�إن�سانية وحنان و�أبوة
				
العدد  - 10السنة الثانية

صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

يف ذكرى البيعة

خادم احلرمني ُيب�شر ال�شعب ال�سعودي ب�أيام مليئة باخلري
يف كلمات موجزة وبليغة خاطب خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز مهنئيه مبنا�سبة مرور �أربع �سنوات
على توليه مقاليد احلكم والتي �صادفت
ذكراها اجلمعة  26جمادى الآخرة
1430هـ املوافق  19يونيو 2009م،
فقال ـ حفظه اهلل ـ بعد �أن �شكرهم ومتنى
لهم التوفيق :ما �أنا �إ ّال فرد منكم و�إليكم،
ي�سرين ما ي�سركم وي�ؤملني ما ي�ؤملكم .هذا
من الرب  -عز وجل � -أن وفقني و�أديت
بع�ض ما يخطر على بايل ،و� -إن �شاء
اهلل  -الأيام املقبلة فيها اخلري وفيها
الربكة� .أمتنى لكم التوفيق و�أمتنى
لكل ال�شعب ال�سعودي ال�صحة والعافية
والهناء و�شكر ًا لكم و�إىل اللقاء � -إن �شاء
اهلل  -يف �أيام مقبلة
هذا وقد ا�ستقبل ـ �أيده اهلل ورعاه ـ
بالديوان امللكي بق�صر ال�سالم يوم الأحد
 28جمادى الآخرة 1430هـ �أ�صحاب
ال�سمو امللكي الأمراء و�أ�صحاب املعايل

الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف الديوان امللكي
وديوان رئا�سة جمل�س الوزراء ،و�أ�صحاب
الف�ضيلة العلماء وكبار امل�س�ؤولني من
مدنيني وع�سكريني بالإ�ضافة �إىل جمع
من املواطنني الذين توافدوا لل�سالم عليه
وتهنئته مبنا�سبة مرور �أربع �سنوات على
هذه الذكرى احلبيبة �إىل نفو�سهم.

هذا وقد �شهدت اململكة العربية ال�سعودية
طوال ال�سنوات الأربع املا�ضية جهودًا
مكثفة يف كل جماالت احلياة :االقت�صادية
منها وال�صحية واالجتماعية والثقافية
وغريها دعمًا لتفاعالت النه�ضة ال�شاملة
التي تعم كل �أنحاء البالد ،مما جعل
املواطن ي�ست�شعر هذا التطور امللمو�س

وامللحوظ ويح�س به ويتفاعل ويتجاوب
معه خدمة ملليكه ولوطنه و�أمته ،وتتمثل
�أبرز مالمح هذا التطور املت�سارع يف
بناء الإن�سان وتنمية قدراته العلمية
والفكرية والعملية من خالل التو�سع
يف قطاع التعليم على امل�ستويني الأفقي
والر�أ�سي ،واالهتمام بالعلم وطالبه
وبالعلماء والباحثني واملبدعني ،وكذلك
يف تطوير اخلدمات ال�صحية والطبية
وحتديثها ب�إدخال �آخر ما تو�صل �إليه
العلم من �أجهزة وتقنيات ،كما تتمثل
� ً
أي�ضا يف بناء مدن �صناعية وم�شروعات
عمالقة يف خمتلف املناطق ،وهذا ف�ضالً
عن التطور ال�سيا�سي القائم على التوازن
ً
تر�سيخا للمبادئ
والعدل واحرتام الغري
الإن�سانية ودعمًا لال�ستقرار والأمن العاملي
مما و�ضع ا�سم اململكة �ضمن قائمة الدول
امل�ؤثرة يف ال�سيا�سة العاملية.
انطباعات املنظومة ال�صحية باحلر�س
تتمة �ص8,7,6
		
الوطني ...

خادم احلرمني ال�شريفني يهنئ الفريق الطبي

ا�ستقرار حالة التو�أم املغربي مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
اطم�أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز على �سالمة التو�أم
ال�سيامي املغربي بعد �أن اكتملت بنجاح
كل مراحل عملية ف�صلهما الـ  14التي
�أجريت �صباح ال�سبت  27جمادى الآخرة
(املوافق  20يونيو 2009م) مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني،
وات�صل ـ حفظه اهلل ـ مهن ًئا �أع�ضاء الفريق
الطبي واجلراحي ووالدي التو�أم على
جناح العملية متمنيًا للطفلتني التمتع
بحياة طويلة و�سعيدة مب�شيئة اهلل
تعاىل ،كما تلقى الفريق تهنئة وتربيكات
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد و�صاحب
ال�سمو امللكي النائب الثاين و�سمو نائب
رئي�س احلر�س الوطني و�سمو �أمري منطقة
الريا�ض و�سمو نائب رئي�س احلر�س

الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية.
وا�ستقرت حالة التو�أم املغربي (�سعيدة
وعزيزة) الآن ورفعت عنهما �أجهزة
التنف�س ال�صناعي مب�ساعدة فريق
العناية املركزة ،و�أزيلت كذلك جميع
الق�ساطر الطبية و�أ�صبحتا تتنف�سان
ب�شكل طبيعي ،وبد�أتا تتفاعالن مع الأهل
ومع الفريق الطبي يف العناية املركزة
للأطفال ،ورفعت املمر�ضات (�سعيدة)
�إىل والدتها التي احت�ضنتها مما يعطي
م�ؤ�شر جيد على مدى التفاعل والتح�سن
يف حالة التو�أم .
وقال رئي�س الفريق الطبي معايل الدكتور
عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة وزير
ال�صحة �إن كافة امل�ؤ�شرات احليوية لدى
الطفلتني طبيعية ،و�أوقفت عنهما امل�ضادات

اجلامعة ت�شارك يف حفل تخريج �ألف
مبتعث بالواليات املتحدة
ت�شارك اجلامعة يف االحتفال الذي تقيمه امللحقية الثقافية بال�سفارة ال�سعودية
بالواليات املتحدة الأمريكية حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد
العنقري و�سفري ال�سعودية لدى وا�شنطن الأ�ستاذ عادل اجلبري يومي العا�شر
واحلادي ع�شر من �شهر رجب املقبل 1430هـ املوافق الثالث والرابع من �شهر يوليو
2009م لتكرمي �أكرث من �ألف مبتعث من طالب الدفعة الثانية خلريجي برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي.وميثل اجلامعة
وال�ش�ؤون ال�صحية ومركز الأبحاث يف هذا احلفل الدكتور �إبراهيم العلوان العميد
امل�شارك بال�شئون الأكادميية بكلية الطب والدكتور حنان بلخي الأ�ستاذ امل�ساعد
بكلية الطب وا�ست�شارية طب �أطفال و�أمرا�ض معدية .هذا وقد وجهت امللحقية
الدعوة �إىل �أكرث من  200جامعة �أمريكية من منطقة وا�شنطن وخارجها و�إىل عدد
من ال�شخ�صيات الأمريكية البارزة حل�ضور هذا التكرمي .الذي يقام بفندق ماريوت
كري�ستال �سيتي يف منطقة وا�شنطن العا�صمة (والية فرجينيا).
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احليوية ،وال
توجد حاليا
�أي م�ضاعفات
�أو التهــــــابات
للجروح ،وبد�أت
الطفلتان يف
التغذية عن
طريق التغذية
الطبيعية.
وتابع معاليه
مو�ضحً ا �أن العملية ا�ستمرت حوايل
� 13ساعــــة تقريبًا وكانت معقدة نظ ًرا
ال�شرتاك التــــو�أم يف الكبد والبنكريا�س
وقنوات الكبـــد وجزء من الإثناع�شر
واجلزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة
مع عدم اكتمــــال جدار البطن ،ولكن

ب�أمر ملكي كرمي

نائبا لرئي�س
�سمو الأمري متعب بن عبد الله ً
احلر�س الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية
جدة ـ وا�س
�صدر يوم الأحد املا�ضي28
جمادى الآخرة 1430هـ
(املوافق  21يونيو 2009م
�أمر ملكي كريــــم يق�ضـــي
بتعيني �صاحب ال�سمـــــو
امللكي الأمري متعــب بن
عبد اهلل بن عبد العزيز نائباً
لرئي�س احلر�س الوطني
لل�ش�ؤون التنفيذية مبرتبة
وزير .و�أعرب �سمو الأمري
متعب عن اعتزازه بهذه
الثقة امللكية الكرمية داعياً
اهلل جل وعال �أن يكون �أه ًال
لها وعند ح�سن ظن القيادة
احلكيمة و�أن يعينه يف �أداء م�س�ؤلياته خدم ًة لهذه امل�ؤ�س�سة العمالقة وللوطن
واملواطنني عموماً .واملدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطنــــي
ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ومن�سوبو املنظومــة
ال�صحـيـــة كافــــة يتقدمون �إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد العزيز
ب�أخلـــ�ص التهــــاين و�أ�صدقهـــــا على هذه الثقة امللكية الكرمية التي هو �أه ٌل لها
ويتمنون له كــل التوفيـــــق يف �إحـــــداث مزيد من حتديث وتطوير هذه امل�ؤ�س�سة
العمالقة التي �أ�ضحت منارة �إقليميــــــة ومرجعية عاملية يف كل جماالت تخ�ص�صاتها
الع�سكرية والطبية والأكادميية والبحثية.

ال�ش�ؤون ال�صحية ت�ضع اخلطط اخلم�سية
ال�سرتاتيجيتها الع�شرينية

بتوفيق اهلل وعنايته ثم بدعم وت�شجيع
ومتابعة خادم احلرمني ال�شريفني اكتملت
كل املراحل بنجاح تام لت�ضيف �إجنا ًزا
جديدًا يف �سجل اململكـــة الإن�ساين ،وقد
نقلت الطفلتان لأول مرة �إىل ق�سم العناية
املركزة يف �سريرين منف�صلني.

جمل�س اخلدمات ال�صحية يبحث ت�شكيل
جلنة وطنية للرعاية املنزلية
بحث جمل�س اخلدمات ال�صحية يف اجتماعه
الرابع والأربعني الذي عقد مبقره م�ؤخ ًرا
برئا�سة معايل وزير ال�صحة الدكتور عبد
اهلل بن عبد العزيز الربيعة وبح�ضور
جميع ممثلي القطاعات ال�صحية احلكومية
واخلا�صة ت�شكيل اللجنة الوطنية للرعاية
ال�صحية املنزلية ،وان�ضمام امل�ؤ�س�سة
اخلريية للرعاية ال�صحية املنزلية �إليها،
وا�ستمرار عالج املواطنني باخلارج بعد
انق�ضاء مدة العالج املحددة.
هذا وقد ناق�ش الأع�ضاء عددًا من
املو�ضوعات املهمة التي تتعلق بتقدمي
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خدمات �سهلة ومتكاملة للمواطنني مثل
توفري �أ�ســــرة الطوارئ والتنومي يف
املرافق ال�صحية املتـــعددة ،بالإ�ضافة
�إىل العالج املركز م�ؤكدين على �أهميـــة
التن�سيق بني اجلهات ال�صحيـــة يف
جمال ال�سالمة الدوائية عن طريق
املركز ال�سعودي لل�سالمة الدوائية
حتت مظلة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني وحتقيق �أهدافه يف التعرف
على الأخطاء الدوائية ،ورفع م�ستوى
الأمان وال�سالمة عند و�صف و�صرف
وا�ستعمال الدواء.

�شرعت ال�ش�ؤون ال�صحية يف �إعداد اخلطة
اخلم�سية املنبثقة من اخلطة اال�سرتاتيجية
لل�سنوات الع�شرين القادمة حيث يتوىل
الآن فريق من الإدارة العامة للإح�صاء
والتخطيط العمل على �إعداد اخلطط
اخلم�سية لكافة القطاعات وو�ضع �آليات
التنفيذ واملتابعة وذلك بالتعاون مع كافة
قطاعات املنظومة ال�صحية.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) معايل
املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي وقال �إن املرحلة القادمة
تع ُّد امتدادًا مل�سرية ال�ش�ؤون ال�صحية
وتطورها خالل الأعوام اخلم�س والع�شرين
املا�ضية ،وهي تنطلق يف ذلك من ر�سالتها
املنوطة بها يف تقدمي �أعلى م�ستويات
الرعاية ال�صحية ملن�سوبي احلر�س الوطني
وذويهم.و�أ�ضاف معاليه مو�ضحً ا �أن
املرحلة القادمة �سوف ت�شهد تو�سعاً يف
اخلدمات ال�صحية من خالل �إن�شاء عدد من
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية مبا ي�ضمن
توفري اخلدمات ال�صحية يف مناطق اململكة،
ورفع م�ستوى هذه اخلدمات للو�صول بها
�إىل �أعلى م�ستويات اجلودة ،وي�صاحب
ذلك تو�سعًا يف التعليم اجلامعي ومراكز
الأبحاث �إىل جانب ما تت�ضمنه اخلطة
اال�سرتاتيجية من برامج تتعلق بزيادة
ال�سعة يف قبول الطالب ،واالبتعاث وزيادة
املنح يف الأبحاث الطبية.

و �أ�شار معايل الدكتور القناوي �إىل �أن
م�شاريع اخلطة اال�سرتاتيجية وبراجمها
تتطلب تطوير كافة �إجراءات العمل
وت�أكيد العمل امل�ؤ�س�ساتي مبا يتفق مع
متطلبات التو�سع الكمي والنوعي يف
اخلدمات ال�صحية وتفعيل توجيه املوارد
مبا يحقق �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية،
ومن هذا املنطلق تعمل �إدارة الإح�صاء
والتخطيط بالتن�سيق مع الإدارات على
تطوير �آليات العمل ،واملتابعة ،وو�ضع
امل�ؤ�شرات العملية لقيا�س م�ستوى حتقيق
�أهداف اخلطة.
ومن جانبه �أكد �سعادة الأ�ستاذ يو�سف
القبالن مدير الإدارة العامة للإح�صاء
والتخطيط �أن �إدارة الإح�صاء والتخطيط
توا�صل الإعداد لتنظيم لقاء علمي يهدف
�إىل تعزيز ثقافة التخطيط اال�سرتاتيجي
يف املجال ال�صحي ،والتعرف على �أحدث
التوجهات والتجارب يف هذا املجال مبا
يف ذلك تطوير نظام الإح�صاء وحتليل
البيانات .
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على اخل�شم

امل�شاركة يف فعاليات يوم اخلريجة والوظيفة الثالث

ا لإجـــــــــازة

�أمل ال�شيحة � -إدارة التوظيف املحلي
حتت رعاية �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت عبد
اهلل بن عبد العزيز� ،أقيمت فعاليات يوم اخلريجة واملهنة يف
معهد الإدارة الفرع الن�سائي يومي ال�سبت والأحد املوافق
 1430/6/21-20هـ..
وقد �شاركت �إدارات خدمات التوظيف مبدينة امللك عبد
العزيز الطبية وخدمات التوظيف بجامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية ومركز امللك عبد اهلل العاملي
للأبحاث يف هذه الفعاليات.ومت ت�سويق الفر�ص الوظيفية و
�إبراز متيز بيئة العمل بال�شئون ال�صحية للحر�س الوطني
وجامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية و ومركز امللك عبد
اهلل العاملي للأبحاث للزائرات.
هذا وقد ح�ضر احلدث قرابة الأربع مائة زائر ومت ا�ستقطاب
ماال يقل عن ثالث مائة خريجة و احل�صول على معلوماتهم الالزمة ليتم جدولتهم الختبار اللغة الإجنليزية ومقابلتهم ليتم
تر�شيحهم للوظائف ال�شاغرة وقد �شارك يف هذه الفعاليات العديد من اجلهات و حظي ركن ال�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني
ب�إقبال كبري من الزوار واخلريجني و القت �أن�شطته ا�ستح�سان اجلميع.

