًّا ،منه يبدأ وعنده ينتهي ،وهي
م ُِّكوناته؛
لغة ارتباط فريدة واستثنائية ،تغيب عنه ،فيأخذك الحنني
إليه قرسًا ،تعطيه من اهتمامك ،فيمنحك عطا ًء ال نهاية
له ،تشعر بوحدة ،فيتعاطف معك كل العالم ويتالىش
هذا الشعور الغريب .وطن بكل األوطان ،قيادته رشيدة،
عنوانه األمان ،وثروته الحقيقة والتخطيط ملستقب ٍل قادر
عىل تحقيق املستحيالت بعزيمة الرجال.
الوطن طائر سالم ،أجمل قصيدة يف دواوين الشعر،
ابتسامة عذبة عىل ثغر طفل ،سفينة تنقلك إىل ميناء
أحالمك ،أهازيج فرح ،قصة تاريخ جميلة تروي تفاصيل
تأسيسه ،هو جدار الذكريات الذي رسمنا عليه أحالم
طفولتنا ،املدرسة التي تعلمنا فيها أبجدية اللغة ،األم
التي أنجبتنا ،األب الذي توىل رعايتنا ،السماء التي تعلَّقت
أنظارُنا بنجومها املضيئة ،الرشوق الذي تبدأ معه البدايات
الطموحة ،صوت املطر الذي يُبلِّل األرايض القاحلة لينبت
الزهر ،وسنابل ذهبية يف الحقول ،هو الطريق اآلمن لكل
خطواتنا ،ورقة التقويم املدوَّنة يف سطورها أجمل عبارات
التهاني ٍباليوم الوطني الذي احتفت مملكتنا الغالية بذكراه
 ،87يوم أعلن املؤسس امللك عبدالعزيز  -طيب الله ثراه
 توحيدها ،وأطلق عليها اسم اململكة العربية السعودية،لتبدأ مسريتها الطويلة مع قادتها الذين تعاقبوا عليها،
وحققوا لها حضورًا فاعالً ومشاركة عاملية يف املحافل
الدولية ،فجذبت األنظار إليها ،وتابعت مسريتها ِّ
النية
داخليًّا يف البناء والعطاء ،إنها مسرية إنجازات هائلة
طالت كل شرب يف وطننا الغايل ،وركزت عىل االستثمار
األغىل واألسمى يف أبناء الوطن وبناته.
رســـالـــــة ..
عام يذهب ،وآخر يأتي ،وكل يشء فيك يزداد جمالً
يا وطني.
مدير العالقات العامة والشؤون اإلعالمية  -جدة
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وطــــــــــــن األمــــــــــــــة
تتعاقب األيام عىل
اإلنسان يف جميع بقاع
ً
تعلقا
األرض؛ فيزداد
وهيامًا بأرضه ووطنه،
ويتنامى شعور االنتماء
لديه ،وهو شعور فطري
ينمو بنمو العقل واإلدراك
كعالقة طردية ال تتأثر
إال بحدوث خلل يف إدراك
املرء وعقله .ويتعاظم
هذا الشعور بتعاظم نوع
االنتماء ،فهناك انتماء
النشأة ،انتماء العرق،
انتماء اللغة ،وأعظمهم

انتماء الدين.
تجتمع أرواح املسلمني
كافة من جميع بقاع
املعمورة عىل حب أقدس
بقاع األرض ومهبط الوحي،
يجتمعون عىل حب مسجد
سيد الرسل ومدينته عليه
الصالة والسالم ,ويشعر كل
مسلم باختالف لونه وعرقه
ولغته ونشأته بانتماء لبلد
الحرمني ،وإن كان بعضهم
لم ير هذه البالد بعد.
حبا الله اململكة العربية
السعودية ،واختارها لتكون

بلد الحرمني الرشيفني،
فهيأ لها عز وجل حكامًا
ال يدخرون جه ًدا يف خدمة
مقدساتها وزوارها من
الحجيج واملعتمرين
والزائرين ،وقد أفاء الله
عىل هذه البالد بفضل
منه سبحانه ،ثم بإخالص
حكامها ومواطنيها نعمة
األمن واالزدهار والرخاء،
فله سبحانه الشكر العظيم،
ثم لحكام هذا البلد كل
الوالء واملحبة والتقدير.
ونحن بعون الله ي ًدا بيد

