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واأبوة وحنان  اإن�سانية 

يف كلمات موجزة وبليغة خاطب خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز مهنئيه مبنا�شبة مرور اأربع �شنوات 

على توليه مقاليد احلكم  والتي �شادفت 

ذكراها اجلمعة 26 جمادى الآخرة 

1430هـ املوافق 19 يونيو 2009م، 

فقال ـ حفظه اهلل ـ بعد اأن �شكرهم ومتنى 

لهم التوفيق: ما اأنا اإّل فرد منكم واإليكم، 

ي�شرين ما ي�شركم ويوؤملني ما يوؤملكم. هذا 

من الرب - عز وجل - اأن وفقني واأديت 

بع�ض ما يخطر على بايل، و- اإن �شاء 

اهلل - الأيام املقبلة فيها اخلري وفيها 

الربكة. اأمتنى لكم التوفيق واأمتنى 

لكل ال�شعب ال�شعودي ال�شحة والعافية 

والهناء و�شكرًا لكم واإىل اللقاء - اإن �شاء 

اهلل - يف اأيام مقبلة

هذا وقد ا�شتقبل ـ اأيده اهلل ورعاه ـ 

بالديوان امللكي بق�شر ال�شالم يوم الأحد 

28 جمادى الآخرة 1430هـ اأ�شحاب 

ال�شمو امللكي الأمراء واأ�شحاب املعايل 

اطماأن خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز على �شالمة التواأم 

ال�شيامي املغربي بعد اأن اكتملت بنجاح 

كل مراحل عملية ف�شلهما الـ 14 التي 

اأجريت �شباح ال�شبت 27 جمادى الآخرة 

)املوافق 20 يونيو 2009م( مبدينة امللك 

عبد العزيز الطبية باحلر�ض الوطني، 

وات�شل ـ حفظه اهلل ـ مهنًئا اأع�شاء الفريق 

الطبي واجلراحي ووالدي التواأم على 

جناح العملية متمنًيا للطفلتني التمتع 

بحياة طويلة و�شعيدة مب�شيئة اهلل 

تعاىل، كما تلقى الفريق تهنئة وتربيكات 

�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد و�شاحب 

ال�شمو امللكي النائب الثاين و�شمو نائب 

رئي�ض احلر�ض الوطني و�شمو اأمري منطقة 

الريا�ض و�شمو نائب رئي�ض احلر�ض 

الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف الديوان امللكي 

وديوان رئا�شة جمل�ض الوزراء، واأ�شحاب 

الف�شيلة العلماء وكبار امل�شوؤولني من 

مدنيني وع�شكريني بالإ�شافة اإىل جمع 

من املواطنني الذين توافدوا لل�شالم عليه 

وتهنئته مبنا�شبة مرور اأربع �شنوات على 

هذه الذكرى احلبيبة اإىل نفو�شهم.

هذا وقد �شهدت اململكة العربية ال�شعودية 

طوال ال�شنوات الأربع املا�شية جهوًدا 

مكثفة يف كل جمالت احلياة: القت�شادية 

منها وال�شحية والجتماعية والثقافية 

وغريها دعًما لتفاعالت النه�شة ال�شاملة 

التي تعم كل اأنحاء البالد، مما جعل 

املواطن ي�شت�شعر هذا التطور امللمو�ض 

وامللحوظ ويح�ض به ويتفاعل ويتجاوب 

معه خدمة ملليكه ولوطنه واأمته، وتتمثل 

اأبرز مالمح هذا التطور املت�شارع يف 

بناء الإن�شان وتنمية قدراته العلمية 

والفكرية والعملية من خالل التو�شع 

يف قطاع التعليم على امل�شتويني الأفقي 

والراأ�شي، والهتمام بالعلم وطالبه 

وبالعلماء والباحثني واملبدعني، وكذلك 

يف تطوير اخلدمات ال�شحية والطبية 

وحتديثها باإدخال اآخر ما تو�شل اإليه 

العلم من اأجهزة وتقنيات، كما تتمثل 

اأي�ًشا يف بناء مدن �شناعية وم�شروعات 

عمالقة يف خمتلف املناطق، وهذا ف�شاًل 

عن التطور ال�شيا�شي القائم على التوازن 

والعدل واحرتام الغري تر�شيًخا للمبادئ 

الإن�شانية ودعًما لال�شتقرار والأمن العاملي 

مما و�شع ا�شم اململكة �شمن قائمة الدول 

املوؤثرة يف ال�شيا�شة العاملية.

انطباعات املنظومة ال�شحية باحلر�ض 

تتمة �ض8،7،6  الوطني ...  

خادم احلرمني ال�شريفني يهنئ الفريق الطبي

ا�ستقرار حالة التواأم املغربي مبدينة امللك عبد العزيز الطبية

الوطني لل�شوؤون التنفيذية.

وا�شتقرت حالة التواأم املغربي )�شعيدة 

وعزيزة(  الآن ورفعت عنهما اأجهزة 

التنف�ض ال�شناعي مب�شاعدة فريق 

العناية املركزة،  واأزيلت كذلك جميع 

الق�شاطر الطبية واأ�شبحتا تتنف�شان 

ب�شكل طبيعي، وبداأتا تتفاعالن مع الأهل 

ومع الفريق الطبي يف العناية املركزة 

لالأطفال، ورفعت املمر�شات )�شعيدة( 

اإىل والدتها التي احت�شنتها مما يعطي 

موؤ�شر جيد على مدى التفاعل والتح�شن 

يف حالة التواأم .

وقال رئي�ض الفريق الطبي معايل الدكتور 

عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة وزير 

ال�شحة اإن كافة املوؤ�شرات احليوية لدى 

الطفلتني طبيعية، واأوقفت عنهما امل�شادات 

احليوية، ول 

حاليا  توجد 

اأي م�شاعفات 

اأو التهــــــابات 

للجروح، وبداأت 

يف  الطفلتان 

عن  التغذية 

طريق التغذية 

الطبيعية.

وتابع معاليه 

مو�شًحا اأن العملية ا�شتمرت حوايل 

13 �شاعــــة تقريًبا وكانت معقدة نظًرا 

ل�شرتاك التــــواأم يف الكبد والبنكريا�ض 

وقنوات الكبـــد وجزء من الإثناع�شر 

واجلزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة 

مع عدم اكتمــــال جدار البطن، ولكن 

بتوفيق اهلل وعنايته ثم بدعم وت�شجيع 

ومتابعة خادم احلرمني ال�شريفني اكتملت 

كل املراحل بنجاح تام لت�شيف اإجناًزا 

جديًدا يف �شجل اململكـــة الإن�شاين، وقد 

نقلت الطفلتان لأول مرة اإىل ق�شم العناية 

املركزة يف �شريرين منف�شلني.

�شرعت ال�شوؤون ال�شحية يف اإعداد اخلطة 

اخلم�شية املنبثقة من اخلطة ال�شرتاتيجية 

لل�شنوات الع�شرين القادمة حيث يتوىل 

الآن فريق من الإدارة العامة لالإح�شاء 

والتخطيط العمل على اإعداد اخلطط 

اخلم�شية لكافة القطاعات وو�شع اآليات 

التنفيذ واملتابعة وذلك بالتعاون مع كافة 

قطاعات املنظومة ال�شحية.

�شرح بذلك لـ )نب�ض اجلامعة( معايل 

املدير العام التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية 

باحلر�ض الوطني الدكتور بندر بن عبد 

املح�شن القناوي وقال اإن املرحلة القادمة 

تعدُّ امتداًدا مل�شرية ال�شوؤون ال�شحية 

وتطورها خالل الأعوام اخلم�ض والع�شرين 

املا�شية، وهي تنطلق يف ذلك من ر�شالتها 

املنوطة بها يف تقدمي اأعلى م�شتويات 

الرعاية ال�شحية ملن�شوبي احلر�ض الوطني 

وذويهم.واأ�شاف معاليه مو�شًحا اأن 

املرحلة القادمة �شوف ت�شهد تو�شعاً يف 

اخلدمات ال�شحية من خالل اإن�شاء عدد من 

امل�شت�شفيات واملراكز الطبية مبا ي�شمن 

توفري اخلدمات ال�شحية يف مناطق اململكة، 

ورفع م�شتوى هذه اخلدمات للو�شول بها 

اإىل اأعلى م�شتويات اجلودة، وي�شاحب 

ذلك تو�شًعا يف التعليم اجلامعي ومراكز 

الأبحاث اإىل جانب ما تت�شمنه اخلطة 

ال�شرتاتيجية من برامج تتعلق بزيادة 

ال�شعة يف قبول الطالب، والبتعاث وزيادة 

املنح يف الأبحاث الطبية.

جدة ـ وا�ض

�شدر يوم الأحد املا�شي28 

جمادى الآخرة 1430هـ 

)املوافق 21 يونيو 2009م 

اأمر ملكي كريــــم يق�شـــي 

بتعيني �شاحب ال�شمـــــو 

امللكي الأمري متعــب بن 

عبد اهلل بن عبد العزيز نائباً 

لرئي�ض احلر�ض الوطني 

لل�شوؤون التنفيذية مبرتبة 

وزير. واأعرب �شمو الأمري 

متعب عن اعتزازه بهذه 

الثقة امللكية الكرمية داعياً 

اهلل جل وعال اأن يكون اأهاًل 

لها وعند ح�شن ظن القيادة 

احلكيمة واأن يعينه يف اأداء م�شوؤلياته خدمًة لهذه املوؤ�ش�شة العمالقة وللوطن 

واملواطنني عموماً. واملدير العام التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية باحلر�ض الوطنــــي 

ومدير جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية ومن�شوبو املنظومــة 

ال�شحـيـــة كافــــة يتقدمون اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري متعب بن عبد العزيز 

باأخلـــ�ض التهــــاين واأ�شدقهـــــا على هذه الثقة امللكية الكرمية التي هو اأهٌل لها 

ويتمنون له كــل التوفيـــــق يف اإحـــــداث مزيد من حتديث وتطوير هذه املوؤ�ش�شة 

العمالقة التي اأ�شحت منارة اإقليميــــــة ومرجعية عاملية يف كل جمالت تخ�ش�شاتها 

الع�شكرية والطبية والأكادميية والبحثية.

و اأ�شار معايل الدكتور القناوي اإىل اأن 

م�شاريع اخلطة ال�شرتاتيجية وبراجمها 

تتطلب تطوير كافة اإجراءات العمل 

وتاأكيد العمل املوؤ�ش�شاتي مبا يتفق مع 

متطلبات التو�شع الكمي والنوعي يف 

اخلدمات ال�شحية وتفعيل توجيه املوارد 

مبا يحقق اأهداف اخلطة ال�شرتاتيجية، 

ومن هذا املنطلق تعمل اإدارة الإح�شاء 

والتخطيط بالتن�شيق مع الإدارات على 

تطوير اآليات العمل، واملتابعة، وو�شع 

املوؤ�شرات العملية لقيا�ض م�شتوى حتقيق 

اأهداف اخلطة.

ومن جانبه اأكد �شعادة الأ�شتاذ يو�شف 

القبالن مدير الإدارة العامة لالإح�شاء 

والتخطيط اأن اإدارة الإح�شاء والتخطيط 

توا�شل الإعداد لتنظيم لقاء علمي يهدف 

اإىل تعزيز ثقافة التخطيط ال�شرتاتيجي 

يف املجال ال�شحي، والتعرف على اأحدث 

التوجهات والتجارب يف هذا املجال مبا 

يف ذلك تطوير نظام الإح�شاء وحتليل 

البيانات .

اجلامعة ت�سارك يف حفل تخريج األف 

مبتعث بالواليات املتحدة 

جمل�س اخلدمات ال�سحية يبحث ت�سكيل 

جلنة وطنية للرعاية املنزلية

ت�شارك اجلامعة يف الحتفال الذي تقيمه امللحقية الثقافية بال�شفارة ال�شعودية 

بالوليات املتحدة الأمريكية حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد 

العنقري و�شفري ال�شعودية لدى وا�شنطن الأ�شتاذ عادل اجلبري يومي العا�شر 

واحلادي ع�شر من �شهر رجب املقبل 1430هـ املوافق الثالث والرابع من �شهر يوليو 

2009م لتكرمي اأكرث من األف مبتعث من طالب الدفعة الثانية خلريجي برنامج خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي.وميثل اجلامعة 

وال�شوؤون ال�شحية ومركز الأبحاث يف هذا احلفل الدكتور اإبراهيم العلوان العميد 

امل�شارك بال�شئون الأكادميية بكلية الطب والدكتور حنان بلخي الأ�شتاذ امل�شاعد 

بكلية الطب وا�شت�شارية طب اأطفال واأمرا�ض معدية. هذا وقد وجهت امللحقية 

الدعوة اإىل اأكرث من 200 جامعة اأمريكية من منطقة وا�شنطن وخارجها واإىل عدد 

من ال�شخ�شيات الأمريكية البارزة حل�شور هذا التكرمي .الذي يقام بفندق ماريوت 

كري�شتال �شيتي يف منطقة وا�شنطن العا�شمة )ولية فرجينيا(.

باأمر ملكي كرمي

�سمو االأمري متعب بن عبد الله نائًبا لرئي�س 

احلر�س الوطني لل�سوؤون التنفيذية

ال�سوؤون ال�سحية ت�سع اخلطط اخلم�سية 

ال�سرتاتيجيتها الع�سرينية

بحث جمل�ض اخلدمات ال�شحية يف اجتماعه 

الرابع والأربعني الذي عقد مبقره موؤخًرا 

برئا�شة معايل وزير ال�شحة الدكتور عبد 

اهلل بن عبد العزيز الربيعة وبح�شور 

جميع ممثلي القطاعات ال�شحية احلكومية 

واخلا�شة ت�شكيل اللجنة الوطنية للرعاية 

ال�شحية املنزلية، وان�شمام املوؤ�ش�شة 

اخلريية للرعاية ال�شحية املنزلية اإليها، 

وا�شتمرار عالج املواطنني باخلارج بعد 

انق�شاء مدة العالج املحددة.

هذا وقد ناق�ض الأع�شاء عدًدا من 

املو�شوعات املهمة التي تتعلق بتقدمي 

خدمات �شهلة ومتكاملة للمواطنني مثل 

توفري اأ�شــــرة الطوارئ والتنومي يف 

املرافق ال�شحية املتـــعددة، بالإ�شافة 

اإىل العالج املركز موؤكدين على اأهميـــة 

التن�شيق بني اجلهات ال�شحيـــة يف 

جمال ال�شالمة الدوائية عن طريق 

املركز ال�شعودي لل�شالمة الدوائية 

حتت مظلة ال�شوؤون ال�شحية باحلر�ض 

الوطني وحتقيق اأهدافه يف التعرف 

على الأخطاء الدوائية، ورفع م�شتوى 

الأمان وال�شالمة عند و�شف و�شرف 

وا�شتعمال الدواء.
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على اخل�سم

الإجـــــــــازة

د. حممد عبداهلل اخلازم

الإجازة على الأبواب وبع�ض طالبنا ل 

يدري ماذا يفعل خاللها. وبعد عام مليء 

باملثابرة ل اأريد توجيه ن�شائح لهم. 

اأتوج�ض اأن يتهموين بالُبعد عن عاملهم. 

رغم ذلك، اأ�شع اقرتاحات ب�شيطة، اأرجو 

اأن تكون مفيدة.

ا�شتمتعوا بهواياتكم املف�شلة،  1 .

فهي فر�شة لتجريب هواية اأو 

هوايات جديدة. فمثال، رمبا 

تكون فر�شة لاللتحاق باأحد مراكز 

اللياقة ل�شتعادة اللياقة بعد 

ق�شاءاأوقات كثرية يف الدرا�شة 

والبعد عن ممار�شة الريا�شة. ل 

ين�شى الطالب باأنه �شيكون طبيباً اأو 

معاجلاً اأو ممر�شاً ين�شح مر�شاه 

م�شتقباًل باإحدى مقومات ال�شحة 

وهي احلركة وممار�شة الريا�شة 

والتمارين. لينف�ض الك�شل عن 

كاهله، ول يرتدد، فلي�ض جميع 

الريا�شات تتطلب موهبة. هناك 

كثري من الن�شاطات التي ميكن 

لل�شخ�ض ممار�شتها وتعلمها حتى يف 

�شن متاأخر؛ بل اإن حماولة مزج ذلك 

بربنامج �شحي متكامل �شيمنحه 

�شعورًا بقدرته على التحكم يف 

دوافعه ال�شخ�شية والتخل�ض من 

عاداته ال�شيئة واإثبات جدارته 

باأنه �شيكون ممار�شاً �شحياً يقدم 

منوذجا ً ملا يب�شر به النا�ض ب�شفة 

عامة واملر�شى ب�شفة خا�شة.

اأوجد عماًل موؤقتاً يف فرتة ال�شيف.  2 .

قد ل يتوفر ذلك ب�شهولة، لكنه 

�شيكون مفيداً لو ا�شتطعت احل�شول 

عليه، ملا ي�شيفه لك من خربات 

ومهارات. ل ت�شر على عمل يف 

تخ�ش�شك اأو جمالك ال�شحي اأو 

ذو راتب عايل. بل اقرتح اأن تبحث 

عن عمل، حتى ولو كان على �شبيل 

التطوع.

البحث عن مغامرة خمتلفة. فاإذا  3 .

كانت القدرات املالية ل ت�شاعد 

على ال�شفر ملناطق �شياحية عاملية، 

فجرب القيام برحلة داخلية اإىل 

اأطراف اململكة. بال�شيارةو ال�شكن 

يف �شقة اأو يف بيوت ال�شباب غري 

املكلفة. 

تكوين جمموعة من الزمالء املهتمني  4 .

بهواية معينة لتكون املحفز للخروج 

من رتابة الفردية يف الإجازة. على 

�شبيل املثال للمهتمني بالقراءة 

ميكن تكوين جمموعة قراءة، 

وللمهتمني بالفن الت�شكيلي تكوين 

جمموعة ت�شكيلية، وللمهتمني 

بعامل التطوع ت�شكيل جمموعة 

تطوعية وهكذا.

ل تق�ض الفراغ يف الفراغ. و حذار اأن 

ت�شتهلك وقتك وطاقاتك يف اأمور تعود 

بال�شرر عليك. 

امل�ساركة يف فعاليات يوم اخلريجة والوظيفة الثالث

اأمل ال�شيحة - اإدارة التوظيف املحلي

حتت رعاية �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد 

اهلل بن عبد العزيز،  اأقيمت فعاليات يوم اخلريجة واملهنة يف 

معهد الإدارة الفرع الن�شائي يومي ال�شبت والأحد املوافق 

20-1430/6/21 هـ..

وقد �شاركت اإدارات خدمات التوظيف مبدينة امللك عبد 

العزيز الطبية وخدمات التوظيف بجامعة امللك �شعود بن 

عبد العزيز للعلوم ال�شحية ومركز امللك عبد اهلل العاملي 

لالأبحاث يف هذه الفعاليات.ومت ت�شويق الفر�ض الوظيفية و 

اإبراز متيز بيئة العمل بال�شئون ال�شحية للحر�ض الوطني 

وجامعة امللك �شعود للعلوم ال�شحية و ومركز امللك عبد 

اهلل العاملي لالأبحاث للزائرات.

هذا وقد ح�شر احلدث قرابة الأربع مائة زائر ومت ا�شتقطاب 

مال يقل عن ثالث مائة خريجة و احل�شول على معلوماتهم الالزمة ليتم جدولتهم لختبار اللغة الإجنليزية ومقابلتهم ليتم 

تر�شيحهم للوظائف ال�شاغرة وقد �شارك يف هذه الفعاليات العديد من اجلهات و حظي ركن ال�شئون ال�شحية باحلر�ض الوطني 

باإقبال كبري من الزوار واخلريجني و لقت اأن�شطته ا�شتح�شان اجلميع.

اختتام الندوة العاملية
التلطيفية للرعاية 

اأختتمت » الندوة 

العاملية التوعوية 

للرعايــــــة  الأوىل 

التلطيفية « ، والتي 

نظمها ق�شم الرعاية 

مبركز  التلطيفية 

الأمرية نورة بنت 

عبد الرحمن الفي�شل 

لالأورام مبدينة امللك 

عبد العزيز الطبية 

بجدة ، و�شارك فيها 

نخبة من الأطباء املتخ�ش�شني واخلرباء يف هذا املجال من داخل اململكة وخارجها 

ملناق�شة العديد من املوا�شيع ذات العالقة بالرعاية التلطيفية وجمع اجلهود املختلفة 

للو�شول اإىل رعاية �شحية اأف�شل ، وبدء احلفل الذي اأفتتحه وكيل جامعة امللك �شعود 

بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية للدرا�شات العليا الأ�شتاذ الدكتور/ را�شد الرا�شد  

بالقراآن الكرمي ، ثم القت رئي�شة اللجنة العلمية ا�شت�شاري الرعاية التلطيفية مبركز 

الأمرية نورة لالأورام الدكتورة / اريج مطر كلمة اأ�شارت فيها اإىل اأن هذه الفعاليات 

لكافة اأفراد املجتمع  ، كما تطرقت اإىل حاجة املجتمع اإىل الرعاية التلطيفية ومدى 

تاأثريها على املر�شى وعوائلهم ، بعد ذلك األقى مدير مركز الأمرية نورة لالأورام 

الدكتور / عبد الوهاب انديجاين كلمة اأو�شح فيها ان الرعاية التلطيفية والتى هي 

حمور ندوتنا هي الرعاية املتكاملة و ال�شاملة املقدمة لالأ�شخا�ض الذين يعانون من 

اأمرا�ض مزمنة و م�شتع�شية و عائالتهم من قبل فريق طبي متخ�ش�ض. و يرتكز طب 

الرعاية التلطيفية على حق املر�شى و عائالتهم يف معرفة املر�ض و مراحل تطوره و 

حق املري�ض يف حت�شني نوعية حياته ، كما اأن الإح�شائيات املتوفرة، فقد قام ق�شم 

الرعاية التلطيفية مبركز الأمرية  نوره بنت عبد الرحمن لالأورام لل�شنتني املا�شية 

برعاية تقريًبا 700-800 حاله جديدة �شنويا حموله من اأق�شام خمتلفة  مبدينه 

امللك عبد العزيز الطبية بجده، متت و تتم متابعتهم من خالل الأق�شام الداخلية 

بامل�شت�شفى، العيادات اخلارجية، و برنامج الرعاية ال�شحية املنزلية التابعة 

للم�شت�شفى ، ثم حتدث مدير ال�شوؤون الأكادميية الدكتور / من�شور القر�شي عن 

ا�شت�شافة مدينة امللك عبد العزيز  الطبية بجده لهذه الندوة هو لتزويد الأطباء 

باأحدث املعلومات اجلديدة يف هذا املجال بهدف الرتقاء مب�شتوى اخلدمات ال�شحية 

املقدمة للمر�شى .

ا�شت�شافت كلية التمري�ض بالأح�شاء ور�شة العمل حول تنظيم  توزيع الطالبات 

املتدربات وطالبات المتياز يف مواقع التدريب ال�شريري  باملن�شاآت ال�شحية التابعة 

لل�شوؤون ال�شحية  باحلر�ض الوطني يومي 12 و 13 مايو مب�شاركة عميد الكلية 

ووكيلة الكلية بالأح�شاء  وعميدات كليات التمري�ض بالريا�ض وجدة  ووكيالت 

الكليات  بالإ�شافة اإىل رئي�شات ق�شم التمري�ض وبع�ض ع�شوات  هيئة التدري�ض يف 

كليات التمري�ض . 

ذكر ذلك لـ» نب�ض اجلامعة« الأ�شتاذ الدكتور عبدللطيف الفرائ�شي عميد الكلية 

وقال لقد خرجت اجتماعات ور�شة العمل بنتائج اإيجابية م�شجعة �شت�شاهم يف 

تطوير عملية التدريب وتنظيمها مبا يحقق الفائدة الق�شوى للمتدربات وبامل�شتوى 

العايل املطلوب. كان ملن�شوبات كلية التمري�ض بالأح�شاء من الإداريات دور متميز  

يف التنظيم لهذا الجتماع والحتفاء بال�شيفات وا�شت�شافتهن يف مبنى الكلية مما 

كان له الأثر البارز يف جناح الجتماعات.

كما �شاركت من�شوبات وطالبات الكلية يف فعاليات يوم التوعية لأمرا�ض الكلى  والذي 

عقد يف نادي ال�شباط باحلر�ض الوطني بالأح�شاء  يوم الثالثاء 5 مايو  حيث مت 

خاللها قيا�ض املوؤ�شرات احليوية ون�شبة ال�شكر يف الدم من قبل متخ�ش�شني واإلقاء 

حما�شرات حول الوقاية والعالج لأمرا�ض الكلى املزمنة والوقاية والعالج ملر�ض 

ال�شكر واأنواع غ�شيل الكلى وزراعة الكلى وكذلك اأهمية عالج ارتفاع �شغط الدم 

وال�شتماع اإىل بع�ض التجارب ال�شخ�شية.

و �شاركنا اأي�شاً يف فعاليات حملة التوعية » نعم للحياة ل لل�شرطان« والتي  مت 

افتتاحها بح�شور �شعادة مدير ال�شوؤون ال�شحية بالأح�شاء وعدد من مد راء 

امل�شت�شفيات ومديري القطاعات مبجمع العثيم بالأح�شاء يومي 6 و 7 مايو  2009 

م والتي �شهدت  ح�شورا كثيفا مت خاللها تخ�شي�ض ركن خا�ض بالكلية  بهدف 

توعية الن�شاء لأهمية الك�شف املبكر ملر�ض �شرطان الثدي حيث  �شم هذا الركن 

عدة حماور اأهمها: �شوؤال وجواب، ن�شرات وكتيبات توعية ،  اأقالم مهداة  حتوي 

�شريطا  يو�شح طريقة الفح�ض الذاتي ل�شرطان الثدي وكذلك عر�ض �شريط للتوعية 

حول هذا املو�شوع.

و �شاركت كلية التمري�ض وطالباتها  بالأح�شاء بالتعاون مع ق�شم خدمات التمري�ض 

مب�شت�شفى احلر�ض الوطني بالحتفال بيوم التمري�ض العاملي  يف  النادي الجتماعي 

مب�شت�شفى امللك عبدا لعزيز للحر�ض الوطني يوم 12 مايو 2009م حيث  ت�شمن ركن 

الكلية  عر�شا عن الكلية يو�شح الروؤية امل�شتقبلية جلامعة امللك �شعود بن عبد العزيز  

للعلوم ال�شحية  ،  كتيبات تعريفية عن الكلية واجلامعة ، عر�ض لر�شومات  تعرب 

عن هذا اليوم من اإبداع طالبات الكلية وكذلك توزيع بع�ض الهدايا على الطالبات 

الفائزات يف امل�شابقات التي اأقيمت خالل تلك  املنا�شبة. 

 طالبات االمتياز يف مواقع التدريب

اعتماد برنامج لزراعة الكلى بجدة
جدة ـ  عبدالرحمن عربي املغربي   

اعُتمد حديثاً برنامج زراعة الكلى مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة وبداأ العمل فيه على الفور وذلك يف اإطار حر�ض ال�شوؤون 

ال�شحية باحلر�ض الوطني على تطوير وتو�شيع برامج زراعة الأع�شاء مبا فيها زراعة الكلى واإن�شائها يف �شروحها الطبية 

مبختلف اأنحاء اململكة.ذكر ذلك لـ )نب�ض اجلامعة( الدكتور �شليمان كر�شوع رئي�ض اللجنة املنظمة للندوة الطبية  العاملية عن 

الق�شم عقب اختتام هذه  الندوة التي نظمها ق�شم الأمرا�ض املعدية  ورئي�ض  الكلى” وا�شت�شاري  زراعة  املعدية يف  “الأمرا�ض 
وق�شم اأمرا�ض الكلى مبدينة امللك عبد العزيز الطبية للحر�ض الوطني بجدة بفندق الإنرتكونتيننتال، وقال اإن مر�شى الق�شور 

رد نتيجة لرتفاع الإ�شابة مبر�ض ال�شكر وارتفاع �شغط الدم وهما من الأمرا�ض الرئي�شية امل�شببة  الكلوي املزمن يف ازدياد مطَّ

للق�شور الكلوي املزمن، ونتيجة لق�شور اإمكانية توفري خدمات الديلزة لهم على امل�شتوى العاملي لتكلفتها العالية؛ فاإن من 

ال�شروري توفري زراعة الكلى لكثري منهم، لذا حر�شت ال�شوؤون ال�شحية باحلر�ض الوطني على اإن�شاء برامج زراعة الأع�شاء 

مبا فيها زراعة الكلى ب�شروحها الطبية يف اأنحاء اململكة

و�شاركت يف هذا التجمع الطبي جمموعة من الأطباء املتخ�ش�شني واخلرباء يف هذا املجال من داخل اململكة وخارجها من الوليات 

املتحدة الأمريكية و�شوي�شرا ناق�شوا خاللها العديد من املوا�شيع املتعلقة بالأمرا�ض املعدية يف زراعة الكلى، وجمع اجلهود 

املختلفة للو�شول اإىل رعاية �شحية اأف�شل.
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روؤية اجلامعة امل�ستقبلية 18 األفًا يتربعون بدماّئم
يف يوم التمري�س

دمية احلربي - مركز التربع بالدم

احتفل موظفي مركز التربع بالدم يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية يوم الحد املوافق 

14 يونيو 2009 باليوم العاملي للمتربعني بالدم. و يف هذه املنا�شبة مت تكرمي املتربعني 

املنتظمني بالدم و زوار املركز بتقدمي �شهادات �شكر و تقدير و هدايا رمزية

 كما ن�شق برنامج حمالت التربع بالدم حملة ن�شائية يف مدار�ض اململكة يومي ال�شبت 

و الأحد 13 و 14 يونيو 2009 و مت خاللها توزيع �شهادات و هدايا رمزية للمتربعات 

بالدم . ويذكر ان عدد املتربعني بالدم باملدينة الطبية قد و�شل خالل ال�شنة املا�شية 

)2008( اىل  اكرث من 18 الف متربع .

اإن�ساء بنك حيوي مبدينة امللك عبد العزيز الطبية

يجري الآن يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية الإعداد والتخ�شري لتاأ�شي�ض بنك حيوي �شخم جمهز باأحدث التقنيات وذلك يهدف 

رفع وحت�شني نوعية العناية الطبية، ويتميز هذا امل�شروع عن غريه من امل�شاريع الأخرى املماثلة يف العامل بقدرته على تلبية 

احلاجة اإىل اإجراء درا�شات واأبحاث كثرية ت�شمل جمموعة من الأمرا�ض بجانب درا�شة البيئة اجلينية والأمرا�ض ال�شائعة 

مثل ه�شا�شة العظام والأوعية والأورام والإ�شطرابات املر�شية واحل�شا�شية والأمرا�ض املعدية ولي�ض مر�شا وحيدا كما هو 

احلال يف البنوك ال�شغرية وذات القدرة املحدودة على جتميع ودرا�شة العينات.

�شرح بذلك لـ )نب�ض اجلامعة( الدكتور حممد اجلمعة مدير مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية وقال اإن من املتوقع اأن 

ي�شجع هذا امل�شروع على التربع بعينات لهذا الغر�ض وعلى ن�شر الوعي فيما يتعلق بالفوائد املحتملة لدرا�شة العينات احليوية، 

حيث تقوم فكرة اإن�شاء البنوك احليوية على اعتقاد طبي مفاده اأن هناك عالقة قوية بني العوامل اجلينية والبيئية والأمرا�ض. 

واأ�شاف: ويرمي امل�شروع اأي�ًشا اإىل امل�شاعدة على تبني اأف�شل املمار�شات الطبية ال�شريرية  ومعرفة ن�شب امل�شاكل ال�شحية 

يف املجموعات ال�شكانية امل�شاركة فيه، ومن ثم فهم التاريخ الطبيعي وعوامل خطورة الأمرا�ض مبا فيها التداخالت اجلينية 

البيئية، لت�شريع الكت�شافات احلديثة مبا يتعلق بالو�شائل الت�شخي�شية اأو العالجية.  

ال�سعودية  اإن�ساء اجلمعية 

العظام له�سا�سة 

تاأ�ش�شت حديثاً اجلمعية ال�شعودية له�شا�شة العظام وت�شكل جمل�ض اإدارتها برئا�شة 

الأ�شتاذ الدكتور ريا�ض عبا�ض �شليمان اأ�شتاذ اأمرا�ض الغدد ال�شماء بجامعة امللك 

�شعود والدكتور حممد ال�شاكر من م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي نائًبا للرئي�ض 

والدكتور يو�شف ال�شالح الأ�شتاذ امل�شاعد بكلية الطب بجامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية اأميًنا عاًما، و�شم املجل�ض متخ�ش�شني من مناطق خمتلفة 

باململكة ممن لهم اإ�شهامات واهتمامات مبر�ض ه�شا�شة العظام.