د .حممد عبداهلل اخلازم
الإجازة على الأبواب وبع�ض طالبنا ال
يدري ماذا يفعل خاللها .وبعد عام مليء
باملثابرة ال �أريد توجيه ن�صائح لهم.
�أتوج�س �أن يتهموين بال ُبعد عن عاملهم.
رغم ذلك� ،أ�ضع اقرتاحات ب�سيطة� ،أرجو
�أن تكون مفيدة.
1 .1ا�ستمتعوا بهواياتكم املف�ضلة،
فهي فر�صة لتجريب هواية �أو
هوايات جديدة .فمثال ،رمبا
تكون فر�صة لاللتحاق ب�أحد مراكز
اللياقة ال�ستعادة اللياقة بعد
ق�ضاء�أوقات كثرية يف الدرا�سة
والبعد عن ممار�سة الريا�ضة .ال
ين�سى الطالب ب�أنه �سيكون طبيباً �أو
معاجلاً �أو ممر�ضاً ين�صح مر�ضاه
م�ستقب ًال ب�إحدى مقومات ال�صحة
وهي احلركة وممار�سة الريا�ضة
والتمارين .لينف�ض الك�سل عن
كاهله ،وال يرتدد ،فلي�س جميع
الريا�ضات تتطلب موهبة .هناك
كثري من الن�شاطات التي ميكن
لل�شخ�ص ممار�ستها وتعلمها حتى يف
�سن مت�أخر؛ بل �إن حماولة مزج ذلك
بربنامج �صحي متكامل �سيمنحه
�شعور ًا بقدرته على التحكم يف
دوافعه ال�شخ�صية والتخل�ص من
عاداته ال�سيئة و�إثبات جدارته
ب�أنه �سيكون ممار�ساً �صحياً يقدم
منوذجا ً ملا يب�شر به النا�س ب�صفة
عامة واملر�ضى ب�صفة خا�صة.
�2 .2أوجد عم ًال م�ؤقتاً يف فرتة ال�صيف.
قد ال يتوفر ذلك ب�سهولة ،لكنه
�سيكون مفيداً لو ا�ستطعت احل�صول
عليه ،ملا ي�ضيفه لك من خربات
ومهارات .ال ت�صر على عمل يف
تخ�ص�صك �أو جمالك ال�صحي �أو
ذو راتب عايل .بل اقرتح �أن تبحث
عن عمل ،حتى ولو كان على �سبيل
التطوع.
3 .3البحث عن مغامرة خمتلفة .ف�إذا
كانت القدرات املالية ال ت�ساعد
على ال�سفر ملناطق �سياحية عاملية،
فجرب القيام برحلة داخلية �إىل
�أطراف اململكة .بال�سيارةو ال�سكن
يف �شقة �أو يف بيوت ال�شباب غري
املكلفة.
4 .4تكوين جمموعة من الزمالء املهتمني
بهواية معينة لتكون املحفز للخروج
من رتابة الفردية يف الإجازة .على
�سبيل املثال للمهتمني بالقراءة
ميكن تكوين جمموعة قراءة،
وللمهتمني بالفن الت�شكيلي تكوين
جمموعة ت�شكيلية ،وللمهتمني
بعامل التطوع ت�شكيل جمموعة
تطوعية وهكذا.
ال تق�ض الفراغ يف الفراغ .و حذار �أن
ت�ستهلك وقتك وطاقاتك يف �أمور تعود
بال�ضرر عليك.
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اعتماد برنامج لزراعة الكلى بجدة
جدة ـ عبدالرحمن عربي املغربي
اع ُتمد حديثاً برنامج زراعة الكلى مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة وبد�أ العمل فيه على الفور وذلك يف �إطار حر�ص ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني على تطوير وتو�سيع برامج زراعة الأع�ضاء مبا فيها زراعة الكلى و�إن�شائها يف �صروحها الطبية
مبختلف �أنحاء اململكة.ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور �سليمان كر�سوع رئي�س اللجنة املنظمة للندوة الطبية العاملية عن
“الأمرا�ض املعدية يف زراعة الكلى” وا�ست�شاري ورئي�س الق�سم عقب اختتام هذه الندوة التي نظمها ق�سم الأمرا�ض املعدية
وق�سم �أمرا�ض الكلى مبدينة امللك عبد العزيز الطبية للحر�س الوطني بجدة بفندق الإنرتكونتيننتال ،وقال �إن مر�ضى الق�صور
الكلوي املزمن يف ازدياد َّ
مطرد نتيجة الرتفاع الإ�صابة مبر�ض ال�سكر وارتفاع �ضغط الدم وهما من الأمرا�ض الرئي�سية امل�سببة
للق�صور الكلوي املزمن ،ونتيجة لق�صور �إمكانية توفري خدمات الديلزة لهم على امل�ستوى العاملي لتكلفتها العالية؛ ف�إن من
ال�ضروري توفري زراعة الكلى لكثري منهم ،لذا حر�صت ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني على �إن�شاء برامج زراعة الأع�ضاء
مبا فيها زراعة الكلى ب�صروحها الطبية يف �أنحاء اململكة
و�شاركت يف هذا التجمع الطبي جمموعة من الأطباء املتخ�ص�صني واخلرباء يف هذا املجال من داخل اململكة وخارجها من الواليات
املتحدة الأمريكية و�سوي�سرا ناق�شوا خاللها العديد من املوا�ضيع املتعلقة بالأمرا�ض املعدية يف زراعة الكلى ،وجمع اجلهود
املختلفة للو�صول �إىل رعاية �صحية �أف�ضل.
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اختتام الندوة العاملية
للرعاية التلطيفية
�أختتمت « الندوة
العاملية التوعوية
الأوىل للرعايــــــة
التلطيفية »  ,والتي
نظمها ق�سم الرعاية
التلطيفية مبركز
الأمرية نورة بنت
عبد الرحمن الفي�صل
للأورام مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية
بجدة  ,و�شارك فيها
نخبة من الأطباء املتخ�ص�صني واخلرباء يف هذا املجال من داخل اململكة وخارجها
ملناق�شة العديد من املوا�ضيع ذات العالقة بالرعاية التلطيفية وجمع اجلهود املختلفة
للو�صول �إىل رعاية �صحية �أف�ضل  ,وبدء احلفل الذي �أفتتحه وكيل جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية للدرا�سات العليا الأ�ستاذ الدكتور /را�شد الرا�شد
بالقر�آن الكرمي  ,ثم القت رئي�سة اللجنة العلمية ا�ست�شاري الرعاية التلطيفية مبركز
الأمرية نورة للأورام الدكتورة  /اريج مطر كلمة �أ�شارت فيها �إىل �أن هذه الفعاليات
لكافة �أفراد املجتمع  ,كما تطرقت �إىل حاجة املجتمع �إىل الرعاية التلطيفية ومدى
ت�أثريها على املر�ضى وعوائلهم  ,بعد ذلك �ألقى مدير مركز الأمرية نورة للأورام
الدكتور  /عبد الوهاب انديجاين كلمة �أو�ضح فيها ان الرعاية التلطيفية والتى هي
حمور ندوتنا هي الرعاية املتكاملة و ال�شاملة املقدمة للأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أمرا�ض مزمنة و م�ستع�صية و عائالتهم من قبل فريق طبي متخ�ص�ص .و يرتكز طب
الرعاية التلطيفية على حق املر�ضى و عائالتهم يف معرفة املر�ض و مراحل تطوره و
حق املري�ض يف حت�سني نوعية حياته  ,كما �أن الإح�صائيات املتوفرة ،فقد قام ق�سم
الرعاية التلطيفية مبركز الأمرية نوره بنت عبد الرحمن للأورام لل�سنتني املا�ضية
برعاية تقريبًا  800-700حاله جديدة �سنويا حموله من �أق�سام خمتلفة مبدينه
امللك عبد العزيز الطبية بجده ،متت و تتم متابعتهم من خالل الأق�سام الداخلية
بامل�ست�شفى ،العيادات اخلارجية ،و برنامج الرعاية ال�صحية املنزلية التابعة
للم�ست�شفى  ,ثم حتدث مدير ال�ش�ؤون الأكادميية الدكتور  /من�صور القر�شي عن
ا�ست�ضافة مدينة امللك عبد العزيز الطبية بجده لهذه الندوة هو لتزويد الأطباء
ب�أحدث املعلومات اجلديدة يف هذا املجال بهدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات ال�صحية
املقدمة للمر�ضى .

طالبات االمتياز يف مواقع التدريب
ا�ست�ضافت كلية التمري�ض بالأح�ساء ور�شة العمل حول تنظيم توزيع الطالبات
املتدربات وطالبات االمتياز يف مواقع التدريب ال�سريري باملن�ش�آت ال�صحية التابعة
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني يومي  12و  13مايو مب�شاركة عميد الكلية
ووكيلة الكلية بالأح�ساء وعميدات كليات التمري�ض بالريا�ض وجدة ووكيالت
الكليات بالإ�ضافة �إىل رئي�سات ق�سم التمري�ض وبع�ض ع�ضوات هيئة التدري�س يف
كليات التمري�ض .
ذكر ذلك لـ« نب�ض اجلامعة» الأ�ستاذ الدكتور عبدللطيف الفرائ�ضي عميد الكلية
وقال لقد خرجت اجتماعات ور�شة العمل بنتائج �إيجابية م�شجعة �ست�ساهم يف
تطوير عملية التدريب وتنظيمها مبا يحقق الفائدة الق�صوى للمتدربات وبامل�ستوى
العايل املطلوب .كان ملن�سوبات كلية التمري�ض بالأح�ساء من الإداريات دور متميز
يف التنظيم لهذا االجتماع واالحتفاء بال�ضيفات وا�ست�ضافتهن يف مبنى الكلية مما
كان له الأثر البارز يف جناح االجتماعات.
كما �شاركت من�سوبات وطالبات الكلية يف فعاليات يوم التوعية لأمرا�ض الكلى والذي
عقد يف نادي ال�ضباط باحلر�س الوطني بالأح�ساء يوم الثالثاء  5مايو حيث مت
خاللها قيا�س امل�ؤ�شرات احليوية ون�سبة ال�سكر يف الدم من قبل متخ�ص�صني و�إلقاء
حما�ضرات حول الوقاية والعالج لأمرا�ض الكلى املزمنة والوقاية والعالج ملر�ض
ال�سكر و�أنواع غ�سيل الكلى وزراعة الكلى وكذلك �أهمية عالج ارتفاع �ضغط الدم
واال�ستماع �إىل بع�ض التجارب ال�شخ�صية.
و �شاركنا �أي�ضاً يف فعاليات حملة التوعية « نعم للحياة ال لل�سرطان» والتي مت
افتتاحها بح�ضور �سعادة مدير ال�ش�ؤون ال�صحية بالأح�ساء وعدد من مد راء
امل�ست�شفيات ومديري القطاعات مبجمع العثيم بالأح�ساء يومي  6و  7مايو 2009
م والتي �شهدت ح�ضورا كثيفا مت خاللها تخ�صي�ص ركن خا�ص بالكلية بهدف
توعية الن�ساء لأهمية الك�شف املبكر ملر�ض �سرطان الثدي حيث �ضم هذا الركن
عدة حماور �أهمها� :س�ؤال وجواب ،ن�شرات وكتيبات توعية � ،أقالم مهداة حتوي
�شريطا يو�ضح طريقة الفح�ص الذاتي ل�سرطان الثدي وكذلك عر�ض �شريط للتوعية
حول هذا املو�ضوع.
و �شاركت كلية التمري�ض وطالباتها بالأح�ساء بالتعاون مع ق�سم خدمات التمري�ض
مب�ست�شفى احلر�س الوطني باالحتفال بيوم التمري�ض العاملي يف النادي االجتماعي
مب�ست�شفى امللك عبدا لعزيز للحر�س الوطني يوم  12مايو 2009م حيث ت�ضمن ركن
الكلية عر�ضا عن الكلية يو�ضح الر�ؤية امل�ستقبلية جلامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية  ،كتيبات تعريفية عن الكلية واجلامعة  ،عر�ض لر�سومات تعرب
عن هذا اليوم من �إبداع طالبات الكلية وكذلك توزيع بع�ض الهدايا على الطالبات
الفائزات يف امل�سابقات التي �أقيمت خالل تلك املنا�سبة.
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� 18ألف ًا يتربعون بدما ّئم

دمية احلربي  -مركز التربع بالدم
احتفل موظفي مركز التربع بالدم يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية يوم االحد املوافق
 14يونيو  2009باليوم العاملي للمتربعني بالدم .و يف هذه املنا�سبة مت تكرمي املتربعني
املنتظمني بالدم و زوار املركز بتقدمي �شهادات �شكر و تقدير و هدايا رمزية
كما ن�سق برنامج حمالت التربع بالدم حملة ن�سائية يف مدار�س اململكة يومي ال�سبت
و الأحد  13و  14يونيو  2009و مت خاللها توزيع �شهادات و هدايا رمزية للمتربعات
بالدم  .ويذكر ان عدد املتربعني بالدم باملدينة الطبية قد و�صل خالل ال�سنة املا�ضية
( )2008اىل اكرث من  18الف متربع .