التم ًيز ليس مستحي ً
ال
برنامج بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة من
أوائل الربامج الدراسية عىل مستوى الرشق األوسط يف هذا
املجال ،وتأسس عام 2006م ،وتعاونت جامعة فلندرز
األسرتالية يف كتابة منهجه ،وتتوىل اإلرشاف عليه كفاءات
تدريبية عالية املستوى ،إىل جانب ما يجده من دعم أطباء
طوارئ مستشفى الحرس الوطني .وبفضل من الله فقد
حصل الربنامج عىل جائزة التميًز األكاديمي ،وتحقق هذا
النجاح بجهود كل قياداته ،وبتعاون الجامعة وإدارتها،
وكذلك مع قسمي الخدمات اإلسعافية والطوارئ بمدينة
امللك عبدالعزيز الطبية ،وما سبق ذلك من وضع الخطط
وااللتزام بتنفيذها ،والعمل بروح الفريق الواحد.
وركزت خطط اإلعداد يف قسم الخدمات الطبية
الطارئة عىل أهمية االتصال الداخيل سواء مع أعضاء
هيئة التدريس أو الطالب ،وعىل تطوير املهارات الناعمة
لدى إدارته التي ساعدت بشكل ايجابي عىل التعامل مع
اآلخرين ،وعرض األفكار بما يتوافق مع الثقافة الصحية يف
اململكة العربية السعودية ،فضالً عن الرتكيز عىل التطوير
املستمر للمهارات القيادية .
وحرص إداريو القسم عىل تنظيم فعاليات عديدة،
كاستقبال املستجدين ،ورشح كافة متطلبات وثقافة
القسم ،مع الرتكيز عىل املرونة والتفاعل والتأثري ،والعمل
ضمن فريق متجانس ،إىل جانب تبني االقرتاحات املقدمة
من الطالب أنفسهم؛ إذ ال جامعة بال طالب .كما اهتمت

د .سامي الناصر
ملزيد من التقدم ،وضد
كل من يحاول العبث بأمن
هذا البلد ومقدساته ..دمت
يا وطني عزيزا ً شامخا ً ..
كلية الطب

إيمان الجهني

إدارة القسم بتهيئة الطالب للبدء يف املناوبات بمدينة امللك
عبدالعزيز الطبية ومستشفى امللك عبدالله التخصيص
لألطفال بما يتناسب مع الثقافة الصحية يف وزارة الحرس
ً
وأيضا بتنظيم جلسة تعريفية مطولة عن بدء
الوطني،
سنة االمتياز ،وما تستهدفه من التعرف عىل املهارات
اإلسعافية واإلحاطة بها ،إىل جانب ممارسة السلوكيات
املهنية والقيادية التي يتمتع بها طالب القسم طوال
سنتي التخصص ،عالوة عىل استحداث برنامج IHOMEs
املخصص إلدارة ومتابعة طالب سنة االمتياز الذي ُطبِّق
يف جميع اقسام الكلية يف اغسطس .2017
وأشادت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بقسم
الخدمات الطبية الطارئة فيما يتعلق بتنظيم االمتحانات
النهائية الرسيرية الشفهية لشهادة االختصاص السعودية
يف طب الطوارئ ،واتخذته مقرا ً لها منذ عام 2013م،
نظرًا ألن القسم يمتلك معامل مهيأة ملمارسة جميع
جلسات املحاكاة التي ُتع ُّد بديالً أساسيًّا لتجنب األخطاء
الطبية ،وقد تبنى القسم دعم هذه التقنية التي تندرج
بشكل معتمد يف مناهجه مما ساعد عىل تنظيم ورشة
عمل للمحاكاة عام 2014م التي توجَّ هت إىل املمارسيني
الصحيني بشكل عام ،مستهدفة رفع الوعي والعمل عىل
تقليل األخطاء الطبية.
مساعدة إدارية – قسم الخدمات الطبية الطارئة