ذكر ذلك لـ )نب�ض اجلامعة( الدكتور يو�شف ال�شالح وقال اإن هذه اجلمعية ُتعنى 

مبر�ض ه�شا�شة العظام واأمرا�ض العظام ذات العالقة وتتلخ�ض اأهدافها يف: تنمية 

الفكر العلمي يف جمال مر�ض ه�شا�شة العظام والعمل على تطويره وتن�شيطه، حتقيق 

التوا�شل العلمي بني اأع�شائها، تقدمي امل�شورة العلمية يف جمال التخ�ش�ض، تطوير 

الأداء العلمي واملهني لأع�شائها، تي�شري تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية يف 

جمال اهتماماتها بني الهيئات واملوؤ�ش�شات املعنية داخل اململكة  وخارجها، ن�شر 

الوعي ال�شحي بهذا املر�ض.وتابع مو�شًحا اأن اجلمعية �شتعمل على حتقيق اأهدافها 

من خالل: ت�شجيع اإجراء البحوث وال�شت�شارات العلمية، تاأليف وترجمة الكتب 

العلمية يف جمال اهتمامها وما يت�شل بها من جمالت اأخرى، اإجراء درا�شات علمية 

لتطوير جوانب املمار�شة التطبيقية، عقد الندوات واحللقات الدرا�شية والدورات 

واإ�شدار درا�شات ون�شرات ودوريات علمية تت�شل مبجالت اهتمامها، امل�شاركة 

يف املعار�ض املحلية والدولية، دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للم�شاركة يف 

ن�شاطاتها، تنظيم رحالت علمية لأع�شائها وم�شابقات يف جمال تخ�ش�شها.

 

ال�سبان يف 

احلادية ع�سرة

يتلقى املهند�ض نايف عو�ض ال�شبان 

مدير اإدارة املرافـــق وال�شيانة بال�شوؤون 

ال�شحية باحلــــر�ض الوطني بالقطــــاع 

الغربي هذه الأيام التهاين مبنا�شبـــة ترقيته 

اإىل املرتبة احلادية ع�شرة، واملهند�ض 

�شبان حا�شل على درجة املاج�شتري يف 

الهند�شة املدنية من جامعة امللك عبد 

العزيز بجده، وهو من الكفاءات الوطنية 

املوؤهلة يف جمال الهند�شة املدنية... 

تهانينا للمهند�ض ال�شبان مع اأمنياتنا 

مبزيد من الرتقي.

�سهادة جودة دولية لق�سم املختربات باالأح�ساء 

الأح�شاء – قا�شم العنزي

ح�شل م�شت�شفى امللك عبد العزيز 

للحر�ض الوطني يف الأح�شاء موؤخًرا 

على �شهادة اجلودة النوعية الرفيعة 

من الكلية الأمريكية لعلم الأمرا�ض 

ق�شم املختربات لي�شبح امل�شت�شفى اأول 

من يحقق هذا المتياز على م�شتوى 

م�شت�شفيات الأح�شاء، والثالث يف منظومة 

ال�شوؤون ال�شحية باحلر�ض الوطني، 

لي�شبح بذلك مرجعاً قوياً يف ت�شخي�ض 

الأمرا�ض ب�شكل دقيق ما ي�شاعد على 

الو�شول للعالج بنجاح.

�شرح بذلك لـ )نب�ض اجلامعة( املدير 

الإقليمي التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية 

بالح�شاء الدكتور اأحمد عبد الرحمن 

العرفج، وقال: يعترب ق�شم املختربات 

يف م�شت�شفى امللك عبد العزيز من اأوائل 

امل�شت�شفيات يف العامل التي ح�شلت على 

درجة التميز من اأول زيارة تقييم قامت 

بها الكلية الأمريكية لعلم الأمرا�ض، وهو 

اإجناز كبري للوطن، وم�شاركتنا الدائمة 

يف هذه التقييمات العاملية هدفها الرئي�ض 

�شمان اجلودة النوعية، واإعطاء الثقة 

التامة مب�شتوى الكفاءة يف تقدمي اجلودة 

والرعاية ال�شحية، الأمر الذي تطلب 

توفري الكفاءات الب�شرية والتقنيات 

احلديثة التي توفر الدقة الكبرية يف 

النتائج.واأ�شار اإىل اأن عمل املخترب يتجاوز 

الت�شخي�ض لي�شل اإىل حتديد مدى تقدم 

املر�ض، وحتديد احلالة التي و�شل اإليها، 

واإعطاء معلومات هامة ت�شاهم يف العالج، 

ليكون املخترب مرجعاً جلميع املختربات 

الأخرى الإقليمية، منوًها اإىل اأن امل�شت�شفى 

ي�شتقبل حالت من خمتلف مناطق اململكة 

ودول اخلليج، والدول العربية لإجراء 

الفحو�شات املخربية الدقيقة، ون�شبة 

الزيادة يف مراجعي ق�شم املختربات 

جتاوز 80 يف املئة، و�شنوياً يتجاوز 

عدد الفحو�شات لدى ق�شم املختربات 

4 مليون فح�ض«.وتابع مو�شًحا اأن 

املخترب ي�شعى ب�شكل م�شتمر اإىل تطوير 

وحتديث ما يقدمه من خدمات باإ�شافة 

اآخر ما تو�شل غليه العلم احلديث من 

اأجهزة ومعدات تقنية متميزة، من اأجل 

دقة النتائج و�شرعة احل�شول عليها، 

اإىل جانب اإ�شافة املزيد من الفحو�شات 

احلديثة للم�شاهمة يف تطوير العالج، اإىل 

جانب ا�شتفادتنا من اخلربات الب�شرية 

املتعلمة واخلبرية«.من جانبها اأكدت 

مديرة الق�شم الدكتورة ناديا الهوا�شم اأن 

املخترب يهدف اإىل اأن يكون منوذجياً على 

م�شتوى ال�شرق الأو�شط من حيث دقة 

النتائج واخلدمات التي يقدمها، اإىل جانب 

تطوير الكفاءات الب�شرية مبا يتما�شى 

مع التوجيهات ال�شرتاتيجية للقطاع 

ال�شحي يف احلر�ض الوطني، وقد »ح�شلنا 

على هذه ال�شهادة يف اجلودة النوعية 

يف كفاءة الفحو�شات ومدى اعتبارها 

اإذ اأنها ل تقبل اجلدل، واملخترب كما هو 

معلوم من اأعقد الأق�شام اإذ يحوي اأكرث 

من 10 اأق�شام وكل ق�شم له خ�شو�شيته 

العلمية، وما مت حتقيقه لي�ض له عالقة 

بالأجهزة املتطورة التي ن�شتخدمها بل 

باملجهود الب�شري املبذول داخل الق�شم.

يهدف برنامج اعتماد املختربات التابع 

للكلية الأمريكية لعلم الأمرا�ض يف 

حت�شني �شالمة املر�شى، من خالل العمل 

على تقدمي جودة اخلدمات املرتبطة 

بعلم الأمرا�ض واملختربات، والتثقيف 

وحتديد املعايري و�شمان وفاء املختربات 

باملتطلبات التنظيمية اأو جتاوزها لتلك 

املتطلبات، وعند ا�شتكمال عملية الفح�ض 

بنجاح، يتم منح املخترب �شهادة اعتماد 

من الكلية الأمريكية لأخ�شائيي علم 

الأمرا�ض، وبذلك ي�شبح املخترب جزءًا 

من جمموعة من املختربات املتميزة حول 

العامل، تفي مبعايري التفوق والمتياز 

على اأعلى م�شتوى.

االإح�ساء والتخطيط  ممثلو 
يعقدون اأول اجتماع لهم

التقى ممثلو الإدارات املختلفة يف ال�شوؤون ال�شحية باحلر�ض الوطني لالإح�شاء 

والتخطيط على م�شتوى مناطق اململكة مع نظرائهم يف الإدارة العامة لالإح�شاء 

والتخطيط بالريا�ض يف اجتماعهم الأول الذي عقد �شباح الأحد الثامن من �شهر 

جمادى الأوىل املن�شرم 1430هـ، وافتتح وقائع اللقاء الأ�شتاذ يو�شف القبالن مدير 

الإدارة العامة لالإح�شاء والتخطيط وم�شت�شار اللوائح والأنظمة مرحًبا باحل�شور 

ًفا بالطاقم الإداري. ومعرِّ

وبعد ذلك قدم الأ�شتاذ فهد الغبيني مدير ق�شم التخطيط واتخاذ القرار عر�شاً ا�شتهدف 

اإلقاء ال�شوء على اخلطة الإ�شرتاتيجية للمنظومة ال�شحية لالأعوام الع�شرين 

القادمة، والإ�شهام يف التعريف مبا يقوم به فريق التخطيط يف املرحلة احلالية من 

اإجراءات واجتماعات مع الإدارات املختلفة لالنتقال اإىل املرحلة التنفيذية للخطة 

ال�شرتاتيجية.. ثم فتح املجال للمداخالت والأ�شئلة املطروحة حول كيفية تفعيل 

اخلطة لتنفيذها وحتقيقها على اأر�ض الواقع.

وملا للتخطيط من اأهمية يف ر�شم الت�شور امل�شتقبلي ملن�شاأة �شحية ما، فاإن جتاوب 

احل�شور وتفاعلهم كان موؤثرًا وملمو�شاً يف اإ�شافة املزيد من القرتاحات والروؤى 

التي من �شاأنها اأن تدعم اخلطة الإ�شرتاتيجية املعدة للتطبيق على مدى الع�شرين 

عاما القادمة باإذن اهلل.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن قطاع املراجعة الداخلية ممثاًل بالإدارة العامة لالإح�شاء 

والتخطيط �شوف تقيم لقاًء علميا حول التخطيط الإ�شرتاتيجي يف املجال ال�شحي 

حيث يتم حالياً التن�شيق مع متحدثني متخ�ش�شني يف جمال التخطيط الإ�شرتاتيجي 

ال�شحي لهذا الغر�ض يعقبه ور�شة عمل ملمثلي الإدارات  بهدف اإلقاء ال�شوء على 

مراحل تنفيذ الإ�شرتاتيجية ومتطلبات التنفيذ واآلياته.

اأقامت ال�شوؤون ال�شحية يف احلر�ض 

الوطني يف القطاــــــع ال�شرقي، يوماً 

توعوياً حول مر�ض الربو، وذلك يف وحدة 

الرعاية ال�شحية الأولية، واأقامت بهذه 

املنا�شبة معر�شاً خ�ش�ض لطالب مدار�ض 

البنني والبنات والعائالت، وح�شره 

اأكرث من 350 �شخ�شاً على مدى يومني 

خ�ش�ض اليوم الأول فيها للرجــــال 

والثاين لالإناث، ومب�شاركـــــة من وزارة 

ال�شحة ممثلة يف ال�شوؤون ال�شحية يف 

املنطقة ال�شرقية.

واأ�شار املدير الإقليمي التنفيـــــذي لل�شوؤون 

ال�شحية يف احلـــر�ض الوطني يف القطاع 

ال�شرقي الدكتور اأحمد العرفج اإىل اأن »هذه 

احلملة التوعوية تاأتي ا�شتكماًل حلمالت 

�شابقة واكبت الحتفال باليوم العاملي 

يوم الربو باالأح�ساء

للربو، وخ�ش�شت ال�شوؤون ال�شحية يف 

احلر�ض الوطني جناحاً خا�شاً يحوي 

الأجهزة امل�شتخدمة ملر�شى الربو، اإىل 

جانب مطبوعات ومن�شورات وكتب 

تتحدث عن اآخر امل�شتجدات يف هذا 

املر�ض وعالجه«.

وقال الدكتور العرفج الذي اأبدى �شعادته 

بـ«احل�شور الكبري من العائالت وطالب 

املدار�ض«، اأن »احل�شور يعك�ض مدى 

اأهمية هذه الفعالية، اإىل جانب اأن هناك 

م�شابون كرث بهذا املر�ض الذي يحتاج اإىل 

رعاية خا�شة، وكان ح�شور طالب مدار�ض 

البنني مميزًا يف الوقت الذي اعتذرت 

مدار�ض البنات عن احل�شور لتزامن 

الفعاليات مع ال�شتعداد لالختبارات 

الدرا�شية«.

نظمت كلية التمري�ض بفرع اجلامعة 

بالأح�شاء ركنا خا�شا �شمن اأن�شطة 

الحتفال بيوم التمري�ض العاملي الذي 

اأقيم بالنادي الجتماعي مب�شت�شفى امللك 

عبد العزيز للحر�ض الوطني يوم 12 مايو 

2009م و�شاركت الكلية وطالباتها يف 

هذا الحتفال بالتعاون مع ق�شم خدمات 

التمري�ض مب�شت�شفى امللك عبدالعزيز 

باحلر�ض الوطني.

وقال عميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور عبد 

اللطيف الفرائ�شي اإن الكلية قدمت من 

خالل هذا الركن عر�شا يو�شح الروؤية 

امل�شتقبلية جلامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية.

واأ�شاف: لقد وزعت الكلية كتيبات 

تعريفية عنها وعن اجلامعة، وعر�شت 

كذلك يف هذا الركن ر�شومات من اإبداع 

طالباتها تعرب عن هذا اليوم.و وزعت 

هدايا على الطالبات الفائزات .

متري�س جدة يف 

موؤمترات دولية

�شاركت كلية التمري�ض بجدة ممثلة 

للجامعة يف ثالثة موؤمترات دولية هي: 

املوؤمتر الدويل لالإعاقة والتاأهيل الذي 

اأقيم يف �شهر مار�ض املا�شي بالريا�ض 

حتت رعاية مركز الأمري �شلمان لأبحاث 

الإعاقة واملوؤمتر ال�شنوي الثالث 

والثالثني لأبحاث التمري�ض مبدينة 

ميان بول�ض الأمريكية واملوؤمتر العاملي 

التا�شع لتمري�ض الأ�شرة الذي انعقد يف 

الفرتة من 2- 5 يونيو 2009م مبدينة 

ريكجافيك باآي�شالندا. 
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ج�ســر من االأفكــار

لحظت اأن اأحد العاملني يف ق�شم الطوارئ يعمل بكل جدية وحيوية، ويت�شم 

اأداوؤه باملتابعة والهتمام باجلميع، جتده يعتني باأحد املر�شى؛ لكنه عندما 

ينتهي يكون قد خطط يف ذهنه النتقال اإىل مري�ض اآخر، ويف طريقه اإليه ي�شمع 

اأحد املراجعني ي�شاأل عن الإجراءات اأو عن معلومة معينة فيبادر بالتوجه اإليه 

ويجيب على ت�شاوؤلته بكل اأريحية. �شدين هذا العامل فتوجهت اإليه و�شكرته 

و�شاألته عن وظيفته فقال اإنه كبري املمر�شني، فقلت له اأكرث اهلل من اأمثالك.

ويف بيئة العمل يف اأي جمال كثري من الأطباء واملمر�شني واملهند�شني واملعلمني 

واملوظفني الإداريني وغريهم الذين يعملون باإخال�ض ويت�شم اأداوؤهم بالدقة 

واللتزام باملعايري املهنية والأخالقية ويفعلون ذلك ب�شمت دون �شجيج 

اإعالمي. الكامريا اخلفية يجب اأن تبحث عن هوؤلء وت�شلط ال�شوء عليهم 

لت�شكرهم وتقدر جهودهم وجتعلهم حافًزا لالآخرين وقدوة لهم.. وبعد ذلك 

لنتوقف ون�شاأل اأنف�شنا: ملاذا يختلف الأداء من �شخ�ض لآخر؟ وما الذي 

يحفز املوظف على القيام بعمله باإخال�ض واإتقان؟ هل هي بيئة العمل؟ هل 

هي القدرات الفردية؟ هل لذلك عالقة بالدرا�شة الأكادميية؟ هل لذلك عالقة 

بالرتبية املنزلية؟ اأم هي كل تلك الأ�شباب جمتمعة؟

من املالحظ اأن هناك من يتقن عمله دون وجود رقابة اإدارية، يدفعه اإىل ذلك 

ال�شعور بامل�شوؤولية، واإدراك اأهمية القيام بالواجبات وال�شتمتاع باأداء 

العمل.. وهنا اأجد مدخاًل لالإجابة على تلك الأ�شئلة التي نبحث فها عن �شر 

التميز يف الأداء والتفاوت بني �شخ�ض لآخر. 

الإدارة عامل مهم وموؤثر يف توفري بيئة عمل حمفزة ت�شجع على الإبداع والبتكار 

وتقدمي املبادرات وتوفر الظروف املادية واملعنوية التي تدفع املوظف ـ اأيا 

كانت طبيعة عمله اأو اجلهة التي يعمل فيها ـ اإىل العمل اجلاد املخل�ض. وعندما 

نقول )اإدارة( فاإننا ل نتحدث عن مدير وعالقته مبوظفيه فقط؛ بل نتحدث عن 

ال�شورة ال�شمولية للعملية الإدارية مبا فيها من حقوق وواجبات وحوافز 

واإجراءات وتقنيات  وظروف �شحية وتعامالت اإن�شانية وو�شوح يف الروؤية 

والأهداف وقنوات الت�شال.. اإنها بيئة العمل بكافة عنا�شرها هي التي ميكن 

من خاللها حتفيز العاملني للجمع بني اللتزام بالقيم الأخالقية والقيم املهنية 

كعنوان لثقافة تنظيمية يلتزم بها اجلميع دون رقابة خارجية.

      *املراجعة الداخلية

دون رقابــــة

يوسف القبالن*
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عوامل التحفيز 

الذاتي

يف معر�ض حديثه عن خطط �شركة »كولد 

�شتار« التحفيزية يقول الباحث »الفي 

كون« يف كتابه ال�شادر عام 1993م: »اإن 

املديرين بحاجة ما�شة اإىل اأن يفهموا ما هو 

التحفيز الذاتي ، واأن يهتموا ب�شكل خا�ض 

بعوامل ثالثة: التعاون مع املوؤ�ش�شة، 

القناعة، الختيار.التعاون مع املوؤ�ش�شة: 

ي�شعر العاملون بتحفز اأكرث للعمل 

مبثابرة حينما يدركون اأهمية التعاون 

مع املوؤ�ش�شة من اأجل النجاح امل�شرتك 

لإجناز عمل ما، فعندما تزول كل العقبات 

التي ميكن اأن تعرت�ض �شعور العاملني 

بامل�شوؤولية جتاه جناح اأو ف�شل م�شروع 

ما؛ فاإنك تخلق بذلك حتفزًا طبيعًيا للعمل 

امل�شرتك.القناعة: حينما يدرك العاملون 

اأن ما يقومون به من عمل ي�شكل اإ�شافة 

نوعية اإىل عمل املوؤ�ش�شة؛ يتحفزون 

لال�شتمرار بنف�ض املثابرة، وبذلك تزيد 

من فاعلية العمل عندما ت�شجع العاملني 

باأن ي�شعروا بالرغبة والعتزاز بعملهم؛ 

بل قد يكون من الأف�شل اأن تفكر دائًما باأن 

ت�شند الوظيفة املنا�شبة للعامل املنا�شب.

الختيار: ي�شعر العاملون بالتحفز للعمل 

اأكرث وبجدية عندما تعطيهم ال�شالحية 

لتخاذ القرار اأثناء العمل، فحاول اإذن اأن 

ت�شجع العاملني يف موؤ�ش�شتك على اتخاذ 

القرارات، واأن توفر لهم امل�شاندة والدعم، 

و�شرعان ما �شتجد النتائج الباهرة لذلك 

الت�شجيع والإ�شناد؛ بل اإنك �شتزيد من 

ذلك، وتفت�ض عن حوافز اأخرى للت�شجيع 

كمنحهم العالوات، اأو توفري مكتب جديد، 

اأو اإعطائهم يوًما اأو يومني عطلة اإ�شافية 

وهكذا. ولكن يف كل الأحوال يجب اأن 

تركز على العوامل التي توؤثر على حما�ض 

العاملني يف العمل ـ العوامل الكامنة يف 

كل واحد منهم.              امل�شدر: كتاب 

فن حتفيز العاملني/ اآن برو�ض

االإدارة جزء من الرتبية 
اإن تنمية الفكر الإداري ينبغي اأن تبداأ مع الرتبية الأوىل لالأطفال 

يف البيت واملدر�شة والبيئة واملجتمع، فتعويد الأطفال على طاعة 

الوالدين واملعلمني يغر�ض يف نفو�شهم مبداأً اأ�شا�شياً من مبادئ 

الإدارة وهو حب النظام والمتثال لالأوامر، كما اأن تعويد الطفل 

على التنظيم والرتتيب يف ملب�شه واأ�شيائه اخلا�شة؛ يولد لديه ملكة 

حب التنظيم، وينعك�ض هذا على اأ�شلوبه يف حياته اخلا�شة ثم يف 

ر له اأن ي�شبح اإدارًيا. كما اأن تعويد الأطفال  حياته العملية اإن ُقدِّ

على الهتمام باأ�شيائهم اخلا�شة والعناية بها 

يقوي لديهم نزعة حمل امل�شوؤولية وحب 

احرتامها، كذلك فاإن تعويدهم على 

اأداء واجبات معينة منذ ال�شغر 

ـ كالهتمام بنظافة اأبدانهم 

واأ�شنانهم يف مواعيد معينة 

وتبديل  مالب�شهم عندما 

تت�شخ، والتفريق بني 

مالب�ض النوم ومالب�ض 

احلياة العادية واأداء 

الأ�شياء اخلا�شة بهم كرفع 

الأواين التي ياأكلون عليها، 

وجلب ما يحتاجون اإليه 

كاملاء وال�شراب، وتعويدهم 

عندما ي�شلون اإىل �شن الدرا�شة 

على الهتمام برتتيب وتنظيم كتبهم 

واأدواتهم الدرا�شية وو�شعها يف موا�شعها، 

واملحافظة على نظافتها واأداء واجباتهم املنزلية 

يف اأوقاتها ـ كل هذا يغر�ض يف نفو�شهم مبادئ اللتزام وامل�شوؤولية، 

وي�شعرهم باأهميتهم يف منازلهم وبني اأقرانهم واملجتمع ب�شفة عامة، 

ويوؤثر هذا اإيجابًيا يف نفو�شهم و�شلوكهم عند الكرب.

وللمدر�شة دور كبري يف اإذكاء روح العمل والتطلع اإىل الأف�شل 

�شواء عن طريق زرع بذور الحرتام للغري ولذويهم يف نفو�شهم 

اأو تلقينهم ركائز �شلوكيات ال�شخ�ض ال�شوي باأن تنمي املدر�شة 

يف الطفل خ�شال اخلري من حب الوالدين واملعلمني واحرتام من 

هو اأكرب منهم وتقدير زمالئهم واحرتام حقوقهم واعتباراتهم.. 

وينبغي اأن تقوم املدر�شة اأي�ًشا بتعويد الأطفال على العمل واأداء 

الواجبات واللتزام بها عن طريق م�شاهمتهم يف بع�ض الأعمال 

املدر�شية كتنظيف ف�شولهم الدرا�شية، ومقاعدهم الدرا�شية والعناية 

باحلديقة املدر�شية، وتعليمهم كيفية تنميتها، وذلك بتبني زراعة 

النباتات و�شقيها ورعايتها حتى تكرب، وتلقينهم درو�ًشا مبدئية حول 

ذلك. �شيوؤثر ذلك كله تاأثرًيا بالًغا يف مفاهيم الطفل ونظرته 

اإىل ما حوله، و�شيزيد من حبه للغري واحلياة عندما يكرب، 

و�شينعك�ض على حياته العملية، و�شيزيد من فر�ض جناحه 

فيها، واإذا اأتيح له املجال لكي ي�شبح مديًرا؛ فاإن ذلك �شيمنحه 

فر�شة اأكرب للنجاح يف العمل مادام اأن اأ�شا�ض تربيته �شليم، 

لأنه ر�شع حب العمل والإدارة واللتزام وحمل امل�شوؤولية 

مبا�شرة بعد فطامه من لنب اأمه.

اإن النجاح الذي و�شلت اإليه الإدارة 

اليابانية ُيعزى يف جزء كبري منه 

اإىل اأ�شلوب الرتبية والتعليم 

الذي ينتهجه هذا البلد، 

على  يقوم  والذي 

اأ�ش�ض ومقومات تهتم 

بتنمية حب العمل 

وامل�شاركة فيه، 

واحرتام الوالدين 

واملعلمني، والتزام 

النظام والأوامر 

حتى اأن الطلبة يف 

املدار�ض هم الذين 

يقومون بتنظيف املدر�شة 

وزراعة حديقتها والعتناء 

بها،  وقد انعك�ض ذلك على 

�شلوك الأطفال منذ ال�شغر؛ يف 

البيت واملدر�شة وال�شارع، واأ�شبحت هذه 

ال�شلوكيات املتمثلة فيما ذكرنا جزًءا من حياتهم ت�شربوا بها 

وتلقنوها مع البذرة الأوىل لتفتح مداركهم واأذهانهم. لقد 

�شبق اليابانيون العامل كله يف حب العمل واإتقانه والإبداع 

والإخال�ض فيه واللتزام بواجباته واحرتام مواقيته، حتى 

اأ�شبحوا م�شرب مثل يف ذلك، و�شوف يالحظ من قدر له 

زيارة ذلك البلد اأن العاملني مياثلون الآلت وي�شبهونها اإىل 

حد كبري عند قيامهم باأعمالهم، اأو الذهاب اإليها اأو العودة 

منها يف م�شتوى اجلدية والإخال�ض والنكباب على العمل، 

ومع ذلك فهم يحرتمون اأوقات الراحة والعطلة والإجازة 

ويفرقون بينها وبني العمل.

امل�شدر: كتاب جوهر الإدارة ـ روؤية حتليلية وتطبيقية 

مقارنة لنظرية الإدارة ـ حممد ال�شريف 

حت�سني بيئة العمل 
يعدُّ حت�شني بيئة العمل من املهام الرئي�شة 

للقائد واملدير الناجح، فال يوجد فريق ناجح 

دون بيئة عمل ت�شاعد على النجاح، واإليكم 

بع�ض املمار�شات الهامة لتح�شني بيئة العمل 

نلخ�شها فيما يلي:

•يتجاهل املديرون تكلفة ا�شتبدال املوظف  	
امل�شتقبل التي ت�شل باملعدل العام اإىل 

150% من الراتب ال�شنوي كتكلفة لالإعالن 

واإجراءات التعيني والتدريب للموظف 

اجلديد.

•من ال�شرورة اإيجاد �شركة م�شابهة مناف�شة  	
للتماثل معها ح�شب اأ�شلوب املقارنة 

املرجعية.. قارن اأ�شلوب �شركتك باأ�شلوب 

هذا املناف�ض لتتماثل معه ولت�شبح اأف�شل 

من املناف�ض.

•عندما يلتحق موظف بربنامج تدريبي اأ�شاأله باخت�شار �شديد عن ثالثة مفاهيم  	
اأو مهارات جديدة تعلمها فقط دون ا�شرت�شال وتفا�شيل، واأ�شاأله عن اأي اأ�شلوب 

جديد يقوم بتنفيذه بطريقة جديدة.. الهدف هو حتويل التعلم اإىل اأداء ورغبتك 

كقائد مب�شاندتهم يف تطوير اأدائهم.

•حدد كقائد نوًعا من التحدي لظاهرة معينة ناق�شة يف ال�شركة اأو الإدارة  	
وترغب من العاملني معك قبول هذا التحدي والعمل على تنفيذها مع حتديد 

احلافز املادي يف حالة الو�شول اإىل عائد موؤثر على الربحية.

•كقائد قدوة؛ عليك مرة يف ال�شهر اأن تنزل اإىل ميدان العمل، اإىل اجلبهة الأمامية  	
وجتل�ض لثماين �شاعات عمل وتقوم باأعمال اأحد املوظفني دون اأن ي�شعر اأحد بذلك، 

ودون �شجة اإعالمية. جنحت �شركات الطريان بقيام كبري الطيارين يف اإمتام 

اإجراءات احلجز وال�شعود للطائرة التي ا�شتفاد منها الطيارون وال�شركة.

•حتى يعرف العاملون اأنهم مهمني لك؛ قم بزيارتهم مبوقع العمل، واجل�ض  	
معهم يف اأماكن عملهم وكاأنك منهم دون �شجة اإعالمية، واجعلها نوًعا من 

العمل دون نفاق اأو دونية خا�شة يف حـــالت 

الأزمات لتكون معهم وبينهم ول تتدخــــل يف 

اإجراءاتهم.

•قم باإجراء ا�شتطالع الراأي من العاملني  	
باإطالعهم على نتائجه بكل �شفافية لريوا 

النتائج وبعدها يالحظون التغيري كنتيجة 

لهذا ال�شتطالع.

•البدء يف اختيار املقايي�ض العادلة لالأداء  	
وحتديد قواعد التميز وتقدمي احلوافز 

املادية لذوي الإنتاجية العالية.

•اإظهار نتائج اأعمال املوظفني اأو العاملني باأن  	
اإنتاجهم اأو خدماتهم لها اأهمية للم�شتخدم 

اأو الزبون برتتيب رحلة اإىل موقع معني 

ي�شتخدم منتجات يقومون ب�شناعتها 

حتى يروا ثمار عملهم، وعلى اأثره تدب 

فيهم روح العمل والولء بدًل من التكا�شل 

وال�شرتخاء.

•مبادرة القائد باختيار موظف معني ومتابعة اأدائه وتطويره، وتدريبه  	
وتوجيهه، والإعالن عن نتائج هذا التطوير حتى يعرف اجلميع باأن لهم هذه 

الفر�شة يف �شركتهم.

•يف اأوقات الفراغ يف موقع العمل اأو يف الردهات؛ ا�شاأل ع�شرة موظفني �شوؤاًل  	
حمدًدا ليجيبوا عليه، وهو: ما هي الأوليات الثالث ل�شركتهم؟ وحاول كتابة 

ردودهم، ومن ثم قراءتها وحتليلها، فاإذا كان هناك توافق ومتاثل؛ فهذه 

اإ�شارة اإيجابية باأن ال�شركة ت�شري من جيد اإىل اأف�شل.

•اإذا قام اأحد العاملني بعمل مل يطلب منه اأداوؤه؛ بيد اأنه بادر به كنوع من  	
هت له ر�شالة �شكر بخط اليد مهما كان خط القائد رديًئا  اللتزام والولء؛ ُوجِّ

ل�شكره على مبادرته.
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 موجـــز قوانني فيرن

 يف قيادة املروؤو�سني
•قانون التوقعات: النا�ض ي�شتجيبون  	
وفًقا ملقدار الثقة التي تعلقها عليهم، 

فالتوقعات هي �شقف الأداء ولي�شت 

اأر�شية له.

•قانـــون النتمــاء: كي تقود  	
اأن  عليك  ينبغي  مروؤو�شيك 

تعرفهم.

•قانون الهدف الأ�شمى: يقنع القادة  	
مروؤو�شيهم باأنهم ي�شعون جميًعا 

اإىل بلوغ هدف اأ�شمى، ول ينحتون 

من �شخر.

•قانون اللتزام ال�شخ�شي: اإذا اأراد  	
القائد اأن يحظى بولء مروؤو�شيه 

والتزامهم، وبدعمهم لنجاحه 

وجناح ال�شركة؛ فمن ال�شروري اأن 

يكون لديه  هو نف�شه ولء والتزام 

ملروؤو�شيه.

•قانون التقييم: التقييم منحة، لكن  	
كي يكون مفيًدا؛ ينبغي اأن يكون 

دقيًقا، ويتعني على القائد اأن يو�شح 

انعكا�شات ما ورد بالتقييم وتاأثريه 

على اأداء املروؤو�ض، واأداء الفريق، 

واحلياة املهنية للمروؤو�ض. واإذا 

احتجز القائد التقييم رغبة يف عدم 

اإحباط وتثبيط عزم املروؤو�ض؛ فاإن 

هذا القائد يعوق بالفعل حت�شن 

اأداء ذلك املروؤو�ض.

•قانون احلب القا�شي: يف تلك الأوقات  	
واملنا�شبات التي ي�شعب فيها 

ا بداخله،  على القائد الإف�شاح عمَّ

وي�شعب على املروؤو�ض اأن ي�شمع؛ 

يتمتع القادة ذوو الأداء العايل 

بال�شجاعة التي تكفي لأن يقولوا 

ما هم بحاجة لقوله.

•قانون التدريب القائم على الكفاءة:  	
كلما انخف�ض م�شتوى املهارة 

واخلربة لدى املروؤو�ض؛ زادت 

�شرورة اأن مينحه القائد التدريب 

والتعليم.

•قانون امل�شوؤولية: اإذا كنت ترغب  	
يف اأن يتبع جميع قادة �شركتك 

هذه القوانني؛ ينبغي اأن حتملهم 

م�شوؤولية القيام بذلك.

امل�شدر: كتاب اآراء فيرن يف القيادة ـ 

مايكل فيرن 
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خرباء حمليون وعامليون

تاأ�سيل �سالمة املري�س يف املناهج الطبية مبختلف جامعات العامل

اإدراج �سالمة املري�ض يف كل م�ستوى درا�سي

نب�ض اجلامعة كان لها جولة بني جنبات املوؤمتر العاملي عن �شالمة املري�ض يف 

املناهج الطبية والذي عقد يوم الأربعاء الثالث من يونيو 2009، هذا املوؤمتر الذي 

يعقد للمرة الأوىل على امل�شتوى العاملي متوًجا جهود كلية الطب يف جامعة امللك 

�شعود للعلوم ال�شحية مب�شاركتها مع الحتاد العاملي ل�شالمة املر�شى مبنظمة 

ال�شحة العاملية بجانب عدد من اجلامعات العريقة مثل جامعتي مونا�ض و�شيدين 

يف اأ�شرتاليا وتورنتو الكندية واأبردين الربيطانية. وحظي هذا املوؤمتر الذي انعقد 

بالريا�ض بح�شور مميز من جانب عمداء كليات الطب ال�شعودية، وعدد كبري من 

املهتمني بالتعليم الطبي واجلودة النوعية و�شالمة املري�ض. هذا وقد مت ربط 

فعالياته بجامعة �شيدين باأ�شرتاليا، وحتدث فيه من اجلانب الأ�شرتايل عدد من 

اأ�شحاب الخت�شا�ض يف هذا املجال اإ�شافة اإىل العديد من اخلربات العاملية التي 

ا�شت�شافتهم اجلامعة. و�شادت النقا�شات يف جنبات املوؤمتر الدعوة اإىل تاأ�شيل �شالمة 

املري�ض يف املناهج الطبية، واتخاذ التجربة الرائدة جلامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية اأمنوذجا يحتذى به بكونها من اجلامعات التي بادرت بتبني 

هذا املنهج ولها الأ�شبقية يف تطبيقه كاماًل، كما ر�شدت )نب�ض اجلامعة( الإ�شادة 

باملوؤمتر وم�شتوى تنظيمه العايل، والثناء على التعاون الدويل الكبري بني اجلامعة 

الراعية واملوؤ�ش�شات الدولية واملحلية لإجناح وتطبيق اأهم التو�شيات، وهي التي 

دارت حولها حماور املوؤمتر الرئي�شية.