ممثلو الإح�صاء والتخطيط
يعقدون �أول اجتماع لهم
التقى ممثلو الإدارات املختلفة يف ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني للإح�صاء
والتخطيط على م�ستوى مناطق اململكة مع نظرائهم يف الإدارة العامة للإح�صاء
والتخطيط بالريا�ض يف اجتماعهم الأول الذي عقد �صباح الأحد الثامن من �شهر
جمادى الأوىل املن�صرم 1430هـ ،وافتتح وقائع اللقاء الأ�ستاذ يو�سف القبالن مدير
الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط وم�ست�شار اللوائح والأنظمة مرحبًا باحل�ضور
ومع ِّر ًفا بالطاقم الإداري.
ً
وبعد ذلك قدم الأ�ستاذ فهد الغبيني مدير ق�سم التخطيط واتخاذ القرار عر�ضا ا�ستهدف
�إلقاء ال�ضوء على اخلطة الإ�سرتاتيجية للمنظومة ال�صحية للأعوام الع�شرين
القادمة ،والإ�سهام يف التعريف مبا يقوم به فريق التخطيط يف املرحلة احلالية من
�إجراءات واجتماعات مع الإدارات املختلفة لالنتقال �إىل املرحلة التنفيذية للخطة
اال�سرتاتيجية ..ثم فتح املجال للمداخالت والأ�سئلة املطروحة حول كيفية تفعيل
اخلطة لتنفيذها وحتقيقها على �أر�ض الواقع.
وملا للتخطيط من �أهمية يف ر�سم الت�صور امل�ستقبلي ملن�ش�أة �صحية ما ,ف�إن جتاوب
احل�ضور وتفاعلهم كان م�ؤثر ًا وملمو�ساً يف �إ�ضافة املزيد من االقرتاحات والر�ؤى
التي من �ش�أنها �أن تدعم اخلطة الإ�سرتاتيجية املعدة للتطبيق على مدى الع�شرين
عاما القادمة ب�إذن اهلل.
ً
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قطاع املراجعة الداخلية ممثال بالإدارة العامة للإح�صاء
والتخطيط �سوف تقيم لقا ًء علميا حول التخطيط الإ�سرتاتيجي يف املجال ال�صحي
حيث يتم حالياً التن�سيق مع متحدثني متخ�ص�صني يف جمال التخطيط الإ�سرتاتيجي
ال�صحي لهذا الغر�ض يعقبه ور�شة عمل ملمثلي الإدارات بهدف �إلقاء ال�ضوء على
مراحل تنفيذ الإ�سرتاتيجية ومتطلبات التنفيذ و�آلياته.

ر�ؤية اجلامعة امل�ستقبلية
يف يوم التمري�ض

نظمت كلية التمري�ض بفرع اجلامعة
بالأح�ساء ركنا خا�صا �ضمن �أن�شطة
االحتفال بيوم التمري�ض العاملي الذي
�أقيم بالنادي االجتماعي مب�ست�شفى امللك
عبد العزيز للحر�س الوطني يوم  12مايو
2009م و�شاركت الكلية وطالباتها يف
هذا االحتفال بالتعاون مع ق�سم خدمات
التمري�ض مب�ست�شفى امللك عبدالعزيز
باحلر�س الوطني.
وقال عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور عبد
اللطيف الفرائ�ضي �إن الكلية قدمت من
خالل هذا الركن عر�ضا يو�ضح الر�ؤية
امل�ستقبلية جلامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية.
و�أ�ضاف :لقد وزعت الكلية كتيبات
تعريفية عنها وعن اجلامعة ،وعر�ضت
كذلك يف هذا الركن ر�سومات من �إبداع
طالباتها تعرب عن هذا اليوم.و وزعت
هدايا على الطالبات الفائزات .

متري�ض جدة يف
م�ؤمترات دولية
�شاركت كلية التمري�ض بجدة ممثلة
للجامعة يف ثالثة م�ؤمترات دولية هي:
امل�ؤمتر الدويل للإعاقة والت�أهيل الذي
�أقيم يف �شهر مار�س املا�ضي بالريا�ض
حتت رعاية مركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإعاقة وامل�ؤمتر ال�سنوي الثالث
والثالثني لأبحاث التمري�ض مبدينة
ميان بول�س الأمريكية وامل�ؤمتر العاملي
التا�سع لتمري�ض الأ�سرة الذي انعقد يف
الفرتة من  5 -2يونيو 2009م مبدينة
ريكجافيك ب�آي�سالندا.

ال�صبان يف
احلادية ع�شرة

�إن�شاء اجلمعية ال�سعودية
له�شا�شة العظام

يتلقى املهند�س نايف عو�ض ال�صبان
مدير �إدارة املرافـــق وال�صيانة بال�ش�ؤون
ال�صحية باحلــــر�س الوطني بالقطــــاع
الغربي هذه الأيام التهاين مبنا�سبـــة ترقيته
�إىل املرتبة احلادية ع�شرة ،واملهند�س
�صبان حا�صل على درجة املاج�ستري يف
الهند�سة املدنية من جامعة امللك عبد
العزيز بجده ،وهو من الكفاءات الوطنية
امل�ؤهلة يف جمال الهند�سة املدنية...
تهانينا للمهند�س ال�صبان مع �أمنياتنا
مبزيد من الرتقي.

ت�أ�س�ست حديثاً اجلمعية ال�سعودية له�شا�شة العظام وت�شكل جمل�س �إدارتها برئا�سة
الأ�ستاذ الدكتور ريا�ض عبا�س �سليمان �أ�ستاذ �أمرا�ض الغدد ال�صماء بجامعة امللك
�سعود والدكتور حممد ال�شاكر من م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي نائبًا للرئي�س
والدكتور يو�سف ال�صالح الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية �أمي ًنا عامًا ،و�ضم املجل�س متخ�ص�صني من مناطق خمتلفة
باململكة ممن لهم �إ�سهامات واهتمامات مبر�ض ه�شا�شة العظام.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور يو�سف ال�صالح وقال �إن هذه اجلمعية ُتعنى
مبر�ض ه�شا�شة العظام و�أمرا�ض العظام ذات العالقة وتتلخ�ص �أهدافها يف :تنمية
الفكر العلمي يف جمال مر�ض ه�شا�شة العظام والعمل على تطويره وتن�شيطه ،حتقيق
التوا�صل العلمي بني �أع�ضائها ،تقدمي امل�شورة العلمية يف جمال التخ�ص�ص ،تطوير
الأداء العلمي واملهني لأع�ضائها ،تي�سري تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية يف
جمال اهتماماتها بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية داخل اململكة وخارجها ،ن�شر
الوعي ال�صحي بهذا املر�ض.وتابع مو�ضحً ا �أن اجلمعية �ستعمل على حتقيق �أهدافها
من خالل :ت�شجيع �إجراء البحوث واال�ست�شارات العلمية ،ت�أليف وترجمة الكتب
العلمية يف جمال اهتمامها وما يت�صل بها من جماالت �أخرى� ،إجراء درا�سات علمية
لتطوير جوانب املمار�سة التطبيقية ،عقد الندوات واحللقات الدرا�سية والدورات
و�إ�صدار درا�سات ون�شرات ودوريات علمية تت�صل مبجاالت اهتمامها ،امل�شاركة
يف املعار�ض املحلية والدولية ،دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للم�شاركة يف
ن�شاطاتها ،تنظيم رحالت علمية لأع�ضائها وم�سابقات يف جمال تخ�ص�صها.
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�إن�شاء بنك حيوي مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
يجري الآن يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية الإعداد والتخ�ضري لت�أ�سي�س بنك حيوي �ضخم جمهز ب�أحدث التقنيات وذلك يهدف
رفع وحت�سني نوعية العناية الطبية ،ويتميز هذا امل�شروع عن غريه من امل�شاريع الأخرى املماثلة يف العامل بقدرته على تلبية
احلاجة �إىل �إجراء درا�سات و�أبحاث كثرية ت�شمل جمموعة من الأمرا�ض بجانب درا�سة البيئة اجلينية والأمرا�ض ال�شائعة
مثل ه�شا�شة العظام والأوعية والأورام والإ�ضطرابات املر�ضية واحل�سا�سية والأمرا�ض املعدية ولي�س مر�ضا وحيدا كما هو
احلال يف البنوك ال�صغرية وذات القدرة املحدودة على جتميع ودرا�سة العينات.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حممد اجلمعة مدير مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية وقال �إن من املتوقع �أن
ي�شجع هذا امل�شروع على التربع بعينات لهذا الغر�ض وعلى ن�شر الوعي فيما يتعلق بالفوائد املحتملة لدرا�سة العينات احليوية،
حيث تقوم فكرة �إن�شاء البنوك احليوية على اعتقاد طبي مفاده �أن هناك عالقة قوية بني العوامل اجلينية والبيئية والأمرا�ض.
و�أ�ضاف :ويرمي امل�شروع � ً
أي�ضا �إىل امل�ساعدة على تبني �أف�ضل املمار�سات الطبية ال�سريرية ومعرفة ن�سب امل�شاكل ال�صحية
يف املجموعات ال�سكانية امل�شاركة فيه ،ومن ثم فهم التاريخ الطبيعي وعوامل خطورة الأمرا�ض مبا فيها التداخالت اجلينية
البيئية ،لت�سريع االكت�شافات احلديثة مبا يتعلق بالو�سائل الت�شخي�صية �أو العالجية.

�شهادة جودة دولية لق�سم املختربات بالأح�ساء
الأح�ساء – قا�سم العنزي
ح�صل م�ست�شفى امللك عبد العزيز
للحر�س الوطني يف الأح�ساء م�ؤخ ًرا
على �شهادة اجلودة النوعية الرفيعة
من الكلية الأمريكية لعلم الأمرا�ض
ق�سم املختربات لي�صبح امل�ست�شفى �أول
من يحقق هذا االمتياز على م�ستوى
م�ست�شفيات الأح�ساء ،والثالث يف منظومة
ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني،
لي�صبح بذلك مرجعاً قوياً يف ت�شخي�ص
الأمرا�ض ب�شكل دقيق ما ي�ساعد على
الو�صول للعالج بنجاح.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) املدير
الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باالح�ساء الدكتور �أحمد عبد الرحمن
العرفج ،وقال :يعترب ق�سم املختربات
يف م�ست�شفى امللك عبد العزيز من �أوائل
امل�ست�شفيات يف العامل التي ح�صلت على
درجة التميز من �أول زيارة تقييم قامت
بها الكلية الأمريكية لعلم الأمرا�ض ،وهو
�إجناز كبري للوطن ،وم�شاركتنا الدائمة
يف هذه التقييمات العاملية هدفها الرئي�س
�ضمان اجلودة النوعية ،و�إعطاء الثقة
التامة مب�ستوى الكفاءة يف تقدمي اجلودة
والرعاية ال�صحية ،الأمر الذي تطلب
توفري الكفاءات الب�شرية والتقنيات

احلديثة التي توفر الدقة الكبرية يف
النتائج.و�أ�شار �إىل �أن عمل املخترب يتجاوز
الت�شخي�ص لي�صل �إىل حتديد مدى تقدم
املر�ض ،وحتديد احلالة التي و�صل �إليها،
و�إعطاء معلومات هامة ت�ساهم يف العالج،
ليكون املخترب مرجعاً جلميع املختربات
الأخرى الإقليمية ،منوهًا �إىل �أن امل�ست�شفى
ي�ستقبل حاالت من خمتلف مناطق اململكة
ودول اخلليج ،والدول العربية لإجراء
الفحو�صات املخربية الدقيقة ،ون�سبة
الزيادة يف مراجعي ق�سم املختربات
جتاوز  80يف املئة ،و�سنوياً يتجاوز
عدد الفحو�صات لدى ق�سم املختربات
 4مليون فح�ص».وتابع مو�ضحً ا �أن
املخترب ي�سعى ب�شكل م�ستمر �إىل تطوير
وحتديث ما يقدمه من خدمات ب�إ�ضافة
�آخر ما تو�صل غليه العلم احلديث من
�أجهزة ومعدات تقنية متميزة ،من �أجل
دقة النتائج و�سرعة احل�صول عليها،
�إىل جانب �إ�ضافة املزيد من الفحو�صات
احلديثة للم�ساهمة يف تطوير العالج� ،إىل
جانب ا�ستفادتنا من اخلربات الب�شرية
املتعلمة واخلبرية».من جانبها �أكدت
مديرة الق�سم الدكتورة ناديا الهوا�شم �أن
املخترب يهدف �إىل �أن يكون منوذجياً على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط من حيث دقة

النتائج واخلدمات التي يقدمها� ،إىل جانب
تطوير الكفاءات الب�شرية مبا يتما�شى
مع التوجيهات اال�سرتاتيجية للقطاع
ال�صحي يف احلر�س الوطني ،وقد «ح�صلنا
على هذه ال�شهادة يف اجلودة النوعية
يف كفاءة الفحو�صات ومدى اعتبارها
�إذ �أنها ال تقبل اجلدل ،واملخترب كما هو
معلوم من �أعقد الأق�سام �إذ يحوي �أكرث
من � 10أق�سام وكل ق�سم له خ�صو�صيته
العلمية ،وما مت حتقيقه لي�س له عالقة
بالأجهزة املتطورة التي ن�ستخدمها بل
باملجهود الب�شري املبذول داخل الق�سم.
يهدف برنامج اعتماد املختربات التابع
للكلية الأمريكية لعلم الأمرا�ض يف
حت�سني �سالمة املر�ضى ،من خالل العمل
على تقدمي جودة اخلدمات املرتبطة
بعلم الأمرا�ض واملختربات ،والتثقيف
وحتديد املعايري و�ضمان وفاء املختربات
باملتطلبات التنظيمية �أو جتاوزها لتلك
املتطلبات ،وعند ا�ستكمال عملية الفح�ص
بنجاح ،يتم منح املخترب �شهادة اعتماد
من الكلية الأمريكية لأخ�صائيي علم
الأمرا�ض ،وبذلك ي�صبح املخترب جزء ًا
من جمموعة من املختربات املتميزة حول
العامل ،تفي مبعايري التفوق واالمتياز
على �أعلى م�ستوى.