أقـــــــــــالم

دور االخصــائــــي االجـتــمــاعــــــي
فــي المـجـــال الطــبـي نوره عواد العنزي
يمثل أخصائي الخدمة االجتماعية جزءًا من الفريق
الطبي الذي يضم األطباء واملمرضات وأخصائيي
العالج الطبيعي وغريهم ،وهي مجموعة تساعد املريض
يف تحقيق استفادة قصوى من طرق معالجتهم ،ويف
التكيف مع محيطهم وبيئتهم االجتماعية ،ويرتكز هدفه
يف وضع وتأسيس طرق ووسائل ملساعدة املريض عيل
حل مشاكلهم التي قد تؤثر عيل خطه عالجهم ،وذلك من
خالل التعرف عليها عن قرب .وتعترب الخدمة االجتماعية
يف املجال الطبي باملستشفى عنرصا ً أساسيا ً يف العالج
الطبي ،نظرا ً ملا لألخصائي االجتماعي من دور
مهم يف التعاون مع الطبيب وبقية أعضاء
الفريق الطبي املعالج لتذليل الصعاب
أو املشكالت االجتماعية التي تع ُّد وثيقة
الصلة باملريض ،ويتضح ذلك يف سعيه
لتحقيق األهداف التالية:
• مساعدة املريض يف الوصول
إىل الشفاء رسيعاً.
•القضاء عىل مشاكل يعاني منها املريض.
•نرش الوعي والثقافة الصحية للوقاية من املرض.
•التعاون يف تقديم الخدمات املطلوبة للمرىض.
•ربط املستشفى باملجتمع الخارجي ومؤسساته.
•مساعدة املريض ـ أفرادا كانوا أو جماعات ـ عيل
مواجهة مشكالتهم بتقديم املساعدة الفنية من
خالل أدوارهم التي تهدف إيل تحديد املشاكل
وتعريفها ،واستقصاء األسباب ،ثم املساهمة
يف صياغة خطة العمل للتدخل املهني لتحقيق
الهدف العالجي والهدف الوقائي والتنموي.
•مساعدة من يعانون مشاكل اجتماعية تتعلق
بعالجهم الطبي ،سواء كانت مشاكل زوجية
أو مالية أو تعليمية أو يف العمل ،أو متعلقة
بالتكيف مع ظروف الحياة وغريها مما قد يؤثر
سلبًا عيل سري وتقدم املعالجة الطبية للمريض
•العمل عيل تقديم الخدمات االجتماعية واإلرشادية
والنفسية والتعليمية واملهنية التي يلزم توفرها
للمريض وأرسته لتمكينه من مواجهة اآلثار التي
ترتتب عىل إصابته باملرض .
•التعرف عيل كافة العمليات التي تؤثر عيل التوافق
االجتماعي للمريض أثناء العالج باملستشفى أو
بعد مغادرته.