املهنية يف العمل الطبي

وت�شمنت اأن�شطة املوؤمتر حما�شرة للدكتور �شعدي طاهر حتدث فيها عن املهنية 

ا التحديات التي تواجه الطبيب والعاملني بال�شحة  يف العمل الطبي وم�شتعر�شً

واملري�ض، ثم دعا اإىل �شرورة بناء الثقة بني اأطراف العملية ال�شحية والعالجية، 

وحتدث كذلك عن اللتزام الوظيفي الذي يعتمد على التحدي الوظيفي والرتكيز 

على رعاية املري�ض والتوا�شل معه واملمار�شة املنظمة واملمنهجة للطبيب باعتبار 

اأن ال�شراحة مع الطبيب توؤدي يف الغالب اإىل حت�شني نوعية اخلدمة ال�شحية من 

جانب واإىل جتاوز الأخطاء الطبية من جانب اآخر.

تعاون ملمو�ض

واأ�شاد الأ�شتاذ الدكتور روبرت كومينج من جامعة �شدين بالتعاون القائم بني كلية 

ال�شحة العامة بجامعة �شيدين وكلية الطب بجامعة امللك �شعود بن عبد العزيز 

للعلوم ال�شحية يف جمال املناهج الطبية مو�شًحا اأن كلية الطب عقدت موؤخًرا 

ور�شة عمل يف مقرها بالريا�ض عن اأهداف طبيب الأ�شرة ركزت فيها على التعامل 

ًنا اأن  مع جمموعات املر�شى وتنظيم العمل ال�شحية والعمل يف املدن الكربى ومبيِّ

احلديث عن �شالمة املر�شى يوؤدي يف النهاية اإىل اكت�شاف الأخطاء، ونوه اإىل اأن هذه 

هي اأول زيارة له للمملكة العربية ال�شعودية وقد وجد تعاوًنا ملمو�ًشا من اأ�شرة 

الكلية ووقف على مدى التقدم والتطور الذي ت�شهده اجلامعة واأثنى على خططها 

الطموحة التي تتطلب جهًدا متوا�شاًل.

بناء وتر�سيخ �سلوك اجتماعي

واعترب الأ�شتاذ الدكتور برو�ض باراكالف رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة المتياز 

العالجي ورئي�ض اجلمعية الدولية للجودة يف الرعاية ال�شحية اأن برنامج املوؤمتر 

يعد ناجًحا جًدا م�شرًيا اإىل اأن اجلامعة حتاول بناء وتر�شيخ �شلوك اجتماعي بني 

طالب الطب موؤكًدا على اأن املهارات املهنية يجب زرعها يف الطالب اأثناء الدرا�شة 

وعلى اعتماد رعاية املري�ض عن�شًرا درا�شيًّا �شمن املناهج اإ�شافة اإىل تقدمي خدمة 

الرعاية ال�شحية واإىل كيفية تقدمي اأف�شل خدمة �شحية تر�شي املري�ض ف�شاًل عن 

ترقية امل�شتوى التقني يف الأداء.

اإ�سافة �سالمة املري�ض امتياز للجامعة

واأبدت الدكتورة �شانون فيليب�ض من عيادات كليفالند اأوهايو وم�شوؤولة رعاية 

املر�شى اإعجابها بامل�شتوى الراقي للخدمات ال�شحية باحلر�ض الوطني واجلامعة 

ا، موؤكدة اأن م�شتواها ي�شاهي م�شتوى زميالتها بالوليات  وكلية الطب خ�شو�شً

املتحدة واأ�شرتاليا وقالت اإن اإدماج �شالمة املري�ض يف املناهج الطبية تعد طريقة 

جديدة للتفكري بالطب حيث جتب العودة لأ�شا�شيات الرعاية باعتبارها اأف�شل ما 

ن�شنعه يف الطب، وعربت كذلك عن اإعجابها ال�شديد بحما�ض امل�شوؤولني يف كليات 

الطب واملوؤ�ش�شات ال�شحية هنا مما يوؤدي اإىل تغيري وجه العالج الطبي يف اململكة. 

واعتربت اأن اإ�شافة �شالمة املري�ض اإىل مناهج الطب تعد امتياًزا للجامعة التي 

تتبناها وتعتربها جزًءا من اأ�شا�شيًّا يف خططها معربة عن قناعتها باأن دولتها والدول 

الأخرى �شتتعلم من هذه التجربة الرائدة عامليًّا.

زيادة يف املعرفة واالهتمام

وحتدث الأ�شتاذ الدكتور �شميح الأملعي عميد كلية الطب بجامعة امللك في�شل بالدمام 

مفيًدا باأن �شالمة املري�ض تعد من اأهم الأمور التي تهم الطبيب واملري�ض بالدرجة 

الأوىل، وقد كانت مهملة يف ال�شابق حقيقة ومل حتظ باأهمية يف مناهج كليات الطب، 

ناً اأن طرح هذا املو�شوع يف موؤمتر يح�شره عمداء كليات الطب �شوف يزيد  مبيِّ

املعرفة ويرفع درجة الهتمام به ويحفزهم على ت�شمينه يف كلياتهم.. ونوه اإىل اأن 

املناهج يف ال�شابق كانت تت�شمن الهتمام ب�شالمة املري�ض ولكن دون تركيز عليها، 

ومل يكن هناك منهج حمدد مير عليه طالب الطب وياأخذه مبفرداته كمنهج؛ بل كان 

جمرد اجتهادات، اأما الآن فقد و�شعت منظمة ال�شحة العاملية منهًجا ميكن لكليات 

الطب اأن تبداأ يف تطبيقه، واأرى اأهمية اإدخاله يف املناهج ل�شيما ونحن ن�شمع ونقراأ 

عن الأخطاء الطبية، وبالتايل فاإن اهتمام الطبيب ب�شالمة املر�شى وتدريب طالب 

الطب منذ البداية على جتاوز الأخطاء الطبية باتباع منهج حمدد ومقنن يف التعامل 

مع املري�ض؛ �شوف يقلل ويحدُّ منها. واختتم حديثه موجهاً ال�شكر للجامعة على 

مبادرتها يف تنظيم هذا املوؤمتر ومبا اأحدثته من اإ�شافة متميزة يف جمال التعليم 

الطبي، ومبا لها من دور كبري يف تطوير التخ�ش�شات ال�شحية.

تو�سية متميزة

واأثنى الأ�شتاذ الدكتور طالل املالكي عميد كلية الطب بجامعة الطائف على مبادرة 

اجلامعة املتمثلة يف تنظيمها ملوؤمتر يهتم ب�شالمة املري�ض، وقال اأعتقد اأن الوقت 

منا�شب جًدا للزمالء العمداء احلا�شرين ليطرحوا الأمر بجدية؛ خا�شة واأن اخلدمات 

ال�شحية عموًما يف اململكة العربية ال�شعودية تقدم خدمات مناف�شة، وحتافظ على 

املري�ض قبل وبعد واأثناء اخلدمة العالجية من الناحية اجل�شدية والع�شوية وكذلك 

ا خل�شت اإىل التو�شية باعتماد  من ناحية اأقاربه، وقد ناق�ض املوؤمتر حماور مهمة جدًّ

�شالمة املري�ض كمناهج تدر�ض يف كليات الطب، واأعتقد اأنها تو�شية مميزة، ونحن يف 

كلية الطب بالطائف �شن�شت�شيف بعد ثالثة اأ�شابيع من الآن ور�شة عمل حول �شالمة 

املري�ض �شمن ور�شة عمل اأكرب عن التعليم الطبي من اأجل ا�شتيعابها �شمن مناهج 

كليتنا يف امل�شتقبل القريب. اأما جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية 

فهي جامعة مميزة ولها القدرة على الإ�شراف وتنظيم مثل هذا املوؤمتر، ولعل هذا 

ا واأن كلية الطب لها  هو الوقت املنا�شب لكي يعقد فيه مثل هذا املوؤمتر خ�شو�شً

من خربة �شابقة يف تنظيم مثل هذه املوؤمترات، وهي ت�شب يف ال�شالح العام وذات 

�شبغة تطبيقية اإن �شاء اهلل.

خطوة متقدمة

و�شف الدكتور عدنان عبد اهلل املزروع وكيل جامعة امللك عبد العزيز وعميد كلية 

الطب �شابًقا واملتخ�ش�ض يف التخدير والعناية املركزة مو�شوع �شالمة املري�ض باأنه 

من اأهم املو�شوعات، م�شرًيا اإىل اأن دار�ض الطب جتب عليه معرفة ماهية الأ�شياء 

التي ميكن اأن توؤدي ـ ل �شمح اهلل ـ اإىل م�شاعفات اأو اإىل موت املري�ض خا�شة عندما 

ن�شمع بزيادة الأخطاء الطبية، والطبيب ينبغي اأن يكون حذًرا، وياأتي احلذر من 

خالل درا�شة الأ�شياء املوؤثرة على �شالمة املري�ض، واإدخال �شالمة املري�ض يف املناهج 

الطبية خطوة متقدمة جًدا تبنتها منظمة ال�شحة العاملية، وطبقتها الآن عدة كليات يف 

اململكة، ونحن يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة اأدخلناها يف منهج الكلية.. اأما مبادرة 

جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز بتنظيم هذا املوؤمتر فتعد خطوة موفقة �شاركت 

فيها كل كليات الطب باململكة، و�شيكون لها انعكا�ض على اجلميع اإن �شاء اهلل.

تهمي�ض رغم االأهمية

وذهب الأ�شتاذ الدكتور اإبراهيم ال�شلطان عميد كلية الطب بجامعة امللك في�شل 

بالأح�شاء اإىل اأن �شالمة املري�ض تكت�شب اأهمية ق�شوى، ولكنها مهم�شة يف مناهج 

الدرا�شات اجلامعية بكليات الطب، وقال اإن هذا املوؤمتر �شكل فر�شة ثمينة مكنت 

الع على هذا املحور املهم الذي ل بد من اأن  عمداء كليات الطب باململكة من الطِّ

يدخل �شمن مناهج كلياتنا، واأعتقد اأن كلية الطب بجامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية اأخذت زمام املبادرة يف تقدمي هذا املو�شوع للمجتمع الطبي 

باململكة، وكذلك يف متثيل بع�ض اخلرباء منهم للحديث عن هذا املنهج الذي اأعد 

حتت مظلة منظمة ال�شحة العاملية موؤكًدا اأن تنظيم اجلامعة للموؤمتر كان رائًعا 

من حيث املرافق والتقنيات امل�شتخدمة والتي اأعدت اأح�شن اإعداد، وقد مت الرتباط 

والتوا�شل مع اأ�شرتاليا ف�شاًل عن م�شاركة جمموعة طيبة من اخلربات الوطنية 

والعاملية يف جمال التعليم الطبي.

�سناعة جيل يدير العملية التطبيبية

اأ�شاد الدكتور جربان بن مرعي القحطاين عميد كلية الطب بجامعة جنران على عقد 

املوؤمتر وقال اإن من املبادرات الطبية اأن تتبنى جامعة امللك �شعود بن عبدالعزيز 

للعلم ال�شحية هذه الفكرة وتطرحها، ذلك اأن العملية التعليمية لها اأكرث من ركيزة، 

اأما اإذا تكلمنا عن ال�شق ال�شحي واخلدمة التطبيقية فال �شك باأن امل�شتفيد الأول 

واملنتج النهائي فيها هو املري�ض، يدخل معانًيا من مر�شه ثم يخرج معافى، فاإذا كانت 

املمار�شة الطبية نف�شها قد توؤدي اإىل اأخطاء طبية؛ فكاأنها ت�شاعف امل�شكلة ول حتلها. 

فاأنا اأت�شور اأن تقنني هذا الأمر وتدريب الطالب عليه من البداية، ون�شر الثقافة يف 

وقت مبكر من احلياة املهنية؛ �شينعك�ض اإيجاًبا على �شالمة املر�شى وعلى حت�شني 

املنتج النهائي يف املجال التطبيبي ال�شحي، ول اأتوقع ثمرة مبكرة، ولكنها دون 

�شك نواة �شت�شنع جياًل من الأطباء يف امل�شتقبل يدير العملية التطبيبية باحرتافية، 

وين�شر هذه الثقافة بني الطاقم امل�شاعد باإذن اهلل. ون�شكر جامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز برئا�شة معايل مديرها الدكتور بندر القناوي على هذه املبادرة التي حققت 

جناًحا ملمو�ًشا باإ�شراف مبا�شر من الأ�شتاذ الدكتور يو�شف العي�شى وتن�شيق كلية 

الطب التي كان لها دور مبا�شر فيما يتعلق بدقة التنظيم وا�شتقبال ال�شيوف وترتيب 

املواعيد وا�شتثمار ال�شيوف واملتحدثني، واأت�شور فعاًل اأن اأجمل ما يف الأمر اإننا 

نغادر هذا املكان ونحن نحمل تو�شيات وا�شحة بيِّنة واأفكاًرا مطروحة لإدخالها يف 

املناهج. اأما بالن�شبة يل كممثل لإحدى الكليات النا�شئة؛ فهي فر�شة اأن ننتبه لهذا 

ا اأننا يف طور اإعداد املناهج ... واأخرًيا اأعتقد اأن اجلامعة  التجربة مبكًرا خ�شو�شً

وفقت يف اختيار العنوان وتوقيته ونتمنى لهم التوفيق ون�شكرهم على ما بذلوه.

اإدراج �سالمة املري�ض يف كل م�ستوى درا�سي

 ويجدر بالذكر اأن كلية الطب بجامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية 

�شكلت جلنة متخ�ش�شة ُتعنى بتطوير املناهج يف حماورها املختلفة مبا فيها �شالمة 

املري�ض، وا�شتهلت هذه اللجنة واجباتها باجتماعات اأ�شبوعية متكنت خاللها من 

تق�شيم املناهج بالكلية اإىل جمموعات وم�شتويات بحيث ُتدرج �شالمة املري�ض يف 

كل م�شتوى درا�شي لت�شبح جزًءا من ال�شلوك الطبيعي لطالب الطب ل جمرد مادة 

درا�شية عابرة وبالتايل �شيكون اأثرها اأعمق يف ال�شلوك الوظيفي واملهارات الجتماعية 

لأطباء امل�شتقبل من خريجي الكلية. كما مت العمل على تطوير املنهج الإلكرتوين 

الذي يتيح للطالب اإمكانية الدخول اإليه من اأي مكان يف العامل مما يوؤكد اأن الكلية 

ًنا  ت�شعى اإىل اأن تكون مثاًل يف جمال تطوير مناهج التعليم الطبي اإقليمًيا وعاملًيا مبيِّ

اأن هذا املوقع يعدُّ منارة تعليمية ترثي التجارب العلمية للجميع وتوؤ�ش�ض ملدر�شة 

جديدة يف التعليم الطبي.

اأ.د. يو�شف العي�شى
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ف�ضل م�ضيء يف تاريخنا احلديث

عرب معايل الدكتور بندر بن عبد املح�شن 

القناوي املدير العام التنفيذي لل�شوؤون 

ال�شحية ومدير جامعة امللك �شعود بن 

عبد العزيز للعلوم ال�شحية عن هذه 

املنا�شبة فقال: جاءته الأمانة؛ ففا�ض 

اخلري على الوطن واملواطن رخاًء 

ورفاهية وازدهاًرا.. ر�شَي حمَلَها لأنه 

َة واملجد والفخار  يحب وطنه، ويروُم العزَّ

ل�شعبه واأمته، هانت عليه رغم ج�شامتها، 

قِبَلها امتثاًل ملبادئ دينه، وخدمة لوطنه 

ومواطنيه واأمته، واإمياًنا منه باأنها ر�شالة 

وطنية عالية القيمة يجب اأداوؤها ب�شدق 

وتفان واإخال�ض.. 

ومنذ اأن حمل ـ حفظه اهلل ـ هذه الأمانة 

وهو يزن خطواته وروؤاه ومنهجه يف 

اإدارة الدولة و�شيا�شتها مبيزان العدل 

واحلكمة، مل َيِحْد عن موجهات وركائز 

اأول خطاب األقاه عند بيعته ملًكا.. فها 

هو مع الذكرى الرابعة للبيعة ي�شابق 

ًرا كل الإمكانات املتاحة،  الزمن ُم�شخِّ

وكل معطيات احل�شارة املعا�شرة لبناء 

الدولة ال�شعودية احلديثة، م�شتنرية 

باإرثها الثقايف والروحي، م�شتهدية بقيمها 

ومبادئها، م�شتوحية من التجارب العاملية 

ما يوافق منهجها يف احلياة و�شوًل اإىل 

جمتمع الرفاهية..

يتمتع امللك عبد اهلل ب�شفات وخ�شال 

و�شمائل ا�شتجمعت كل احلب يف قلوب 

مواطنيه وامل�شلمني قاطبة، وا�شل خدمة 

احلرمني ال�شريفني وتطوير املنا�شك 

ابتغاء وجه اهلل وتي�شرًيا على قا�شديهما 

من كل بقاع الأر�ض، فكان خادم احلرمني 

ال�شريفني فعاًل واإجناًزا.. اأحدث تغيرًيا 

يف مفهوم الدور املتعلق بالقوات النظامية 

الذي كان قا�شًرا على النواحي الأمنية 

والدفاعية؛ فجعلها تندمج وتتكامل 

مع اأن�شطة منظمات املجتمع املدين، 

وتتفاعل مع حاجات املواطن وهمومه 

وتطلعاته.. حقق نه�شة �شحية �شاملة 

ت�شاعفت معها و�شائل العناية ب�شحة 

املواطنني وبرعاية املر�شى و�شالمتهم؛ 

فاأ�شبحت اململكة مق�شًدا لال�شت�شفاء 

والعالج، ومرجعية طبية وعالجية 

عاملية.. اقرتب من �شعبه، دنا من الفقراء 

وامل�شاكني واملعوزين فاأزال همومهم 

ورفع معاناتهم، مَلَك القلوب والأفئدة 

ب�شماحته وب�شاطته، وا�شتحوذ على 

الإعجاب الإقليمي والدويل باإن�شانيته؛ 

فا�شتحق لقب ملك الإن�شانية، تو�شع يف 

ز الهتمام  التعليم العام والعايل وعزَّ

م�شرية وطن .. تقراأ كل عام

تزهــــو  يا وطـــــن ال�سمـــــــو�س بقائـــــدك
مع م�شوؤويل و من�شوبي اجلامعة و ال�شئون ال�شحية باحلر�س الوطني يف ذكرى البيعة

بالعلم والعلماء والباحثني واملبدعني، 

ودعم ا�شرتاتيجيات البحوث العلمية 

والطبية والتقنية اإدراًكا منه باأن اأي 

اأمة لن ت�شتطيع بناء نف�شها اإل بالعتماد 

على ذاتها؛ فا�شتحق لقب ملك العلم 

املعرفة. 

ميثل عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز ف�شاَلً م�شيًئا يف 

تاريخ دولتنا احلديثة؛ فقد ظل نهجه ثابًتا 

يف الق�شايا الدولية، نهج اعتمد التوازن 

والروؤية الر�شينة احل�شيفة لتقوية 

الروابط الإن�شانية و�شوًل اإىل عامل خاٍل 

من امل�شكالت واملنغ�شات واخلالفات، 

وعمل با�شتمرار على دعم اأوا�شر الإخاء 

والتعاون العربي والإ�شالمي، وعلى تقوية 

�شوت الأمة ورفعة �شاأنها، وتعتربه 

املنظمات الدولية م�شارًكا فاعالً يف اإر�شاء 

دعائم الأمن وال�شتقرار الإقليمي والدويل 

حتى اأ�شحت اململكة العربية ال�شعودية 

قوة ل تتجاوزها دوائر �شناعة القرار 

العاملي، ومن املوؤكد اأن قراءته ـ حفظه 

اهلل ـ مل�شتقبل اململكة والأمة تنبثق من 

فكر متقدم وروؤية متعمقة وم�شتنرية 

ت�شتهدف اإ�شعاد �شعبه واإر�شاء قواعد 

النه�شة احلديثة يف بالده، ف�شاًل عن 

ا�شتعادة دور الأمة الإ�شالمية وهيبتها 

وريادتها احل�شارية.

طفرة هائلة يف كل املجاالت

يقول الأ�شتاذ الدكتور يو�شف بن عبد 

اهلل العي�شى وكيل اجلامعة لل�شوؤون 

التعليمية: منذ اأن بويع ـ رعاه اهلل ـ ملًكا 

على البالد وهو يكر�ض جهده خلدمة 

املواطن وتطوير اإمكاناته و�شقل مهاراته 

وتنمية قدراته التعليمية والعلمية 

ر كافة مقدرات  والفكرية والثقافية، وُي�شخِّ

الدولة ل�شيانة حياته واملحافظة عليها، 

فهو ي�شكل عنده اأولوية ق�شوى، ولذلك 

فقد �شهدت ال�شنوات الأربع املا�شية 

طفرة هائلة يف كل جمالت احلياة ل�شيما 

التعليمية منها وال�شحية والقت�شادية 

والجتماعية، ونظًرا لإدراكه العميق 

بر�شالة الإن�شان يف احلياة باعتباره 

راأ�شمال التنمية والنه�شة؛ فقد خ�ش�ض 

ربع اعتمادات ميزانية العام احلايل 

للتعليم العام والعايل وبرامج التدريب 

والعلوم والتقنية والبحث العلمي وبرامج 

البتعاث اخلارجي، وخ�ش�ض جزًءا 

مقدًرا منها لقطاع اخلدمات ال�شحية 

والتنمية الجتماعية.. ول يخفى على 

املتابع والرا�شد زيادة عدد الكليات 

واجلامعات ورفع طاقتها ال�شتيعابية 

والتو�شع يف تخ�ش�شاتها العامة والدقيقة 

ا وكيًفا مبا يتنا�شب وحاجة املجتمع  كمًّ

ال�شعودي ومتطلبات �شوق العمل املحلي، 

وذلك ف�شاًل عن ت�شييد املدن اجلامعية 

وا�شتكمال م�شروعاتها واإحكام بنياتها 

الأكادميية والتعليمية مما يجعل منها 

بيئات خ�شبة للتح�شيل والبحث والإبداع 

والبتكار.. وبف�شل هذا الدعم ال�شخي 

تبواأت جامعات اململكة مراكز متقدمة 

يف التقومي والت�شنيف العاملي، واأ�شحت 

م�شت�شفياتها ومدنها الطبية مرجعات 

عاملية، وطوقت �شمعتها ال�شحية الآفاق 

مبا تزخر به من كفاءات علمية وتقنيات 

حديثة ف�شاًل عن تنامي معدلت البحث 

العلمي الر�شني.. 

ويت�شف خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز بروؤية ثاقبة وقدرة 

هائلة على قراءة الواقع ال�شيا�شي العاملي 

واإدراك مالب�شاته وانعطافاته، ف�شاًل عن 

اإملامه ووعيه بحاجة ال�شعوب ـ على 

اختالف اأجنا�شها واألوانها وعقائدها 

وجغرافيتها ـ اإىل الأمن وال�شتقرار 

وتطلعها اإىل ال�شالم العاملي، ولذلك فقد 

ظل يعمل على حتقيق هذا الهدف من خالل 

عالقاته املتميزة مع كبار �شا�شة العامل 

وروؤ�شائه منطلًقا يف ر�شالته من مبادئ 

وقيم دينه احلنيف، ومقتدًيا ب�شنة النبي 

الكرمي �شلوات اهلل و�شالمه عليه، موؤمًنا 

باأن الإ�شالم ر�شالة عاملية.. وامللك عبد 

اهلل ـ حفظه اهلل ـ له باع طويل يف العمل 

اخلريي والإن�شاين على كل امل�شتويات 

املحلية والإقليمية والعاملية، رجل يت�شم 

بالب�شاطة واحلكمة، �شادق يف نواياه 

خمل�ض يف م�شاعره يحنو على ال�شعيف 

والفقري ويتفاعل مع البائ�ض واملنك�شر، 

�شاحب مبادرة عاجلة وريادة يف دعم 

�شحايا الكوارث والنكبات على امتداد 

العامل دون متييز.. وا�شتحق بذلك لقب 

)ملك الإن�شانية(.

ويحق لنا اأن نعتز ونفخر بالذكرى الرابعة 

لهذه البيعة الكرمية التي جعلت من 

اململكة العربية ال�شعودية دولة ع�شرية 

ونقلتها اإىل م�شاف املدنيات احلديثة 

دون اأن تفقد هويتها اأو تتخلي عن قيمها 

الثقافية والفكرية.

م�ض�ؤولية ج�ضيمة واأمانة عظيمة

يقول الأ�شتاذ عبد اهلل العماري مدير عام 

الت�شغيل اإنها م�شوؤولية ج�شيمة واأمانة 

عظيمة تلك حتملها خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

حفظه اهلل، وهاهو يوؤديها م�شتعيًنا باهلل 

ومتوكاًل عليه، وم�شتهدًيا ب�شنة نبيِّنا 

الكرمي �شلوات اهلل و�شالمه عليه، وم�شتمًدا 

د والباين امللك  عزمه من نهج اأبيه املوحِّ

عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �شعود 

طيب اهلل ثراه الذي ورث عنه الإباء 

وال�شهامة ال�شجاعة وال�شرب واحلكمة، 

وتعلَّم منه اعتبار م�شلحة املواطن 

اأولوية ق�شوى، ولذا فقد متيزت �شنوات 

�ض  حكمه الأربعة بخدمة املواطن وتلمُّ

احتياجاته وحتقيق تطلعاته، فهو كما 

يقول دائًما: »ما اأنا اإل فرد منكم، ي�شرين 

ما ي�شركم ويوؤملني ما يوؤملكم«، وهو  ـ 

حفظه اهلل ـ حًقا كما يقول، ينحاز اإىل 

�شعبه، ويتفانى يف خدمته، بل وابتدر 

نهًجا كرمًيا يف ارتباط الراعي بالرعية، 

دنا من الفقراء واملحتاجني وامل�شاكني 

بقلب مفعم باحلب والعطف واحلنان، 

فكان لهم البل�شم وال�شفاء باإذن اهلل، كما 

امتدت يده الكرمية لتنقذ �شعوًبا اإ�شالمية 

اأ�شابتها كوارث طبيعية تفاعاًل معها 

وتخفيًفا ملعاناتها، ووجه ـ حفظه اهلل ـ 

بعالج مر�شى من داخل الوطن وخارجه 

فكان بحق ملك الإن�شانية.

و�شهدت �شنوات حكمه ـ اأيده اهلل ـ اإحكام 

البنية التحتية وحتقيق اإجنازات �شخمة 

يف خمتلف املجالت القت�شادية والتعليمية 

وال�شحية والجتماعية وال�شناعية 

ل املوؤ�ش�شة  والتجارية والعمرانية، وحوَّ

الع�شكرية اإىل كيان خدمي يتفاعل مع 

حاجات املواطن بجانب املحافظة 

على اأمنه وا�شتقراره.. ويف هذا العهد 

اأ�شبحت اململكة العربية ال�شعودية قوة 

اقت�شادية هائلة ومتما�شكة، ومنارة 

تعليمية ومرجعية �شحية وعالجية 

حتى على امل�شتوى العاملي، فقد تطورت 

خدمات التعليم وال�شحة يف هذا العهد 

تطوًرا ملحوًظا اأثلج �شدر املواطن 

وا�شتقطب ثناء الدوائر العاملية املعنية 

بهذه اجلوانب.

لقد متكن حفظه اهلل من م�شاعفة الدور 

احل�شاري لبالدنا، واأك�شبها ريادة 

ثقافية و�شيا�شية على امل�شتويني العربي 

والإ�شالمي بحكمته وقدرته على الإدارة 

احل�شيفة واحلكم الرا�شد القائم على العدل 

والتوازن يف كل �شوؤون احلياة والعالقات 

الإقليمية والدولية، فك�شب بذلك احرتام 

�شعبه واأمته والعامل العامل.

والحتفاء بهذه الذكرى املجيدة ميثل 

�شهادة وتوثيًقا ملا حتقق من اإجنازات يف 

مدة وجيزة 

انعك�شت 

ازدهاًرا ورخاء 

على  ورفاهية 

املواطن، وعلى 

العربية  الأمة 

والإ�شالمية.. وُحقَّ 

لنا كمواطنني اأن 

نفخر ونفاخر بهذا 

العهد الذي ارتفعت 

فيه معدلت الإنتاج 

وتنامت اخلدمات، 

خت دعائم  وتر�شَّ

ال�شتقرار والأمن 

والأمان... واإح�شاء 

اإجنازاته ـ اأطال اهلل 

عمره ـ يحتاج اإىل 

جملدات، والتاريخ كفيل بتوثيق 

هذا ال�شجل احلافل الذي ي�شكل اإ�شاءة 

حقيقية فيما يتعلق بالإدارة واحلكم 

وال�شيا�شة والقت�شاد. 

اأول�ية ق�ض�ى للم�اطن 

ابتدر �شعادة الأ�شتاذ الدكتور را�شد 

الرا�شد وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا 

حديثة فقال: لقد �شهدت اململكة العربية 

ال�شعودية خالل ال�شنوات الأربعة املا�شية 

طفرة تنموية هائلة يف خمتلف املجالت،  

ففي املجال الأكادمييوالتعليمي حدث 

تو�شع ملمو�ض  كمي وكيفي، وذلك يف اإطار 

اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل بالإن�شان ، 

فالهتمام بتنمية املوارد الب�شرية يحظى 

باأولوية ق�شوى لديه اأيده اهلل، وما 

ارتفاع عدد اجلامعات والكليات اإل اأبلغ 

دليل على اإدراك قيادتنا احلكيمة لدور 

العلم والعلماء يف دعم وقيادة تفاعالت 

النه�شة، وهو ـ اأيده اهلل ـ ينطلق يف ذلك 

من امتثال خال�ض ملوجهات ومبادئ 

ديننا احلنيف الداعي اإىل تكرمي الإن�شان.. 

من رحم املجتمع خرج، ومن رحيق قيمه وتقاليده واأعرافه ارتوى.. �شبَّ متاأ�شيًّا ب�شهامة الوالد واإرادته وعزميته وقوة �شكيمته، فكان نبًتا طيًبا من 

عرق طيب ل�شجرة مباركة متتد جذورها يف عمق التاريخ العربي اأ�شالة وجمًدا وكرًما، �شماحة خ�شال وجمال �شمائل وقدرة على الإدارة واكت�شاب 

قلوب النا�ض.

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اإن�شان بكل ما حتمل هذه الكلمة من دللت، عميق الإح�شا�ض، جيَّا�ض امل�شاعر، يتَّ�شف بالب�شاطة 

والتوا�شع وُطهر النف�ض، قلبه ي�شع كل النا�ض من بني وطنه واأمته والعامل اأجمع؛ ل�شيما ب�شطاوؤهم و�شعفاوؤهم وبوؤ�شاوؤهم.. منحاز اإىل العدالة بثقله، 

ل يخ�شى يف اهلل لومة لئم.. عالقته برعيته عالقة ودٍّ وحبٍّ وتفاٍن، وينطلق يف كل ذلك من مبادئ دينه ومقتدًيا ب�ُشنَّة نبوية كرمية ... اأحب وطنه 

وه وبايعوه وداأبوا على اإحياء ذكرى بيعته املباركة.. لهجت ب�شريته اأْل�شنُة ال�شعوب على اختالفها.. فهو داعية ال�شتقرار  ومواطنيه فاأحبُّ

العاملي... يف عهده ـ واإخوته الربرة من قبله ـ مل تعد اململكة العربية ال�شعودية قبلة روحية ودينية فقط؛ بل اأ�شبحت قوة اقت�شادية هائلة، 

وقبلة ثقافية وح�شارية، ومرجعية �شحية وعالجية، ورقما �شيا�شيا معتربا اإقليمًيا وعامليًّا.

معايل املدير العام التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية باحلر�ض الوطني ومدير جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية ووكالء اجلامعة 

ومن�شوبوها وم�شوؤولو ال�شوؤون ال�شحية �شاركوا يف التعبري عن هذه املنا�شبة الوطنية العظيمة التي يزهو بها كل مواطن.