يوم الربو بالأح�ساء
امل�شرف العام :

�أ.د .يو�سف العي�سى

م�ست�شارو التحرير :

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

�أقامت ال�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س
الوطني يف القطاــــــع ال�شرقي ،يوماً
توعوياً حول مر�ض الربو ،وذلك يف وحدة
الرعاية ال�صحية الأولية ،و�أقامت بهذه
املنا�سبة معر�ضاً خ�ص�ص لطالب مدار�س
البنني والبنات والعائالت ،وح�ضره
�أكرث من � 350شخ�صاً على مدى يومني
خ�ص�ص اليوم الأول فيها للرجــــال
والثاين للإناث ،ومب�شاركـــــة من وزارة
ال�صحة ممثلة يف ال�ش�ؤون ال�صحية يف
املنطقة ال�شرقية.
و�أ�شار املدير الإقليمي التنفيـــــذي لل�ش�ؤون
ال�صحية يف احلـــر�س الوطني يف القطاع
ال�شرقي الدكتور �أحمد العرفج �إىل �أن «هذه
احلملة التوعوية ت�أتي ا�ستكما ًال حلمالت
�سابقة واكبت االحتفال باليوم العاملي

للربو ،وخ�ص�صت ال�ش�ؤون ال�صحية يف
احلر�س الوطني جناحاً خا�صاً يحوي
الأجهزة امل�ستخدمة ملر�ضى الربو� ،إىل
جانب مطبوعات ومن�شورات وكتب
تتحدث عن �آخر امل�ستجدات يف هذا
املر�ض وعالجه».
وقال الدكتور العرفج الذي �أبدى �سعادته
بـ»احل�ضور الكبري من العائالت وطالب
املدار�س»� ،أن «احل�ضور يعك�س مدى
�أهمية هذه الفعالية� ،إىل جانب �أن هناك
م�صابون كرث بهذا املر�ض الذي يحتاج �إىل
رعاية خا�صة ،وكان ح�ضور طالب مدار�س
البنني مميز ًا يف الوقت الذي اعتذرت
مدار�س البنات عن احل�ضور لتزامن
الفعاليات مع اال�ستعداد لالختبارات
الدرا�سية».

التحرير:

�أ� .إبراهيم ال�صايف

�إخراج:

�أ .عمرو ال�شربيني

للتوا�صل والإعالنات:

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

بريد �إلكرتوين:

ksaunp@ngha.med.sa
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ثقافة �إدارية

عوامل التحفيز
الذاتي
يف معر�ض حديثه عن خطط �شركة «كولد
�ستار» التحفيزية يقول الباحث «الفي
كون» يف كتابه ال�صادر عام 1993م�« :إن
املديرين بحاجة ما�سة �إىل �أن يفهموا ما هو
التحفيز الذاتي  ،و�أن يهتموا ب�شكل خا�ص
بعوامل ثالثة :التعاون مع امل�ؤ�س�سة،
القناعة ،االختيار.التعاون مع امل�ؤ�س�سة:
ي�شعر العاملون بتحفز �أكرث للعمل
مبثابرة حينما يدركون �أهمية التعاون
مع امل�ؤ�س�سة من �أجل النجاح امل�شرتك
لإجناز عمل ما ،فعندما تزول كل العقبات
التي ميكن �أن تعرت�ض �شعور العاملني
بامل�س�ؤولية جتاه جناح �أو ف�شل م�شروع
ما؛ ف�إنك تخلق بذلك حتفز ًا طبيعيًا للعمل
امل�شرتك.القناعة :حينما يدرك العاملون
�أن ما يقومون به من عمل ي�شكل �إ�ضافة
نوعية �إىل عمل امل�ؤ�س�سة؛ يتحفزون
لال�ستمرار بنف�س املثابرة ،وبذلك تزيد
من فاعلية العمل عندما ت�شجع العاملني
ب�أن ي�شعروا بالرغبة واالعتزاز بعملهم؛
بل قد يكون من الأف�ضل �أن تفكر دائمًا ب�أن
ت�سند الوظيفة املنا�سبة للعامل املنا�سب.
االختيار :ي�شعر العاملون بالتحفز للعمل
�أكرث وبجدية عندما تعطيهم ال�صالحية
التخاذ القرار �أثناء العمل ،فحاول �إذن �أن
ت�شجع العاملني يف م�ؤ�س�ستك على اتخاذ
القرارات ،و�أن توفر لهم امل�ساندة والدعم،
و�سرعان ما �ستجد النتائج الباهرة لذلك
الت�شجيع والإ�سناد؛ بل �إنك �ستزيد من
ذلك ،وتفت�ش عن حوافز �أخرى للت�شجيع
كمنحهم العالوات� ،أو توفري مكتب جديد،
�أو �إعطائهم يومًا �أو يومني عطلة �إ�ضافية
وهكذا .ولكن يف كل الأحوال يجب �أن
تركز على العوامل التي ت�ؤثر على حما�س
العاملني يف العمل ـ العوامل الكامنة يف
امل�صدر :كتاب
كل واحد منهم.
فن حتفيز العاملني� /آن برو�س
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الإدارة جزء من الرتبية

�إن تنمية الفكر الإداري ينبغي �أن تبد�أ مع الرتبية الأوىل للأطفال
يف البيت واملدر�سة والبيئة واملجتمع ،فتعويد الأطفال على طاعة
الوالدين واملعلمني يغر�س يف نفو�سهم مبد�أً �أ�سا�سياً من مبادئ
الإدارة وهو حب النظام واالمتثال للأوامر ،كما �أن تعويد الطفل
على التنظيم والرتتيب يف ملب�سه و�أ�شيائه اخلا�صة؛ يولد لديه ملكة
حب التنظيم ،وينعك�س هذا على �أ�سلوبه يف حياته اخلا�صة ثم يف
حياته العملية �إن ُقدِّر له �أن ي�صبح �إداريًا .كما �أن تعويد الأطفال
على االهتمام ب�أ�شيائهم اخلا�صة والعناية بها
يقوي لديهم نزعة حمل امل�س�ؤولية وحب
احرتامها ،كذلك ف�إن تعويدهم على
�أداء واجبات معينة منذ ال�صغر
ـ كاالهتمام بنظافة �أبدانهم
و�أ�سنانهم يف مواعيد معينة
وتبديل مالب�سهم عندما
تت�سخ ،والتفريق بني
مالب�س النوم ومالب�س
احلياة العادية و�أداء
الأ�شياء اخلا�صة بهم كرفع
الأواين التي ي�أكلون عليها،
وجلب ما يحتاجون �إليه
كاملاء وال�شراب ،وتعويدهم
عندما ي�صلون �إىل �سن الدرا�سة
على االهتمام برتتيب وتنظيم كتبهم
و�أدواتهم الدرا�سية وو�ضعها يف موا�ضعها،
واملحافظة على نظافتها و�أداء واجباتهم املنزلية
يف �أوقاتها ـ كل هذا يغر�س يف نفو�سهم مبادئ االلتزام وامل�س�ؤولية،
وي�شعرهم ب�أهميتهم يف منازلهم وبني �أقرانهم واملجتمع ب�صفة عامة،
وي�ؤثر هذا �إيجابيًا يف نفو�سهم و�سلوكهم عند الكرب.
وللمدر�سة دور كبري يف �إذكاء روح العمل والتطلع �إىل الأف�ضل
�سواء عن طريق زرع بذور االحرتام للغري ولذويهم يف نفو�سهم
�أو تلقينهم ركائز �سلوكيات ال�شخ�ص ال�سوي ب�أن تنمي املدر�سة
يف الطفل خ�صال اخلري من حب الوالدين واملعلمني واحرتام من
هو �أكرب منهم وتقدير زمالئهم واحرتام حقوقهم واعتباراتهم..
وينبغي �أن تقوم املدر�سة � ً
أي�ضا بتعويد الأطفال على العمل و�أداء
الواجبات وااللتزام بها عن طريق م�ساهمتهم يف بع�ض الأعمال
املدر�سية كتنظيف ف�صولهم الدرا�سية ،ومقاعدهم الدرا�سية والعناية
باحلديقة املدر�سية ،وتعليمهم كيفية تنميتها ،وذلك بتبني زراعة
درو�سا مبدئية حول
النباتات و�سقيها ورعايتها حتى تكرب ،وتلقينهم ً

ذلك� .سي�ؤثر ذلك كله ت�أثريًا بال ًغا يف مفاهيم الطفل ونظرته
�إىل ما حوله ،و�سيزيد من حبه للغري واحلياة عندما يكرب،
و�سينعك�س على حياته العملية ،و�سيزيد من فر�ص جناحه
فيها ،و�إذا �أتيح له املجال لكي ي�صبح مدي ًرا؛ ف�إن ذلك �سيمنحه
فر�صة �أكرب للنجاح يف العمل مادام �أن �أ�سا�س تربيته �سليم،
لأنه ر�ضع حب العمل والإدارة وااللتزام وحمل امل�س�ؤولية
مبا�شرة بعد فطامه من لنب �أمه.
�إن النجاح الذي و�صلت �إليه الإدارة
اليابانية ُيعزى يف جزء كبري منه
�إىل �أ�سلوب الرتبية والتعليم
الذي ينتهجه هذا البلد،
والذي يقوم على
�أ�س�س ومقومات تهتم
بتنمية حب العمل
وامل�شاركة فيه،
واحرتام الوالدين
واملعلمني ،والتزام
النظام والأوامر
حتى �أن الطلبة يف
املدار�س هم الذين
يقومون بتنظيف املدر�سة
وزراعة حديقتها واالعتناء
بها ،وقد انعك�س ذلك على
�سلوك الأطفال منذ ال�صغر؛ يف
البيت واملدر�سة وال�شارع ،و�أ�صبحت هذه
ال�سلوكيات املتمثلة فيما ذكرنا جزءًا من حياتهم ت�شربوا بها
وتلقنوها مع البذرة الأوىل لتفتح مداركهم و�أذهانهم .لقد
�سبق اليابانيون العامل كله يف حب العمل و�إتقانه والإبداع
والإخال�ص فيه وااللتزام بواجباته واحرتام مواقيته ،حتى
�أ�صبحوا م�ضرب مثل يف ذلك ،و�سوف يالحظ من قدر له
زيارة ذلك البلد �أن العاملني مياثلون الآالت وي�شبهونها �إىل
حد كبري عند قيامهم ب�أعمالهم� ،أو الذهاب �إليها �أو العودة
منها يف م�ستوى اجلدية والإخال�ص واالنكباب على العمل،
ومع ذلك فهم يحرتمون �أوقات الراحة والعطلة والإجازة
ويفرقون بينها وبني العمل.
امل�صدر :كتاب جوهر الإدارة ـ ر�ؤية حتليلية وتطبيقية
مقارنة لنظرية الإدارة ـ حممد ال�شريف

حت�سني بيئة العمل

يع ُّد حت�سني بيئة العمل من املهام الرئي�سة
للقائد واملدير الناجح ،فال يوجد فريق ناجح
دون بيئة عمل ت�ساعد على النجاح ،و�إليكم
بع�ض املمار�سات الهامة لتح�سني بيئة العمل
نلخ�صها فيما يلي:
•يتجاهل املديرون تكلفة ا�ستبدال املوظف
امل�ستقبل التي ت�صل باملعدل العام �إىل
 %150من الراتب ال�سنوي كتكلفة للإعالن
و�إجراءات التعيني والتدريب للموظف
اجلديد.
•من ال�ضرورة �إيجاد �شركة م�شابهة مناف�سة
للتماثل معها ح�سب �أ�سلوب املقارنة
املرجعية ..قارن �أ�سلوب �شركتك ب�أ�سلوب
هذا املناف�س لتتماثل معه ولت�صبح �أف�ضل
من املناف�س.
•عندما يلتحق موظف بربنامج تدريبي �أ�س�أله باخت�صار �شديد عن ثالثة مفاهيم
�أو مهارات جديدة تعلمها فقط دون ا�سرت�سال وتفا�صيل ،و�أ�س�أله عن �أي �أ�سلوب
جديد يقوم بتنفيذه بطريقة جديدة ..الهدف هو حتويل التعلم �إىل �أداء ورغبتك
كقائد مب�ساندتهم يف تطوير �أدائهم.
•حدد كقائد نوعً ا من التحدي لظاهرة معينة ناق�صة يف ال�شركة �أو الإدارة
وترغب من العاملني معك قبول هذا التحدي والعمل على تنفيذها مع حتديد
احلافز املادي يف حالة الو�صول �إىل عائد م�ؤثر على الربحية.
•كقائد قدوة؛ عليك مرة يف ال�شهر �أن تنزل �إىل ميدان العمل� ،إىل اجلبهة الأمامية
وجتل�س لثماين �ساعات عمل وتقوم ب�أعمال �أحد املوظفني دون �أن ي�شعر �أحد بذلك،
ودون �ضجة �إعالمية .جنحت �شركات الطريان بقيام كبري الطيارين يف �إمتام
�إجراءات احلجز وال�صعود للطائرة التي ا�ستفاد منها الطيارون وال�شركة.
•حتى يعرف العاملون �أنهم مهمني لك؛ قم بزيارتهم مبوقع العمل ،واجل�س
معهم يف �أماكن عملهم وك�أنك منهم دون �ضجة �إعالمية ،واجعلها نوعً ا من
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العمل دون نفاق �أو دونية خا�صة يف حـــاالت
الأزمات لتكون معهم وبينهم وال تتدخــــل يف
�إجراءاتهم.
•قم ب�إجراء ا�ستطالع الر�أي من العاملني
ب�إطالعهم على نتائجه بكل �شفافية لريوا
النتائج وبعدها يالحظون التغيري كنتيجة
لهذا اال�ستطالع.
•البدء يف اختيار املقايي�س العادلة للأداء
وحتديد قواعد التميز وتقدمي احلوافز
املادية لذوي الإنتاجية العالية.
•�إظهار نتائج �أعمال املوظفني �أو العاملني ب�أن
�إنتاجهم �أو خدماتهم لها �أهمية للم�ستخدم
�أو الزبون برتتيب رحلة �إىل موقع معني
ي�ستخدم منتجات يقومون ب�صناعتها
حتى يروا ثمار عملهم ،وعلى �أثره تدب
فيهم روح العمل والوالء بد ًال من التكا�سل
واال�سرتخاء.
•مبادرة القائد باختيار موظف معني ومتابعة �أدائه وتطويره ،وتدريبه
وتوجيهه ،والإعالن عن نتائج هذا التطوير حتى يعرف اجلميع ب�أن لهم هذه
الفر�صة يف �شركتهم.
•يف �أوقات الفراغ يف موقع العمل �أو يف الردهات؛ ا�س�أل ع�شرة موظفني �س�ؤاالً
حمددًا ليجيبوا عليه ،وهو :ما هي الأوليات الثالث ل�شركتهم؟ وحاول كتابة
ردودهم ،ومن ثم قراءتها وحتليلها ،ف�إذا كان هناك توافق ومتاثل؛ فهذه
�إ�شارة �إيجابية ب�أن ال�شركة ت�سري من جيد �إىل �أف�ضل.
•�إذا قام �أحد العاملني بعمل مل يطلب منه �أدا�ؤه؛ بيد �أنه بادر به كنوع من
االلتزام والوالء؛ ُو ِّجهت له ر�سالة �شكر بخط اليد مهما كان خط القائد ردي ًئا
ل�شكره على مبادرته.
امل�صدرTips.nasee.com :