•تذليل العقبات التي قد تحول دون استفادة
املريض من الخدمات الطبية.
•مساعدة املريض يف التغلب عيل بعض الضغوط
النفسية واالجتماعية التي تعطل استفادته من
العالج املقدم له ،وهي إما فردية للمريض نفسه
أو جماعية له وألرسته وغريهم ممن يسهمون
يف تنفيذ خطة العالج.
وتنحرص بعض وظائف األخصائي االجتماعي يف التايل:
•بحث التاريخ املريض للمريض بغرض
مساعدة الطبيب وتوجيهه يف عمليات الفحص،
والتشخيص ،ورسم خطة محكمة للعالج.
•دراسة التاريخ االجتماعي للمريض
إذا كان يف حاجة إىل عون فردي ،أو إذا
كانت هناك عقبات تعرتض العالج.
•إعداد املرىض لتقبل بعض أنواع
االختبارات الطبية التي تضايقهم
وتزعجهم وتثري مخاوفهم من األلم الذي
قد تتضمنه ،وذلك بيشء من التمهيد والرشح
لطريقتها وغرضها يف الفحص أو يف العالج.
•تعريف املريض بحقيقة املرض إذا لم يزعجه
ذلك ،ومعاونته عىل تنفيذ الخطة العالجية بدقة.
•اكتشاف الصورة الديناميكية للحقائق والعالقات
الهامة املتعلقة بموقف املريض التي يمكن أن
تؤثر يف تشخيص املرض وعالجه ،وموعد خروج
املريض من املستشفى ،ومتابعة رعايته خارجياً.
•تحويل املرىض وأرسهم إىل املؤسسات االجتماعية
الطبية الخارجية لتلقي مساعدات مناسبة.
• إعداد وحفظ السجالت االجتماعية للمرىض.
•إعداد شهادات وتقارير طبية ذات قيمة خاصة
يف تسهيل نيل املريض وأرسته ملساعدات معينة.
•عمل أبحاث اجتماعية خاصة بمرىض املستشفي
بما يمكنه من تقدير ما يلزم من خدمات
اجتماعية ،ومن إدراك مدى استفادتهم من قسم
الخدمة االجتماعية.
•تمييز الحاالت املحتاجة إىل تتبع بعد مغادرة
املستشفى ،ورسم خطة التتبع االجتماعي
والصحي.
أخصائية اجتماعية

سطام الحقباني

عـلــى مــا يـبــــــدو

الوطن في جذور األدب
ّ
يتجل
عىل مر العصور؛ كان االنتماء والوالء للوطن واألرض
يف نواحي الحياة األدبية وبعدة موضوعات ،مرة عن الفخر،
وأخرى عن الشوق والحنني ،وثالثة عن الغزل وامتداح
األرض وأهلها .ومن طبيعة اإلنسان ارتباطه باألرض التي
وُلد فيها وإن كانت جرداء ،ألنه نشأ وترعرع فيها وأصبح
جزءًا من نسيج مجتمعها ،ولذا فهو يدافع عنها انتما ًء
ويتغنى بأطاللها دون أن يعلم نتيجة ذلك مستقبالً.
يف مالحم ما قبل امليالد؛ البد من سط ٍر يمجد األرض
ّ
بحكامها وذكائهم ،حتى وإن كانت
وأهلها ،ويزهو
بعض حضارات تلك القرون تتنقل من أرض إىل أخرى؛
إال أن االنتماء والدفاع عن األرض يشء ثابت وديمومته
مستمرة ،فالصورة تتجىل أكرب بكثري حينما تكون هذه
األرض معطاءة ومنتجة ،ودافعة للحياة بكامل مقوماتها
ونواحيها .وعندما نسلّط الضوء عىل عرصنا الحديث،
وتحديدا ً اململكة العربية السعودية ،نجد أن االنتماء أعىل
خصها الله بمهبط الوحي ،وجعلها مهدا ً
وأصفى ،فقد َّ
للرسالة ،ومولدا ً لخاتم األنبياء محمد صىل الله عليه وسلم،
َّ
ورشفها بكعبة يتوجه إليها كل مسلمي العالم ،إىل جانب
أنها موطن حضاري حديث تتوافر فيه مقومات الحياة
األساسية ،خصوصا ً بعد تأسيسها عىل يد جاللة امللك
عبدالعزيز طيب الله ثراه ،ثم ملوكها الكرام ،لتنطلق
يف وحدة منسجمة بني ّ
حكامها وشعبها ،ولتظهر قوة
لخدمة الدين وريادة أمة اإلسالم.
فخر لنا أن تواصل اململكة نهج التطوير والنهضة عاما ً
بعد عام ،وبتخطيط علمي ورؤى متعمقة ،اقرتنا بسعي
دؤوب وطموح جامح لخدمة الوطن واملواطن ،نهجٌ وضعه
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ـ
حفظه الله ـ وويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان
نصب عينيهما ،وحقق نتائجه بشكل متسارع وواضح..
أال يضاعف ذلك حبنا للوطن وقادته؟!
سكرتري التحرير
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أقـــــــــــالم
إبراهيم الصافي