وزيادة عدد اجلامعات والتنوع 

يف تخ�ش�شاتها مبا يتوافق مع متطلبات 

ا  �شوق العمل؛ يعدُّ هدًفا ا�شرتاتيجيًّ

ط يف بالدنا، ذلك اأن اأي دولة متلك  للُمخطِّ

مقومات العلم �شتكون قادرة على بناء 

نف�شها وعلى املناف�شة اللحاق مبنظومة 

الدول املتقدمة.. ولتحقيق هذه الغاية 

فقد خ�ش�شت قيادتنا احلكيمة مبلغ 

122 مليار ريال لدعم برامج التعليم 

العام والعايل والقوى العاملة والعلوم 

والتقنية والبحث العلمي وبرامج 

البتعاث اخلارجي، بجانب اعتماد 52 

مليار لقطاع اخلدمات ال�شحية والتنمية 

الجتماعية، وذلك ف�شاًل عن اعتمادات 

اأخرى لربنامج خادم احلرمني ال�شريفني 

لالبتعاث، فمن خالل هذا الربنامج يف 

جانبه ال�شحي مت ابتعاث حوايل 1000 

طبيب وفني يف جمالت الطب ولعلوم 

ال�شحية التطبيقية وي�شتهدف هذا 

الربنامج تاأهيل الكفاءات الوطنية ل�شدِّ 

النق�ض يف القطاعات امل�شار اإليها.

ول �شك اأن جامعة امللك عبد اهلل للعلوم 

والتقنية وجامعة امللك �شعود بن عبد 
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يف عهد ملك العلم واملعرفة

اإجنازات كبرية يف حجمها عظيمة يف تاأثريها
العزيز للعلوم ال�شحية ت�شكالن اإ�شافة 

فائقة الأهمية مل�شرية التعليم العايل 

والبحث العلمي والتقني يف بالدنا، 

وللقطاعات ال�شحية والتقنية، وفكرة 

هاتني اجلامعتني م�شدرها خادم احلرمني 

ال�شريفني نف�شه حفظه اهلل، مما يدل 

على اإدراكه الوا�شع ملتطلبات احلياة 

الجتماعية املعا�شرة.فهذه الذكرى 

عزيزة على نفو�شنا جميًعا، فمنذ توليه 

ـ رعاه اهلل ـ مقاليد احلكم وهو يوا�شل 

بناء الدولة الع�شرية احلديثة، وقد 

اأ�شحت اململكة  يف عهده رائدة الدول 

الإ�شالمية والعربية، واكت�شبت مكانة 

متميزة بني الأمم.

عهد ح�ضاري

واأعرب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد بن ح�شن 

املتويل وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

النوعية عن اعتزازه بهذه املنا�شبة، 

فا�شتهل حديثه قائاًل: لقد �شهدت اململكة 

منذ مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني اأيده 

اهلل تطورات ت�شتحق الوقوف على اأثرها، 

منها ماهو على ال�شعيد الداخلي ومنها 

ماهو على ال�شعيد العاملي، امتازت ُجلها 

بال�شمولية والتكامل لت�شكل عهد يف بناء 

الوطن وتنميته، وات�شم هذا العهد بطابع 

ح�شاري يج�ّشد ما ات�شف به رعاه اهلل 

من �شفات متميزة، من اأبرزها تفانيه يف 

خدمة وطنه ومواطنيه واأمته الإ�شالمية 

واملجتمع الإن�شاين باأجمعه يف كل �شاأن ويف 

كل بقعة داخل الوطن وخارجه، اإ�شافة 

اإىل حر�شه �شلمه اهلل على �شن الأنظمة 

وبناء دولة املوؤ�ش�شات واملعلومات يف 

�شتى املجالت.

ومَتكن حفظه اهلل بحنكته ومهارته من 

تعزيز دور اململكة يف ال�شاأن الإقليمي 

والعاملي �شيا�شياً واقت�شادياً وجتارياً 

واأ�شبح لها وجود اأعمق يف املحافل الدولية 

يف �شناعة القرار العاملي و�شكلت عن�شر 

دفع قوي لل�شوت العربي والإ�شالمي، 

يف دوائر احلوار العاملي. كما حافظت 

بقيادته حفظه اهلل على الثوابت الإ�شالمية 

وا�شتمرت على نهج املوؤ�ش�ض امللك عبد 

العزيز طيب اهلل ثراه، فبنت نه�شتها 

احل�شارية ووازنت بني تطورها التنموي 

والتم�شك بقيمها الدينية والأخالقية. 

وحتقق ل�شعبها يف عهد امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز اآل �شعود حفظه اهلل لعديد 

من الإجنازات املهمة حيث ارتفع عدد 

اجلامعات من ثماين جامعات اإىل اأكرث من 

ع�شرين جامعة وافتتاح الكليات واملعاهد 

التقنية وال�شحية وكليات تعليم البنات، 

والزيادة يف خم�ش�شات التعليم والبحث 

العلمي يف ميزانية الدولة. ومن �شمن هذه 

الأمثلة املميزة، جامعة امللك �شعود بن 

عبد العزيز للعلوم ال�شحية التي اأُن�شئت 

لُتخرج كوادر وكفاءات �شحية متميزة 

قادرة على حمل اأعباء اخلدمات ال�شحية 

يف اململكة والعمل مع جميع العاملني 

ال�شحيني بروح الفريق لت�شل اخلدمات 

اإىل املواطن يف كل مكان وبجودة عالية، 

والهتمام بتطوير التعليم ليواكب روح 

امل�شتقبل والوفاء مبتطلبات املجتمع، 

يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني 

و�شمو ويل العهد �شلطان بن عبد العزيز 

و�شمو النائب نايف بن عبد العزيز من 

اأجل بلوغ الغايات والآمال التي يحملها 

امللك عبد اهلل يف فكره وعقله وقلبه للمملكة 

ول�شعبة النبيل.

لقد جاءت هذه ال�شنوات الأربع حافلة 

بالعمل والأبحاث يف كافة املجالت 

حيث �شهدت اململكة اإجنازات تنموية 

العمالقة يف خمتلف القطاعات القت�شادية 

والتعليمية وال�شحية والجتماعية والنقل 

واملوا�شالت وال�شناعة والكهرباء واملياه 

والزراعة وهذه الإجنازات ت�شب يف 

م�شلحة املواطن وتزيد من رفاهيته.

نحمد اهلل اأن قائد هذه البالد امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز الرجل املتم�شك بكتاب اهلل 

و�شنة ر�شوله امل�شطفى، �شلى اهلل عليه 

و�شلم املهتم بهموم املواطنني وامل�شجع 

لإطالق الطاقات الإبداعية ملزيد من الرقي 

والتنمية والرخاء، وتعزيز الدور الريادي 

للمملكة يف عاملها العربي والإ�شالمي 

واملجتمع الدويل ككل.

ويف اخلتام ل ي�شعني اإل اأن اأهنئ احلكومة 

وال�شعب ال�شعودي بهذه الذكرى العزيزة، 

�شائاًل اهلل عز وجل اأن يدمي على مقامه 

الكرمي و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو 

النائب الثاين ال�شحة والعافية وعلى 

بالدنا اخلري والربكة.

م�ضرية اخلري والعهد الزاهر

يقول اللواء الركن من�شور بن معي�ض 

بن نحيت قائد الطب الع�شكري امليداين 

لل�شئون ال�شحية باحلر�ض الوطني: مرت 

اأربع �شنوات على مبايعة اأبناء الوطن 

خادم احلرمني ال�شريفني مليكا،و مبايعه 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 

بن عبد العزيز وليا للعهد ، مرت تلك 

ال�شنوات ، ولكن كانت ذات طابع خمتلف 

على ال�شعب ال�شعودي ، بل على الأمة 

العربية و الإ�شالمية و العامل .

فكان حجم الإجنازعلى كافة الأ�شعدة 

و بكل املقايي�ض غري م�شبوق و فاق كل 

توقعاتنا، مع احلفاظ على عقيدة وثوابت 

الأمة، فقد حر�ض مولي - حفظه اهلل 

- على امل�شتوى الداخلي اأن ي�شعر كل 

مواطن بهذا الإجناز حيث امتدت اأياديه 

البي�شاء للجميع، كما ر�شم لل�شعب ملحمة 

وروؤية جديدة للم�شتقبل موفرا له كل 

�شبل التقدم والرقي، معلنا بداية ع�شر 

جديد لأبناء الوطن للعمل �شويا ويف تالحم 

نحو امل�شتقبل. كما جتاوزت اهتماماته 

حفظه اهلل الوطن اإىل الأمة العربية 

والإ�شالمية للعمل على حل ق�شاياها 

ومل �شملها وتوحيد كلمتها بكل حكمة 

واقتدار، وا�شتطاع بحنكته تعزيز دور 

اململكة على جميع امل�شتويات الإقليمية 

والدولية، واأ�شبحت كلمتها ذات تاأثري 

على امل�شتوى العاملي دعما لق�شايا الوطن 

والأمة. اإنه عهد غري م�شبوق للمملكة 

العربية ال�شعودية قيادة مليك اأحب 

�شعبه واأمته فاأحبه العامل اأجمع و�شهد 

له باأنه امللك الإن�شان.. جندد اليوم الولء 

وال�شمع والطاعة واملبايعة ملولي خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز وويل عهده الأمني �شاحب ال�شمو 

امللكي �شلطان بن عبد العزيز ناذب رئي�ض 

جمل�ض الوزراء ووزير الدفاع والطريان 

واملفت�ض العام و�شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري نايف بن عبد العزيز النائب 

الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الداخلية يحفظهم اهلل، �شاكرين اهلل عز 

وجل على ما اأنعم به علينا، وا�شعني 

اأيدينا معهم باإخال�ض ووفاء لت�شتمر 

راية التوحيد عالية خفاقة، حفظ اهلل لنا 

،لالأمة الإ�شالمية والعامل مولي خادم 

احلرمني ال�شريفني، و�شدد على دروب 

اخلري خطاه اإنه �شميع جميب.

اإجنازات �ضخمة

وي�شف الأ�شتاذ الدكتور على بن �شليمان 

التويجري عميد القبول والت�شجيل 

و�شوؤون الطالب عهد خادم احلرمني 

بالتميز وامل�شروعات اجلبارة فيقول: اأنعم 

اهلل على بالدنا بنعمة الإ�شالم وبالقيادة 

احلكيمة، ويتمثل اإخال�ض خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل حفظه اهلل ل�شعبه 

يف كلمته: »اأنـا فرد منكم ي�شرين ما ي�شركم 

ويوؤملني ما يوؤملكم والأيام املقبلة فيها 

اخلري والربكة« لقد قال حفظه اهلل هذه 

الكلمات بكل �شدق واعتزاز واإخال�ض 

مما جعل جميع من ي�شتمع لهذه الكلمات 

ا وعطًفا على اأبناء  املوؤثرة واململوءة حبًّ

�شعبه، وكذلك نظرته الثاقبة للم�شتقبل اإل 

اأن يدعو اهلل له بالتوفيق وال�شداد.

�شهدت بالدنا يف عهد خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل حفظه اهلل نقله 

يف جميع املجالت، حيث متت معاجلة 

الق�شايا الأمنية الداخلية ومنها مواجهة 

الإرهاب بكل حزم وقوة، كما �شهد 

القت�شاد تطوًرا كبرًيا من خالل اإقامة 

املدن القت�شادية لتكون بيئة تتكامل 

فيها ظروف املكان واملوارد املالية مع 

املعرفة لتاأ�شي�ض حا�شنة لال�شتثمارات 

مبختلف اأ�شكالها �شواء يف القطاعات 

املعرفية اأو ال�شناعية اأو اخلدمية، و. 

اأما يف جمال التعليم فقد حظي التعليم 

العام والتعليم العايل بدعم كبري اأثمر عن 

افتتاح جامعات جديدة ت�شاهي اجلامعات 

العاملية املرموقة، وكانت جامعة امللك 

عبد اهلل للعلوم والتقنية، وجامعة امللك 

�شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية، 

وجامعة الأمرية نوره اأمثلة تتميز يف 

العلوم والتقنية ويف جمال ال�شحة ويف 

جمال تعليم الفتاة، وقد مت البدء يف 

بناء م�شاريع هذه اجلامعات العمالقة، 

كما مت حتويل م�شروعي جممع الكليات 

اجلامعية يف مدينة عرعر وحمافظة رفحاء 

اإىل جامعة م�شتقلة حتمل ا�شم جامعة 

احلدود ال�شمالية، و�شبق ذلك اإعالن اإن�شاء 

جامعات جازان وجنران والباحة وحائل 

واجلوف وتبوك لي�شبح عدد اجلامعات 

)21( جامعة بعد اأن كانت )8( جامعات  

قبل اأربع �شنوات، وقد اأ�شيف اإىل ذلك البدء 

يف بناء املدن اجلامعية لهذه اجلامعات 

احلديثة، كما تبنى ـ حفظه اهلل ـ م�شروع 

البتعاث. اأما على ال�شعيد الإن�شاين فقد 

حر�ض خادم احلرمني ال�شريفني حفظه 

اهلل على حماربة الفقر داخليا وخارجيا 

ومد يد العون باإر�شال املعونات الإغاثية 

اخلارجية. ويف جمال الرعاية ال�شحية 

فاإن حتمل خادم احلرمني ال�شريفني حفظه 

اهلل تكاليف عالج واإجراء عمليات ف�شل 

التوائم ال�شياميني جعل من اململكة تتميز 

عامليا يف نظر كثري من العلماء والأطباء 

يف جميع اأنحاء العامل.

اإجنازات كبرية يف حجمها عظيمة 

يف تاأثريها

يبعث الأ�شتاذ الدكتور عبد اللطيف بن 

عبد اهلل الفرائ�شي عميد كلية التمري�ض 

بالأح�شاء يف بداية حديثه بالتهنئة اإىل 

كل اأبناء الوطن بهذه املنا�شبة الكرمية 

م�شرًيا اإىل اأن الوطن يعي�ض هذه الأيام 

ذكرى مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود 

منذ توليه حفظه اهلل مقاليد احلكم يف 

البالد قبل اأربعة اأعوام.. واأود بهذه 

املنا�شبة ال�شعيدة على قلوبنا جميعا اأن 

اأهنئ والدنا ومليكنا  الغايل، ملك القلوب 

وملك  الإن�شانية  حفظه اهلل كما اأهنئ 

اأنف�شنا جميعا واأدعو له بدوام ال�شحة 

وال�شالمة وطول العمر. 

اإن الإجنازات املتتالية خلادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

حفظه اهلل كبرية يف حجمها وعظيمة 

يف تاأثريها على امل�شتوى الداخلي 

واخلارجي. فلقد حظي املواطن خالل 

تلك الفرتة بالعديد من القرارات احلكيمة 

واملكرمات اجلزيلة التي ت�شب يف �شالح 

الوطن وحت�شني ظروف العي�ض للمواطن 

ودعم ق�شايا املراأة واإعطاء الفر�شة لها 

للم�شاركة يف �شتى جمالت احلياة. ولقد 

�شهدت اململكة تلك القفزات الكبرية يف 

جمال التعليم، والقت�شاد وال�شحة 

واملدن القت�شادية وال�شناعية والعديد 

من امل�شاريع الأخرى التي  تطوي يف 

اعتماداتها واإجنازاتها ع�شرات ال�شنني. 

وامتدادا ملا يوليه حفظه اهلل للتعليم 

العايل من اهتمام كبري ورعاية خا�شة 

للتعليم  وتاأكيده على �شرورة ا�شتكمال 

اجلامعات لبنيتها التحتية والإن�شائية 

التي متكنها من اأداء ر�شالتها على الوجه 

الأكمل فلقد حر�ض حفظه اهلل على  و�شع 

حجر الأ�شا�ض للم�شروع العمالق اخلا�ض 

باملدينة اجلامعية جلامعة امللك �شعود 

بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية.

اإن مكانة خادم احلرمني ال�شريفني العاملية 

جاءت مبا يعطيه حفظه اهلل للعامل العربي 

والإ�شالمي والدويل من مناذج واقعية ، 

واأخالقية، حيث راأينا كيف عمل حفظه 

اهلل على جتاوز التناق�شات واخلالفات 

العربية، فال تنازل عن الثوابت، ويف نف�ض 

الوقت حافظ على �شداقات اململكة مع 

كل دول العامل املرتبطة مب�شالح وقيم 

م�شرتكة.. حفظك اهلل لنا يا ملك الإن�شانية 

واأطال يف عمرك .

قيادتنا لتح�ل ن�عي

عرب الأ�شتاذ حممد العريج املدير التنفيذي 

لل�شوؤون املالية بال�شوؤون ال�شحية  ورئي�ض 

ت�شغيل كلية التمري�ض بالريا�ض عن فخره 

واعتزازه بهذه الذكرى العظيمة وقال: 

منذ اأن توىل خادم احلرمني ال�شريفني ـ 

حفظه اهلل ـ مقاليد حكم هذه البالد؛ وهو 

ي�شعى بخطى حثيثة لإكمال م�شرية البناء 

والعطاء للوطن واملواطن نحو نه�شة 

�شاملة مل ي�شهد لها التاريخ مثياًل، وذلك 

بتد�شني اأ�شخم امل�شاريع التنموية ذات 

العائد يف �شتى املجالت وذلك اإدراًكا من 

هذه القيادة احلكيمة باأن م�شدر قوة هذا 

الوطن ياأتي من خالل ا�شتثماره يف طاقاته 

الب�شرية واملادية املتاحة ل�شمان قوته 

وا�شتقراره بني �شعوب العامل خا�شة يف 

ظل مناف�شات و�شراعات عاملية على هذه 

العنا�شر التنموية الهامة.

ومبا اأن قوة ال�شعوب تكمن يف قوة 

اقت�شادها وطاقاتها الب�شرية فقد حر�شت 

قيادتنا احلكيمة على تد�شني م�شاريع 

اقت�شادية ا�شتثمارية جباة يف مناطق 

اململكة املختلفة لال�شتفادة من مواردها 

التي حباها اهلل بها، وبالوقوف على نوعية 

هذه امل�شاريع ندرك اأن ثمة تغري نوعي 

قادم لنه�شة �شاملة يف م�شاريع ا�شتثمارية 

منتجة اإ�شافية مل�شدر اململكة الرئي�شي 

ا  )النفط( م�شكلة بذلك رافًدا اإ�شافيًّ

اآمًنالقت�شادنا ي�شمن باإذن اهلل دعم م�شرية 

نه�شة هذه البالد الغالية ومنوها.

كما �شهدت هذه الفرتة تد�شني م�شاريع 

تعليمية ومهنية لال�شتثمار يف العن�شر 

الب�شري مكملة حلقة البناء لإدارتها 

وت�شغيلها ب�شواعد وطنية موؤهلة، وذلك 

ببناء جامعات متخ�ش�شة متثل اأحدث 

ما و�شل اإليه العلم والتقنية لدعم هذه 

الكوادر وتاأهيلها ل�شمان �شالمة املخرجات 

التي ت�شتهةف اإحداث حتول نوعي يف 

قدراتنا لن�شبح اأمة منتجة وموؤهلة، 

وت�شتقطب ال�شتثمارات اخلارجية 

مل�شاريعها داعمة بذلك اأمن هذه البالد 

القت�شادي..

ي�م البيعة .. م�ضرية مباركة

يوم البيعة... م�شرية مباركة كما يقول 

الدكتور ع�شام الزميتي املدير التنفيذي 

للخدمات ال�شحية بالنيابة بال�شوؤون 

ال�شحية بالقطاع الغربي، ويتابع: يوافق 

يوم اجلمعة 26 وجمادى الآخرة 1430هـ، 

ذكرى مرور اأربعة اأعوام على تويل خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز اآل �شعود حفظه اهلل مقاليد احلكم 

يف اململكة العربية ال�شعودية.

وقد �شهدت اململكة خاللها عهدًا زاهرًا 

تعي�شه يف ظل الإن�شان امللك العادل حراكاً 

كبريًا يف جمالت البنى التحتية والتنمية 

وال�شناعة ال�شيا�شية وامل�شتقبلية وقد 

حتقق للبالد م�شتقبال زاهرًا على املدى 

البعيد، حيث حمل خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على 

عاتقه منذ توليه احلكم يف هذه البالد اأن 

يجعل للبناء والزدهار والتنمية للوطن 

ولالإن�شان يف هذا البلد الكرمي الن�شيب 

الأكرب من اهتمامه وحر�شه وتفكريه وقد 

جاءت الأربع �شنوات املا�شية من عهده 

امليمون حافلة بالجنازات وامل�شاريع 

يف كافة املجالت وامتدت عجلة البناء 

لتغطي كل جزء يف هذا الوطن الكرمي. 

كما متكن حفظه اهلل بحنكته ومهارته يف 

القيادة من تعزيز دور اململكة يف ال�شاأن 

الإقليمي والعاملي �شيا�شياً واقت�شادياً 

وجتارياً واأ�شبح للمملكة وجود اأعمق 

يف املحافل الدولية ويف �شناعة القرار 

العاملي و�شكلت عن�شرًا قوياً لل�شوت 

العربي والإ�شالمي يف دوائر احلوار العاملي 

على اختالف منظماته. ول ي�شعنا اإل 

اأن نبتهل اإىل اهلل العزيز القدير اأن يحفظ 

خادم احلرمني ال�شريفني واأن ميده بعونه 

وتوفيقه واأن يحفظ هذه البالد اأمنها 

ورخاءها انه �شميع جميب.

�ضخ�ضية اإن�ضانية م�ؤثرة وق�ية

لي�ض الوطن وحده من يحتفل بهذه املنا�شبة 

الغالية على قلوبنا ـ كما يوؤكد الدكتور 

اأحمد بن عبد الرحمن العرفج املدير 

الإقليمي لل�شوؤون ال�شحية يف احلر�ض 

الوطني بالقطاع ال�شرقي ـ بل العاملني 

العربي والإ�شالمي، لكون �شخ�شية خادم 

احلرمني ال�شريفني اأيده اهلل، �شخ�شية 

فر�شت نف�شها وبقوة على هذين العاملني، 

ولي�ض هما فح�شب بل جميع العامل، 

لكونها �شخ�شية موؤثرة وقوية وحمبة، 

ونحن نحتفل بعيد البيعة الرابع نتذكر 

وبكل حب وتقدير الجنازات املتتالية 

واملتوا�شلة التي تبناها ملك الإن�شانية، 

لرنى كيف يفكر هذا الرجل احلكيم، الذي 

و�شع ن�شب عينيه ت�شريع عجلة النه�شة 

ال�شاملة لت�شل اإىل احلدود العاملية.

ويتابع الدكتور العرفج: تتمتع �شخ�شية 

الوالد القائد مبيزات عدة ومن اأهمها 

اإن�شانيته الوا�شحة ففي املجال ال�شحي 

جنده متابع ومهتم باملر�شى مثل ف�شل 

التوائم والذي ي�شرف وعن قرب على 

عملياتهم حتى اأ�شبحت اململكة قبلة ملثل 
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هذه العمليات املعقدة، وتكفله حفظه اهلل 

بعالج مر�شى من داخل وخارج الوطن 

على نفقته اخلا�شة، كل هذه الأمور 

وغريه �شاهد وا�شح على اإن�شانية هذا 

امللك الذي �شيخلده التاريخ.

�ضخ�ضية قيادية ا�ضتثنائية

يوؤكد الأ�شتاذ الدكتور طارق خا�شقجي 

نائب املدير الإقليمي التنفيذي لل�شوؤون 

الطبية يف م�شت�شفى امللك عبد العزيز 

بالأح�شاء اأن خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �شخ�شية 

قيادية ا�شتثنائية ويقول: اإن من اأبرز 

ما حققه خادم احلرمني ال�شريفني على 

مدى اأربعة اأعوام ما�شية، هو العمل 

الدوؤوب على تعزيز الدور ال�شعودي 

يف املنطقة والتنمية ال�شاملة، ومنذ 

مبايعته حفظه اهلل وقبل ذلك �شهدنا 

�شخ�شية قيادية ا�شتثنائية وخا�شة 

وموؤثرة داخلياً وخارجياً، فنجده يف كل 

لقاء وقمة وموؤمتر يكون مركز الهتمام 

عليه لكونه عود اجلميع على مبادراته 

الإن�شانية وال�شيا�شية، حتى اأ�شبحنا 

نطاول النجوم علوًا بهذا امللك امل�شغول 

بهموم العامل جميعا.تبنى خادم احلرمني 

ال�شريفني �شيا�شة الو�شوح وامل�شارحة، 

واحلر�ض على العمل امل�شرتك املبني على 

الثقة املتبادلة وكل هذه روؤى حكيمة اإىل 

جانب اأكرب روؤاه العظيمة وهي تطلعه 

لأن يرى اأمة اإ�شالمية موحدة يجمعها 

الإ�شالم ويوحدها حب ال�شالم ويحركها 

حماربة القهر والظلم وال�شتبداد. 

�ضكًرا لتفكريك املت�ا�ضل و�ضهرك 

الدائم

ذكرى البيعة كما يرى قائد الطب الع�شكري 

امليداين يف القطاع ال�شرقي العميد حممد 

بن �شامان ال�شمري حدث تاريخي له 

دللته، ويذهب يف التدليل على ذلك 

بالقول: ن�شتعيد ذكرى البيعة ل لنعلق 

�شورًا كثرية من منجزات قائد هذا الوطن 

على جدران التاريخ، ل بل اأكرث من ذلك 

لنقول �شكرًا لك لتفكريك املتوا�شل و�شهرك 

الدائم على راحة املواطن ورفاهيتهن 

ولي�ض نحن وح�شب من ن�شكرك بل العامل 

باأ�شره والذين لم�شوا منجزاتك التي ل 

تتوقف، لذا وجب علينا ونحن نتذكر مد 

اأيدنا ملبايعتك قبل اأربعة اأعوام اأن نرفع 

ايدينا بالدعاء لك بطول العمر ونعاهدك 

على اأن نبقى اأوفياء متفانني لرتاب هذا 

الوطن الغايل.نحن نرى امل�شهد الوطني 

الذي �شنعته بيديك الكرميتني، لنقف كما 

وقف العامل معجبني بهذا املنجز الكبري، 

عودتنا على اأن مند اأيدينا بال�شالم امتثاًل 

لتعاليم ديننا احلنيف، لي�ض بغريب عليك 

كل هذا احلب من �شعبك لأنك بادلتهم 

احلب واأ�شعرتهم باأهميتهم ومكانتهم، 

فكان من الطبيعي.

هنيئا لنا بتجديد البيعة

يقول الدكتور ح�شن باعقيل عميد كلية 

الطب بجدة باحلر�ض الوطني بالقطاع 

الغربي: اإننا �شعب حمظوظ لكوننا حتت 

مظلة ملك كرمي اأ�شيل ال�شيم واملبادئ 

فهنيئاً لنا به واأطال اهلل عمره، فقد كان 

يوم اجلمعة 1430/6/26هـ يوم جتديد 

البيعة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل .

وهذه منا�شبة ي�شعد بها كل مواطن ملا 

�شهدناه جميعا من اجنازات وتطورات 

هائلة وجبارة يف كل املجالت يف فرتة 

ق�شرية ن�شبيا مما يعجزين عن ذكر كل هذه 

الجنازات ولكني اخ�ض بالذكر املجال 

التعليمي وبالذات التعليم اجلامعي لأنه 

يعد من الأ�شا�شيات املوؤثرة يف امل�شرية 

التنموية لأي بلد، حيث اأن وزارة التعليم 

العايل واجلامعات تقوم بتنفيذ �شيا�شة 

الدولة يف تطوير التعليم اجلامعي من 

منطلق التوجيهات ال�شامية التي تهدف 

اإىل الرقي مب�شتوى التعليم اجلامعي كماً 

ونوعاً ومبا يتالءم مع امل�شتجدات املحلية 

والعاملية، ونرى ان هذه ال�شيا�شة احلكيمة 

بداأت بتنفيذ اخلطط ب�شكل ملمو�ض حيث 

ازداد معدل البتعاث للخارج وارتفع عدد 

كليات الطب وطب الأ�شنان وال�شيدلة 

والعلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض 

من 16 اإىل 49 كلية وكذلك يف املجالت 

الأخرى من هند�شة وحا�شب اآيل وغريها 

من التخ�ش�شات التي حتتاجها اململكة 

وتواكب احتياجات �شوق العمل.. فهذا 

يوجه نظرنا اإىل اأننا يف اأيد اأمينة وحكيمة 

تطبق �شيا�شة واعية تهدف اإىل م�شتقبل 

اأف�شل لهذا البلد املكرم عرب ال�شنني. 

فمبارك علينا جتديد البيعة وهنيئا لنا 

مبلك عظيم تفخر به الأمة...

اإجنازات وخط�ات ثابته

وعربَّ عقيد مهند�ض خالد حممد باكلكا املدير 

التنفيذي للت�شغيل بال�شوؤون ال�شحية 

باحلر�ض الوطني بالقطاع الغربي عن هذه 

امل�شرية الغنية واخل�شبة فقال: م�شرية 

حافلة بالإجنازات وخطوات ثابتة خطا 

فيها ملك الإن�شانية بكل ثقة وعزمية يف 

�شبيل تطوير ورفع ا�شم اململكة العربية 

ال�شعودية عاليا اتباًعا لنهج من �شبقوه 

يف و�شط كل هذه الظروف ال�شيا�شية 

والقت�شادية ال�شائدة يف العامل. وهذه 

هي ال�شنة الرابعة على التوايل حلكم هذا 

القائد العظيم امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 

حيث اإن يوم اجلمعة 26 جمادي الآخرة 

هو تاريخ البيعة، ول ي�شعني القول 

اإل اإنها ل حت�شب بالزمن ولكن حت�شب 

بالإجنازات الرائعة يف �شتى امليادين على 

ال�شعيدين الداخلي واخلارجي وكاأنها 

اجنازات لأربعني �شنة ولي�شت اأربعة 

اأعوام فقط. فقد �شهدت اململكة العربية 

ال�شعودية على ال�شعيد الداخلي اجنازات 

هائلة يف كافة القطاعات القت�شادية 

والتعليمية وال�شحية والجتماعية والنقل 

واملوا�شالت وال�شناعة والكهرباء واملياه 

والزراعة، اإ�شافة اإىل الت�شدي لالإرهاب 

وتو�شعة للحرمني ال�شريفني. ففي كل 

قطاع من هذه القطاعات اأ�شاف ب�شمة 

ل تن�شى ففي القطاع القت�شادي نرى 

اإن�شاء العديد من املدن القت�شادية، ويف 

قطاع التعليم نرى زيادة يف عدد اجلامعات 

واملعاهد يف جميع اإنحاء اململكة بالإ�شافة 

اإىل ارتفاع اأعداد املبتعثني للخارج ويف 

القطاع ال�شحي زيادة يف عدد امل�شت�شفيات 

والكثري الكثري مما ل ي�شعني ذكره.اإما 

على ال�شعيد اخلارجي نرى مل�شات ل 

تن�شى لهذا القائد العظيم من م�شاعدات 

ومعاونات خارجية للمحتاجني وزيارات 

لتح�شني العالقات يف العامل مما يوؤهل 

اململكة العربية ال�شعودية لتكون على 

اأول القائمة يف اأي حدث يخ�ض املنطقة 

العربية ورفع رايتها يف العامل الإ�شالمي 

ملا لها من مكانه اأتت من حر�ض هذا امللك 

ال�شالح على تطبيق تعاليم ال�شريعة 

الإ�شالمية.  

بيعة عن�انها ال�الء و�ضعارها احلب

يدعو الدكتور اأحمد ال�شعيبي نائب 

املدير الإقليمي التنفيذي لل�شوؤون 

الطبية يف م�شت�شفى الإمام عبد الرحمن 

اآل في�شل بالدمام اإىل الوقوف �شًفا خلف 

ملك الإن�شانية، ويعرب عن دعوته هذه 

بقوله: اأقف كما يقف جميع املواطنني يف 

يوم اجلمعة املبارك ونحن على اأعتاب 

ذكرى البيعة، وهنا يجب اأن نقف �شفاً 

واحدًا اأمام ملك الإن�شانية جمددين يف 

اأعناقنا بيعة عنوانها الولء و�شعارها 

احلب والتفاين خلدمة الدين والوطن 

واملليك، نحن يا خادم احلرمني ال�شريفني 

ل منلك الكلمات التي ن�شتطيع ان نعرب 

بها عن �شعادتنا لكوننا �شعب ن�شتظل 

بفيئك، اإن العامل ينظر لنا نظرة تعجب 

واإعجاب لكون عالقتنا ك�شعب بالقيادة 

غري اعتيادية وت�شبه اإىل حد كبري عالقة 

العائلة الواحدة ببع�شها البع�ض.نبارك 

لأنف�شنا وللعامل هذه املنا�شبة التي نتمنى 

اأن نحتفل بذكراها املليون، خالل هذه 

املنا�شبة نتذكر مواقف ملكنا الإن�شان، 

الذي متتع باتزان �شيا�شي مهم، وحر�شها 

على اإر�شاء ال�شالم فكان �شفريًا وممثاًل 

عن الإ�شالم وامل�شلمني يف حمافل عدة من 

خالل خلقه الكبري، وحكمته يف النظرة 

لالأمور الداخلية واخلارجية، حفظه 

لالأمتني الإ�شالمية والعربية ول�شعبه 

الذي يحبه بكل �شدق.