ج�ســر من الأفكــار

دون رقابــــة
يوسف القبالن*

الحظت �أن �أحد العاملني يف ق�سم الطوارئ يعمل بكل جدية وحيوية ،ويت�سم
�أدا�ؤه باملتابعة واالهتمام باجلميع ،جتده يعتني ب�أحد املر�ضى؛ لكنه عندما
ينتهي يكون قد خطط يف ذهنه االنتقال �إىل مري�ض �آخر ،ويف طريقه �إليه ي�سمع
�أحد املراجعني ي�س�أل عن الإجراءات �أو عن معلومة معينة فيبادر بالتوجه �إليه
ويجيب على ت�سا�ؤالته بكل �أريحية� .شدين هذا العامل فتوجهت �إليه و�شكرته
و�س�ألته عن وظيفته فقال �إنه كبري املمر�ضني ،فقلت له �أكرث اهلل من �أمثالك.
ويف بيئة العمل يف �أي جمال كثري من الأطباء واملمر�ضني واملهند�سني واملعلمني
واملوظفني الإداريني وغريهم الذين يعملون ب�إخال�ص ويت�سم �أدا�ؤهم بالدقة
وااللتزام باملعايري املهنية والأخالقية ويفعلون ذلك ب�صمت دون �ضجيج
�إعالمي .الكامريا اخلفية يجب �أن تبحث عن ه�ؤالء وت�سلط ال�ضوء عليهم
لت�شكرهم وتقدر جهودهم وجتعلهم حاف ًزا للآخرين وقدوة لهم ..وبعد ذلك
لنتوقف ون�س�أل �أنف�سنا :ملاذا يختلف الأداء من �شخ�ص لآخر؟ وما الذي
يحفز املوظف على القيام بعمله ب�إخال�ص و�إتقان؟ هل هي بيئة العمل؟ هل
هي القدرات الفردية؟ هل لذلك عالقة بالدرا�سة الأكادميية؟ هل لذلك عالقة
بالرتبية املنزلية؟ �أم هي كل تلك الأ�سباب جمتمعة؟
من املالحظ �أن هناك من يتقن عمله دون وجود رقابة �إدارية ،يدفعه �إىل ذلك
ال�شعور بامل�س�ؤولية ،و�إدراك �أهمية القيام بالواجبات واال�ستمتاع ب�أداء
العمل ..وهنا �أجد مدخ ًال للإجابة على تلك الأ�سئلة التي نبحث فها عن �سر
التميز يف الأداء والتفاوت بني �شخ�ص لآخر.
الإدارة عامل مهم وم�ؤثر يف توفري بيئة عمل حمفزة ت�شجع على الإبداع واالبتكار
وتقدمي املبادرات وتوفر الظروف املادية واملعنوية التي تدفع املوظف ـ �أيا
كانت طبيعة عمله �أو اجلهة التي يعمل فيها ـ �إىل العمل اجلاد املخل�ص .وعندما
نقول (�إدارة) ف�إننا ال نتحدث عن مدير وعالقته مبوظفيه فقط؛ بل نتحدث عن
ال�صورة ال�شمولية للعملية الإدارية مبا فيها من حقوق وواجبات وحوافز
و�إجراءات وتقنيات وظروف �صحية وتعامالت �إن�سانية وو�ضوح يف الر�ؤية
والأهداف وقنوات االت�صال� ..إنها بيئة العمل بكافة عنا�صرها هي التي ميكن
من خاللها حتفيز العاملني للجمع بني االلتزام بالقيم الأخالقية والقيم املهنية
كعنوان لثقافة تنظيمية يلتزم بها اجلميع دون رقابة خارجية.

					

*املراجعة الداخلية

موجـــز قوانني فيرن
يف قيادة املر�ؤو�سني
•قانون التوقعات :النا�س ي�ستجيبون
وف ًقا ملقدار الثقة التي تعلقها عليهم،
فالتوقعات هي �سقف الأداء ولي�ست
�أر�ضية له.
•قانـــون االنتمــاء :كي تقود
مر�ؤو�سيك ينبغي عليك �أن
تعرفهم.
•قانون الهدف الأ�سمى :يقنع القادة
مر�ؤو�سيهم ب�أنهم ي�سعون جميعًا
�إىل بلوغ هدف �أ�سمى ،وال ينحتون
من �صخر.
•قانون االلتزام ال�شخ�صي� :إذا �أراد
القائد �أن يحظى بوالء مر�ؤو�سيه
والتزامهم ،وبدعمهم لنجاحه
وجناح ال�شركة؛ فمن ال�ضروري �أن
يكون لديه هو نف�سه والء والتزام
ملر�ؤو�سيه.
•قانون التقييم :التقييم منحة ،لكن
كي يكون مفيدًا؛ ينبغي �أن يكون
دقي ًقا ،ويتعني على القائد �أن يو�ضح
انعكا�سات ما ورد بالتقييم وت�أثريه
على �أداء املر�ؤو�س ،و�أداء الفريق،
واحلياة املهنية للمر�ؤو�س .و�إذا

احتجز القائد التقييم رغبة يف عدم
�إحباط وتثبيط عزم املر�ؤو�س؛ ف�إن
هذا القائد يعوق بالفعل حت�سن
�أداء ذلك املر�ؤو�س.
•قانون احلب القا�سي :يف تلك الأوقات
واملنا�سبات التي ي�صعب فيها
على القائد الإف�صاح ع َّما بداخله،
وي�صعب على املر�ؤو�س �أن ي�سمع؛
يتمتع القادة ذوو الأداء العايل
بال�شجاعة التي تكفي لأن يقولوا
ما هم بحاجة لقوله.
•قانون التدريب القائم على الكفاءة:
كلما انخف�ض م�ستوى املهارة
واخلربة لدى املر�ؤو�س؛ زادت
�ضرورة �أن مينحه القائد التدريب
والتعليم.
•قانون امل�س�ؤولية� :إذا كنت ترغب
يف �أن يتبع جميع قادة �شركتك
هذه القوانني؛ ينبغي �أن حتملهم
م�س�ؤولية القيام بذلك.
امل�صدر :كتاب �آراء فيرن يف القيادة ـ
مايكل فيرن
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خرباء حمليون وعامليون

ت�أ�صيل �سالمة املري�ض يف املناهج الطبية مبختلف جامعات العامل
�إدراج �سالمة املري�ض يف كل م�ستوى درا�سي
نب�ض اجلامعة كان لها جولة بني جنبات امل�ؤمتر العاملي عن �سالمة املري�ض يف
املناهج الطبية والذي عقد يوم الأربعاء الثالث من يونيو  ،2009هذا امل�ؤمتر الذي
يعقد للمرة الأوىل على امل�ستوى العاملي متوجً ا جهود كلية الطب يف جامعة امللك
�سعود للعلوم ال�صحية مب�شاركتها مع االحتاد العاملي ل�سالمة املر�ضى مبنظمة
ال�صحة العاملية بجانب عدد من اجلامعات العريقة مثل جامعتي مونا�ش و�سيدين
يف �أ�سرتاليا وتورنتو الكندية و�أبردين الربيطانية .وحظي هذا امل�ؤمتر الذي انعقد
بالريا�ض بح�ضور مميز من جانب عمداء كليات الطب ال�سعودية ،وعدد كبري من
املهتمني بالتعليم الطبي واجلودة النوعية و�سالمة املري�ض .هذا وقد مت ربط
فعالياته بجامعة �سيدين ب�أ�سرتاليا ،وحتدث فيه من اجلانب الأ�سرتايل عدد من
�أ�صحاب االخت�صا�ص يف هذا املجال �إ�ضافة �إىل العديد من اخلربات العاملية التي
ا�ست�ضافتهم اجلامعة .و�سادت النقا�شات يف جنبات امل�ؤمتر الدعوة �إىل ت�أ�صيل �سالمة
املري�ض يف املناهج الطبية ،واتخاذ التجربة الرائدة جلامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية �أمنوذجا يحتذى به بكونها من اجلامعات التي بادرت بتبني
هذا املنهج ولها الأ�سبقية يف تطبيقه كام ًال ،كما ر�صدت (نب�ض اجلامعة) الإ�شادة
بامل�ؤمتر وم�ستوى تنظيمه العايل ،والثناء على التعاون الدويل الكبري بني اجلامعة
الراعية وامل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية لإجناح وتطبيق �أهم التو�صيات ،وهي التي
دارت حولها حماور امل�ؤمتر الرئي�سية.

املهنية يف العمل الطبي
وت�ضمنت �أن�شطة امل�ؤمتر حما�ضرة للدكتور �سعدي طاهر حتدث فيها عن املهنية
ً
وم�ستعر�ضا التحديات التي تواجه الطبيب والعاملني بال�صحة
يف العمل الطبي
واملري�ض ،ثم دعا �إىل �ضرورة بناء الثقة بني �أطراف العملية ال�صحية والعالجية،
وحتدث كذلك عن االلتزام الوظيفي الذي يعتمد على التحدي الوظيفي والرتكيز
على رعاية املري�ض والتوا�صل معه واملمار�سة املنظمة واملمنهجة للطبيب باعتبار
�أن ال�صراحة مع الطبيب ت�ؤدي يف الغالب �إىل حت�سني نوعية اخلدمة ال�صحية من
جانب و�إىل جتاوز الأخطاء الطبية من جانب �آخر.

تعاون ملمو�س
و�أ�شاد الأ�ستاذ الدكتور روبرت كومينج من جامعة �سدين بالتعاون القائم بني كلية
ال�صحة العامة بجامعة �سيدين وكلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية يف جمال املناهج الطبية مو�ضحً ا �أن كلية الطب عقدت م�ؤخ ًرا
ور�شة عمل يف مقرها بالريا�ض عن �أهداف طبيب الأ�سرة ركزت فيها على التعامل
مع جمموعات املر�ضى وتنظيم العمل ال�صحية والعمل يف املدن الكربى ومب ِّي ًنا �أن
احلديث عن �سالمة املر�ضى ي�ؤدي يف النهاية �إىل اكت�شاف الأخطاء ،ونوه �إىل �أن هذه
ملمو�سا من �أ�سرة
هي �أول زيارة له للمملكة العربية ال�سعودية وقد وجد تعاو ًنا
ً
الكلية ووقف على مدى التقدم والتطور الذي ت�شهده اجلامعة و�أثنى على خططها
الطموحة التي تتطلب جهدًا متوا�ص ًال.

بناء وتر�سيخ �سلوك اجتماعي
واعترب الأ�ستاذ الدكتور برو�س باراكالف رئي�س جمل�س �إدارة هيئة االمتياز
العالجي ورئي�س اجلمعية الدولية للجودة يف الرعاية ال�صحية �أن برنامج امل�ؤمتر
يعد ناجحً ا جدًا م�شريًا �إىل �أن اجلامعة حتاول بناء وتر�سيخ �سلوك اجتماعي بني
طالب الطب م�ؤكدًا على �أن املهارات املهنية يجب زرعها يف الطالب �أثناء الدرا�سة
وعلى اعتماد رعاية املري�ض عن�ص ًرا درا�سيًّا �ضمن املناهج �إ�ضافة �إىل تقدمي خدمة
الرعاية ال�صحية و�إىل كيفية تقدمي �أف�ضل خدمة �صحية تر�ضي املري�ض ف�ض ًال عن
ترقية امل�ستوى التقني يف الأداء.

�إ�ضافة �سالمة املري�ض امتياز للجامعة
و�أبدت الدكتورة �شانون فيليب�س من عيادات كليفالند �أوهايو وم�س�ؤولة رعاية
املر�ضى �إعجابها بامل�ستوى الراقي للخدمات ال�صحية باحلر�س الوطني واجلامعة
خ�صو�صا ،م�ؤكدة �أن م�ستواها ي�ضاهي م�ستوى زميالتها بالواليات
وكلية الطب
ً
املتحدة و�أ�سرتاليا وقالت �إن �إدماج �سالمة املري�ض يف املناهج الطبية تعد طريقة
جديدة للتفكري بالطب حيث جتب العودة لأ�سا�سيات الرعاية باعتبارها �أف�ضل ما
ن�صنعه يف الطب ،وعربت كذلك عن �إعجابها ال�شديد بحما�س امل�س�ؤولني يف كليات
الطب وامل�ؤ�س�سات ال�صحية هنا مما ي�ؤدي �إىل تغيري وجه العالج الطبي يف اململكة.

�أ.د .يو�سف العي�سى
واعتربت �أن �إ�ضافة �سالمة املري�ض �إىل مناهج الطب تعد امتيا ًزا للجامعة التي
تتبناها وتعتربها جزءًا من �أ�سا�سيًّا يف خططها معربة عن قناعتها ب�أن دولتها والدول
الأخرى �ستتعلم من هذه التجربة الرائدة عامليًّا.

زيادة يف املعرفة واالهتمام
وحتدث الأ�ستاذ الدكتور �سميح الأملعي عميد كلية الطب بجامعة امللك في�صل بالدمام
مفيدًا ب�أن �سالمة املري�ض تعد من �أهم الأمور التي تهم الطبيب واملري�ض بالدرجة
الأوىل ،وقد كانت مهملة يف ال�سابق حقيقة ومل حتظ ب�أهمية يف مناهج كليات الطب،
مب ِّيناً �أن طرح هذا املو�ضوع يف م�ؤمتر يح�ضره عمداء كليات الطب �سوف يزيد
املعرفة ويرفع درجة االهتمام به ويحفزهم على ت�ضمينه يف كلياتهم ..ونوه �إىل �أن
املناهج يف ال�سابق كانت تت�ضمن االهتمام ب�سالمة املري�ض ولكن دون تركيز عليها،
ومل يكن هناك منهج حمدد مير عليه طالب الطب وي�أخذه مبفرداته كمنهج؛ بل كان
جمرد اجتهادات� ،أما الآن فقد و�ضعت منظمة ال�صحة العاملية منهجً ا ميكن لكليات
الطب �أن تبد�أ يف تطبيقه ،و�أرى �أهمية �إدخاله يف املناهج ال�سيما ونحن ن�سمع ونقر�أ
عن الأخطاء الطبية ،وبالتايل ف�إن اهتمام الطبيب ب�سالمة املر�ضى وتدريب طالب
الطب منذ البداية على جتاوز الأخطاء الطبية باتباع منهج حمدد ومقنن يف التعامل
مع املري�ض؛ �سوف يقلل ويح ُّد منها .واختتم حديثه موجهاً ال�شكر للجامعة على
مبادرتها يف تنظيم هذا امل�ؤمتر ومبا �أحدثته من �إ�ضافة متميزة يف جمال التعليم
الطبي ،ومبا لها من دور كبري يف تطوير التخ�ص�صات ال�صحية.