قصد السبيل
وطني ظ ِّلي!!
سألت ابني :ما هو الوطن
بالنسبة لك؟ أجاب :هو يل كظيل،
تعجبتُ من هذا التوصيف الغريب،
وسألته :ماذا تعني؟ أجاب :نحن
دائمًا مع بعض ال نفرتق أب ًدا طاملا
كنا تحت أشعة الشمس أو الضوء ،وإذا
حاولتُ أنا التمر َد عليه والبقاء يف زوايا
مظلمة تركني ..وجدتُّ بالفعل
ً
وجاهة
ـ رغم هشاشة الفكرة ـ
يف جزئية من هذا املفهوم لشاب ال يزال يف مرحلة الثانوية
العامة ،فقلت له :لكن ارتباطك بوطنك يجب أن يكون
دائمًا يف النهار والليل ،قال :أقصد أنني إذا آثرت العمل
يف الظالم ،فهذا يعني عدم االلتزام بالضوابط والقوانني
املنظمة لعالقات الفرد بمجتمعه وقيادته ،ويف ذلك
خيانة لوطني ،فمن ال يراعي امللكيات الخاصة والعامة
لألفراد ،ويعبث بها أو يعمل عىل إهدارها؛ فإنه يحارب
وطنه بصورة ما.
ُّ
قلت ًّ
حقا يا بُني :وطنك ظلك ،أنتما متالزمان يف النور
طوال الوقت ،منفصالن يف الظالم موقتًا ،غري أن الظلمة ال
تعني دائمًا حياة الفساد واإلفساد والتمرد عىل املجتمع،
فقد يكون البقاء فيها انقطاعًا للعبادة واإلخبات لله ،أو
فرتة اسرتخاء وهدوء للتفكري يف كيفية استثمار الثغر
الذي تقف عليه من أجل خدمة الوطن ،فأنت مازلت
اآلن يف مرحلة الدراسة ،ويلزمك تطوير قدراتك لإلفادة
من دروسك يف التحصيل العلمي ،ومن أستاذك يف تنمية
قيمك الرتبوية والفكرية والثقافية والرياضية ،وعمومًا
فإن اجتهادك يف تحصيل املعلومات ،وتدريب نفسك عىل
إمكانية تحويل الفكرة إىل منتج ،كل ذلك يُعمق مستوى
انتمائك لوطنك ،ووالئك لقيادته ،فأنت يف املدرسة عىل
ثغر من ثغور الوطن ،ويلزمك احرتام أستاذك ومؤسستك،
واملحافظة عىل نظافتها وممتلكاتها ورفعة شأنها ،وهذا
بالطبع يدخل ضمن مفردات السلوك الحضاري الذي
يساهم يف رفعة الوطن.
ألبنائنا ذهنيات َّ
وقادة وأفكار وهاجة ،ويلزمنا دائمًا
االستماع إليهم ومساعدتهم يف تطوير تفكريهم وبلورة
أفكارهم ،بما يهيئ لهم إمكانية اإلسهام يف نهضة وطنهم
ورفعة شأنه.
مسؤول التحرير
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تـحـنـــــان للــوطـــــــــــن
عندما تقودني خطاي ياوطني يف دروبك وشوارعك،
وأحيائك قديمها وحديثها أستنشق منها
عبق الحياة ماضيها وحارضها؛
تتجاذبني حينها صور تتكلم عن
أهلها الكرام العظماء ،أهلها
الذين توحَّ دت عىل أيديهم
جهات وطني األربع لتكون
وحدة واحدة دِينا ً وانتما ًء
ووال ًء ووفا ًء ملوحدها امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود رحمه الله وأسكنه
فسيح جنانه.
يومك يا وطني رمز يتكلم عنك
تأسيسا ً وتطورا ً ورُقياً ،وعن والة أمر رعاهم الله
تحتضن قلوب وعقول شعبهم أسمى معاني الوفاء
واالنتماء والفخر ببالدهم اململكة العربية السعودية،
واالعتزاز بأنهم سعوديون.
من ذاق طعم الغربة لدراسة أو عمل أو عالج،
عرف معنى التحنان للوطن ونعيم العيش فيه،
ودفء الوطن ،وأمن وامان الوطن ،فابتعاثي ملواصلة
دراستي يف الطب عرّفني معنى الحياة يف مملكتنا
الحبيبة ،واألذان يرتدد صداه يف كل أرجائها بدءا ً من