اأعظم �ضخ�ضيات القرن

 و�شف الدكتور اإبراهيم اجلمعان نائب 

املدير الإقليمي التنفيذي لل�شوؤون الت�شغيل 

يف م�شت�شفى امللك عبد الرحمن اآل في�شل 

بالدمام خادم احلرمني ال�شريفني باأنه 

اأعظم �شخ�شيات، وا�شتهل حديثه قائاًل: 

ل اأعلم من اأين اأبداأ واأنا اأحتدث عن فرتة 

اأربعة اأعوام هي عمر البيعة التي عقدناها 

خلادم احلرمني ال�شريفني، هي فرتة قد 

يراها البع�ض اأنها ق�شرية جدًا، لكن لو 

عملنا مقارنة بني هذه الفرتة وبني ما مت 

اإجنازه فيها، لوجدنا اأن املنجزات حت�شب 

باأعوام واأعوام، وهذا دليل وا�شح على اأن 

ما حققه اأيده اهلل كفيل باأن ي�شعه �شمن 

اأعظم �شخ�شيات هذا القرن تاأثريًا.

اإن تبنيه لق�شايا مهمة وح�شا�شة على 

ال�شعيدين املحلي والعاملي يثبت قوة 

�شخ�شيته، وحكمته العالية يف النظـــر 

اإىل الأمور بنظرة مدرو�شة ومبنيـــــة 

على العلم والعمل، وهذا ما جعل 

العالــــم ينظر لنا نظرة تقدير واحرتام، 

وكـــان ول يزال �شغله ال�شاغل حماربة 

الإرهـــــاب واإر�شاء الأمن والأمان لي�ض 

يف الوطـــن فح�شب بل يف العامل كله، ومن 

هذا املنطلق نرفع يد ال�شراعة للموىل عز 

وجل اأن ميد يف عمره واأن مينحه القوة 

لإكمال ما بداأه.

كلمات للتاريخ

يرى الدكتور هياف العمري نائب املدير 

الإقليمي التنفيذي للت�شغيل يف م�شت�شفى 

امللك عبد العزيز يف الأح�شاء اأن البيعة 

ت�شتلزم ت�شجيل كلمات للتاريخ ويقول:  

لي�ض مبقدورنا اأن نتحدث باإيجاز عن 

هذا امللك الإن�شان، لكن لبد اأن ن�شجل 

كلمات للتاريخ ونحن نحتفل بذكرى 

البيعة املباركة، فاملتابع مل�شرية اخلري 

والنماء، ي�شتطيع اأن ي�شت�شف مدى اأهمية 

هذا الرجل احلكيم، �شواء على ال�شعيد 

القت�شادي اأو ال�شحي اأو ال�شيا�شي اأو 

الع�شكري وحتى الرتبوي، جتده يف جميع 

جوانب النماء والعطاء.

�شهد الوطن قفزات مت�شارعة، كانت ت�شب 

دائماً يف خانة رخاء وراحة املواطن، يف 

عهده حفظه اهلل حققت �شعودة الوظائف 

اأعلى ن�شبها، ونحن نتوقع اأن ت�شل اإىل 

حدود اأكرب لن روؤيته تتمثل يف اأن يبني 

املواطنون وطنهم وي�شاهمون ب�شكل 

اأكرب يف مناءه ورخاءه، ل اأعلم من اأي 

جانب ميكن اأن نتحدث ونحن تغمرنا 

ال�شعادة بهذ املنا�شبة الكرمية، فذكرى 

البيعة لي�شت منا�شبة عادية اأو منا�شبة 

ر�شمية بل هي اأكرب من ذلك لأنها متثل 

عيدًا وطنياً، وتعبريًا �شادقاً عما نكنه 

لهذا القائد الكبري.

اإجنازات تتنامى وعطاءات تت�اىل 

تقول الدكتورة تقوى عمر العميدة 

امل�شاركة لل�شئون الأكادميية بكلية 

التمري�ض بجدة: احتفت بالدنا الغالية 

بالذكرى الرابعة لتوىل خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

– مقاليد احلكم يف اململكة،  – يحفظه اهلل 
وقد تبدت تبا�شري اخلري والنماء يف عهده 

الكرمي، عرب مالمح النه�شة ال�شاملة التي 

جت�شدت يف العديد من الجنازات العظيمة 

يف كافة اأنحاء بالدنا العزيزة، يف خمتلف 

املجالت، ل�شيما على �شعيد حتقيق 

متطلبات احلياة الكرمية للمواطن، من 

تعليم واأمن ورعاية �شحية فائقة. �شنواٌت 

تنق�شي، واإجنازاٌت تتنامى، وعطاءاٌت 

تتواىل، و�شروح ت�شّيد، يف نه�شة �شاملة، 

يقودها رجل نذر نف�شه لوطنه ول�شعبه، 

رجل ياأبى اإل اأن يكون اأبا حنوناً وقائدًا 

فذا على امل�شتوى املحلي والعاملي، متكن 

خالل �شنوات معدودة من اأن يحقق 

لدولته مكانة وراأي له وزنه. ونحن اإذ 

جندد الولء له نهنئ اأنف�شنا ووطننا 

بكل ما اأجنزناه على يده الكرمية، وبكل 

ما نطمح اإليه ونتطلع لتحقيقه من رخاء 

ونه�شة، متجهني �شوب غد اأكرث اإ�شراقاً 

يف بلد ظل يحافظ على ثوابت عقيدته 

الإ�شالمية الغراء اأمام كل التحديات 

بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وحكومته 

الر�شيدة .

 ملك االإن�ضانية واالإجنازات 

والروؤى االإ�ضرتاتيجية

يقول اأ. عبداملح�شن الع�شري املدير 

التنفيذي لإدارة املراجعة الداخلية 

بال�شئون ال�شحية باحلر�ض الوطني 

اأنه منذ مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك عبداهلل بن العزيز قبل اأربع �شنوات 

واململكة حتقق بقيادته الإجنازات املتميزة 

يف كافة املجالت.لقد امتلك خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل روؤية طموحة تليق 

مبكانة اململكة وم�شوؤولياتها ور�شالتها.

على ال�شعيد املحلي اطلق امللك عبداهلل 

جمموعة من امل�شاريع واخلطط والربامج 

التنموية والتي ركزت على تنمية الإن�شان 

كونه غاية التنمية وو�شيلتها.

كما اأعتمد الكثري من الأنظمة والتنظيمات 

ومن ابرزها نظام ) هيئة البيعة( ونظام 

الق�شاء، ونظام ديوان املظامل ، واإن�شاء 

الهيئة العامة لالإ�شكان والعديد من 

امل�شاريع والربامج التنموية وحيث ان 

التنمية تعتمد على تنمية القوى الب�شرية 

فان روؤية امللك عبداهلل اجتهت اىل التعليم 

وقد �شهد هذا القطاع املهم يف ال�شنوات 

الأربع املا�شية خطوات ا�شرتاتيجية 

متثلت يف كثري من الربامج وامل�شاريع 

ومن ابرزها برنامج خادم احلرمني 

ال�شريفني لالإبتعاث وو�شع حجر الأ�شا�ض 

جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، 

وزيارة مكافاآت الطالب املبتعثني ، وو�شع 

حجر الأ�شا�ض جلامعة امللك عبداهلل 

لالأبحاث والتطوير والتقنية ، وتعترب 

اكرب م�شروع علمي ح�شاري يف العامل 

العربي، والتو�شعة الكبرية للم�شجد 

احلرام مبكة املكرمة يف املنطقة ال�شمالية 

للحرم وتو�شعة امل�شاعر املقد�شة يف منى 

ومزدلفة وعرفات.

وعلى ال�شعيد الإقت�شادي تربز ق�شايا 

واجنازات متعددة منها امل�شاركة يف 

قمة الع�شرين الإقت�شادية العاملية، 

والتخطيط  لإن�شاء مدن اقت�شادية يف 

كل من رابغ وحائل واملدينة املنورة 

وجيزان وتبوك.

وزيادة رواتب موظف الدولة بن�شبة %15 

واملوافقة على ان�شمام ال�شعودية ملنظمة 

التجارة العاملية، وعلى ال�شعيد الن�شاين 

تعددت مواقف امللك عبداهلل الإن�شانية يف 

عطاءات ي�شعب ح�شرها ومنها زيادة 

خم�ش�شات ال�شمان الإجتماعي وزيادة 

خم�ش�شات ذوي الإحتياجات اخلا�شة 

بن�شبة 100% ، وا�شدار الأوامر بنقل 

امل�شابني من قطاع غزة اىل امل�شت�شفيات 

ال�شعودية والتكفل بعالجهم ، واإقامة 

ج�شر جوي لطائرات الإغاثة لنقل الأدوية 

واملواد الغذائية اىل ال�شعب الفل�شطيني 

يف قطاع غزة.ويف املجال الإن�شاين كان 

للرعاية ال�شحية م�شاحة من الإهتمام وقد 

مت اإن�شاء م�شت�شفى امللك عبداهلل لالأطفال 

ليكون مركزًا عاملياً لأمرا�ض الأطفال 

وخا�شة الأطفال ال�شياميني.

ال�ض�ؤون ال�ضحية م�ؤ�ض�ضة رائدة

وينتهز املهند�ض عبد الرزاق بن حمد 

الدبيان كبري املهند�شني بال�شوؤون ال�شحية 

هذه املنا�شبة ال�شعيدة على قلب كل 

مواطن ليهنئ اجلميع مبرور اأربع �شنوات 

على تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز-حفظه اهلل-زمام 

احلكم ململكتنا احلبيبةاأدام اهلل على هذا 

الوطن الغايل اأمنه وا�شتقراره واملزيد من 

الإزدهار.ويف هذه املنا�شبة اأود اأن اأ�شيد 

اأن مملكتنا احلبيبة ت�شهد يف ع�شر قائد 

نه�شتها خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز تطورًا �شاماًل يف 

جميع املجالت وعلى كافة الأ�شعدة 

بتنفيذ م�شاريع �شخمة وعمالقة يعود 

نفعها للمواطن والوطن ، كاإن�شاء املدن 

الإقت�شادية، حتديث البنى التحتية 

بجميع مدن اململكة، تطوير وتو�شعة 

املطارات واملوانئ و�شبكات النقل 

والطرق، مع اإن�شاء جامعات جديدة يف 

الكثري من املناطق.  

ومن هذا املنطلق فاإن قطاع احلر�ض 

الوطني برئا�شة وقيادة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز حفظه اهلل وتوجيهاته 

الكرمية باأن ت�شبح ال�شوؤون ال�شحية 

باحلر�ض الوطني موؤ�ش�شة رائدة يف جمال 

تقدمي الرعاية ال�شحية للمواطنيني واأن 

حتظى مبكانة عاملية مرموقة ومتميزة. 

واإمتدادًا مل�شاريع اخلري والعطاء فقد 

وجه خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل 

باإن�شاء جامعة امللك �شعود بن عبدالعزيز 

للعلوم ال�شحية و مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية، وم�شت�شفى امللك 

عبداهلل التخ�ش�شي لالأطفال، وغريها من 

املراكز ال�شحية املتخ�ش�شة يف مدينة 

الريا�ض،واأمتدت فروع هذا ال�شرح 

العلمي املتميز يف كالأً من مدينة جدة، 

الأح�شاء، واملدينة املنورة.

دعم ا�سرتاتيجيات البحوث العلمية والطبية والتقنية
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ولإجنازات كلية التمري�س بالريا�س.. �شطور مل تكتب 

كلية التمري�س تتفوق على مثيالتها يف بريطانيا واأ�سرتاليا

 

املجمع الإداري ومركز املوؤمترات.

مدينة الريا�ض:  جامعة امللك �ضع�د بن عبدالعزيز للعل�م ال�ضحية

مدينة جدة: جامعة امللك �ضع�د بن عبدالعزيز للعل�م ال�ضحية

مدينة االأح�ضاء: جامعة امللك �ضع�د بن عبدالعزيز للعل�م ال�ضحية

منطقة الكليات )كلية العلوم الأ�شا�شية(

كلية الطب

منطقة املبانى الأكادميية 

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي لالأبحاث الطبية

منطقة اخلدمات

املدينة ال�شكنية

املدينة ال�شكنية

املدينة ال�شكنية

مراحل تطور اإن�ساء املدن اجلامعية

كلية التمري�ض بذرة  ن�شاأت منها جامعة 

امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية  

بتاريخ 1424/9/11هـ ، ومنذ ذلك احلني 

وهي ت�شعى جاهدة حتى اأ�شحت �شرحاً 

عاماً مميزا.لقد بلغت الطاقة ال�شتيعابية 

لهذا العام ما يقارب 450 طالبة، كما 

بلغ جممل اخلريجات  حتى الآن قرابة 

200 خريجة اإ�شافة اإىل 42 طالبة متوقع 

تخرجهن هذا الف�شل. كما بلغ عدد طالبات 

المتياز 98 طالبة.ومت التعاقد مع اأكرث 

من 95% من اخلريجات ل�شغل وظائف 

�شمن الكادر الطبي لل�شوؤون ال�شحية 

باحلر�ض الوطني بالريا�ض وجدة والدمام 

والأح�شاء. و�شمت الكلية كفاءات عالية 

من حملة املاج�شتري والدكتوراه.كما مت 

ابتعاث 8 من اأع�شاء هيئة التدري�ض اإىل 

كندا واأمريكا وبريطانيا. ووجهت الدعوة 

ل�شخ�شيات عاملية لزيارة وتقييم الكلية 

من اأبرزهم اأ.د. الي�شون تريين ، اأ�شتاذة 

التمري�ض الإكلينيكي، جامعة اديلياد 

بجنوب اأ�شرتاليا،و اأ.د. الني روكومل، 

املدير التنفيذي للجمعية الكندية لكليات 

التمري�ض. حيث قمن بزيارة الكلية 

لالطالع على اإمكانيات الكلية والربامج 

املقدمة فيها حيث �شرحن اأنه مبقارنة 

الكلية مع كليات التمري�ض يف اململكة 

املتحدة واأ�شرتاليا وكندا فاإن كلية 

التمري�ض بالريا�ض  تتفوق عليها من حيث 

الإمكانيات والف�شول الدرا�شية املزودة 

باأحدث و�شائل التقنية وو�شائل التعليم 

املتطورة. واأ�شادت اأ.د. الني روكومل، 

بربنامج المتياز املوحد يف كليات التمري�ض 

بالريا�ض وجدة والأح�شاءكما اقرتحت 

اأن يتم م�شاركته مع كليات التمري�ض 

العاملية الأخرى لال�شتفادة منه.

وبخ�شو�ض حتديث املناهج واعتماد 

املنهج املوحد لل�شنتني التح�شرييتني، فقد 

روجع الربنامج واملنهج من قبل اأ.د. تريين 

،و اأ.د. روكومل، الالتي اأ�شدن ب�شموليته. 

واأقيمت ور�ض عمل بني كليات التمري�ض 

الثالث ملناق�شة ودرا�شة موا�شيع هامة 

�شملت برنامج المتياز املوحد واملنهج 

الدرا�شي املوحد وا�شتحدثت وحدة 

الإر�شاد الطالبي دعماً مل�شرية الطالبات 

اأكادمييا، فمنذ تاأ�شي�ض الوحدة مت 

زيارة اأكرث من 25 طالبة وتقدمي الن�شح 

وامل�شورة والدعم النف�شي والأكادميي 

لهن. ،ا�شتحدثت كذلك  عيادة لإ�شعاف 

ومعاجلة احلالت الطارئة.ووحدة 

تقنية املعلومات كمرجعية تقنية لكافة 

قطاعات الكلية الأكادميية والإدارية.

واأقيمت ور�ض عمل وبرامج تدريبية داعمة 

للمنهج التعليمي الذي ت�شري عليه الكلية. 

حتديث اأجهزة معمل اللغة الإجنليزية 

حيث مت و�شلها بخدمة النرتنت، كما 

مت تزويدها باأحدث الربجميات التي من 

�شاأنها امل�شاهمة يف رفع م�شتوى املهارات 

اللغوية لدى الطالبات. واأي�شا مت توفري 

اأحدث الأجهزة و املعدات الطبية يف 

معامل التمري�ض بالكلية بجانب م�شاركة 

اأع�شاء هيئة التدري�ض باأوراق عمل يف 

موؤمترات حملية وعاملية. وهيمنت الكلية 

على جوائز م�شابقة »وطني �شم�ض ل 

تغيب« التي نظمتها جامعة الأمرية 

نوره ممثلة بح�شول الأ�شتاذة ملياء 

العقيل على املركز الثالث على م�شتوى 

اأع�شاء هيئة التدري�ض والطالبة زينب 

املرزوق على املركز الأول على م�شتوى 

الطالبات يف جمال ال�شعر.واأعيدت هيكلة 

“نادي الطالبات” الذي يهتم بالأن�شطة 
الالمنهجية حتت اإدارة جمموعة من 

الطالبات واأقيم معر�ض فني يحوي اأعمال 

الطالبات من ر�شم وت�شوير �شوئي واأعمال 

حرفية وقد افتتح املعر�ض �شعادة اأ.د. 

يو�شف العي�شى، وكيل اجلامعة لل�شئون 

التعليمية الذي اأبدى و�شيوف املعر�ض 

اإعجابهم ال�شديد باأعمال الطالبات. و 

�شاركت الكلية يف املوؤمترات املحلية 

كاملوؤمترال�شعودي للقلب ويف املهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة. كما نظمت حملة 

للتربع بالدم يف مدينة امللك عبد العزيز 

الطبية مل�شاعدة �شحايا غزة.

و �شاهمت الطالبات يف تفعيل املنا�شبات 

العاملية مثل يوم الأم و يوم التوحد و 

يوم التمري�ض. بالإ�شافة للم�شاركة يف 

توعية املجتمع مثل التوعية مبر�ض 

ال�شكر يف الأماكن العامة، وقد لقت هذه 

امل�شاركة ا�شتح�شان الزوار ومت اكت�شاف 

حالت لل�شكري ومت حتويلها اإىل الرعاية 

ال�شحية الالزمة.و يف جلان القبول املوحدة 

التي اأن�شئت بني اجلامعات يف املنطقة 

الو�شطى، والإ�شراف على املراكز التي 

اأعدت لهذه الغاية بالإ�شافة اإىل تغطية 

املنتدى اخلا�ض بالقبول الإلكرتوين املوحد 

طوال فرتة التقدمي.و يف ملتقى الإر�شاد 

املهني لطالبات ال�شف الثالث الثانوي.

ونظمت زيارات للمدار�ض الثانوية العامة 

لتعريف الطالبات بكلية التمري�ض.

9

Magazine 10.indd   9 7/1/09   3:36:57 PM



               السبت 10 رجب 1430 هـ املوافق 3 يوليو   2009                  السبت 10 رجب 1430 هـ املوافق 3 يوليو   2009   ��ستطالعات

اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب: اأهمية ق�سوى لتدري�س االإجنليزية

اإجادة االإجنليزية منفذ اأ�سا�سي المتالك نا�سية التخ�س�س

)حوار حممود اأبو الطبول(

الإجنليزية لغة توا�شل 

 ما مدى اأهمية اللغة الإجنليزية لدار�شي 

العلوم ال�شحية؟

ـ ابتدر الإجابة الطالب حممد عبد اهلل 

ال�شائع من كلية الطب فقال اإن اللغة 

الإجنليزية هي اللغة امل�شتخدمة يف 

الدرا�شة والتطبيق لكل من يتعلق جماله 

بدرا�شة الطب وعلومه، فهي الأ�شا�ض 

الذي ينبني عليه الفهم ال�شليم وال�شحيح 

للمواد وامل�شكالت التي يواجهها املتعلم، 

وهي لي�شت مقت�شرة فقط على �شنوات 

الدرا�شة واإمنا متتد اإىل مراحل التطبيق 

واملمار�شة. ومل يبتعد الطالب عبد اهلل 

معيوف العنزي من كلية العلوم الطبية 

التطبيقية عن هذا التف�شري فاأكد اأن 

الإجنليزية هي لغة التوا�شل مع العلم 

والزمالء، ونافذة الطالب واملهتم والباحث 

اإىل اأحدث تقنيات الع�شر وامل�شتجدات 

الطبية، فهي لغة الطب الآن والأبحاث 

والدرا�شات العلمية. وراأى الطالب متعب 

العنزي من طب الطوارئ اأنها اأ�شا�ض 

الدرا�شة والإملام مبا تو�شل اإليه الغرب 

يف هذا املجال، وذهب زميله الطالب فهد 

بخيت الزهراين من كلية العلوم الطبية 

التطبيقية اإىل اأنها اأكرث اأهمية من غريها يف 

العلوم الطبية، ودرا�شة العلوم ال�شحية 

دون لغة اإجنليزية ك�شجرة بال ثمار. 

واتفق الطالب عادل �شعود العقيلي وعبد 

اهلل امل�شاري وحممد حافظ وعبد اهلل 

العلوان ومناحي مزعل الباكي وعبد اهلل 

العنزي وح�شن يا�شني اأبو نورة ومن�شور 

املن�شور وعبد املح�شن حمود العنزي على 

اأهميتها الق�شوى اأثناء الدرا�شة واملمار�شة 

املهنية والأن�شطة البحثية، واأمن على 

هذه الأهمية الدكتور ن�شر الدين اأحمد 

والأ�شتاذ حممد عبد الروؤوف.

لغة الت�شال والتقنيات

 وخل�ض الأ�شتاذ �شلطان رطروط من 

ق�شم اللغة الإجنليزية هذه الأهمية يف 

�شت نقاط هي:

•ن�شبة كبرية من الكتب الطبية  	
�شادرة بالإجنليزية، وهي �شرورية 

لفهمها.

•كثري من الأدوية اأجنبية، ومعظمها  	
من�شور باللغة الإجنليزية، ويفيد 

هذا يف اإنتاج اأدوية حملية من�شورة 

بها.

•التوا�شل مع الآخرين مهم جًدا  	
كون الإجنليزية لغة التوا�شل 

العاملية.

•مواكبة اأحدث الأبحاث فيما يتعلق  	

بالعلوم ال�شحية على الإنرتنت.

•مرا�شلة الأ�شخا�ض عن طريق  	
ال�شبكة العنكبوتية.

•املحادثة الإلكرتونية مع الأطباء  	
على الإنرتنت.

ويتابع الأ�شتاذ هاين الطهراوي مدر�ض 

اللغة الإجنليزية بالق�شم نف�شه فيقول 

يف هذا ال�شدد لالإجنليزية كل الأهمية من 

حيث اأنها لغة الطب احلديث، ذلك اأن جميع 

املعلومات والكتب واملراجع والإنرتنت 

والدوريات ال�شهرية وال�شنوية والبحوث 

ت�شتخدم اللغة الإجنليزية.

ه�شا�شة يف التاأ�شي�ض

 ما اأ�شباب ال�شعف العام لدى طالب 

املراحل ما قبل اجلامعية يف اللغة 

الإجنليزية؟

ـ اأرجع الطالب عبد اهلل معيوف العنزي 

وفهد بخيت الزهراين وحممد ال�شائع 

وعادل العقيلي وعبد اهلل العنزي وعبد 

اهلل امل�شاري اأ�شباب ال�شعف اإىل ه�شا�شة 

التاأ�شي�ض وعدم املمار�شة، وعدم انتباه 

املجتمع اإىل اأهمية هذه اللغة والرتكيز 

عليها، م�شيًفا عاماًل اآخر يتمثل يف �شعف 

مدر�شي اللغة الإجنليزية يف اأغلب املدار�ض 

الثانوية، ويح�شر الطالب متعب العنزي 

الأ�شباب يف غياب الرغبة لدى املتعلم نف�شه 

وف�شل املدار�ض يف تو�شيل املعلومات، 

بينما ُيجمع الطالب حممد حافظ وعبد 

املح�شن العنزي وعبد اهلل العلوان وح�شن 

اأبو نورة ومن�شور املن�شور على اأن 

الأ�شباب ترتكز يف عدم كفاءة املناهج 

وتوا�شع اأ�شاليب التعليم التي تركز على 

القواعد دون بقية املهارات و�شعف اإدراك 

الطالب ملاهية هذه اللغة؛ بل والنظر 

اإليها كمادة ر�شوب وجناح ل متطلب 

م�شتمر يف جمالت املمار�شة والبحث 

واخلطاب.

خوف من 

ارتكاب 

الأخطاء

ومييل الدكتور 

ن�شــــر الدين 

املحا�شــر يف 

التعليم الطبي 

اإىل ربط ال�شعف 

باأ�شا�ض التعليم 

املراحــــل  يف 

الدرا�شــــــــــية 

املختلفة حيث 

ن�شبــــة  تقل 

الهتمام بهذه 

اللغة ويوافق 

الأ�شتاذ الطهراوي على ذلك فيقول: 

اإن �شعف الربنامج العام يف اللغة 

الإجنليزية يف مدار�ض احلكومة ي�شكل 

اأو�شح الأ�شباب؛ بينما يح�شر الأ�شتاذ 

حممد عبد الروؤوف الأ�شباب يف عدم 

وجود عادات مذاكرة جيدة وعدم 

الهتمام باللغة يف املرحلتني املتو�شطة 

والثانوية، وي�شتخل�ض الأ�شتاذ رطروط 

من جتاربه �شبعة اأ�شباب هي:

اخلوف واحلرج من ارتكاب الأخطاء مما 

يعر�ض اإىل تهكم الآخرين اأو نقدهم.

دافعية �شعيفة لدى الطالب.

عدم متابعة الأهل لأبنائهم الطالب.

التوجهات ال�شالبة نحو اللغة الإجنليزية 

واملجتمع الإجنليزي.

قلة املمار�شة حمادثة اأو كتابة.

م�شتوى تدري�ض اللغة يف ال�شف ال�شاد�ض 

البتدائي والأول املتو�شط.

املناهج املدر�شية.

بوابة م�شرعة للوظيفة؟

 ما هي مميزات اإتقان الإجنليزية بالن�شبة 

للمتقدمني للدرا�شة اأو العمل؟

ـ يوؤكد الطالب عبد اهلل معيوف العنزي 

اأن الإجنليزية مادة اإ�شافية، فعند 

التقدم للدرا�شة ب�شكل عام والطبية على 

وجه اخل�شو�ض اأو الوظيفة؛ تعقد 

عادة اختبارات ملعرفة م�شتوى املتقدم 

للدرا�شة اأو للح�شول على وظيفة، كما 

ي�شتلزم البتعاث اأن يكون الطالب قادًرا 

على اجتياز اختبار التوفل اأو اليلت�ض 

للدرا�شة يف اخلارج، ويرى الطالب متعب 

العنزي اأن اإتقان الإجنليزية يتيح للطالب 

اإمكانية التعامل مع املتحدثني بغري اللغة 

العربية، ويذهب الطالب فهد الزهراين اإىل 

اأن الإتقان يوفر وقًتا للرتجمة ويرفع 

درجة الهتمام بها، ويوؤكد الطالب 

ن ال�شخ�ض من  حممد ال�شائع اأن متكُّ

اللغة حمادثة وكتابة يعد ميزة كبرية، 

ويعطيه اأولوية يف التوظيف باملوؤ�ش�شات 

املختلفة التي ت�شرتط ذلك عادة وتتغا�شى 

عن ال�شروط الأخرى، وتاأتي وجهة نظر 

الطالب عبد املح�شن العنزي وحممد 

حافظ وعبد اهلل امل�شاري ومناحي الباكي 

وعبد اهلل العنزي وعادل العقيلي وعبد 

اهلل العلوان ومن�شور املن�شور مطابقة 

لروؤية زمالئهم اإذ يرون اأن اإتقان اللغة 

ميزة كبرية تتيح للطالب اإمكانية التحدث 

مع الأجانب يف مقر الدرا�شة اأو العمل، 

وي�شتطيع كذلك تطوير نف�شه يف الطالع 

على اآخر البحوث من خالل الإنرتنت 

وح�شور الندوات واملوؤمترات الدولية 

التي تعقد حمليًّا.

اإحاطة باملهارات التقنية

ويوؤكد الدكتور ن�شر الدين والأ�شتاذ 

حممد عبد الروؤوف اأن اإتقان اللغة 

الإجنليزية ي�شكل اأ�شا�ًشا طيًبا يف عملية 

التعلم والطالع على املراجع املختلفة، 

اإ�شافة اإىل الحتياج الكبري لها بالن�شبة 

ملن يذهبون اإىل الدرا�شة يف اخلارج، مع 

امتالك القدرة على التعامل مع م�شتخدميها 

مما ي�شاعد على �شري العمل اأو الدرا�شة. 

كما يوؤكد الأ�شتاذ الطهراوي على اأهمية 

اإتقان اللغة نظًرا لأهميتها يف جميع 

املجالت الطبية ب�شكل خا�ض، ذلك اأن 

فهم الو�شفات والتقارير الطبية وقراءة 

الدوريات العلمية لها جميعها كل الأثر يف 

متيز املوؤ�ش�شات وتقليل هام�ض الأخطاء 

الطبية. ويتفق الأ�شتاذ رطروط مع زميليه 

يف اأن من يتقن الإجنليزية يتمتع مبيزة 

عند التقدم للدرا�شة اأو العمل، واإتقانها 

�شروري ومن متطلبات الع�شر الراهن، 

بالإ�شافة اإىل متكني من يجيدها من الإملام 

مبهارات الكمبيوتر والإنرتنت، وميكنه 

اأي�ًشا التوا�شل كتابيًّا مع الآخرين و�شوتيًّا 

عرب الهاتف اأو اجلوال اأو الإنرتنت ف�شاًل 

عن فهم وا�شتيعاب ن�شو�ض الوثائق 

واملخطوطات واملراجع املكتوبة بها.

مرحلة تهيئة واكت�شاب للمهارات

 ما فائدة ال�شنة التح�شريية باجلامعة؟ 

وما اأهميتها؟

ـ يكتفي الطالب فهد الزهراين بالقول اإن 

اأهميتها تكمن فيما بعدها، اأما الطالب 

عبد اهلل معيوف العنزي فيوؤكد اأنها �شنة 

مهمة، وخاللها يتزود الطالب بالقدرة 

الالزمة على درا�شته وا�شتخدام اللغة 

والتوا�شل مع مواده الدرا�شية املهمة 

التي تعتمد على اللغة.. واأود هنا اأن 

اأ�شكر اجلامعة على اإ�شافة هذا الربنامج 

املمتاز، ويتفق معه زمالوؤه متعب العنزي 

وعادل العقيلي وعبد اهلل العنزي وعبد اهلل 

امل�شاري وعبد املح�شن العنزي ومن�شور 

املن�شور وح�شن اأبو نورة، بينما يذهب 

الطالب عبد اهلل العلوان اإىل اأن فائدة 

ال�شنة التح�شريية تعتمد على خلفية 

الطالب يف اللغة، فمن يجيدونها يرون اأنها 

م�شيعة وقت. ورغم اأهميتها وفائدتها فيما 

يتعلق بتهيئة الطالب؛ 

يقرتح الطالب حممد 

حافظ اقت�شار درا�شة 

ال�شنة التح�شريية على 

طالب الثانوية فقط، 

ويعدد الطالب حممد 

ال�شائع فوائدها فيقول 

اإنها تهيئ الطالب يف 

املجالت  خمتلف 

لدرا�شة الطب، فهو 

يدر�ض اللغة والعلوم 

الأ�شا�شية التي ينبني 

عليها فهمه للمواد 

الطبية لبقية ال�شنوات 

القادمة، واأي�ًشا يتعود 

على البيئة اجلامعية 

ويتعرف على طرق 

التدري�ض عالوة على اأنه يكت�شب مهارات 

البحث وطرق عر�ض املواد وغريها.

جرعة مركزة وقوية 

ي�شتهل الأ�شتاذ الطهراوي حديثه عن 

ال�شنة التح�شريية موؤكًدا على اأهميتها لأنها 

تعطي جرعة قوية ومكثفة لطلبة يحتاجون 

اإليها ب�شدة ليتما�شوا مع اأقرانهم يف بالد 

وجامعات اأخرى، وكذلك يرى الدكتور 

ن�شر الدين اأنها ذات فائدة كبرية م�شرًيا 

اإىل اأنها متثل الأ�شا�ض يف جميع جامعات 

العامل لتح�شري الطالب من حيث: اإجادة 

اللغة، مهارات البحث والطالع، مهارة 

ا للمراحل  التخاطب، تاأهيل الطالب علميًّ

الالحقة. ويوؤمن الأ�شتاذ رطروط على ما 

ذهب اإليه زمياله، ويجيب: نعم، لل�شنة 

التح�شريية فائدة كبرية وملمو�شة، 

وتكمن اأهميتها يف الآتي: فهم الكتب اأو 

امل�شاقات الطبية بالإجنليزية، التوا�شل مع 

ذوي الخت�شا�ض �شفهًيا اأو كتابًيا، القدرة 

على فهم حمتوى الندوات واملوؤمترات 

التي تعقد باجلامعة وما يجري فيها من 

مناق�شات ومداولت، التمكن من الإجابة 

على اأ�شئلة المتحانات املقررة.