تو�صية متميزة
و�أثنى الأ�ستاذ الدكتور طالل املالكي عميد كلية الطب بجامعة الطائف على مبادرة
اجلامعة املتمثلة يف تنظيمها مل�ؤمتر يهتم ب�سالمة املري�ض ،وقال �أعتقد �أن الوقت
منا�سب جدًا للزمالء العمداء احلا�ضرين ليطرحوا الأمر بجدية؛ خا�صة و�أن اخلدمات
ال�صحية عمومًا يف اململكة العربية ال�سعودية تقدم خدمات مناف�سة ،وحتافظ على
املري�ض قبل وبعد و�أثناء اخلدمة العالجية من الناحية اجل�سدية والع�ضوية وكذلك
من ناحية �أقاربه ،وقد ناق�ش امل�ؤمتر حماور مهمة جدًّا خل�صت �إىل التو�صية باعتماد
�سالمة املري�ض كمناهج تدر�س يف كليات الطب ،و�أعتقد �أنها تو�صية مميزة ،ونحن يف
كلية الطب بالطائف �سن�ست�ضيف بعد ثالثة �أ�سابيع من الآن ور�شة عمل حول �سالمة
املري�ض �ضمن ور�شة عمل �أكرب عن التعليم الطبي من �أجل ا�ستيعابها �ضمن مناهج
كليتنا يف امل�ستقبل القريب� .أما جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
فهي جامعة مميزة ولها القدرة على الإ�شراف وتنظيم مثل هذا امل�ؤمتر ،ولعل هذا
خ�صو�صا و�أن كلية الطب لها
هو الوقت املنا�سب لكي يعقد فيه مثل هذا امل�ؤمتر
ً
من خربة �سابقة يف تنظيم مثل هذه امل�ؤمترات ،وهي ت�صب يف ال�صالح العام وذات
�صبغة تطبيقية �إن �شاء اهلل.

خطوة متقدمة
و�صف الدكتور عدنان عبد اهلل املزروع وكيل جامعة امللك عبد العزيز وعميد كلية
الطب �ساب ًقا واملتخ�ص�ص يف التخدير والعناية املركزة مو�ضوع �سالمة املري�ض ب�أنه
من �أهم املو�ضوعات ،م�شريًا �إىل �أن دار�س الطب جتب عليه معرفة ماهية الأ�شياء
التي ميكن �أن ت�ؤدي ـ ال �سمح اهلل ـ �إىل م�ضاعفات �أو �إىل موت املري�ض خا�صة عندما
ن�سمع بزيادة الأخطاء الطبية ،والطبيب ينبغي �أن يكون حذ ًرا ،وي�أتي احلذر من
خالل درا�سة الأ�شياء امل�ؤثرة على �سالمة املري�ض ،و�إدخال �سالمة املري�ض يف املناهج
الطبية خطوة متقدمة جدًا تبنتها منظمة ال�صحة العاملية ،وطبقتها الآن عدة كليات يف
اململكة ،ونحن يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة �أدخلناها يف منهج الكلية� ..أما مبادرة
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز بتنظيم هذا امل�ؤمتر فتعد خطوة موفقة �شاركت
فيها كل كليات الطب باململكة ،و�سيكون لها انعكا�س على اجلميع �إن �شاء اهلل.

عمداء كليات الطب باململكة من ِّ
االطالع على هذا املحور املهم الذي ال بد من �أن
يدخل �ضمن مناهج كلياتنا ،و�أعتقد �أن كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية �أخذت زمام املبادرة يف تقدمي هذا املو�ضوع للمجتمع الطبي
باململكة ،وكذلك يف متثيل بع�ض اخلرباء منهم للحديث عن هذا املنهج الذي �أعد
حتت مظلة منظمة ال�صحة العاملية م�ؤكدًا �أن تنظيم اجلامعة للم�ؤمتر كان رائ ًعا
من حيث املرافق والتقنيات امل�ستخدمة والتي �أعدت �أح�سن �إعداد ،وقد مت االرتباط
والتوا�صل مع �أ�سرتاليا ف�ض ًال عن م�شاركة جمموعة طيبة من اخلربات الوطنية
والعاملية يف جمال التعليم الطبي.

�صناعة جيل يدير العملية التطبيبية
�أ�شاد الدكتور جربان بن مرعي القحطاين عميد كلية الطب بجامعة جنران على عقد
امل�ؤمتر وقال �إن من املبادرات الطبية �أن تتبنى جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلم ال�صحية هذه الفكرة وتطرحها ،ذلك �أن العملية التعليمية لها �أكرث من ركيزة،
�أما �إذا تكلمنا عن ال�شق ال�صحي واخلدمة التطبيقية فال �شك ب�أن امل�ستفيد الأول
واملنتج النهائي فيها هو املري�ض ،يدخل معانيًا من مر�ضه ثم يخرج معافى ،ف�إذا كانت
املمار�سة الطبية نف�سها قد ت�ؤدي �إىل �أخطاء طبية؛ فك�أنها ت�ضاعف امل�شكلة وال حتلها.
ف�أنا �أت�صور �أن تقنني هذا الأمر وتدريب الطالب عليه من البداية ،ون�شر الثقافة يف
وقت مبكر من احلياة املهنية؛ �سينعك�س �إيجابًا على �سالمة املر�ضى وعلى حت�سني
املنتج النهائي يف املجال التطبيبي ال�صحي ،وال �أتوقع ثمرة مبكرة ،ولكنها دون
�شك نواة �ست�صنع جي ًال من الأطباء يف امل�ستقبل يدير العملية التطبيبية باحرتافية،
وين�شر هذه الثقافة بني الطاقم امل�ساعد ب�إذن اهلل .ون�شكر جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز برئا�سة معايل مديرها الدكتور بندر القناوي على هذه املبادرة التي حققت
ملمو�سا ب�إ�شراف مبا�شر من الأ�ستاذ الدكتور يو�سف العي�سى وتن�سيق كلية
جناحً ا
ً
الطب التي كان لها دور مبا�شر فيما يتعلق بدقة التنظيم وا�ستقبال ال�ضيوف وترتيب
املواعيد وا�ستثمار ال�ضيوف واملتحدثني ،و�أت�صور فع ًال �أن �أجمل ما يف الأمر �إننا
نغادر هذا املكان ونحن نحمل تو�صيات وا�ضحة ب ِّينة و�أفكا ًرا مطروحة لإدخالها يف
املناهج� .أما بالن�سبة يل كممثل لإحدى الكليات النا�شئة؛ فهي فر�صة �أن ننتبه لهذا
خ�صو�صا �أننا يف طور �إعداد املناهج  ...و�أخريًا �أعتقد �أن اجلامعة
التجربة مبك ًرا
ً
وفقت يف اختيار العنوان وتوقيته ونتمنى لهم التوفيق ون�شكرهم على ما بذلوه.

�إدراج �سالمة املري�ض يف كل م�ستوى درا�سي
ويجدر بالذكر �أن كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
�شكلت جلنة متخ�ص�صة ُتعنى بتطوير املناهج يف حماورها املختلفة مبا فيها �سالمة
املري�ض ،وا�ستهلت هذه اللجنة واجباتها باجتماعات �أ�سبوعية متكنت خاللها من
تق�سيم املناهج بالكلية �إىل جمموعات وم�ستويات بحيث ُتدرج �سالمة املري�ض يف
كل م�ستوى درا�سي لت�صبح جزءًا من ال�سلوك الطبيعي لطالب الطب ال جمرد مادة
درا�سية عابرة وبالتايل �سيكون �أثرها �أعمق يف ال�سلوك الوظيفي واملهارات االجتماعية
لأطباء امل�ستقبل من خريجي الكلية .كما مت العمل على تطوير املنهج الإلكرتوين
الذي يتيح للطالب �إمكانية الدخول �إليه من �أي مكان يف العامل مما ي�ؤكد �أن الكلية
ت�سعى �إىل �أن تكون مثا ًال يف جمال تطوير مناهج التعليم الطبي �إقليميًا وعامليًا مب ِّي ًنا
�أن هذا املوقع يع ُّد منارة تعليمية ترثي التجارب العلمية للجميع وت�ؤ�س�س ملدر�سة
جديدة يف التعليم الطبي.

تهمي�ش رغم الأهمية
وذهب الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم ال�سلطان عميد كلية الطب بجامعة امللك في�صل
بالأح�ساء �إىل �أن �سالمة املري�ض تكت�سب �أهمية ق�صوى ،ولكنها مهم�شة يف مناهج
الدرا�سات اجلامعية بكليات الطب ،وقال �إن هذا امل�ؤمتر �شكل فر�صة ثمينة مكنت

7/1/09 3:36:15 PM

Magazine 10.indd 5

6

انطباعات

السبت  10رجب  1430هـ املوافق  3يوليو 2009

م�سرية وطن  ..تقر�أ كل عام

تزهــــو يا وطـــــن ال�شمـــــــو�س بقائـــــدك

مع م�س�ؤويل و من�سوبي اجلامعة و ال�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني يف ذكرى البيعة
�شب مت�أ�س ًّيا ب�شهامة الوالد و�إرادته وعزميته وقوة �شكيمته ،فكان نب ًتا طيبًا من
من رحم املجتمع خرج ،ومن رحيق قيمه وتقاليده و�أعرافه ارتوىَّ ..
عرق طيب ل�شجرة مباركة متتد جذورها يف عمق التاريخ العربي �أ�صالة وجمدًا وكر ًما� ،سماحة خ�صال وجمال �شمائل وقدرة على الإدارة واكت�ساب
قلوب النا�س.
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �إن�سان بكل ما حتمل هذه الكلمة من دالالت ،عميق الإح�سا�س ،ج َّيا�ش امل�شاعر ،ي َّت�صف بالب�ساطة
والتوا�ضع ُ
وطهر النف�س ،قلبه ي�سع كل النا�س من بني وطنه و�أمته والعامل �أجمع؛ ال�سيما ب�سطا�ؤهم و�ضعفا�ؤهم وب�ؤ�سا�ؤهم ..منحاز �إىل العدالة بثقله،
ب�س َّنة نبوية كرمية � ...أحب وطنه
ال يخ�شى يف اهلل لومة الئم ..عالقته برعيته عالقة و ٍّد ٍّ
وتفان ،وينطلق يف كل ذلك من مبادئ دينه ومقتديًا ُ
وحب ٍ
ُ
ْ
ومواطنيه ف�أح ُّبوه وبايعوه ود�أبوا على �إحياء ذكرى بيعته املباركة ..لهجت ب�سريته �أل�سنة ال�شعوب على اختالفها ..فهو داعية اال�ستقرار
العاملي ...يف عهده ـ و�إخوته الربرة من قبله ـ مل تعد اململكة العربية ال�سعودية قبلة روحية ودينية فقط؛ بل �أ�صبحت قوة اقت�صادية هائلة،
وقبلة ثقافية وح�ضارية ،ومرجعية �صحية وعالجية ،ورقما �سيا�سيا معتربا �إقليميًا وعامل ًّيا.
معايل املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية ووكالء اجلامعة
ومن�سوبوها وم�س�ؤولو ال�ش�ؤون ال�صحية �شاركوا يف التعبري عن هذه املنا�سبة الوطنية العظيمة التي يزهو بها كل مواطن.
ف�صل م�ضيء يف تاريخنا احلديث