الحرمني الرشيفني بمكة املكرمة واملدينة املنورة،
وصوال إىل املساجد يف كل أحيائها .أكدت يل
غربتي انني ابنك ياوطنُ ،خلقت عىل
أرضك ،وترعرت ودرجت تحت
سمائك ،أنهل من نعيم الله
عليك ..كل اإلعتزاز والفخر
بأني سعودي ،رأيس مرفوع
دائماً ،كرفعة رايتك الخفاقة
بكلمة التوحيد ورمز الحق
والعدل.
األول من امليزان منذ عام
١٣٥٢هجرية نحتفي بيوم
توحيدك ،فتصبح أرضك ومبانيك
خرضاء رم ًزا للحياة ،ويتسابق املواطنون شبابًا
ً
وإناثا للتعبري بكل اعتزاز وفخر عن
وشيبًا ،ذكورًا
حبهم وانتمائهم لك يا مملكتنا الحبيبة ..حفظك الله
آمنة مطمئنة ،وحفظ وحمى والة أمرنا ،ور َّد الله
كيد الكائدين لنحورهم ،فأنت كما قال الشاعر ...
بال ٌد بهـــــا َ
نيطتْ
علـي تمـائمـي
َّ
ِ
ُ
مــس ِجـلـدي تـرابُهــا
وأول أرض
َّ
أستاذ مساعد واستشاري أعصاب

باللسان والسنان ندافع
تكالب األعداء من كل ناحية ،تآمروا ،هددوا ،مرة
بالعلن ،ومرات بالدسائس واملؤامرات .بالدنا تقاتل
يف كل ساحة ،فماذا قدمنا لنرصتها وقد أظلتنا يف
كنفها سنني طوال؟ أسأل نفيس؟ ماذا قدمت لها؟
أجدني لم أقدم الكثري! ولكن قلبي يحمل الكثري،
سأدافع عنها باللسان والسنان ،ويف كل مناسبة ...
إن اتحادنا والتحامنا حول قادتنا يف ظل هذه
الظروف التي تمطرنا بالدسائس واملكائد كل يوم؛
سيكون ـ بعون الله ـ السبيل للنجاة بوطننا ،لننظر
ملن حولنا ،ملن باعوا أوطانهم بثمن بخس؛ فماذا
ربحوا؟ خرسوا أوطانهم ،وخرسوا أنفسهم ،فلنكن
عىل قدر من الوعي بمسؤولية وطن! وإنما تتجىل
هذه املسؤولية عندما نكون درعًا لوطننا وألمنه
وسالمته ..فإن كل مواطن منا عىل ثغر يحرسه،
فال يؤتى وطني من حيث أقف ،هذه مسؤوليتي،

د .ياسر بن محمد المالك

مبارك المريتع

وعهد اتخذته لوطني :لن يؤتى وطني حيث أقف،
وأنت كذلك..
مرشف إدارة الخدمات األمنية – إدارة األمن
والسالمة

أخبـــــــــــــار

ضمن تميز منسوبي الجامعة

جائزة أفضل ملصق علمي للمن ّيع في مؤتمر دولي
نبض الجامعة  -عيل القحطاني

حقق رئيس وحدة التقييم واألستاذ
املساعد بكلية طب األسنان بجامعة امللك
سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
بالحرس الوطني الدكتور سعد املنيّع،
جائزة أفضل ملصق يف جلسة امللصقات
التفاعلية ،وفقا َ للمعايرياملتبعة من قبل
لجنة التحكيم ،وذلك خالل مشاركته
يف املؤتمر الدويل الثالث للتعليم الطبي
الذي عقد يومي  12و  13إبريل 2017
بمدينة الرياض.
هذا وقد كان عنوان امللصقThe“  