مرحلة تهيئة واكت�شاب للمهارات

 مباذا تو�شي طالب الثانوية بخ�شو�ض 

اللغة الإجنليزية؟

ـ متنى الطالب فهد الزهراين اأن يعود طالًبا 

يف املرحلة الثانوية لي�شتدرك ما فاته من 

اإتقان اللغة الإجنليزية وتطوير نف�شه 

فيها، وجاءت ن�شيحته لطالب الثانوية 

يف هذه ال�شيحة: اللغة.. اللغة.. فهي 

الأهم، وب�شيحة مماثلة يو�شي الطالب 

مناحي الباكي طالب املرحلة ال�شابقة 

هاتًفا: اجلد ثم اجلد ثم اجلد، ويو�شيهم 

الطالبان حممد ال�شائع وعبد اهلل معيوف 

العنزي بكرثة القراءة وعدم القت�شار 

على املنهج، وح�شور الدورات التي 

تنظمها املعاهد املتخ�ش�شة، واأن يعملوا 

جاهدين على حت�شيل كثري من الكلمات 

وفهمها وحتليلها لأنها و�شيلتهم اإىل فهم 

مواد التخ�ش�شات التي �شيلتحقون بها، 

كما يو�شيهم الطالب عبد اهلل امل�شاري 

وعبد املح�شن العنزي ومن�شور املن�شور 

وح�شن اأبو نورة ومتعب العنزي وعبد 

اهلل العلوان وعبد اهلل العنزي بحفظ 

اأكرب عدد من املفردات مع الرتكيز على 

الإجنليزية هي اللغة الأوىل يف العامل، وتت�شع جغرافية الناطقني بها على غريهم من اأ�شحاب 

الأل�شنة الأخرى، وعليها يرتكز التعليم يف معظم جامعات الدول ـ غنيها وفقريها ـ باعتبارها لغة 

العلم، وتغلب امل�شادر العلمية املكتوبة بها يف املكتبات العاملية على كل اإ�شدارات اللغات الأخرى، 

ولذلك فهي تكت�شب اأهميتها من هذه الناحية ل�شيما بالن�شبة لدار�شي العلوم ال�شحية..

واأولت اجلامعة اأهمية ق�شوى لتدري�ض اللغة الإجنليزية انطالًقا من اإدراكها الكامل ووعيها التام 

باأهميتها بالن�شبة لدار�شي العلوم ال�شحية، ويف هذا املنحى ا�شتحدثت �شنتني حت�شرييتني يخ�شع 

خاللهما الطالب ملقررات مكثفة على ثالثة م�شتويات هي: الأول واملتو�شط واملتقدم، ويف نهايتهما 

يتمكن الطالب من اإتقان هذه اللغة ويتفاعل معها حمادثة ومناق�شة ودرا�شة وحت�شياًل وبحًثا. 

 ومن هذا املنطلق ا�شتطلعنا راأي جمموعة من طالب اجلامعة واأ�شاتذتها حول اأهمية اإتقان هذه 

اللغة، واأ�شباب ال�شعف فيها، وكيفية تقويتها يف مراحل ما قبل اجلامعة.
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دعم �سخي ومت�سل لربامج اللغة االإجنليزية باجلامعة  

الربامج ال�شتماعية وحماولة التعود 

على املخاطبة دون حرج اأو خوف. اأما 

الدكتور ن�شر الدين فين�شحهم بالهتمام 

باللغة واأخذ درو�ض اإ�شافية بغر�ض 

اإجادة فن الكتابة والتخاطب بها، بينما 

يق�شر الأ�شتاذ عبد الروؤوف ن�شيحته 

للطالب يف التزام اجلدية، ويقول الأ�شتاذ 

الطهراوي اإن الن�شيحة ل توجه فقط 

لطالب الثانوية؛ واإمنا لكل املراحل باأن 

تكون هناك مناهج مكثفة اإ�شافية تعنى 

بالتعليم احلقيقي جلميع جوانب اللغة، 

والتخل�ض بطريقة علمية من الرتكيز 

على ح�شر القراءة والدرا�شة على 

اأيام المتحانات فقط دون اللتفات اإىل 

الكت�شاب الفعال جلوانب اللغة والتمكن 

من مفرداتها ومهاراتها. ويقدم يف النهاية 

الأ�شتاذ رطروط خم�ض ن�شائح للطالب 

وهي: وجود الدافعية القوية لتعلم اللغة، 

املمار�شة واملحادثة مع الآخرين �شواء 

على الإنرتنت اأو مع الأ�شدقاء يف احلياة 

العامة، ممار�شة الكتابة للتمكن من اإمالء 

الكلمات وقواعد اللغة، مطالعة الكتب 

وقراءة ال�شحف الإجنليزية، الرتكيز على 

اجلانب الإيجابي من املجتمع الإجنليزي 

وترك ال�شلبيات.

و�شيلة توا�شل وقراءة وتدري�ض

ويف نهاية جولتنا التقنيا مب�شوؤويل 

ق�شم اللغة الإجنليزية باعتبارهم 

املعنيني بالأمر، فتحدث اإلينا يف البداية 

الدكتور عبد املح�شن الك�شي رئي�ض ق�شم 

العلوم الأ�شا�شية عن �شرورة الربنامج 

التح�شريي الذي ا�شتحدثته اجلامعة 

فقال: اإن تعليم اللغة الإجنليزية بالكليات 

ال�شحية يتطلب ا�شتخدام هذه اللغة 

كو�شيلة توا�شل وقراءة وتدري�ض، 

فمن باب اأوىل اأن يكون اإتقانها اأولوية 

بالن�شبة للطالب. كما اأن اأكرث املراجع 

مكتوبة بها وكذلك املواقع الإلكرتونية 

والبحثية والدرا�شات والأبحاث، عالوة 

على اأنها لغة التوا�شل يف امل�شت�شفيات 

بني ممار�شي املهن الطبية فيما يتعلق 

بقراءة التقارير والتخاطب.. ون�شيف اإىل 

ذلك اأن عدًدا كبرًيا من الطالب؛ خا�شة 

طالب الطب يبتعثون اإىل اخلارج حيث 

الدرا�شة يف الغالب بهذه اللغة، وهي لغة 

املوؤمترات والندوات العلمية، وبالتايل فاإن 

املتخرج بحاجة ما�شة اإىل ا�شتخدامها. ثم 

يلتقط خيط احلديث الأ�شتاذ بيرت لمبيه 

من�شق ق�شم اللغة الإجنليزية فيقول اإننا 

نحتاج اإىل اللغة يف حياتنا اليومية ويف 

العمل والدرا�شة والتوا�شل مع العامل 

ومع الأجانب وغري ذلك، ولذا فهي لغة 

الطب واحلياة. 

اإتقان يدعو للفخر

وحول اأهمية الربنامج التح�شريي 

و�شرورته يقول الدكتور الك�شي مما 

مييز هذا الربنامج اأن لدينا عدد ً من 

املدر�شني املتميزين، ولحظنا اأن الطالب 

متحم�شني له ب�شكل كبري لأنه ميكنهم من 

اإتقان اللغة من خالل جمموعات �شغرية، 

ومتكنوا خالل فرتة ق�شرية من امتالك 

قدرة ومهارة على العرو�ض الدرا�شية 

اأمام زمالئهم التي يلزمون بها من اأجل 

تعليم اأنف�شهم، واكت�شبوا ثقة يف نفو�شهم، 

ويبدو وا�شًحا اأنهم يتمتعون ب�شال�شة يف 

احلديث وبقدرة كبرية على التعبري عن 

النف�ض.. ومما زاد يف تنمية مهاراتهم يف هذا 

اجلانب اأن النقا�شات بينهم اأ�شبحت عرب 

هذه اللغة.. وهذا ما يدعو للفخر، وتكمن 

اأهمية هذا الربنامج يف دجمه مع العلوم 

الأ�شا�شية الأخرى من اأجل اأن تتوافق 

اللغة مع الواقع الدرا�شي للطالب.. واأنوه 

يف هذا اخل�شو�ض اإىل اأن العديد من الطالب 

مل يكونوا قادرين على التوا�شل عرب 

هذه اللغة ولكنهم ا�شتطاعوا خالل عام 

واحد من الدرا�شة املكثفة من التوا�شل 

بثقة. كما يوؤكد الأ�شتاذ �شالح مدر�ض 

اللغة الإجنليزية اأن م�شوؤويل اجلامعة 

در�شوا حاجات الطالب وراأوا على �شوء 

ذلك �شرورة تف�شيل برنامج خا�ض ُيبنى 

على م�شتويات الطالب والعتماد على هذه 

الروؤية يف �شياغة املناهج، على اأن تكون 

مناهج مكثفة وتركز على كافة املهارات 

اللغوية، وذلك بعد ال�شتنارة مبناهج 

معرتف بها عامليًّا. وينق�شم الربنامج على 

ثالثة م�شتويات هي: متو�شط، متو�شط 

متقدم، ومتقدم، وهو برنامج ي�شتهدف 

ترقية م�شتوى الطالب ويراعي حاجاتهم 

الأ�شا�شية يف اللغة، وي�شيف الأ�شتاذ بيرت 

رئي�ض وحدة اللغة الإجنليزية هنا قائاًل 

اإن الربنــــامج لدينا مكثف، ويتعامل مع 

احلالت الفردية للطالب ويراعي اإمكاناتهم 

والفوارق بينهم.

دعم �شخي للربنامج      

واتفق ثالثتهم الدكتور الك�شي والأ�شتاذ 

بيرت والأ�شتاذ �شالح على اأن اجلامعة تقدم 

دعًما غري حمدود لإجناح هذا الربنامج، 

وذلك من حيث انتقاء اأع�شاء هيئة 

التدري�ض والكتب الدرا�شية والتجهيزات 

وحجم الف�شول الدرا�شية ال�شغرية التي 

ل تزيد �شعتها عن 15 طالًبا يف ال�شف مع 

احلر�ض على توفري اآخر طبعات الكتب 

الدرا�شية، وتوجيه الطالب اإىل التوا�شـــل 

مع املنهج من خالل خمتربات اللغــــة 

والأ�شطوانات املدجمة وال�شبورة الذكيـــة 

واأجهزة العر�ض والإنرتنت وما اإىل ذلك. 

واأو�شوا طالبهم بالنتباه لأهمية اللغـــة 

يف التح�شيل ل�شيما واأن كل الإمكانـــات 

متاحة، وتلزمهم القابلية وال�شتعــداد 

لتطوير اأنف�شهم اأثناء الدر�ض وخارجه 

من خالل هذا الربنامج املتميز الذي يقل 

نظريه يف جامعات اأخرى، وكذلك باأن 

يحر�ض الطالب على اأن يكون م�شتواه 

متو�شًطا فما فوق لكي يتمكن من التفاعل 

مع الربنامج طاملا اأنه متفرغ يف الف�شل 

الأول لدرا�شة اللغة، واأكدوا متيز بع�ض 

الطالب يف اللغة رغم اأن م�شتوياتهم كانت 

متو�شطة يف بداية الربنامج. كما ن�شحوا 

طالب املدار�ض الثانوية بتحديــــــد اأهدافهم 

الدرا�شية وتخ�ش�شاتهـــــم، واأن يحر�ض 

الراغبون يف درا�شة العلـــــوم ال�شحيــة 

على اأخذ دورات يف اللغــــة لتطوير 

قدراتهم، واأن يتعاملوا مع اللغــــة كو�شيلة 

توا�شل ولغة علم يلزمهم تطويـــرها، 

موؤكدين على اأن الأ�شا�ض اجليــــد يف 

اللغة ي�شهــــل عليهم اختبارات القبـــول 

واختيار العمــــل يف امل�شتقبل، كما راأوا 

اأهمية وجود ا�شت�شـــاري اأكادميــي يف 

املدار�ض يتوىل ن�شح الطالب بالتخ�ش�شات 

املتاحة اأمامهم.

د. عبداملح�شن الك�شي

د. ن�شر الدين

اأ. بيرت لمب

اأ. �شالح
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اأتابع منذ فرتة ق�شية التكرمي ملبدعينا وروادنا الذين اأفنوا العمر خلدمة وطنهم يف 

�شتى املجالت ويف اأكرث من اجتاه، وذلك عرب ما قدموه من جهود علمية اأو عملية 

اأو م�شاريع عادت بالتاأكيد على هذا الوطن بالنفع، و�شكلت �شورة اململكة العربية 

ال�شعودية يف العامل اخلارجي، ونحن متفقون على اأن تكرمي الذين اأثروا املجتمع 

بعطاءاتهم واأعمالهم الإبداعية؛ اإ�شاءة جديدة ونقطة مف�شلية يف حياتهم وفاءًا 

وعرفاناً لتفانيهم يف م�شوار الإبداع، ولكن هناك جفاٌء يف عامل اليوم جتاه التكرمي؛ 

بل جتاه املبدعني واملميزين، فبعد اأن ُتقب�ض اأرواحهم وي�شبحون حتت الرثى؛ 

تعجُّ الأ�شوات بالتنظريات، ونتدافع اإىل الإ�شادة مبا قدموه، وُنُفرد ال�شفحات وقد 

جف النبع، ثم ن�شرخ باأعلى �شوت باأنهم ي�شتحقون التكرمي، وكل ذلك من اأجل 

اإخفاء اإهمالنا، وقد اأجابت الكاتبة بدرية ال�شالح عندما �شئلت: متى يكرم املبدع؟ 

اإن التكرمي خالل الرحلة امل�شنية واأف�شله يف �شنوات العطاء، وقبل اأن يبلغ املبدع 

من الكرب عتياً اأو يكون على م�شارف املوت، لأن التكرمي بعد الفناء رثاء تقام فيه 

احلفالت، وهو نوع من البكائيات التي ل تعني املبدع ول الإبداع يف �شيء،.. نعم نحن 

نعي�ض كثرًيا من حالت التناق�ض يف جمتمعنا جتاه ثقافة التكرمي؛ بل هناك حرية 

وعدم فهم لهذه الثقافة وازدواجية فيما نعلنه ونتبناه، ولكننا نفعل العك�ض. 

وقد اأعجبتني كلمات ع�شو اللجنة العليا ملهرجان الرواد واملبدعني العرب، عندما 

عرب عن اأ�شفه لعدم اهتمام املوؤ�ش�شات الثقافية بتكرمي املبدعني، وهي تنتظر املبدع 

حتى يودع احلياة ثم تقوم بتكرميه، وطالب باإعادة النظر حتى يغدو التكرمي ثقافة 

عامة ولي�ض منا�شبة طارئة.

م املبدعون والرواد يف حياتهم وهم بني حمبيهم واأهلهم،  اأقول من الإن�شاف اأن ُيكرَّ

وخالل رحلة عطائهم حتى يروا ثمرات جهدهم، ويتذوقوا اأي�ًشا حالوة تكرميهم 

و�شعادتهم بهذا التكرمي.

ولزالت تلك املقولة التي اأطلقها ذلك الفيل�شوف مبيناً ال�شرخ الذي اأ�شاب هذه 

الثقافة عالقة يف ذهني، وهي: جملة مدح تقال يف حقي خري من األف كتاب يكتب 

عني بعد موتي.

*مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية 

 القطاع الغربي

اإطاللــــة من جــــدة
 

 ثقافة التكرمي

 بعد الرحيل

عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

ال�ســـموم القاتلــــة
�شاأحكي لكم احلكاية من البداية اإىل النهاية.. 

يف زمن قريب، يف بلد معروف باحل�شارة، 

طق�شه معتدل طوال العام ل برودة ول 

حرارة، كانت يف جامعتنا طالبة كندية، 

كانت حلوة وذكية، ب�ض يا خ�شارة هجرت 

مقاعد الكلية لت�شبح )زبونة( ل�شارع من 

ال�شوارع ال�شفلية، كان الأمل اأن ُتكمل 

درا�شة الطب لت�شبح جراحة.. لتكون 

بل�شًما للمر�شى وجتلب لهم الراحة، كانت 

تتطلع اإىل عالج �شاحب احلاجة والفقري.. 

ن لها عامل الغواية  ويف يوم من الأيام ا�شتدرجها تافه وحقري، زيَّ

واأوقعها يف براثن الزراية.. كان الزمالء ي�شريون اإليها ويقولون 

هي هي، �شتنال يف العلم مرتبة �شرفية، ولكن..قلياًل قلياًل بداأت 

تذبل وتخور... ا�شتعداًدا للحاق باأهل القبور!! اأين اجلمال اأين 

الرباءة اأين الن�شارة؟ ذهبت جميعها مع املغامرة واجل�شارة، 

التي اكت�شبتها من �شلوكيات قاع املدنية واحل�شارة، فبعدما كانت 

�شعلة وذكاء ون�شاط وعطاء.. اأ�شحت كومة متهالًكة وخموًل 

وغباء، وبعد الف�شول والنهم اإىل تلقي العلم.. �شرت ال�شموم 

يف العقل واجل�شم، وبداأ الإهمال والن�شيان م�شحوبان بنوبات 

�شعال وه�شترييا وهذيان، بريق العيون خال�ض انطفاأ والأمل 

يف التفوق والنجاح تراجع وانكفاأ، قالوا يا خ�شارة كانت �شمعة 

منرية.. حرقوها.. حتولت �شماء خر�شاء �شريرة، ل تعرف من 

احلياة اإل كب�شولة اأو حقنة.. لت�شري يف اأع�شائها ق�شعريرة.. اإنها 

حياة بائ�شة مريرة، �شارع م�شهور يعج ب�شلوكيات احل�شي�ض، 

الغد الذي ال ياأتي اأبًدا!
كثريا ما ت�شمع عبارة: "عندما ياأتي غدًا"، وميتد هذا الغد اإىل ما بعد الغد، واإىل 

ما بعد غد الغد، حتى اأنك �شوف ت�شتعجب لو جاء هذا الغد حقا! متاًما كالغد الذي 

قررت فيه ابنة خالتي  اأن تبداأ برناجًما للحمية الغذائية، ومازلنا جميًعا ننتظر ذاك 

الغد بالرغم من قناعتي الدائمة باأنه لن ياأتي اأبًدا! فلو كانت هناك النية ال�شادقة ملا 

كان هناك الغد؛ بل �شيكون اليوم والآن دون اإهدار حلظة اأو دقيقة قي اإجناز العمل، 

فالأعمال لها وقت حمدد يجب اأن تنجز خالله، فاإذا مل تنجزها؛ �شاعت منك، وقد 

تت�شمن فر�شاً ثمينة ل تتكرر اأو قد تتعلق مب�شتقبل �شحة الإن�شان.

الت�شويف دودة تنخر حياة الإن�شان فال يتبق منها �شيًئا �شاحلاً لال�شتعمال الب�شري، 

الغريب اأنه مثل الإدمان ي�شتمر عليه الإن�شان يوًما تلو الآخر دون اأن ي�شعر باأنه 

ي�شلبه حياته اجليدة وُيبقي له حياة �شلبية �شررها اأكرب من نفعها.

ومازلت اأذكر احلكاية الطريفة عن احلداد الذي اقرت�ض ماًل من اأحد التجار، وعندما 

جاء وقت ال�شداد ظل احلداد يقول للتاجر: "بكرة" وهكذا يف كل يوم ياأتي اإليه، ثم 

ين؟ فقال  جاء التاجر يف اأحد الأيام ومل يكن احلداد موجوًدا؛ ف�شئل العامل عن الدَّ

له: تعال بعد مئة �شنة، وعندما جاء احلداد اأخربه ال�شبي مبا جرى، ف�شاأله ملاذا؟ 

فاأجاب: اإن كلمة بكرة ل تنتهي!

امل�شكلة اأن تاأجيل الأعمال قد لينتج فقط عن تكا�شل اأو قلة عمل؛ بل قد ميتد اإىل 

خوف من مواجهة العمل، فمثال قد يخ�شى الإن�شان نتيجة فحو�شاته فال يراجع 

الطبيب، وبالطبع يبدع يف خلق الأعذار واملربرارات للتاأجيل والتهرب غري عامل باأن 

اأف�شل طريقة للق�شاء على اخلوف مواجهته، فاأنت ل تخاف قط من �شئ تعرفه؛ 

بل اخلوف كله من املجهول.

 روؤى �شربي

   

“ه�شتيك �شرتيت” منجم كربيت.. ارتياده 
خطر مميت، ولكن يحلو لأهل الغواية 

التمدد فيه واملبيت.. زميلتي راأيتها يف 

ذلك ال�شارع.. لأجل ر�شفة من “ال�شموم” 

تقاتل وت�شارع، م�شريها الآن مثل من 

كانت قبلها.. وبالتاأكيد �شيكون مثل من 

تاأتي بعدها..

نقلت لكم كيف كانت البداية.. ول �شك 

اأنكم ت�شورمت النهاية، كانت البداية 

�شرارة دخان ثم حتولت نفثاته اإىل حمم 

وبركان، اأهلك الكائن اجلميل واأحاله اإىل خملوق مقيت هزيل.. 

�شموم ودخاخني اأودت باأرواح وعقول املاليني.. واحلال ذات 

احلال م�شتمر على مر الأيام وال�شهور وال�شنني، كم انغم�شت 

روؤو�ض! وكم ف�شدت نفو�ض، تتعاطي ال�شم الزعاف ل فرق 

بينها وبني الأبقار واخلراف.. اأ�شاألوين ـ واأنا طبيب ـ عن 

خماطر هذا النغما�ض.. اأمرا�ض خبيثة وفتاكة هي طريق 

املوت يف الأ�شا�ض.. 

بلوى راأيتها عندهم، واأنقل ال�شورة ل�شباب بلدي اأحذرهم، 

واأقول حذاري حذاري من هذا الغم والهم، الذي يفتك بالرئة 

واحللق والفم، ويعطل التفكري وملكة الفهم.. والنتيجة �شياع 

يف �شياع، ل ينفع املتعاطي نف�شه، ول  ملجتمعه فيه انتفاع.. 

واأنا ملا راأيت بداية احلكاية، وعرفت النهاية.. اأقول ملن �شلك 

هذا الطريق ن�شاألك اهلل لك ال�شالمة والعافية والهداية. 

د. �شعيد �شالح اإمام حممد - ق�شم الأ�شعة    

الطالب واالإجازة 

ال�سيفية

اإن هذه الإجازة اإمنا اأعطيت لنا لرنتاح 

فيها، ون�شافر ونتنزه ون�شل الأرحام 

بعد �شنة درا�شية تعبنا خاللها واجتهدنا 

وثابرنا وعانينا؛ لكن كثرًيا من الطالب 

ي�شيء ا�شتخدامها فيتغافلون عن طاعة 

اهلل، فال يبالون بال�شفر اإىل اأماكن تكرث 

بها املعا�شي، ي�شهرون الليل وينامون 

النهار.. هذا نوع، والآخر ل يدري ماذا 

يفعل في�شبح كل وقته فراغ يف فراغ، 

وهذا �شي�شتدرجه اإىل هفوات ل يحمد 

عقباها. فينبغي علينا تنظيم جداول 

اأعمالنا، نعبد اهلل فيها ونرفه عن اأنف�شنا 

فيما حلل اهلل، ونطورها ونتعلم ما ينفعنا 

لكي نبداأ العام القادم ونحن مفعمون 

باحليوية والن�شاط.. واأمتنى للجميع 

اإجازة �شعيدة.

              اأحمد علي القحطاين

                                   املختربات الطبية  

�سكرا اأ�ستاذي
 

�ُشدل ال�شتار، واأُزيح النقاب، وانتهت المتحانات ) ن�شاأل اهلل النجاح للجميع(، وانق�شعت غمامُة عاٍم باأكمله كان يحمُل بني 

جنباته الكثري من الفرح واحلزن ، ال�شعادة وال�شقاء.. عامي هذا كان متميزًا بتميز اأولئك الذين اأتيح يل اأن األتقيهم واأنهل 

من فيو�شاتهم الوا�شعة. الفرح حلظه ن�شتلُذ بها فقط حني ندركها بعد عناء طويل، �شخ�شياً كانت الأجواء التي اأعي�شها 

ترتنُح بني مٍد وجزر، وكل ما هو �شخ�شي يلزم اأن نرتكُه جانباً حني ت�شل الأمور اإىل �شغط الدرا�شة اجلامعية وهمومها. 

هنا اأعرتُف اعرتافا ل يقبُل الطعن باأن هذا العام من اأهم اأعوامي اجلامعية، فلقد كان مدر�شًة بحق بالن�شبِة يل، اكت�شبت 

فيه الكثري وقابلُت الأكرث. يقول امل�شطفى �شلى اهلل عليه واله و�شلم: »من ل ي�شكر النا�ض ل ي�شكر اهلل« لغة ال�شكر حتماً ل 

تكفي م�شاعل النور و�شبل النجاة من اجلهل. ل هم لي�شوا م�شاعل نور فقط؛ بل هم النور باأكمله حني يدركون حجم الر�شالة 

امللقاة على عواتقهم ويوؤدونها على اأكمل الوجوه .

اأود اأن اأ�شكر كل اأولئك الذين اأتيحت يل الفر�شة اأن اأتتلمذ على يديهم الكرمية،  واأخ�ًض بالذكر اأولئك الذين اأثروا يف �شخ�شيتي 

من حيث ل يدرون بكلمة، بفعل، ب�شلوك.. هم رمبا ل يتذكرونه ولكنه حمفوٌر يف داخلي: اأ�شتاذتي الرائعة )ف�شه العنزي(، 

الأ�شتاذة املوؤمنة بي �شخ�شياً

الدكتورة احلنونة)اإميان الداوود( املتنف�ض الذي ل غنى عنه، الدكتورة املبدعة )هامن عبد اهلل( املالك الذي فتح الأبواب، 

الدكتورة الأم )عفاف اإبراهيم( املتميزة يف طيبتها الربيئة، املتميز اأ�شلوباً و�شخ�شاً الدكتور )هاين متيم(  من مثلك ميدين 

باحلما�ض والأمل! والعقل املفكر الدكتور )حممد الزخم�شري( الرائع الذي جعلنا نعي اأهمية التفكري قبل كل �شيء وعلى 

راأ�شهم الدكتورة اجلميلة)نهله جراف( وعلى الرغم من اأنها حمالة الأ�شية اإل اأنها منبع احلنان.. �شكرًا لكل الذين يعلموننا 

احلروف، وي�شطرون مالحم العلم اأمامنا وي�شرعون لنا الأبواب لنختار اأيها اأجدى واأنفع لنا، �شكرًا لكل املعلمني والأ�شاتذة 

املخل�شني على وجه الب�شيطة.. �شكرًا لهم.

منال عبد اهلل املرهون

طالبة متري�س 

ا�شتكت اإىل ربها ، وعر�شت حال خلقه 

معها، حيث اأنهم بعيدون عنها وعن ِحكمها 

واآثارها عليهم، كيف ل؟! وهي توؤدى يف 

يت يف وقتها ففيها ما  غري وقتها، واإن اأودِّ

ي�شوبها من اإخالل باأحكامها وواجباتها، 

وعدم احلر�ض على ح�شورها يف جماعة.. 

لعل القارئ الكرمي عرف ما اأق�شده، اإنها 

ال�شالة... لبد اأنه يعرف جيدًا ما لل�شالة 

من مكانة جليلة يف ديننا احلنيف، وقد 

يكون اأعلم مني يف هذا ال�شاأن، ولكن اأين 

تفعيلها حقاً يف واقعنا، األي�شت هي ال�شلة 

بني العبد وربه؟ اإنها اأول ما ينظر يف 

اأعماله يوم القيامة، فاإن �شلحت ُعِر�َض 

باقي العمل، واإن ف�شدت اأعر�ض عن باقي 

العمل، وهي كما قال ـ جلًّ وعال ـ عنها: 

)تنهى عن الفح�شاء واملنكر(، جتعل 

يها دائماً موافقاً لر�شى اهلل، وتبعده  موؤدِّ

ا يغ�شبه. ومما ي�شوء املرء �شعف  عمَّ

اهتمام بع�ض ال�شباب بها، وقد تكون 

م اأمور  اأدنى الأولويات يف حياته، فيقدِّ

دنياه من درا�شة وغريها عليها لدرجة 

اأنَّه قد يجمع وقتني يف وقت واحد.. فما 

بالك اأخي مبن اأخّل بعمود الدين، اأُتراه 

مقيماً لغريه؟! اإن اهلل ميهل ول ُيهمل، 

ونعمه علينا ترتى، ونحن غارقون يف 

لهونا وت�شييعنا، وما يدرينا اأن يكون 

ذلك ا�شتدراجاً لنا!! فلرناجع اأنف�شنا، 

ولنعمل على اإ�شالح اأنف�شنا مع ربنا، 

وعندما ينادي منادي ال�شالة فاترك 

الدنيا و�شاأنها ولن ت�شريك تلك الدقائق 

التي جتعلك مت�شال باهلل يف تاأجيل عمل 

الدنيا، وليعلم كل واحد منا اأن املوت 

اأقرب اإليه من �شراك نعله..      

عبد اهلل اإبراهيم

�سكوى

ال�سيا�سة اإدارة
ال�شيا�شة اإدارة تعني فن اإدارة العالقات بي�شن اخل�شوم والأ�شدقاء.. يقول اهلل 

تعاىل: {ياأيها الذين اآمنوا ل تتخذوا بطانة من دونكم ل ياألونكم خباًل، ودوا ما 

عنتم قد بدت البغ�شاء من اأفواههم وما تخفي �شدورهم اأكرب قد بينا لكم الآيات اإن 

كنتم تعقلون } اآل عمران ـ 118.  

معلوم اأن لكل اأمة اأو جماعة اأعداء يكرهون واأ�شدقاء حمبون، فاإذا عاملنا العدو 

ك�شديق اأو اأهملنا ال�شديق؛ مل نك�شب العدو ومل نحتفظ بال�شديق. طرح اخلليفة 

العبا�شي اأبو جعفر املن�شور ـ املثقف اجليد وباين بغداد ـ يوما ت�شاوؤًل �شغل باله: 

ملاذا �شقطت الدولة الأموية قبل اأن تكمل اأو تعمر قرًنا كاماًل؟ وبداأ كل من يف املجل�ض 

يديل براأيه، ولكن مل تعجبه اإجابة اأي منهم، فقال كان لالأمويني اأعداء واأ�شدقاء، 

فاأهملوا الأ�شدقاء ثقة يف �شداقتهم، وعملوا على ك�شب الأعداء فلم يك�شبوهم، 

ا وموجعة �شدًقا(.. وهذا  فخ�شروا الأ�شدقاء ومل يك�شبوا الأعداء )�شفة غريبة حٍقً

ما يح�شل بني النا�ض يف العمل وخارجه.

كان م�شت�شار اأملانيا يدر�ض نظرية ملخ�شها مطلوب من كل اأمة حتدد من هم اأعداءها، 

وم�شا �شيا�شتها جتاههم؟ ومن هم اأ�شدقاوؤها وكيف تتعامل معهم؟ فاإذا �شارت 

�شيا�شة الإدارة كاملاء ل لون ول طعم ول رائحة؛ فيمكن اأن تتودد لالأعداء خوًفا 

وطمًعا، وتهمل الأ�شدقاء زهًدا فيهم وفيما عندهم، وهكذا تعي�ض دون اأ�شدقاء، 

وتتمنى ك�شب الأعداء )والتمني راأ�شمال املفل�ض(.

 لذلك فاإن ال�شيا�شة والإدارة ل تقومان على مثل ذلك، ومن يفعل ذلك من مديري 

املوؤ�ش�شات والإدارات فقد يخ�شر الأ�شدقاء، ولن يك�شب الأعداء و�شيزيدونه خباًل 

ويربكونه باأخبار كاذبة وتلميحات م�شللة، و�شيتحفونه با�شت�شارات ل تدله على 

خري، ول تر�شده اإل اإىل �شر، وقدمًيا قيل: اإذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على 

اأر�ض خراب.

واأخريًا الفوز والفالح ملن يح�شن ويجيد عملية الإدارة، ويح�شد لها طاقاته وطاقات 

الآخرين، وُيح�شن قواعـــد وفــــن العالقات، ومنها اإن�شاء تعاون نافع، ويتجنب 

الدخول يف �شراعات ل طائل منهـــا. اأما من يجهـــل اأ�شول هذا الفن، ومن تكا�شل 

وا�شتغل بال�شفا�شف والأمور ال�شغرية تارًكا معايل الأمور والق�شايا اجل�شيمة، 

وغلَّب الظلم على العدل بني العاملني، فهذا لن يكون ناجًحا يف ال�شيا�شة الإدارة 

ول غريها.

عبد اهلل ال�شعد

مدير املمتلكات ـ م�شت�شفى الإمام عبد الرحمن بن في�شل

جندي جمهول

نذر نف�شه خلدمة كليته، ي�شحي بوقته 

وُي�شخر كفاءته العلمية واملهنية من اأجلها، 

يعمل ب�شمت، متفاٍن يف اأدائه، متقن لعمله 

ع عن الثناء، ويزورُّ  غاية الإتقان، يرتفَّ

اإذا طرقت اأذنيه عبارات اإطراء، ورمبا 

اأح�ض اأن ال�شكر قدٌح يلب�ض ابت�شامة.. فهو 

من ذلك الطراز الزاهد يف الأ�شواء، يوؤثر 

الظل على الوهج رغم مواهبه املتعددة 

التي تتجاوز حدود التخ�ش�ض.. تخرج 

يف كليه )علوم احلا�شب الآيل( ومع ذلك 

تقرتن عنده تقنية الع�شر مبلكة اأدبية 

�شفيفة وذخرية ثقافية ثرة، قارئ نهم 

وناظم ر�شني لل�شعر، ين�شر اأ�شعاره 

الرفيعة دون تذييل بتوقيعه، ر�شالته يف 

احلياة تعلو كثرًيا على ا�شمه، �شخ�شية 

مرهفة تنفر من ال�شهرة رغم ملكيتها لكثري 

من اأدواتها...املهند�ض على بن نا�شر 

احلدور رئي�ض ق�شم التقنيات املعلوماتية 

يف كلية الطب وامل�شرف على موقع الكلية 

الإلكرتوين �شخ�شية ديناميكية ت�شتمتع 

بالأعباء مهما كان ثقلها، يتوىل طاقم 

اإدارته معاجلة كافة الأعطال املتعلقة 

بال�شبكة الإلكرتونية باجلامعة، اإ�شافة 

اإىل عبء اآخر يتمثل يف الإ�شراف على 

املناهج الإلكرتونية.. م�شوؤوليات ومهام 

فنية يجمع معها م�شوؤولية تدري�ض مادة 

احلا�شب لطالب الكلية �شمن برنامج 

ي�شتهدف تو�شيع القاعدة املعرفية لأطباء 

امل�شتقبل.. املهند�ض علي �شخ�شية متفوقة 

على نف�شها، جندي �شمن قائمة اجلنود 

املجهولني الذي ل تعنيهم ذواتهم يف 

�شبيل حتقيق النفع لالآخرين.. حتية لهذا 

املهند�ض الذي تزهو به كليته ويفاخر به 

زمالوؤه.          را�شد
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االلتهاب الروماتويدي املف�سلي
الروماتويد 

املف�شلي 

مر�ض التهابي 

جهازي مزمن 

يتلف الغ�شاء 

الزليل الذي 

بني  يربط 

العظام 

واملفا�شل 

، وهو اأحد 

اأنواع  اأهم 

التهابات املفا�شل امل�شببة لالإعاقة .