عرب معايل الدكتور بندر بن عبد املح�سن
القناوي املدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية ومدير جامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية عن هذه
املنا�سبة فقال :جاءته الأمانة؛ ففا�ض
اخلري على الوطن واملواطن رخا ًء
ر�ضي حم َلها لأنه
ورفاهية وازدها ًرا..
َ
يحب وطنه ،ويرو ُم الع َّز َة واملجد والفخار
ل�شعبه و�أمته ،هانت عليه رغم ج�سامتها،
ق ِب َلها امتثا ًال ملبادئ دينه ،وخدمة لوطنه
ومواطنيه و�أمته ،و�إميا ًنا منه ب�أنها ر�سالة
وطنية عالية القيمة يجب �أدا�ؤها ب�صدق
وتفان و�إخال�ص..
ومنذ �أن حمل ـ حفظه اهلل ـ هذه الأمانة
وهو يزن خطواته ور�ؤاه ومنهجه يف
�إدارة الدولة و�سيا�ستها مبيزان العدل
واحلكمة ،مل يَحِ ْد عن موجهات وركائز
�أول خطاب �ألقاه عند بيعته مل ًكا ..فها
هو مع الذكرى الرابعة للبيعة ي�سابق
الزمن ُم ِّ
�سخ ًرا كل الإمكانات املتاحة،
وكل معطيات احل�ضارة املعا�صرة لبناء
الدولة ال�سعودية احلديثة ،م�ستنرية
ب�إرثها الثقايف والروحي ،م�ستهدية بقيمها
ومبادئها ،م�ستوحية من التجارب العاملية
ما يوافق منهجها يف احلياة و�صو ًال �إىل
جمتمع الرفاهية..
يتمتع امللك عبد اهلل ب�صفات وخ�صال
و�شمائل ا�ستجمعت كل احلب يف قلوب
مواطنيه وامل�سلمني قاطبة ،وا�صل خدمة
احلرمني ال�شريفني وتطوير املنا�سك
ابتغاء وجه اهلل وتي�سريًا على قا�صديهما
من كل بقاع الأر�ض ،فكان خادم احلرمني
ال�شريفني فع ًال و�إجنا ًزا� ..أحدث تغيريًا
يف مفهوم الدور املتعلق بالقوات النظامية
الذي كان قا�ص ًرا على النواحي الأمنية
والدفاعية؛ فجعلها تندمج وتتكامل
مع �أن�شطة منظمات املجتمع املدين،
وتتفاعل مع حاجات املواطن وهمومه
وتطلعاته ..حقق نه�ضة �صحية �شاملة
ت�ضاعفت معها و�سائل العناية ب�صحة
املواطنني وبرعاية املر�ضى و�سالمتهم؛
ف�أ�صبحت اململكة مق�صدًا لال�ست�شفاء
والعالج ،ومرجعية طبية وعالجية
عاملية ..اقرتب من �شعبه ،دنا من الفقراء
وامل�ساكني واملعوزين ف�أزال همومهم
ورفع معاناتهم ،م َل َك القلوب والأفئدة
ب�سماحته وب�ساطته ،وا�ستحوذ على
الإعجاب الإقليمي والدويل ب�إن�سانيته؛
فا�ستحق لقب ملك الإن�سانية ،تو�سع يف
التعليم العام والعايل وع َّزز االهتمام
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بالعلم والعلماء والباحثني واملبدعني،
ودعم ا�سرتاتيجيات البحوث العلمية
والطبية والتقنية �إدرا ًكا منه ب�أن �أي
�أمة لن ت�ستطيع بناء نف�سها �إال باالعتماد
على ذاتها؛ فا�ستحق لقب ملك العلم
املعرفة.
ميثل عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ف�ص ًَال م�ضي ًئا يف
تاريخ دولتنا احلديثة؛ فقد ظل نهجه ثاب ًتا
يف الق�ضايا الدولية ،نهج اعتمد التوازن
والر�ؤية الر�صينة احل�صيفة لتقوية
خال
الروابط الإن�سانية و�صو ًال �إىل عامل ٍ
من امل�شكالت واملنغ�صات واخلالفات،
وعمل با�ستمرار على دعم �أوا�صر الإخاء
والتعاون العربي والإ�سالمي ،وعلى تقوية
�صوت الأمة ورفعة �ش�أنها ،وتعتربه
املنظمات الدولية م�شار ًكا فاعالً يف �إر�ساء
دعائم الأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل
حتى �أ�ضحت اململكة العربية ال�سعودية
قوة ال تتجاوزها دوائر �صناعة القرار
العاملي ،ومن امل�ؤكد �أن قراءته ـ حفظه
اهلل ـ مل�ستقبل اململكة والأمة تنبثق من
فكر متقدم ور�ؤية متعمقة وم�ستنرية
ت�ستهدف �إ�سعاد �شعبه و�إر�ساء قواعد
النه�ضة احلديثة يف بالده ،ف�ض ًال عن
ا�ستعادة دور الأمة الإ�سالمية وهيبتها
وريادتها احل�ضارية.

طفرة هائلة يف كل املجاالت

يقول الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد
اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية :منذ �أن بويع ـ رعاه اهلل ـ مل ًكا
على البالد وهو يكر�س جهده خلدمة
املواطن وتطوير �إمكاناته و�صقل مهاراته
وتنمية قدراته التعليمية والعلمية
والفكرية والثقافية ،و ُي ِّ
�سخر كافة مقدرات
الدولة ل�صيانة حياته واملحافظة عليها،
فهو ي�شكل عنده �أولوية ق�صوى ،ولذلك
فقد �شهدت ال�سنوات الأربع املا�ضية
طفرة هائلة يف كل جماالت احلياة ال�سيما
التعليمية منها وال�صحية واالقت�صادية
واالجتماعية ،ونظ ًرا لإدراكه العميق
بر�سالة الإن�سان يف احلياة باعتباره
ر�أ�سمال التنمية والنه�ضة؛ فقد خ�ص�ص
ربع اعتمادات ميزانية العام احلايل
للتعليم العام والعايل وبرامج التدريب
والعلوم والتقنية والبحث العلمي وبرامج
االبتعاث اخلارجي ،وخ�ص�ص جزءًا
مقد ًرا منها لقطاع اخلدمات ال�صحية
والتنمية االجتماعية ..وال يخفى على
املتابع والرا�صد زيادة عدد الكليات

واجلامعات ورفع طاقتها اال�ستيعابية
والتو�سع يف تخ�ص�صاتها العامة والدقيقة
ك ًّما وكي ًفا مبا يتنا�سب وحاجة املجتمع
ال�سعودي ومتطلبات �سوق العمل املحلي،
وذلك ف�ض ًال عن ت�شييد املدن اجلامعية
وا�ستكمال م�شروعاتها و�إحكام بنياتها
الأكادميية والتعليمية مما يجعل منها
بيئات خ�صبة للتح�صيل والبحث والإبداع
واالبتكار ..وبف�ضل هذا الدعم ال�سخي
تبو�أت جامعات اململكة مراكز متقدمة
يف التقومي والت�صنيف العاملي ،و�أ�ضحت
م�ست�شفياتها ومدنها الطبية مرجعات
عاملية ،وطوقت �سمعتها ال�صحية الآفاق
مبا تزخر به من كفاءات علمية وتقنيات
حديثة ف�ض ًال عن تنامي معدالت البحث
العلمي الر�صني..
ويت�صف خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز بر�ؤية ثاقبة وقدرة
هائلة على قراءة الواقع ال�سيا�سي العاملي
و�إدراك مالب�ساته وانعطافاته ،ف�ض ًال عن
�إملامه ووعيه بحاجة ال�شعوب ـ على
اختالف �أجنا�سها و�ألوانها وعقائدها
وجغرافيتها ـ �إىل الأمن واال�ستقرار
وتطلعها �إىل ال�سالم العاملي ،ولذلك فقد
ظل يعمل على حتقيق هذا الهدف من خالل
عالقاته املتميزة مع كبار �سا�سة العامل
ور�ؤ�سائه منطل ًقا يف ر�سالته من مبادئ
وقيم دينه احلنيف ،ومقتديًا ب�سنة النبي
الكرمي �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،م�ؤم ًنا
ب�أن الإ�سالم ر�سالة عاملية ..وامللك عبد
اهلل ـ حفظه اهلل ـ له باع طويل يف العمل
اخلريي والإن�ساين على كل امل�ستويات
املحلية والإقليمية والعاملية ،رجل يت�سم
بالب�ساطة واحلكمة� ،صادق يف نواياه
خمل�ص يف م�شاعره يحنو على ال�ضعيف
والفقري ويتفاعل مع البائ�س واملنك�سر،
�صاحب مبادرة عاجلة وريادة يف دعم
�ضحايا الكوارث والنكبات على امتداد
العامل دون متييز ..وا�ستحق بذلك لقب
(ملك الإن�سانية).
ويحق لنا �أن نعتز ونفخر بالذكرى الرابعة
لهذه البيعة الكرمية التي جعلت من
اململكة العربية ال�سعودية دولة ع�صرية
ونقلتها �إىل م�صاف املدنيات احلديثة
دون �أن تفقد هويتها �أو تتخلي عن قيمها
الثقافية والفكرية.

م�س�ؤولية ج�سيمة و�أمانة عظيمة

يقول الأ�ستاذ عبد اهلل العماري مدير عام
الت�شغيل �إنها م�س�ؤولية ج�سيمة و�أمانة
عظيمة تلك حتملها خادم احلرمني

ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حفظه اهلل ،وهاهو ي�ؤديها م�ستعي ًنا باهلل
ومتوك ًال عليه ،وم�ستهديًا ب�سنة نب ِّينا
الكرمي �صلوات اهلل و�سالمه عليه ،وم�ستمدًا
املوحد والباين امللك
عزمه من نهج �أبيه ِّ
عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود
طيب اهلل ثراه الذي ورث عنه الإباء
وال�شهامة ال�شجاعة وال�صرب واحلكمة،
وتع َّلم منه اعتبار م�صلحة املواطن
�أولوية ق�صوى ،ولذا فقد متيزت �سنوات
حكمه الأربعة بخدمة املواطن وتل ُّم�س
احتياجاته وحتقيق تطلعاته ،فهو كما
يقول دائمًا« :ما �أنا �إال فرد منكم ،ي�سرين
ما ي�سركم وي�ؤملني ما ي�ؤملكم» ،وهو ـ
حفظه اهلل ـ ح ًقا كما يقول ،ينحاز �إىل
�شعبه ،ويتفانى يف خدمته ،بل وابتدر
نهجً ا كرميًا يف ارتباط الراعي بالرعية،
دنا من الفقراء واملحتاجني وامل�ساكني
بقلب مفعم باحلب والعطف واحلنان،
فكان لهم البل�سم وال�شفاء ب�إذن اهلل ،كما
امتدت يده الكرمية لتنقذ �شعوبًا �إ�سالمية
�أ�صابتها كوارث طبيعية تفاع ًال معها
وتخفي ًفا ملعاناتها ،ووجه ـ حفظه اهلل ـ
بعالج مر�ضى من داخل الوطن وخارجه
فكان بحق ملك الإن�سانية.
و�شهدت �سنوات حكمه ـ �أيده اهلل ـ �إحكام
البنية التحتية وحتقيق �إجنازات �ضخمة
يف خمتلف املجاالت االقت�صادية والتعليمية
وال�صحية واالجتماعية وال�صناعية
والتجارية والعمرانية ،وح َّول امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية �إىل كيان خدمي يتفاعل مع
حاجات املواطن بجانب املحافظة
على �أمنه وا�ستقراره ..ويف هذا العهد
�أ�صبحت اململكة العربية ال�سعودية قوة
اقت�صادية هائلة ومتما�سكة ،ومنارة
تعليمية ومرجعية �صحية وعالجية
حتى على امل�ستوى العاملي ،فقد تطورت
خدمات التعليم وال�صحة يف هذا العهد
ً
ملحوظا �أثلج �صدر املواطن
تطو ًرا
وا�ستقطب ثناء الدوائر العاملية املعنية
بهذه اجلوانب.
لقد متكن حفظه اهلل من م�ضاعفة الدور
احل�ضاري لبالدنا ،و�أك�سبها ريادة
ثقافية و�سيا�سية على امل�ستويني العربي
والإ�سالمي بحكمته وقدرته على الإدارة
احل�صيفة واحلكم الرا�شد القائم على العدل
والتوازن يف كل �ش�ؤون احلياة والعالقات
الإقليمية والدولية ،فك�سب بذلك احرتام
�شعبه و�أمته والعامل العامل.
واالحتفاء بهذه الذكرى املجيدة ميثل
�شهادة وتوثي ًقا ملا حتقق من �إجنازات يف

مدة وجيزة
انعك�ست
ازدها ًرا ورخاء
ورفاهية على
املواطن ،وعلى
الأمة العربية
وح َّق
والإ�سالميةُ ..
لنا كمواطنني �أن
نفخر ونفاخر بهذا
العهد الذي ارتفعت
فيه معدالت الإنتاج
وتنامت اخلدمات،
وتر�سخت دعائم
َّ
اال�ستقرار والأمن
والأمان ...و�إح�صاء
�إجنازاته ـ �أطال اهلل
عمره ـ يحتاج �إىل
جملدات ،والتاريخ كفيل بتوثيق
هذا ال�سجل احلافل الذي ي�شكل �إ�ضاءة
حقيقية فيما يتعلق بالإدارة واحلكم
وال�سيا�سة واالقت�صاد.

�أولوية ق�صوى للمواطن

ابتدر �سعادة الأ�ستاذ الدكتور را�شد
الرا�شد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
حديثة فقال :لقد �شهدت اململكة العربية
ال�سعودية خالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية
طفرة تنموية هائلة يف خمتلف املجاالت،
ففي املجال الأكادمييوالتعليمي حدث
تو�سع ملمو�س كمي وكيفي ،وذلك يف �إطار
اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل بالإن�سان ،
فاالهتمام بتنمية املوارد الب�شرية يحظى
ب�أولوية ق�صوى لديه �أيده اهلل ،وما
ارتفاع عدد اجلامعات والكليات �إال �أبلغ
دليل على �إدراك قيادتنا احلكيمة لدور
العلم والعلماء يف دعم وقيادة تفاعالت
النه�ضة ،وهو ـ �أيده اهلل ـ ينطلق يف ذلك
من امتثال خال�ص ملوجهات ومبادئ
ديننا احلنيف الداعي �إىل تكرمي الإن�سان..

وزيادة عدد اجلامعات والتنوع
يف تخ�ص�صاتها مبا يتوافق مع متطلبات
�سوق العمل؛ يع ُّد هد ًفا ا�سرتاتيجيًّا
لل ُم ِّ
خطط يف بالدنا ،ذلك �أن �أي دولة متلك
مقومات العلم �ستكون قادرة على بناء
نف�سها وعلى املناف�سة اللحاق مبنظومة
الدول املتقدمة ..ولتحقيق هذه الغاية
فقد خ�ص�صت قيادتنا احلكيمة مبلغ
 122مليار ريال لدعم برامج التعليم
العام والعايل والقوى العاملة والعلوم
والتقنية والبحث العلمي وبرامج
االبتعاث اخلارجي ،بجانب اعتماد 52
مليار لقطاع اخلدمات ال�صحية والتنمية
االجتماعية ،وذلك ف�ض ًال عن اعتمادات
�أخرى لربنامج خادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث ،فمن خالل هذا الربنامج يف
جانبه ال�صحي مت ابتعاث حوايل 1000
طبيب وفني يف جماالت الطب ولعلوم
ال�صحية التطبيقية وي�ستهدف هذا
الربنامج ت�أهيل الكفاءات الوطنية ل�س ِّد
النق�ص يف القطاعات امل�شار �إليها.
وال �شك �أن جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتقنية وجامعة امللك �سعود بن عبد
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يف عهد ملك العلم واملعرفة

�إجنازات كبرية يف حجمها عظيمة يف ت�أثريها
العزيز للعلوم ال�صحية ت�شكالن �إ�ضافة
فائقة الأهمية مل�سرية التعليم العايل
والبحث العلمي والتقني يف بالدنا،
وللقطاعات ال�صحية والتقنية ،وفكرة
هاتني اجلامعتني م�صدرها خادم احلرمني
ال�شريفني نف�سه حفظه اهلل ،مما يدل
على �إدراكه الوا�سع ملتطلبات احلياة
االجتماعية املعا�صرة.فهذه الذكرى
عزيزة على نفو�سنا جميعًا ،فمنذ توليه
ـ رعاه اهلل ـ مقاليد احلكم وهو يوا�صل
بناء الدولة الع�صرية احلديثة ،وقد
�أ�ضحت اململكة يف عهده رائدة الدول
الإ�سالمية والعربية ،واكت�سبت مكانة
متميزة بني الأمم.