relationship between Words
per Item, Item Difficulty, and

duration to answer Multiple
Choice Questions in the Saudi

ً
حفاظا على نقاء البيئات الصحية
ملتقى علمي للوقاية من المخدرات بالجامعة

”.Pediatric Licensing Exam
وتتعلق النقطة املحورية للبحث بكل
ما يهتم بالتقييم يف التعليم الطبي،
واملعايري املعتمدة يف التعليم والتطبيق
والتدريب.
ويأتي هذا التميز امتدادا َ راسخا ً
للنجاحات املتوالية والتي يحققها
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يف
كل املحافل؛ واستمرارا ً لثمرة الدعم
والتطوير التي تقدمها إدارة الجامعة
لتمكني منسوبيها من تحقيق إنجازات
تساهم يف تطوير الكوادر الوطنية.

بالـدراسـات العليا

دورة في الرعايـة الحرجة
لحديثي الــــوالدة

روان النويرص -نبض الجامعة
استضافت الجامعة يوم األربعاء  1439/1/14ه
(2017/10/4م) امللتقى العلمي للوقاية من املخدرات
يف البيئات الصحية ،ممثالً باملرشوع الوطني للوقاية
من املخدرات (نرباس) واملعرض املصاحب له ،الذي
أقيم بالتعاون مع الجامعة بالرياض وبإرشاف إدارة
العالقات الجامعية واإلعالم ،وذلك بكلية التمريض
بالرياض.
و ُن ِّظم امللتقى برعاية معايل املدير العام التنفيذي
للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ،مدير الجامعة
الدكتور بندر بن عبداملحسن القناوي ،وانطلقت
فعاليات الربنامج بكلمة لعميدة كلية التمريض د.هيا

بنت محمد الفوزان َّ
عبت فيها عن اعتزاز الجامعة
باستمرار التعاون البناء مع نرباس وبهذه الرشاكة
التي ِّ
تؤكد دورها وحرصها عىل مكافحة املخدرات،
وما ينتجُ عنها من أرضار وخيمة عىل الفرد واملجتمع.
هذا وقد بلغ عدد الحارضات ومتابعات أنشطة
امللتقى حويل  450من طالبات الجامعة ومنسوباتها،
إضافة إىل املدعوات من خارجها ،بينما حظي املعرض
املصاحب بإقبال كبري من الزائرات ،وقد ض َّم أربعة
أركان ،هي :ركن نرباس ،ركن حرس الحدود ،ركن
إدارة السجون وركن جمعية نقاء ملكافحة التدخني،
وكان لكل ركن دوره الرائد يف استعراض مهامه تجاه
التصدي آلفة املخدرات ومخاطرها ،وسبل الوقاية منها.

نبض الجامعة  -الرياض
عقد مركز تدريب الدراسات العليا ،بعمادة
الدراسات العليا بالتعاون مع قسم الرعاية الحرجة
بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية املحاكاة التدريبية
لفريق الرعاية الحرجة لحديثي الوالدة يف مبنى
عمادة الدراسات العليا بالجامعة بتاريخ  14سبتمرب
2017م ،والتي حصلت عىل  4ساعات تدريبية
مُعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هذا وتضمنت الدورة التدريبية التي شارك يف
تقديمها سيد محي الدين ورايف سوامي ،حاالت
رسيرية حرجة محاكيه للواقع والتي تشمل عدد من
التخصصات الطبية الطارئة ،و حرض هذه الدورة
التدريبية قرابة  35متدرباَ.
كما هدفت الدورة إىل تقديم حاالت رسيرية محاكية
للواقع تشتمل عىل عدد من التخصصات الطبية،
والتدريب عىل املحاكاة الرسيرية لتنمية املعرفة لدى
مقدمي الرعاية الصحية و الرقي بمستوى خدمة
املرىض ،والرتكيز عىل املواضيع املتعلقة بقيادة الفريق
الطبي ،ومهارات التواصل ،والعمل الجماعي والوعي
بأهمية العامل البرشي يف سالمة املرىض.
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