ي�شيب اجلن�شني ولكنه لدى الن�شاء اأكرث بن�شبة 1:3 عنه 

يف الرجال ، ويرتكز مابني اخلام�شة والثالثني واخلم�شني 

من العمر اإل اأنه ي�شيب اأي مرحلة عمرية من الطفولة اإىل 

ال�شيخوخة.

تبداأ اأعرا�ض هذا املر�ض ب�شورة بطيئة على هيئة اآلم وتيب�ض 

باملفا�شل امل�شابة خ�شو�شاً يف ال�شباح، دون حدوث ارتفاع 

يف درجة احلرارة، مع �شعور بال�شغف وكرثة العرق.  ويف 

ن�شبة قليلة من احلالت تظهر الأعرا�ض ب�شورة حادة مع 

ارتفاع يف درجة احلرارة. ويزداد الإح�شا�ض بالأمل عندما 

يبداأ املف�شل يف التورم وتقل حركته ويدركه التيب�ض.

وهو عادة ما ي�شيب عدة مفا�شل ويكون متوازنا على 

اجلانبني ، في�شتهدف مفا�شل مت�شابهة على كل من جانبي 

اجل�شم ، وخا�شة مفا�شل الأ�شابع ، الر�شغني ، الكوعني ، 

الركبتني ، الكاحلني ، القدمني

وقد يكون اأمل املف�شل م�شتمراأ ، حتى بدون حركة ، ومن ال�شائع 
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ي�شغل التغيري حيزا كبريا من الهتمام لتطوير بيئة العمل، وهذا التغيري ل يكون من 

اأجل التغيري فقط، بل ل بد ان يكون له اأهدافا حمددة ووا�شحة. والبيئة الكادميية 

لي�شت مبعزل عن ذلك بل هناك متغريات كبرية تظهرها الرباهني العلمية املتجددة 

التى تفر�ض التفاعل معها لكي ل تتحول تلك املتغريات اىل ثوابت بفعل الزمن. 

فالعملية الأكادميية مثال ل بد ان تعامل بحيوية وتكون قابلة للتجديد واملراجعة 

مع مرونتها لأي تغريات ابداعية. ومما يوؤ�شف له، اجلمود الذى اأ�شبح �شفة تالزم 

بع�ض البيئات الكادميية وركونها اىل الراحة بتكرار اعادة حمتواها ومناهجها بدون 

اأجراء اأي مراجعات. اأن تغيري البيئات الكادميية يبداء بالو�شول اىل القناعة باأن 

يكون هناك حاجة ما�شة لذلك.

 وتنبع تلك احلاجة من عوامل داخلية اأو خارجية، فالعوامل الداخلية تاأتى من 

قناعة بع�ض اأع�شاء هيئة التدري�ض اأو من يف حكمهم باإبداء الرغبة لذلك مبنية على 

التطورات املتتالية يف جمال عملهم واأهمية ان يواكبوها لكي ل يتخلفوا عن الركب. 

ورمبا اأتى التغيري من دافع موؤ�ش�شي للتجديد والتطوير ومواكبة البداع العلمي 

بفر�ض اأجندة جريئة للخروج من البوتقة التقليدية اىل رحاب اأو�شع وخيارات اأف�شل. 

وقد يكون املحرك للتغري نابع من عوامل خارجية مثل تاأثر املخرجات التعليمية وعدم 

مواكبتها لحتياجات �شوق العمل، اأو ظهور مناف�شني جدد يقدمون حلول اأف�شل 

وو�شائل تعليمية وتقنية اأجود تغرى املتقدمني على التناف�ض لالن�شمام اىل ركب 

املطوريني وترك التقليدين يعي�شون واقعهم مبنظور املا�شى. اإن حمرك التغيري هو 

الو�شول اإىل القناعة به كخطوة اأوىل، واأن تعمم مبادئه واأ�ش�شه على قطاع اأكرب من 

املعنيني. فمن عاي�ض عملية التغيري يعرف �شعوبة توليد هذه القناعة والأ�شعب منها 

تهيئة البيئة املحيطة باخلروج من الروتني املعتاد والنظام الرتيب اإىل ال�شتثمار يف 

بناء منهج اأكادميي اأو نظام اأكادميي ي�شمن اأ�شتمرارية تفوق املوؤ�ش�شة التعليمية 

وا�شتمراريتها. فهناك اأمثلة ملوؤ�ش�شات عريقه مل تعاي�ض ع�شرها وتغرياته واأ�شتمرت 

تنظر اىل حميطها من اأبراج عاجية حتى اأهتزت وتاأثرت بفعل قوى التحديث املدعومة 

برباهني علمية وتوجهات حديثة تواكب متطلبات الع�شر. 

اإن من املتوقع اأن يواجه التغيري الكادميي مقاومة وت�شكيك بعدم جناحه، لذلك ل 

بد ان يكون من خالل خطة عملية متدرجة مع دعم من القيادات الكادميية ل�شيا�شة 

التغيري من خالل تبنيها روؤى وقيم وا�شرتاتيجات حديثة وجديدة ت�شمن ا�شتمرارية 

جناح ومنو املوؤ�ش�شة التعليمية.

 »خواطر اأكادميية«

من اأين يبداأ التغيري؟

د. حممد بن �شعد املعمري

كلية التمري�ض – الريا�ض 

تعتلي �شماء الوطن وترتبع على هرم ال�شعر

تبخرتت الأ�شتاذة  ملياء العقيل حما�شرة اللغة العربية بكلية التمري�ض بق�شيدة 

خمملية عنونتها بـ »عديل الروح« يف م�شابقة »وطني �شم�ض ل تغيب« التي اأقامتها 

جامعة الأمرية نوره بنت عبدالرحمن ولقد ح�شلت على املركز الثالث على م�شتوى 

اأع�شاء هيئة التدري�ض يف جمال ال�شعر ... فلتعقدوا خيوط التوا�شل مع الإبداع:

ـِِه اأم اأَنّه احلُبّ ُيعمـــي عنَي �شاحبــ ماذا دهاَك اأِغي�َض احلرُب يا قلمـي ؟!  

انُظم له من عقـــــــوِد ال�شعِر اأبَدَعها اكُتب برِبّك عن هذا احلبيـــــــــِب ول 

وِح يا وطني واأنَت عندي عديـُل الُرّ وقل له : يا حبيباً عــــــــــَزّ جانُبـــــُه  

زاَل فقد اإْن كنُت اأُْنَثى ول اأقـوى الِنّ ا ظِمئَت فعهــــــــــُد اهلل يف ُعنـــــُقي   اإَمّ

ولي�ض َثَمّ ـ ورِبّ البيـــِت ـ بعَدهــــَُما ـِــِه   عَلّمُتُه اأَنّ حـــــــــــــــــــَقّ اهلِل خالقـ

يا موطَن العِزّ والتمكــــنِي يا وطني ٌمّ ول َوَلــــٌد  
لَك الولُء فـــــــــــــــــــال اأُ

غـــاُة لـــــــُه َنّ مبا ي�شعى الُطّ ل َتْعَباأَ ل�شوف تبقى مدى الأزماِن منت�شـرًا  

اُء لكـــــــْن من �شماحِتِهــــْم ُهُم الأَِعَزّ اِبـــــــــرٌة   َك اآ�شـــــــاٌد ُم�شَ فدوَن اأر�شِ

�شا�شوا البالَد بعـــــــزٍم ل مثيــَل لُه عـــــــــــــــوِد اأدام اهللُ رايَتـهـم   اآُل ال�ُشّ

قد دام ما كان للرحمــــــــِن مـن َداأٍَب يق�شون بالعدِل واحل�شنى ول َجَرٌم  

باهلِل يا ِقْبَلَة الإ�شــــــــــــالِم يا بـلـــدًا طوبى ملن ُذِكـــُروا باخلرِي يف َغِدِهــْم  

الَم بنوٍر غيـــــــِر ُمنَك�ِشٍف واْجُل الَظّ ْد لنا العــــــَزّ يف الآفاِق واْبِن لنــا   �شِيّ

وُدْم غمامــــــَة خيــــــٍر ل �َشتاَت لهـــا   َو�ِشْر على منهِج القراآِن وام�ِض بنا

َوِقْف على هامِة الدنيا وكـــــــْن اأبدًا ْر على �شفحـــِة التاأريِخ ملحمــةً  �شِطّ

واخلتُم يا موطني ُرحماَك معذرتي كفاَك ربي �شروَر  الدهــــِر يا وطنــي  

َمِم َطْوعاً ، وياأتي على الآذاِن بال�شَّ اأم اأخطاأَْتَك �شهاُم القوِل والَكـــــــــــِلمِ 

ـَِكِم وا�شرب به اأروَع الأمثاِل واحلـ تخجْل �شاأحكي هواَي اليوَم ملَء فمي 

اأحمي حماَك واأفديها وذا َق�َشمــــي َلِم   احلبُّ اأنَت ، واأنَت ال�شم�ُض يف الُظّ

اأر�شعُت ِطْفِلَي ِفْكَرًا �شـــــــايِفَ الِقَيِم اأروي ثراَك وما فوق الَثــــــّرى بدمي 

اإَلَّك يا موطناً يعلـــــــو على الِقــَمِم ِحِم   وامل�شطفى فوَق حِقّ الأهِل والِرّ

َيِم وموئَل الفخِر والأجمـــــــاِد وال�ِشّ مَمِ  ُتغني �شفاعُتــــــــه عن اأوثـــــِق الِذّ

�شُيهَزُم البغُي فينـــــــــا �شَرّ منهـــَزِم يف حفظ مولَك حامي حوزَة احَلـَرِم  

يف �شاحِة اخلرِي والإح�شاِن كاخَلَدِم عيونهْم يف �شبيـــــــِل اهلِل لـــــم َتنـــــَِم  

ـِِم فاحلُدّ بني يديهم غيـــــــُر ُمنثلـــــــ مـــــــــَّاِء كالَعلـــَِم   خَفّاقًة يف الُعال ال�َشّ

وما �شواُه لغيــــــــــــــــــِر اهلِل مل َيُدِم فحكُم ربي لديهـــــــــم خيـــــُر حمَتَكِم  

اإليِه تهفو قلوُب الُعــــــْرِب والَعَجِم روا عن �شاعِد الِهــــــــَمِم   وقيل قد �شَمّ

ِرِم وامُدْد لنا حبَل و�شٍل غيــَر من�شَ من احل�شارِة �شرحاً غرَي ُمنَهـــــــِدمِ 

ا عثــــــرَة الَقَدِم اأَِقْل على الدرِب مَنّ َيــــــمِ  تهمي على الكوِن غيثاً رائَق الِدّ

مَمِ
تاَج الفخاِر واإكليــــــــــاًل على الأُ َغــمِ  ي�شدو بها اخللُق حلناً �شاحَر الَنّ

نوُف القـوِل والَكِلِم لي�شْت َتِفيَك �شُ َقمِ  من فتنـــــــــٍة ُتَتّقى اأو َفجــــــْاأِة الِنّ

ملياء العقيل - بكلية التمري�س

وطني �سم�س ال تغيب

نق�شـــت الطالبــــة زينب املرزوق ا�شم كلية 

التمــري�ض يف »وطني �شم�ض ل تغيب« 

مبقامــات مـــن عرائ�ض الإبداع: 

ِمن ُظلمٍة يف بقعٍة دافئٍة

كنُت بها

اأمنو و اأر�شف من حناٍن �شمني

جاء اخلطاُب اأن اكتِف)ي(

و اخرْج اإىل

وطٍن عظيِم ال�شاأِن

مغواٍر اأبّي ..

كان املخا�ُض يجرين نحَو اجلنان

لكنني خوفاً اأناق�شُه امل�شري

مل اأ�شتِطع اأن اأهزمه

فـ خرجُت :

قلبي ناب�ٌض خوفاً

و دمعي هاطٌل حزناً

و �شدري خافٌق كـ جناٍح طري !

اآثرُت اأن اأبقى حماطاً بالظالم

لكن �شوء ال�شم�ض األب�شِني النهار

ففتحت عيني ُمكَرهاً

واإذا اجلناُن على ُخطاي

اأدركُت اأين عا�شٌق بل مغرٌم

بنخيل اأجدادي

و �شيِف ح�شارتي

هاٍو .. اأتيُه برايٍة

خ�شراَء تعتنُق ال�شالَم بدايًة و نهايًة

ومتثل الإ�شالَم توحيدًا و عزًا دائما ..

وطني . اأيا من �شّمني طفاًل ُيناغي اأمُه

يهذي حروفاً ل تعي اإل فراغ

اأدركُت حاًل اأحريف وطال�شمي

كانت معاجَم للغات !

اأبوابها و ف�شولها و حروفها و نقاطها

حتى زواياها املليئة بالبيا�ض

كانت معايَن للوطن !

يف غربٍة

اأدركُت معنى ال�شوِق يف لغة احلنني

قلبي يئن ،

روحي تئن

زينب املرزوق - كلية التمــري�س

اأن ي�شعر املري�ض 

بتيب�ض املف�شل 

ال�شباحي والذي 

ي�شتمر ملدة �شاعة 

اأو اأكرث .

يتميز هذا املر�ض 

بوجود فرتات 

فيها  تتح�شن 

الأعرا�ض تتبادل 

مع فرتات اأخرى 

تزداد فيها �شدة 

املر�ض، وينعك�ض ذلك على زيادة تيب�ض املفا�شل امل�شابة 

وتعر�شها بالتايل لت�شوهات خمتلفة.

ينبغي عمل فحو�شات خمربيه للتو�شل للت�شخي�ض ومعرفة مدى 

تاأثري املر�ض ، كما ينبغي عمل �شوراأ�شعاعية لتقييم حالة املفا�شل 

للتاأكد من وجود تغيــــرات مثل تاآكل اأطراف العظام.

يت�شمن عالج هذه احلــــالت بتغذيــة املريـــــ�ض، واإعطاوؤه 

اأدوية مقوية وفيتامينـــــات ومركبـــات احلديـــــد لعالج 

الأنيميــــا التي ت�شاحب غالبية هذه احلـــــالت، اللتــــزام 

بالراحة وجتنب عوامل الإجهاد ،  تناول الأدويـــــة امل�شـــــادة 

لاللتهابات، مراعاة و�شــــع املفا�شل يف الأو�شاع املريحـــــة 

للمري�ض، وقد يتطلب الأمر اأحيانــــــا ال�شتعانة بجبائـــــر 

لتفــــادي حدوث الت�شوهات، مع حتريــك املفا�شل من حني 

لآخـــــر حتى ليدركها التيب�ض.وهناك خطوات عالجية ل تقل 

اأهمية وت�شمل العالج الطبيعي و الوظيفي ملنع ت�شلب املفا�شل 

و�شمور الع�شالت.

ر�شا عبداهلل الهزاع - معيدة ت�شريح يف كلية الطب

من عيادتي

د. اإبراهيم العلوان

معاناة مري�س

وقد �شاركت )حممد( طالب ال�شنة 

الثانية باجلامعة يف لقاء اأخوي، 

تب�شم حني عرف اأنني اأخ�شائي يف 

الغدد ال�شماء، ثم قال: عانيت اأعرا�ض 

مر�ض ما يف فرتة الدرا�شة متثلت يف 

ِقلة النوم والأنفعال ال�شريع لأتفه 

الأ�شباب، اإىل درجة اأنني انفعلت مرارا 

يف ح�شور والدي مما اأحرجني كثرًيا 

و�شايقني ب�شدة، وكان من ال�شروري 

معاجلة هذه الأعرا�ض، قابلت عدة 

اأطباء و�شرحت لهم الأعرا�ض، اأحدهم 

ن�شحني بزيارة الطبيب النف�شي يف 

اأقرب وقت، الآخر �شاألني با�شتحياء 

ما اإذا كنت اأتعاطى بع�ض اأنواع 

املخدرات! فيما جزم الثالث اأنني اأفعل 

ذلك!! مل اأجد عالًجا لهذه الأعرا�ض 

املوؤملة ل�شهور متتالية، ولكن �شاءت 

قدرة اهلل اأن اأرافق اأحد اأ�شدقائي 

اإىل طبيب عام، ف�شكوت له حالتي، 

فلما اأحاط بها قال: لديك اإفراط يف 

اإفراز هرمونات الغدة الدرقية التي 

ت�شبب تلك الأعرا�ض!! حينها �شعرت 

بالإرتياح وتعجبُت من دقة ت�شخي�شه 

وذكائه ومهارته يف حتديد ما عجز عن 

اكت�شافه اآخرون مع اأنهم ميار�شون 

هذه املهنة الإن�شانية الرفيعة.   

نب�شـــة: كطبيب يجب اأن تكون 

م�شتمعاًً جيًدا وملاًحا لربط �شكوى 

املري�ض باأعرا�ض املر�ض وعدم 

الت�شرع يف ت�شخي�ض احلالة. 

دورة الق�سطرة بوا�سطة 
االإ�سعاع يف مركز القلب

عقد يف مركز القلب مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية �شباح ال�شبت ال�شاد�ض من �شهر 

يونيو املا�شي دورة تدريبية عن الق�شطرة 

بوا�شطة الإ�شعاع حتت اإ�شراف الدكتور 

م�شطفى يو�شف رئي�ض الق�شم والدكتور 

حممد بالغيث الأخ�شائي بالق�شم وحممد 

الزيبق بح�شور �شريحة من الأطباء 

واملهتمني، وذلك بقاعة ق�شم القلب.

 وحتدث يف الدورة الأ�شتاذ الدكتور 

هوفمن والدكتور طارق قا�شور والدكتور 

الغامدي والدكتور وليد ح�شن م�شتعر�شني 

حتديات احلقن بالأ�شعة وميزاته وكيفية 

اختيار املعدات العالجية لهذا الإجراء 

الطبي وحتديد احلالت التي  ي�شتعمل 

لها وتهيئها له، كما حتدثت ال�شيدة زاهدة 

عن التح�شريات التمري�شية لهذه العملية 

اإ�شافة اإىل عدد اآخر من املحا�شرين.

عادة قر�ض اأو ع�ض اأو ق�شم االظافر

قر�ض اأو ع�ض اأو ق�شم الظافر عادة �شيئة �شائعة بني بع�ض النا�ض ، بل هناك من 

يقر�ض اجللد املوجود على جانبي الظفر ، وما ينتج عن هذه العادة من ت�شققات يف 

اجللد والظافر ي�شاعد على حدوث العدوى امليكروبية و الفطرية و حدوث ال�شنط 

و العدوى بالديدان الدبو�شية و هزال اجل�شم و�شعفه نتيجة لل�شميات املوجودة 

يف الظافر. وقد اجته بع�ض الباحثون يف تف�شري ال�شبب يف حدوث هذه احلالة اإىل 

راو�شب نف�شية ت�شتمر مع الطفل ، واإن كان البع�ض يوؤكد اأنها عالمة على الذكاء ، 

والبع�ض الخر يقول اأنها من مالمح ال�شخ�شية العاطفية ، وي�شاحب ذلك �شلوك 

انفعايل ، وهي ظاهرة للتفريغ عن التوتر الع�شبي و القلق ، وهي منت�شرة بني الطفال 

وال�شغار وحتى الكبار الذين يعانون من التوتر الع�شبي ، فتظهر على ال�شغري 

نتيجة حلرمانه من العطف واحلنان واملداعبة من الكبار اأو نتيجة لزيادة التوتر يف 

جو املدر�شة اأو املنزل. و عالج عادة قر�ض اأو ع�ض اأو ق�شم الظافر يتم عن طريق 

عالج ال�شبب مبزيد من العطف و احلنان و املداعبة لل�شغري وعدم �شربه با�شتمرار 

، كما يجب التظاهر بعدم الهتمام مبا يفعله ) �شواء بالتوبيخ عند ق�شمه لالظافر اأو 

ال�شت�شحان عندما يتوقف عنها ( لأنه يف احلالتني ي�شعر باهتمام الهل بكا يفعله مما 

يدفعه اإىل حماورتهم ، اأما بالن�شبة للكبار فيكون العالج با�شتخدام العالج ال�شلوكي 

و تناول عقاقري م�شادات القلق التي ي�شفها الطبيب املعالج.

طريقة العناية بالظافر حتى ل تنك�شر:

•يجب احلذر  من مالم�شة املنظفات واملواد املبي�شة لال�شابع فرتة طويلة 	
•يجب عدم غم�ض اليدين ملدة طويلة يف املاء ، مع ا�شتعمال ) اجلوانتي ( . 	

•عدم ا�شتخدام اظافر اليد للتقاط ا�شياء معدنية مهما كانت رقيقة اأو خفيفة  	
الوزن

•يجب عدم ادارة قر�ض التليفون بال�شابع ، والف�شل ا�شتخدام قلم بدلآ  	
من ذلك

•ل يجب ازالة طالء الظافر ) املانكري ( ب�شورة متكررة ، والف�شل ا�شالحه  	
با�شافة طبقة جديدة من الطالء ، وجتنب تكرار ا�شتعمال املزيالت ) مثل 

ال�شيتون ( والتي قد يوؤدي تكرار ا�شتعمالها اإىل حدوث تق�شف الظافر

•جتنب ا�شتعمال الظافر ال�شناعية لنها تهيج اجللد وت�شر الظافر احلقيقية،  	
وجتنب مقويات الظافر لنها ت�شبب انف�شال اظفر ب�شبب احتوائه على فورمالني 

حر ، اإل يف حالة ال�شرورة الق�شوى ولأقل وقت ممكن

•عدم ا�شتعمال اللت احلادة ) مثل املربد ( يف ازالة الطالء حتى ل يوؤدي ذلك  	
اإىل �شهولة تك�شر الظافر اأو ظهور حفر �شغرية بها
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 ا�شتطالع غري من�شف

حافُة اليومية ُمن�شفة،  اأحيانا ل تكون ال�شَ

بحيث ُين�شر على �شفحاتها ا�شتطالعات 

َتقوم على عينات ع�شوائية، ول حتيط 

–ولعل ذلك ل�شيق الوقت- بجميع جوانب 
املوا�شيع التي تناق�شها خا�شة ذات الطابع 

التعليمي والأكادميي املتخ�ش�ض. 

ولقد طالعتنا �شحيفة �شعودية مرموقة 

با�شتطالع يحاول يف ُعجالة الإملام بجميع 

جوانب مو�شوع تقليدي له عمق اجتماعي 

وتاريخي يف املجتمع ال�شعودي وهو: 

ْعف الذي يعاين منه خريجوا بع�ض  ال�شَ

كليات الطب. 

ولي�ض يف وارد الذهن هنا اتهام ال�شحيفة 

بتوقف ذاكرتها عند حدود العقد املا�شي 

فيما يتعلق بتطورات التعليم الطبي الذي 

�شهد منذ ذاك الوقت عدة نقالت وا�شحة، 

مع ذلك فقد غاب عن بال ال�شحيفة الإ�شارة 

ولو من قبيل العلم -ملن مل يعلم حتى 

الآن- اإىل اأن ال�شنوات الأخرية من ُعمر 

التجربة التعليمية يف اجلامعات التي اأخذت 

على عاتقها تدري�ض العلوم ال�شحية، 

وفقا لأحدث النظريات التعليمية َحَملت 

مَنطا اآخرا من التعليم واأن هذه اجلامعات 

وعلى راأ�شها جامعة امللك �شعود بن عبد 

العزيز للعلوم ال�شحية انتبهت جيدا لهذه 

احلالة، وقدمت لها حلول �شافية ووافية، 

جعلت من املناهج التعليمية املتطورة  يف 

تدري�ض الطب �شعارًا مطبقا يف الواقع، 

اإىل جانب اعتمادها اأ�شلوب حل امل�شكالت 

لتعليم الطالب بدل من التلقني، عدا عن 

الهتمام بتنمية مهارات البحث العلمي 

و دورها يف تكوين �شخ�شية الطالب، و 

ت�شحيح اأ�شاليب تقومي الطالب واإ�شافة 

�شالمة املري�ض اإىل املناهج وتطبيق ذلك 

عمليا.. ومن خالل ذلك جتاوزنا معظم نقاط 

ال�شعف املعروفة يف هذا املجال وو�شلت 

اجلامعة بخريجيها اإىل بر الأمان.

زوارها من ال�سباب وبع�س الطالب و ي�سمون "بلوغرز"

املدونات معار�س وا�سعة للن�سو�س 

واالأفكار وعرو�س التقنية الرقمية 

اأن تكون من )البلوغرز ( اأي �شاحب مدونة على النرتنت، فهذا يعني اأنك متلك 

ات�شال مع اأحد مواقع النرتنت التي توؤمن لك م�شاحة لتدوين اأفكارك واإبداعاتك 

ال�شخ�شية، لتقدمها اإىل �شريحة وا�شعة من املتابعني حول العامل، فمن خالل )املدونة( 

ميكن لأي �شخ�ض اإ�شافة حوار اأو نقا�ض اإىل ن�شه الذي يريد، كما ميكنه تقدمي 

معلومات عن نف�شه بهدف التعارف، اأو اأن يطرح عمال مبتكرا يف كثري من املجالت، 

مثل املجالت التعليمية والطبية والتقنية، اإنه اإذن ف�شاء حر للتعبري عن الذات، 

يف حميط، له متابعوه الكرث. 

يتزايد اإقبال النا�ض على امل�شاهمة يف املدونات، لأنهم قد ل ميلكون منفذا يف الواقع 

للتعبري عن كل ما ما يريدون، ولأنها ل ت�شرتط اأن يكون م�شتخدموها من عمر معني، 

اأو اأن يقدموا �شهادات تعريف باأنف�شهم، اإ�شافة اإىل اأن املدونني ل يالقون  �شغوطا 

على اإبداعهم اأو قيودا على اأفكارهم، مما يحقق لهم الرغبة يف التعبري احلر، بعيدا 

عن القيود التي حتد من حرية التعبري.

اإن الطريقة التي يتم فيها التوا�شل مع �شريحة وا�شعة من املتابعني عرب املدونات 

)البلوغرز(، تعد الأ�شهل والأ�شرع، اإذ لي�ض على امل�شارك اإل اأن يفرغ ما يف جعبته 

من اأفكار واآراء على �شفحة بي�شاء، يتم تلقفها من قبل املتابعني، الذين يقومون 

اأي�شا بالتعليق عليها والتوا�شل مع كاتبها على الفور، ويف  اللحظة نف�شها.

واإذا كانت  فكرة املدونة ب�شيطة يف ت�شورها وروؤيتها، وحتى يف تكوينها التقني 

وبنائها، اإل اأنها تغني حمتواها، حيث املادة املقدمة تلقائية ومبا�شرة، لذلك يتزايد 

الإقبال على تد�شني مواقع خا�شة باملدونات من قبل ال�شركات الكبرية والعاملية 

التي تتناف�ض بتقدمي ت�شهيالت  تقنية، معنية باحت�شان الأقالم والأفكار التي تلج 

هذه الأماكن وتتوا�شل من خاللها.

ه�شام اليتيم

على فكرة بحث يف واقع االنرتنت وتوثيق املعلومات يف االأبحاث 
كتاب يلبي حاجة الباحثني واأ�شاتذة وطالب اجلامعات يف التعامل 

مع م�شادر املعلومات النرتنتية وهو كتاب جديد للدكتور عبا�ض 

م�شطفى �شادق هو النرتنت والبحث العلمي يعنى بتزويد الباحثني 

باملعرفة املعلوماتية والتطبيقية، حول طرق وو�شائل ا�شتخدامات 

النرتنت يف البحث العلمي.  يلبي الكتاب حاجة الباحثني واأ�شاتذة 

وطالب اجلامعات واملهتمني العرب يف التعامل مع م�شادر املعلومات 

النرتنتية ب�شكل مقنن، وباأدوات علمية، ووفق اأ�شول منهجية. 

وقد �شدرالكتاب عن مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية ويعد 

الأول من نوعه عربيا وفيه معلومات حول احتواء النرتنت معلومات ذات 

تدفق ل نهائي، مما يولد الأ�شئلة حول م�شداقية كثري من هذه املعلومات وكيفية 

توثيقها يف البحوث العلمية. وي�شهم الكتاب باإعانة الدار�شني والباحثني على 

�شبط اأع�شابهم اأمام هذا التدفق املعلوماتي الهائل.

ي�شتمل الكتاب على ف�شول �شتة تتناول مو�شوعات خمتلفة مثل:

•بيئة معلومات النرتنت 	

• حمركات البحث واأدلة النرتنت 	
• املهارات الأولية ل�شرتجاع املعلومات 	

• املكتبات الرقمية 	
•قواعد توثيق م�شادر املعلومات 	

•النظم الرباجمية لإدارة املراجع والتوثيق الإلكرتوين 	
هذا  بالإ�شافة اإىل ملحقني هامني عن اأ�شماء اأهم حمركات البحث 

النرتنتي واملواقع التي تهم الباحثني يف تخ�ش�شات خمتلفة.

ومتلك املدونات قابلية التفاعل عرب الهاتف اجلوال، وا�شتقبال �شور ومقاطع فيديو على  ال�شفحات مبا�شرة، مما يغنيها 

ويجعلها حمببة لدى النا�ض، ومع �شيوع ر�شائل » امللتي ميديا« يف الهواتف النقالة ) املوبايالت(، �شار من املمكن ل�شخ�ض 

اإر�شال اأ�شرطته لتن�شرها املدونات، التي اأ�شبحت معار�ض هائلة لتالقي الن�شو�ض مع اأفالم املوبايالت، وهكذا، ظهر موقع 

مثل »يوتيوب«، الذي يعترب واحدا من اأهم مظاهر الإعالم اجلديد.

 اأّثرت املدونات التي تبدو يف مكونها نوعا من ظاهرة فاعلة و�شط و�شائط البث الليكرتوين على الإنرتنت، على �شناعة الأفالم 

الطويلة التي ت�شعى ملواجهة التحدي الذي فر�شته اأفالم املوبايالت، امل�شنوعة من قبل اجلمهور، واإمعانا يف التفاعلية بني 

املدونات وما ينتجه الب�شر من اأفالم من خالل موبايالتهم ورمبا كامرياتهم الديجتال، ت�شكلت ظاهرة جديدة ل�شينما املدونات 

واملوبايالت، توجتها مهرجانات خا�شة بهذا النوع من الأعمال امل�شورة، مثل مهرجان »�شن دان�ض«، كما تقاطعت ف�شاءات 

املُدّونات مع املوبايالت يف ال�شبكات التي تولف عرب هواتف »اآي بود«  حتديدًا، والتي اأنتجت م�شطلحا جديدا يف عامل الإعالم 

هو »بودكا�شتنغ«. 

ومن البديهي القول، اإن �شفحات املدونات تتلقف هذا النوع من البث وتن�شره، مما دفع حمرك البحث »غوغل«  بتقليد جتربة 

»اآي بود«، وقد �شعى »غوغل« اإىل تطوير جهاز يجمع بني مزايا املوبايل وات�شالت الإنرتنت، واملعلوم اأن »غوغل« يقوم باإدخال 

جمموعة خدمات تتوجه اإىل املوبايالت، كما دمج ق�شم اخلرائط الإلكرتونية »غوغل ماب�ض«  مع هاتف »اآي بود« اأي�شا، وبذا 

حتّولت �شفحات املُدّونات الإلكرتونية اإىل م�شاحة هائلة تتقاطع فيها التقنيات الرقمية، حيث جّددت مفهوم »التالقي الرقمي«. 

يف ال�شياق عينه، جلاأ بع�ض �شانعي برامج الت�شفح على النرتنت، اإىل جتديد العمل على اجلماعات الفرتا�شية، عرب الرتكيز 

على ن�شيجها من خالل املدونات، ومتكنت بع�ض ال�شركات يف هذا املجال من تاأليف اآلف ال�شبكات الجتماعية يف هذا املجال. 

وكعادتها .. تنبهت �شركات الإعالن الإلكرتوين ملا تف�شحه املدونات من م�شاحات اإعالنية هائلة، فاجتهت اإليها لتتخذها ميداناً 

لإعالناتها، فمثاًل، عمدت �شركة »ودانغو« لالإعالن الإلكرتوين اإىل تركيز عملها على الإعالن يف املُدّونات، وابتكرت �شركة »اأد 

�شكايب« املتخ�ش�شة يف الإعالنات على األعاب الفيديو ومقرها مدينة »�شان فران�شي�شكو« تقنية لو�شع اإعالناتها على املدونات 

ال�شخ�شية  اإ�شافة اإىل الكومبيوترات واأجهزة الألعاب واملوبايالت، مما ميهد ل�شوق جديدة ووا�شعة وذات امتيازات هائلة 

لالإعالن، بطلتها املدونات ال�شخ�شية. 

مر�سد �سياحي اإلكرتوين لرحلتك ال�سياحية !

 )phoxelTouristAid ( طور اأحد املواقع الإلكرتونية على ال�شبكة العنكبوتية برناجما يعمل كمر�شد �شياحي �شخ�شي حتت ا�شم

وهو مفيد لكل من يقوم برحلة �شياحية يف العامل. وميكنك من خالل الربنامج اأن تتعلم عدة عبارات مهمة من لغة البلد الذي 

تعتربه وجهة �شياحية مغرية، وذلك بال�شغط على الأمر املوجود با�شم )Searchforcountry(  و�شوف تظهر لك اللغة 

اأو اللغات التي ت�شتخدم يف الدولة التي تق�شدها. 

ولت�شهيل ذلك جتد يف النافذة الرئي�شية للربنامج خدمة البدء با�شتعرا�ض جمموعة الكلمات واجلمل التي عادة ما يحتاجها 

ال�شائح عند ال�شفر ومبجرد اختيار العبارة واللغة التي تريد �شوف تظهر لك ترجمة فورية للجملة اأو الكلمة التي تريدها 

اأويتوقع اأن ت�شتخدمها اأثناء ق�شاء اإجازتك ال�شيفية.

عالج �سداع الراأ�س عرب االإنرتنت!!

و�شعت �شركتان لل�شيدلة يف الوليات املتحدة خدمة على النرتنت لفح�ض امل�شابني بال�شداع، 

وتتوىل �شركتا" كواليتي ميرتيك اإنكوربوراي�شن" و"جالك�شو ويلكام" تقدمي اإر�شادات للمر�شى 

والأطباء، لتطوير ت�شخي�ض وعالج �شداع الراأ�ض. وو�شعت ال�شركتان ا�شتمارة تت�شمن 

اأ�شئلة لقيا�ض درجة حدة وتاأثري ال�شداع.  وك�شفت اأربع درا�شات قدمت خالل موؤمتر عاملي 

نظم يف لندن حول �شداع الراأ�ض، اأن هذه التجربة �شاعدت يف تقييم مدى حدة ال�شداع لدى 

األف م�شاب، كما مكنت من ت�شخي�ض حالت الإ�شابة بال�شداع الن�شفي اأو ما ي�شمى بال�شقيقة، 

ومتكن هذه ال�شتمارة اأي�شا من تتبع م�شار تطور ال�شداع لدى امل�شاب.  واعترب الدكتور" 

اأندرو داو�شن"من "كينجز كوليدج هو�شبتال" الطبي يف لندن، اأنه من بني امل�شاكل التي تفاقم 

معاناة امل�شابني بال�شداع، مواجهتهم �شعوبات يف التعبري لالأطباء بدقة عن درجة اإ�شابتهم، وتوقع اأن يوؤدي ابتكار اآليات 

جديدة لقيا�ض درجة الإ�شابة بال�شداع، اإىل تقدمي خدمات اأكرث جناعة. ويقوم الختبار على قيا�ض مدى حيلولة ال�شداع دون 

قيام امل�شابني بوظائفهم ب�شكل عادي، وبقدرما يرتفع عدد الأ�شئلة املجاب عنها، بقدرما تكون الإ�شابة اأكرث حدة. ويبلغ عدد 

امل�شابني بال�شداع الن�شفي وال�شداع الناجم عن التوتر يف البلدان النامية حوايل 120 مليون �شخ�ض.
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غ�شب العاقل يف قوله... وغ�شب اجلاهل يف فعله )مثل عربي(

الغ�شب حالة انفعالية ل اإرادية متور فيه الدواخل حتركها دوافع قوية للتعبري اإما قوًل واإما فعاًل، فال�شجاع هو الذي ميلك 

نف�شه عند الغ�شب، وبالتايل لن يتجاوز غ�شبه حافة ل�شانه، اأما العاجز عن ال�شيطرة عليه فرمبا  ينفلت منه الزمام ويورط 

نف�شه يف اإ�شكالت تنعك�ض �شلًبا عليه، والعاقل هو الذي يكبت غ�شبه ويكتفي بالقول بينما اجلاهل يتبع قوله باأفعال، فتقرتن 

عنده احلالتان.. ومعظم الأفعال العنيفة ما هي اإل نتاج حلالت غ�شب عارم.

كل �شيء اإذا كرث رخ�ض... اإل العقل، فاإنه اإذا كرث غال )حكيم(

اإذا زاد العر�ض عن الطلب قلَّ �شعر ال�شلعة كما يقول القت�شاديون، والوفرة يف ال�شيء ت�شعف قيمته، اأما العقل فزيادته 

ت�شاعف قيمته، ملكة التفكري الهائلة التفكري الهائلة و�شعة الأفق نعمة كبرية، وغزارة املعلومات مغبون �شاحبها، وكلما ات�شع 

اع احلياة، فمن يكن  نَّ العقل زاد عمًقا، واأ�شحاب الفكر الغزير والروؤى احل�شيفة املت�شلة كالنبع هم ال�شادة وقادة الراأي و�شُ

�شاحب عقل كان ذا نفع وفائدة لنف�شه وجمتمعه واأمته. 

»اإقبْل عذر اأخيك، فاإن مل يكن له عذر فالتم�ض له عذرا” من اأقوال الر�شول الكرمي �شلى 

اهلل عليه و�شلًم.

قول بليغ ملن ملك جوامع الكلم عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم، وقاعدة اجتماعية تعمل على اإحكام العالقات بني الأفراد، فال 

ياأخذ الإن�شان اأخاه بالنفعال وردود الأفعال، وتوؤ�ش�ض يف الوقت نف�شه اإىل قاعدة عري�شة من الت�شامح حتى ت�شود املحبة 

والوئام بني النا�ض.. وعلى املرء اأن يكون �شمًحا طيب القلب، يعذر اأخاه اإن اأخطاأ، واأن يلتم�ض له العذر واإن تبنيَّ له �شوء 

نيَّته اأو مق�شده. 

من لميلك ال�شعادة يف نف�شه فلن يجدها يف اخلارج، لذا تعلم كيف تكون �شعيدًا حتى لو كنت 

وحيدًا، فاإذا اأ�شعدت نف�شك ا�شتطعت ا�شعاد زوجك واولدك ومن حولك ، فالتغيري يبداأ من 

الداخل، قال تعاىل  )حتى يغريوا ماباأنف�شهم(. ) د. �شالح الرا�شد( 

ال�شعادة اإ�شعاع داخلي، وحني يت�شبع الإح�شا�ض بها يفي�ض اإىل اخلارج وينعك�ض على الآخرين فرًحا ومرًحا، ويغتبطون 

بال�شعيد لأنه ينقلهم اإىل دائرته امل�شيئة.. اأما الكاآبة فال تولد اإل مثلها، واملكتئب يفرُّ منه الآخرون لأنه ينقل اإليهم م�شاعره 

ال�شالبة ول يجدون مفًرا من التعاطف معه اأو موا�شاته واإن كانوا يف حال غري حال.. فعلى املرء اأن يقذف قب�ًشا من ال�شعادة 

يف قلبه حتى ي�شعد غريه.

لكي ين�شفك النا�ض افتح لهم قلبك، ولكي تن�شف النا�ض افتح لهم عقلك، ولكي ت�شلم من 

النا�ض تنازل عن بع�ض حقك. ) د.م�شطفى ال�شباعي(

كلما امتلك املرء قلًبا رحيًبا رحيًما مت�شاحًما؛ ا�شتطاع اجتذاب النا�ض اإليه، واإن دخلوا اإىل قلبه اأحبوه واأن�شفوه، اأما اإذا 

ابتغى اإن�شاف النا�ض له؛ فيلزمه اأن يفتح لهم عقله، ويتعامل بروؤى عاقلة ور�شينة بعيًدا عن ال�شطط، واإل كان حكمه على 

النا�ض م�شوًبا بالغب�ض واخلطل.. والعقل هو ميزان احلكم على الآخرين.. واإذا اأراد اأن ي�شلم من األ�شنة النا�ض اأو من همزهم 

وغمزهم وتداول �شريته؛ فعليه اأن يتنازل طائًعا عن بع�ض ما له من حق عليهم.. واإل اتهموه بالعناد والتع�شب وع�شق النف�ض.

 

 الطريق ال�شهل دائماُ هو نقد الأخرين،والطريق ال�شعب هو نقد الذات )د.�شلمان العودة(

ا اأو دون تب�شر، ف�شياج الآخرين ه�شة ي�شهل اخرتاقها اأو حتطيمها بعك�ض �شياج  كم هو �شهل توجيه �شهام النقد لالآخر، ق�شًدٍ

الذات فهو حمكم و )غري قابل للك�شر(، الإن�شان ينظر دائًما يف عيوب الآخرين ويقل نظره داخل نف�شه لرياها على حقيقتها مبا فيها 

يها، لأنه يعترب ذلك منق�شة وقدح يف الذات، اأما نقد الآخرين فيدخل  من نقائ�ض وعيوب، وعزَّ يف كل الأزمان من ينقد نف�شه ويعرِّ

�شاحبه يف ت�شنيف الثقافة والقدرة على الغور وال�شتنباط، فهو يظن نف�شه قادًرا على روؤية ما يراه ال�شخ�ض الهدف. 

                 اأحمد بدر

�شامي بن اأورن�ض ال�شعالن

بني الدرهم 

والقنطار

قيل قدميا “ درهم وقاية خري من 

قنطارعالج” ولو اأردنا تفكيك وحتديث 

لغة هذا املقال وحماولة ا�شقاطه على 

الواقع املعا�ض اليوم قد نحتاج اإىل 

العديد من الح�شائيات والدرا�شات 

امليدانية لتاأكيـــــد هذه املقولة اأو 

نفيها ب�شكل علمــــي وقاطــــع، اإل اأن 

اإطاللة �شريعة على الدور الوقائي 

الذي يفرت�ض اأن تقــــوم به املوؤ�ش�شات 

ال�شحية يجعلـنا نخــــرج بنتيجة 

توؤكد اأن الدور التوعوي يكاد يكون 

مغيب.

واذا فعل فاإنه يتم عرب جهود ذاتية قد 

تعجز عن اإيجاد املناخ والمكانيات 

الكفيلة باي�شال الر�شالة املطلوبة، 

بينما نرى اأن ال�شحف اليومية 

والقنوات الف�شائية والذاعية تعج 

باملقالت والربامج ذات الطالع 

الخباري والدعائي  اأكرث من اجلانب 

التوعوي. 

فعند املتابعة ملعرفة اأ�شاليب الوقاية 

من مر�ض ما ، جتد اأن املتحدث 

اأو الكاتب ي�شرد �شبب اأو �شببني 

وعادة تكون معروفـــــــة لدى العامة 

ليبداأ يف احلديث عن نف�شــه اأو 

موؤ�ش�شته ال�شحية وكم طبعة اأو 

مطويــــة للتوعية عن هذا املر�ض 

وعدد املحا�شــرات التي األقيت حول 

هذا املو�شوع  اأو ذاك.

األي�ض هذا اأمرا م�شاهدا ؟؟!!

األ ي�شعر القارئ عند روؤية �شورة 

الطبيب حتتل زاوية “ على �شارعني” 

ملقال �شغـري ي�شنف اأنه توعوي 

باأن هذه امل�شاحة نوع من اأنواع 

الدعاية للطبيب فيحجم عن قراءة 

املقال؟؟!!

األ ي�شاهد اجلميع وب�شكل يومي 

تقريبا �شفحات من�شورة قد عنونت 

بانها طبية وبعد العنوان الرئي�شي 

مبا�شرة اإعالن ملون وجذاب مل�شت�شفى 

اأو م�شتو�شف؟!!

اأت�شائل اأخريا... األ ميكن تقدمي خطة 

توعوية �شحية وطنية ت�شارك بها 

جميع الفعاليات والتخ�ش�شات وح�شب 

جدول زمني حمدد واهداف وا�شحة 

ت�شتهدف توعية اأبناء هذه البالد 

وحت�شينهم بالعلم واملعرفة بجميع 

ال�شبل والو�شائل الكفيلة بالق�شاء 

على بع�ض اإن مل يكن كل الأمرا�ض 

امل�شتوطنة والتي ا�شحت وا�شحة 

وجلية من خالل برنامج الفح�ض 

الطبي قبل ازواج...الخ

كم التكلفة املادية ملثل هذا الربنامج 

الوطني ؟؟

بكل املقايي�ض ومهما بلغت الأرقام 

�شتكون اأقل من العملية العالجية 

مبراحلها املختلفة.

العين الثالثة

قراءات ومتابعات

ال�سعـــــــــــــادة

قيل لل�شعادة:اأين ت�شكنني؟

قالت:يف قلوب الرا�شني.

قيل:فيَم تتغذين؟

قالت:من قوة اإميانهم.

قيل:فبَم تدومني؟

قالت:بح�شن تدبريهم.

قيل:فبَم ُت�شتجلبني؟ 

قالت:اأن تعلم النف�ض اأن لن ي�شيبها اإل 

ما كتب اهلل لها.

قيل:فبم ترحلني؟

قالت:بالطمع بعد القناعة،وباحلر�ض 

بعد ال�شماحة،وبالهم بعد 

ال�شرور،وبال�شك بعد اليقني

                      اختيار عمرو ال�شربيني

حكم وعرب

•احلق كالزيت يطفو دائما . 	
•احلقيقية مثل النحلة حتمل يف جوفها  	

الع�شل ويف ذنبها الإبرة .

•لتتم العمال العظيمة بالقوة ولكن  	
بال�شرب .

•ي�شخر من اجلروح كل من ل  	
يعرف الأمل .

•ملاذا اخلوف وال�شم�ض لتظلم  	
يف ناحية اإل وت�شيء يف ناحية 

اأخرى ؟

•مهما قدمت للذئب من طعام فانه  	
يظل يحن اإىل الغابة .

•من رفع نف�شه فوق قدرها �شارت  	
نف�شه حمجوبة عن نيل كمالها .

•اإذا مل يكن املال خادمك �شار  	
�شيدك . 

ماذا يفعل العقالء يف زمن ال »اأنا« ؟

يف قدمي الزمان، مل يكن لالأنا من مكان، كان هناك نحن واأنتم وهم، لكن مع تقُلّب الأيام، 

�شار املكان والزمان لالأنا فقط. ولكن ماذا تعني الأنا؟ تعني اأ�شياء كثرية ولالأ�شف! 

الأنا تعني: اأنا فقط ولي�ض غريي! رغم قول ر�شولنا الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم: »ل 

يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه«. والأنا تعني اأي�شاً نكران اجلميل؛ 

فلي�شت هناك فر�شة حتى للم�شلحة املتبادلة، بل القاعدة الطاغية بني النا�ض هي: 

اعطني الكثري وانتظر مني الكثري... من نكران اجلميل!

اأما اإذا كنت �شاحب مبادىء وت�شعى جاهدا للحفاظ على مبادئك وحماية نف�شك 

من وباء الأنا املتف�شي بني النا�ض اأكرث من وباء انفلونزا اخلنازير، فعليك اأن تقراأ 

كتاب الداعية الكبري عائ�ض القرين »ل حتزن«. ين�شح الكاتب قائاًل: »ل تفاجاأ اإذا 

منحت جافياً ع�شاً يتوكاأ عليها ف�شج بها راأ�شك، هذا هو الأ�شل عند هذه الب�شرية 

املحنطة يف كفن اجلحود مع بارئها جل يف عاله، فكيف به معك«. ويذكر الكاتب كل 

حائر »اعمل اخلري لوجه اهلل، لأنك الفائز على كل حال«.

اأمل حممد

بني كاتب نا�سئ وناقد
 فغر الكاتب النا�شئ فاه 

ده�شة حني فاجاأه 

حمدثه بالقول:

جمال  رغم 

ا�شتنباطاتك اإل 

اأن جنوحك اإىل 

التداعي يوهن جمال 

الآ�شرة بني الوحدة 

الع�شوية والكلية للمعنى، 

كها اإىل جزيئات متنافرة يلُطم  ويفِكّ

بع�شها بع�ًشا.. وتابع �شارًحا: مبعنى 

اأن حماولتك ل�شتدعاء اأفكار ومفاهيم 

وا�شت�شهادات مبقولت تنظريية اأو 

فل�شفية واإقحامها ق�شًرا يف �شياق الن�ض 

ف�شالً عن اجتهادك يف ا�شرت�شائها لتتناغم 

وتن�شجم مع الكل؛ �شيخلق حتًما فجوات 

وا�شعة بني م�شاماتها، وُيحدث هلهلة يف 

حبكتها، وهذا ما قد يوقع الن�ض بكامله يف 

التيه؛ اإن مل نقل الإغراق التام يف الإيهام 

والغمو�ض!! حترَيّ كاتبنا املتطلع اإىل 

النجومية يف هذا احلكم املفاجئ على 

اإنتاجه وكتاباته الأدبية، ف�شمر عن 

�شاعده مدافًعا عن نف�شه بقوة وقال: 

اأنا ل�شت كب�شولة منف�شلة عن قامو�ض 

الكتابة املعا�شرة، ومقت�شيات املرحلة، 

ولذا ل اأجد غ�شا�شة يف ا�شتخدام بع�ض 

املفردات التي درج عليها متاأنقو الكتابة 

الأدبية والتحليالت ال�شيا�شية والقراءات 

النقدية املعا�شرون، ويغمرين يقني يف 

قدراتي وامتالكي ملوؤهالت تنقلني اإىل 

قبيل املثقفني، ومل ل؟ فالأناقة الثقافية 

والأدبية مطلوبة ب�شدة هذه الأيام، 

واإل �شيتجاوزين الت�شنيف الرفيع 

الذي ُيجِلّل هام الأدباء وقادة الراأي 

ز ُحلل  والتوجيه، وُيطِرّ

النقاد وحمللي الأفق 

الثقايف والقت�شادي 

والجتماعي؛ بل 

وحتى الريا�شي 

متاًما  والفني، 

مثل قراءات جماعة 

الإر�شاد اجلوي والزلزايل 

املعتمدة على قرائن افرتا�شية 

زة مبفاهيم جغرافية  وتخمينات ُمعَزّ

وكنتورية وجيولوجية.. تنهد كاتبنا 

بعمق �شاخًما باأنفه دليل اإمكاناته وقدراته 

على الإقناع والردود املفحمة التي ل ميكن 

نق�شها بعد قوة اأنكاًثا.. ولكن حمدثـــــه 

مل يتـــــرك له جماًل لالفتخار بنف�شـــــه؛ 

فالتقـــــط خيط احلديث قبل اأن ينفذ 

الهواء اإىل رئتيه وقـــــال مقاطًعا: لي�ض 

يــــــة ثقافية اأو كتابية  ّ التداعي خا�شِ

اأو خطابية يف كل الأوقات، فهو اأحياًنا 

ه جمال  بكة، وي�شــــــِوّ يخد�ض روعة ال�َشّ

الن�ض، وُي�شعف اإحكام الت�شل�شـــــل يف 

الق�شة اأو الرواية، وبالتايل �شتفتقـــد 

العبارات موجبات الإيالف والأن�ض 

واحلميمية بجوارها لبع�شها، وت�شبح 

الكتابة �شرًبا من التزويق البنائي 

والتجميل الإن�شائي الرفيع، ورحم اهلل 

عبد احلميد واحلريري.. �شبك كاتبنا يديه 

م�شدوًها من هذه املالحظات الغريبة التي 

حتاول اإبعاده عن عتبات ال�شلم ولفظه 

وركله خارج مظلة الأمل والتطلع، فزفر 

زفرة حارقة كمن اأُلب�ض قهًرا رداًء من 

الياأ�ض؛ ولكن اأَنّى ملثله اأن مي�ض الياأ�ض 

�شغاف قلبه؟؟

 اإبراهيم ال�شايف
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اإىل لقــــــــاء
هذا العدد الذي بني اأيديكم هو العا�شر من �شحيفة )نب�ض اجلامعة(، وبه 

نكمل م�شريتنا ال�شحفية للعام الدرا�شي احلايل، ولعلكم تالحظون اأنها 

تطورت كثرًيا منذ ن�شاأتها من حيث املظهر واملخرب، اأي حتريًرا واإخراًجا، 

اإذ عادة ما ت�شاحب البدايات عرثات تبطئ خطوها، ولكننا واحلمد هلل قد 

ا من جتاوز هذه العرثات بف�شل الهتمام الكبري الذي اأوله امل�شرف  متكنَّ

العام عليها، وت�شحيته باقتطاع جزء ثمني من وقته وجهده لتخرج ب�شورة 

مثلى حفاًظا على بقائها وثباتها ثم  بتعاون مديري التحرير وطاقمه اإىل 

جانب الكفاءة الإخراجية التي اأملَّت بخيوط الإخراج ال�شحفي يف فرتة 

وجيزة، علًما باأن اإخراج ال�شحيفة يختلف كثرًيا عن اإخراج الكتاب واملطوية 

واللوحات وغريها...

 وتلزمنا الإ�شارة اإىل التعاون امللمو�ض والأريحية التي وجدناها من اإدارة 

ق�شم اخلدمات الإعالمية بال�شوؤون ال�شحية التي متخ�شت يف ت�شهيل كل 

ما يتعلق باإخراج ال�شحيفة، و�شربها على مدة الإخراج الطويلة التي 

رمبا تت�شبب اأحياًنا يف اإبطاء جزٍء من دولب ن�شاطها اليومي .. فلها منا 

كل ال�شكر.

وكما قلنا يف اأول اأعدادنا فاإن )نب�ض اجلامعة( م�شروع �شحفي اقت�شته ن�شاأة 

اجلامعة داخل املنظومة ال�شحية باحلر�ض الوطني، وت�شتهدف الإعالم عن 

خمتلف الأن�شطة باجلامعة واملدن الطبية تعريًفا للمجتمع اخلارجي بها 

حتقيًقا لل�شراكة وال�شتفادة املتبادلة بينهما، وقد كانت ا�شتجابة الإدارات 

والأق�شام بطيئة يف البداية، وهذا �شيء بدهي، والآن لحظنا اإقباًل وا�شًحا 

على امل�شاركة والإعالن عن الأن�شطة بعد اأن ا�شتطاعت ال�شحيفة التعريف 

بنف�شها عرب اإ�شدارها ال�شهري.. وناأمل اأن تزداد العالقة بيننا وبني خمتلف 

ا خدمة  الإدارات والأق�شام وجميع املن�شوبني واملن�شوبات متانة وقوة وعمًقُ

لهذه املنظومة ال�شحية العمالقة..

 ونحن على ا�شتعداد ل�شتقبال الآراء واملقرتحات واملالحظات ت�شحيًحا 

وتطويًرا لأدائنا املهني... وكل عام واأنتم بخري.

التحرير

)املجـــــد والُعــــــال( 

يف نهائي دوري القدم باجلامعة

التقى ع�شر الأربعاء املا�شي 2009/7/1م فريقا )املجد( و )العال( يف نهائي دوري 

طالب اجلامعة يف كرة القدم للح�شول  يف مناف�شة حامية للح�شول على كاأ�ض 

البطولة، وترجح الرت�شيحات فوز فريق )املجد( نظًرا للنتائج امل�شرفة التي حققها 

يف املناف�شات التمهيدية.. وكان فريق )املجد( قد و�شل اإىل نهائي الكاأ�ض بعد فوزه 

على فريق )الرواد( يف ت�شفيات مرحلة ما قبل النهائي 7 – 2 بينما فاز )العال( على 

فريق )الفر�شان( 6 ـ 5 متاأهاًل اإىل املباراة اخلتامية..

واأقيمت الت�شفيات الأولية طوال ثالثة اأ�شابيع على مالعب خا�شة لهذه الغاية 

و�شاركت فيها فرق: املجد، العال، النمور، احلكماء، الرواد، الفر�شان، ال�شباب 

الذهبي، وتوىل حتكيمها جميعها يحيى احلقوي.. و�شهدت املناف�شات ت�شجيًعا 

وحما�ًشا كبرًيا من اجلمهور.

وت�شلم الفريق الفائز عقب املباراة كاأ�ض البطولة ثم وزعت امليداليات على الالعبني 

باإ�شراف عدد من الريا�شيني يف الفرق والأندية ال�شعودية املرموقة ومبتابعة ميدانية 

متوا�شلة من الأ�شتاذ نا�شر العنزي امل�شرف الريا�شي بعمادة �شوؤون الطالب.

فر�سية تدريبية ناجحة يف م�ست�سفى امللك عبد العزيز باالأح�ساء

طالب اجلامعة يف زيارة ملجل�س ال�شورى 

�شارك 14 طالًبا من طالب جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز 

للعلوم ال�شحية يف الزيارة التي نظمتها عمادة القبول والت�شجيل 

و�شوؤون الطالب اإىل جمل�ض ال�شورى يوم الإثنني بداية الأ�شبوع 

الثاين من �شهر يونيو املن�شرم 2009م  باإ�شراف الأ�شتاذ نا�شر 

العنزي موظف اأول �شوؤون الطالب والأ�شتاذ يحيى احلقوي 

والأ�شتاذ عبد الوهاب ال�شلمي.وت�شمن برنامج الزيارة ح�شور 

جانب من جل�شة املجل�ض والطالع على ال�شالة الأندل�شية 

والقاعة الكربى وجولة يف مكتبة املجل�ض وم�شاهدة اأ�شتوديو 

النقل التلفزيوين ثم حفل وداع �شغري ب�شالة ال�شتقبال.و�شمت 

قائمة الطالب امل�شاركني كاًلّ من: ب�شام بن فار�ض بن عبد الرزاق احل�شن، عبد امللك بن حماد بن حممد احلماد، عمر بن �شعد بن 

حممد الهدلق، اأحمد بن حممد بن �شالح اجلهيمان، حممد بن زياد بن حممد ح�شني يو�شف، اأحمد بن فالح بن زيد الفالح، يزيد 

بن اأحمد بن عبد الرحمن الفريان، عبد الرحمن بن �شالح بن عطية اآل ح�شن الغامدي، مناحي بن حممد بن م�شعود اآل ر�شيد، 

عبد اهلل بن اإبراهيم بن �شعيد اآل غراب القحطاين، نبيل بن علي بن �شعيد اجلندبي الزهراين، عبد العزيز بن اإبراهيم بن علوان 

العلوان، فهد بن نا�شر بن فهد الهديان، رائد نائ�ض الغامدي.

الأح�شاء – قا�شم العنزي

جنح م�شت�شفى امللك عبد العزيز يف احلر�ض الوطني 

يف الأح�شاء يف اإنقاذ 28 م�شاباً يف فر�شية حادثة 

مروعة تعر�ض فيها 30 �شخ�شا لالإ�شابة ولقي 

اثنان منهم م�شرعهم، وتعد هذه التجربة الوهمية 

التي نفذتها قيادة الطب الع�شكري امليداين يف 

القطاع ال�شرقي ممثلة يف �شرية الطبابة والإخالء 

مب�شاركة ف�شيل الطبابة من الكتيبة 52 من لواء 

الأمري حممد بن عبد الرحمن يف الأح�شاء، من اأكرث 

التجارب تطورًا لو�شول ن�شبة النجاح فيها بح�شب 

املنظمني اإىل »95 يف املئة«.

�شرح بذلك لـ )نب�ض اجلامعة( الدكتور اأحمد العرفج املدير الإقليمي التنفيذي 

لل�شوؤون ال�شحية يف احلر�ض الوطني بالقطاع ال�شرقي، وقال: لقد ا�شتهدفت 

التجربة درا�شة اإمكانية ا�شتقبال اأعداد اأكرث من ذلك، واإبراز درجة ال�شتعداد، 

ودرا�شة الإيجابيات وال�شلبيات، وحتققت من خالل فر�شيات �شابقة جناحات 

متتالية اأك�شبت اأفراد الفريق املهارات املطلوبة.من جانبه قال العميد حممد �شامان 

ال�شمري قائد الطب الع�شكري امليداين لقد و�شل البالغ اإىل الدفاع املدين باحلر�ض 

الوطني عن وجودحادث حريق كبري اأ�شيب فيه 

30 �شخ�شاً، ويف وقت قيا�شي اأُخمد احلريق ونقل 

امل�شابون بوا�شطة 20 �شيارة اإ�شعاف اإىل ق�شم 

الطوارئ بامل�شت�شفى حيث اأعلنت حالة ال�شتنفار 

ولقي اثنان منهما حتفهما ح�شب خطة الفر�شية، 

واأ�شيب 8 اإ�شابات خطرية، وكانت الإ�شابات 

الأخرى بني املتو�شطة واخلفيفة، وتعامل الفريق 

الطبي والتمري�شي والفني مع التجربة بحرفية 

عالية. وا�شتهدفت التجربة التدريب على كيفية 

التعامل مع الإ�شابات لو حدث مثل هذا احلادث 

ل قدر اهلل، وهي تدريبات تنفذ ب�شرية تامة لقيا�ض 

ومعرفة مكامن الإيجابيات وال�شلبيات، وحققنا جناحاً بن�شبة 95% و�شتعالج ن�شبة 

الـ 5% املتبقية م�شتقباًل.هذا وقد حظيت التجربة بح�شور كبري اأبرزهم العقيد فوؤاد 

م�شعود ال�شعد ركن ا�شتخبارات الطب الع�شكري امليداين بالريا�ض ، والرائد تركي 

القحطاين م�شاعد ركن عمليات الطب امليداين بالريا�ض لالإ�شراف على تنفيذ اخلطة، 

واأي�شاً مب�شاركة مدربني من اإدارة تدريب وتطوير احلر�ض الوطني )فينيل(، 

وباإ�شراف لعقيد حممد عبد اهلل الظفري ركن عمليات الطب امليداين .

ن�سائح الإجناز معامالتك

حث رئي�ض ق�شم العالقات احلكومية 

الأ�شتاذ حممد امل�شحي جميع من�شوبي 

ال�شوؤون ال�شحية واجلامعة الراغبني يف 

ال�شفر خالل العطلة ال�شيفية ب�شرورة 

املراجعة املبكرة للق�شم من اأجل اإجناز 

معامالتهم كافة بقدر عال من ال�شهولة 

والن�شيابية توفرًيا لأوقاتهم وتخفيًفا 

لل�شغط على موظفي الق�شم وذلك بهدف 

ح�شولهم على خدمة اأف�شل واأ�شرع.

كما ن�شح ب�شرورة جتديد اجلوازات 

قبل تاريخ نهاية �شالحياتها بثالثة 

اأ�شهر على الأقل يف �شفاراتهم املعنية، 

مع النتباه اإىل دفع الر�شوم املتعلقة 

بتاأ�شريات اخلروج والعودة مبكًرا اإذا 

كان نفقتها على ح�شابهم، منوًها اإىل 

اأهمية ت�شليم اجلواز عند العودة من 

ال�شفر خالل مدة اأق�شاها ع�شرة اأيام، 

واحلر�ض على الحتفاظ ب�شورة منه 

يف املنزل ل�شتخدامها عند احلاجة اإليها 

حتى ل ي�شطر املوظف اإىل مراجعة الق�شم 

وزيادة العبء على من�شوبيه، ل �شيما واأن 

الحتفاظ بال�شورة ي�شاعده يف الرجوع 

اإليها بني فرتة واأخرى للتاأكد من تاريخ 

نهاية �شالحيته. 

طالب الطب باجلامعات ال�سعودية يف 
م�سروع البحث العلمي ال�سيفي

ي�شارك 15 طالبا من طالب كليات الطب باململكة هذه الأيام يف فعاليات م�شروع الأبحاث ال�شيفي للطالب الذي ينظمه ويرعاه مركز 

امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث وال�شوؤون ال�شحية باحلر�ض الوطني مب�شاركة جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية 

بعنوان: »م�شروع البحث العلمي ال�شيفي« وذلك بهدف اإتاحة الفر�شة للطالب للم�شاركة ببحث ُينجز خالل 6 اأ�شابيع.

 وي�شرف على ترتيب اأعمال املوؤمتر الطالبان عبد الوهاب بن دعجم ونواف عبد اهلل احلميدان بكلية الطب الفائزان بجائزة اأف�شل 

بحث �شفوي مت تقدميه يف موؤمتر لالأبحاث العلمية الذي اأقامه ق�شم اجلراحة بامل�شت�شفى خالل �شهر اإبريل املا�شي بقاعة �شمري 

بن حريب بدعم من الأطباء حممد الزخم�شري ا�شت�شاري جراحة اأطفال وفايز املدهن ا�شت�شاري اجلراحة للم�شالك البولية 

عند الأطفال وعبد العزيز بن اأحمد ا�شت�شاري جراحة الوجه والفكني والدكتورة فادية البحريان ا�شت�شارية طب الأطفال و�شن 

املراهقة. وتتوا�شل الآن فعاليات امل�شروع على هيئة حما�شرات وور�ض عمل يومية بعدد 15 مقعًدا مير من خاللها الطالب على 

جميع مراحل اإعداد البحث العلمي التي ت�شمل املقدمة، ونبذة عن اأ�شا�شيات الطب املبني على الرباهني، ومراجعة ما كتب يف 

الأبحاث العلمية، وكتابة القرتاح العلمي للبحث، وجمع البيانات وحتليلها، وكتابة املخطوطة النهائية للبحث على اأن تكون 

البحوث امل�شاركة جاهزة يف نهاية مدة امل�شروع للن�شر يف املجالت الطبية العلمية مما يك�شب الطالب مهارات �شخ�شية ومهنية 

مثل كتابة ال�شرية الذاتية ومهارات تقدمي وعرو�ض املعلومات من خالل التقنيات احلديثة. 
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