عهد ح�ضاري

و�أعرب الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن ح�سن
املتويل وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة
النوعية عن اعتزازه بهذه املنا�سبة،
فا�ستهل حديثه قائ ًال :لقد �شهدت اململكة
منذ مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني �أيده
اهلل تطورات ت�ستحق الوقوف على �أثرها,
منها ماهو على ال�صعيد الداخلي ومنها
ماهو على ال�صعيد العاملي ,امتازت ُجلها
بال�شمولية والتكامل لت�شكل عهد يف بناء
الوطن وتنميته ،وات�سم هذا العهد بطابع
يج�سد ما ات�صف به رعاه اهلل
ح�ضاري ّ
من �صفات متميزة ،من �أبرزها تفانيه يف
خدمة وطنه ومواطنيه و�أمته الإ�سالمية
واملجتمع الإن�ساين ب�أجمعه يف كل �ش�أن ويف
كل بقعة داخل الوطن وخارجه� ،إ�ضافة
�إىل حر�صه �سلمه اهلل على �سن الأنظمة
وبناء دولة امل�ؤ�س�سات واملعلومات يف
�شتى املجاالت.
وتمَ كن حفظه اهلل بحنكته ومهارته من
تعزيز دور اململكة يف ال�ش�أن الإقليمي
والعاملي �سيا�سياً واقت�صادياً وجتارياً
و�أ�صبح لها وجود �أعمق يف املحافل الدولية
يف �صناعة القرار العاملي و�شكلت عن�صر
دفع قوي لل�صوت العربي والإ�سالمي،
يف دوائر احلوار العاملي .كما حافظت
بقيادته حفظه اهلل على الثوابت الإ�سالمية
وا�ستمرت على نهج امل�ؤ�س�س امللك عبد
العزيز طيب اهلل ثراه ،فبنت نه�ضتها
احل�ضارية ووازنت بني تطورها التنموي
والتم�سك بقيمها الدينية والأخالقية.
وحتقق ل�شعبها يف عهد امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل لعديد
من الإجنازات املهمة حيث ارتفع عدد
اجلامعات من ثماين جامعات �إىل �أكرث من
ع�شرين جامعة وافتتاح الكليات واملعاهد
التقنية وال�صحية وكليات تعليم البنات،
والزيادة يف خم�ص�صات التعليم والبحث
العلمي يف ميزانية الدولة .ومن �ضمن هذه
الأمثلة املميزة ,جامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية التي �أُن�شئت
ل ُتخرج كوادر وكفاءات �صحية متميزة
قادرة على حمل �أعباء اخلدمات ال�صحية
يف اململكة والعمل مع جميع العاملني
ال�صحيني بروح الفريق لت�صل اخلدمات
�إىل املواطن يف كل مكان وبجودة عالية,
واالهتمام بتطوير التعليم ليواكب روح
امل�ستقبل والوفاء مبتطلبات املجتمع,
يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل العهد �سلطان بن عبد العزيز
و�سمو النائب نايف بن عبد العزيز من
�أجل بلوغ الغايات والآمال التي يحملها
امللك عبد اهلل يف فكره وعقله وقلبه للمملكة
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راية التوحيد عالية خفاقة ،حفظ اهلل لنا
ول�شعبة النبيل.
لقد جاءت هذه ال�سنوات الأربع حافلة ،للأمة الإ�سالمية والعامل موالي خادم
بالعمل والأبحاث يف كافة املجاالت احلرمني ال�شريفني ،و�سدد على دروب
حيث �شهدت اململكة �إجنازات تنموية اخلري خطاه �إنه �سميع جميب.
العمالقة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية
�إجنازات �ضخمة
والتعليمية وال�صحية واالجتماعية والنقل
واملوا�صالت وال�صناعة والكهرباء واملياه وي�صف الأ�ستاذ الدكتور على بن �سليمان
والزراعة وهذه الإجنازات ت�صب يف التويجري عميد القبول والت�سجيل
و�ش�ؤون الطالب عهد خادم احلرمني
م�صلحة املواطن وتزيد من رفاهيته.
نحمد اهلل �أن قائد هذه البالد امللك عبد اهلل بالتميز وامل�شروعات اجلبارة فيقول� :أنعم
بن عبد العزيز الرجل املتم�سك بكتاب اهلل اهلل على بالدنا بنعمة الإ�سالم وبالقيادة
و�سنة ر�سوله امل�صطفى� ,صلى اهلل عليه احلكيمة ،ويتمثل �إخال�ص خادم احلرمني
و�سلم املهتم بهموم املواطنني وامل�شجع ال�شريفني امللك عبد اهلل حفظه اهلل ل�شعبه
لإطالق الطاقات الإبداعية ملزيد من الرقي يف كلمته�« :أنـا فرد منكم ي�سرين ما ي�سركم
والتنمية والرخاء ,وتعزيز الدور الريادي وي�ؤملني ما ي�ؤملكم والأيام املقبلة فيها
للمملكة يف عاملها العربي والإ�سالمي اخلري والربكة» لقد قال حفظه اهلل هذه
الكلمات بكل �صدق واعتزاز و�إخال�ص
واملجتمع الدويل ككل.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أهنئ احلكومة مما جعل جميع من ي�ستمع لهذه الكلمات
وال�شعب ال�سعودي بهذه الذكرى العزيزة ،امل�ؤثرة واململوءة ح ًّبا وعط ًفا على �أبناء
�سائ ًال اهلل عز وجل �أن يدمي على مقامه �شعبه ،وكذلك نظرته الثاقبة للم�ستقبل �إال
الكرمي و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو �أن يدعو اهلل له بالتوفيق وال�سداد.
النائب الثاين ال�صحة والعافية وعلى �شهدت بالدنا يف عهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل حفظه اهلل نقله
بالدنا اخلري والربكة.
يف جميع املجاالت ،حيث متت معاجلة
الق�ضايا الأمنية الداخلية ومنها مواجهة
م�سرية اخلري والعهد الزاهر
يقول اللواء الركن من�صور بن معي�ض الإرهاب بكل حزم وقوة ،كما �شهد
بن نحيت قائد الطب الع�سكري امليداين االقت�صاد تطو ًرا كبريًا من خالل �إقامة
لل�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني :مرت املدن االقت�صادية لتكون بيئة تتكامل
�أربع �سنوات على مبايعة �أبناء الوطن فيها ظروف املكان واملوارد املالية مع
خادم احلرمني ال�شريفني مليكا،و مبايعه املعرفة لت�أ�سي�س حا�ضنة لال�ستثمارات
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان مبختلف �أ�شكالها �سواء يف القطاعات
بن عبد العزيز وليا للعهد  ،مرت تلك املعرفية �أو ال�صناعية �أو اخلدمية ،و.
ال�سنوات  ،ولكن كانت ذات طابع خمتلف �أما يف جمال التعليم فقد حظي التعليم
على ال�شعب ال�سعودي  ،بل على الأمة العام والتعليم العايل بدعم كبري �أثمر عن
افتتاح جامعات جديدة ت�ضاهي اجلامعات
العربية و الإ�سالمية و العامل .
فكان حجم الإجنازعلى كافة الأ�صعدة العاملية املرموقة ،وكانت جامعة امللك
و بكل املقايي�س غري م�سبوق و فاق كل عبد اهلل للعلوم والتقنية ،وجامعة امللك
توقعاتنا ،مع احلفاظ على عقيدة وثوابت �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية،
الأمة ،فقد حر�ص موالي  -حفظه اهلل وجامعة الأمرية نوره �أمثلة تتميز يف
 على امل�ستوى الداخلي �أن ي�شعر كل العلوم والتقنية ويف جمال ال�صحة ويفمواطن بهذا الإجناز حيث امتدت �أياديه جمال تعليم الفتاة ،وقد مت البدء يف
البي�ضاء للجميع ،كما ر�سم لل�شعب ملحمة بناء م�شاريع هذه اجلامعات العمالقة،
ور�ؤية جديدة للم�ستقبل موفرا له كل كما مت حتويل م�شروعي جممع الكليات
�سبل التقدم والرقي ،معلنا بداية ع�صر اجلامعية يف مدينة عرعر وحمافظة رفحاء
جديد لأبناء الوطن للعمل �سويا ويف تالحم �إىل جامعة م�ستقلة حتمل ا�سم جامعة
نحو امل�ستقبل .كما جتاوزت اهتماماته احلدود ال�شمالية ،و�سبق ذلك �إعالن �إن�شاء
حفظه اهلل الوطن �إىل الأمة العربية جامعات جازان وجنران والباحة وحائل
والإ�سالمية للعمل على حل ق�ضاياها واجلوف وتبوك لي�صبح عدد اجلامعات
ومل �شملها وتوحيد كلمتها بكل حكمة ( )21جامعة بعد �أن كانت ( )8جامعات
واقتدار ،وا�ستطاع بحنكته تعزيز دور قبل �أربع �سنوات ،وقد �أ�ضيف �إىل ذلك البدء
اململكة على جميع امل�ستويات الإقليمية يف بناء املدن اجلامعية لهذه اجلامعات
والدولية ،و�أ�صبحت كلمتها ذات ت�أثري احلديثة ،كما تبنى ـ حفظه اهلل ـ م�شروع
على امل�ستوى العاملي دعما لق�ضايا الوطن االبتعاث� .أما على ال�صعيد الإن�ساين فقد
والأمة� .إنه عهد غري م�سبوق للمملكة حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني حفظه
العربية ال�سعودية قيادة مليك �أحب اهلل على حماربة الفقر داخليا وخارجيا
�شعبه و�أمته ف�أحبه العامل �أجمع و�شهد ومد يد العون ب�إر�سال املعونات الإغاثية
له ب�أنه امللك الإن�سان ..جندد اليوم الوالء اخلارجية .ويف جمال الرعاية ال�صحية
وال�سمع والطاعة واملبايعة ملوالي خادم ف�إن حتمل خادم احلرمني ال�شريفني حفظه
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد اهلل تكاليف عالج و�إجراء عمليات ف�صل
العزيز وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو التوائم ال�سياميني جعل من اململكة تتميز
امللكي �سلطان بن عبد العزيز ناذب رئي�س عامليا يف نظر كثري من العلماء والأطباء
جمل�س الوزراء ووزير الدفاع والطريان يف جميع �أنحاء العامل.
واملفت�ش العام و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن عبد العزيز النائب �إجنازات كبرية يف حجمها عظيمة
يف ت�أثريها
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية يحفظهم اهلل� ،شاكرين اهلل عز يبعث الأ�ستاذ الدكتور عبد اللطيف بن
وجل على ما �أنعم به علينا ،وا�ضعني عبد اهلل الفرائ�ضي عميد كلية التمري�ض
�أيدينا معهم ب�إخال�ص ووفاء لت�ستمر بالأح�ساء يف بداية حديثه بالتهنئة �إىل

كل �أبناء الوطن بهذه املنا�سبة الكرمية
م�شريًا �إىل �أن الوطن يعي�ش هذه الأيام
ذكرى مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
منذ توليه حفظه اهلل مقاليد احلكم يف
البالد قبل �أربعة �أعوام ..و�أود بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة على قلوبنا جميعا �أن
�أهنئ والدنا ومليكنا الغايل ،ملك القلوب
وملك الإن�سانية حفظه اهلل كما �أهنئ
�أنف�سنا جميعا و�أدعو له بدوام ال�صحة
وال�سالمة وطول العمر.
�إن الإجنازات املتتالية خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حفظه اهلل كبرية يف حجمها وعظيمة
يف ت�أثريها على امل�ستوى الداخلي
واخلارجي .فلقد حظي املواطن خالل
تلك الفرتة بالعديد من القرارات احلكيمة
واملكرمات اجلزيلة التي ت�صب يف �صالح
الوطن وحت�سني ظروف العي�ش للمواطن
ودعم ق�ضايا املر�أة و�إعطاء الفر�صة لها
للم�شاركة يف �شتى جماالت احلياة .ولقد
�شهدت اململكة تلك القفزات الكبرية يف
جمال التعليم ،واالقت�صاد وال�صحة
واملدن االقت�صادية وال�صناعية والعديد
من امل�شاريع الأخرى التي تطوي يف
اعتماداتها و�إجنازاتها ع�شرات ال�سنني.
وامتدادا ملا يوليه حفظه اهلل للتعليم
العايل من اهتمام كبري ورعاية خا�صة
للتعليم وت�أكيده على �ضرورة ا�ستكمال
اجلامعات لبنيتها التحتية والإن�شائية
التي متكنها من �أداء ر�سالتها على الوجه
الأكمل فلقد حر�ص حفظه اهلل على و�ضع
حجر الأ�سا�س للم�شروع العمالق اخلا�ص
باملدينة اجلامعية جلامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية.
�إن مكانة خادم احلرمني ال�شريفني العاملية
جاءت مبا يعطيه حفظه اهلل للعامل العربي
والإ�سالمي والدويل من مناذج واقعية ،
و�أخالقية ،حيث ر�أينا كيف عمل حفظه
اهلل على جتاوز التناق�ضات واخلالفات
العربية ،فال تنازل عن الثوابت ،ويف نف�س
الوقت حافظ على �صداقات اململكة مع
كل دول العامل املرتبطة مب�صالح وقيم
م�شرتكة ..حفظك اهلل لنا يا ملك الإن�سانية
و�أطال يف عمرك .

قيادتنا لتحول نوعي

عرب الأ�ستاذ حممد العريج املدير التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية بال�ش�ؤون ال�صحية ورئي�س
ت�شغيل كلية التمري�ض بالريا�ض عن فخره

واعتزازه بهذه الذكرى العظيمة وقال:
منذ �أن توىل خادم احلرمني ال�شريفني ـ
حفظه اهلل ـ مقاليد حكم هذه البالد؛ وهو
ي�سعى بخطى حثيثة لإكمال م�سرية البناء
والعطاء للوطن واملواطن نحو نه�ضة
�شاملة مل ي�شهد لها التاريخ مثي ًال ،وذلك
بتد�شني �أ�ضخم امل�شاريع التنموية ذات
العائد يف �شتى املجاالت وذلك �إدرا ًكا من
هذه القيادة احلكيمة ب�أن م�صدر قوة هذا
الوطن ي�أتي من خالل ا�ستثماره يف طاقاته
الب�شرية واملادية املتاحة ل�ضمان قوته
وا�ستقراره بني �شعوب العامل خا�صة يف
ظل مناف�سات و�صراعات عاملية على هذه
العنا�صر التنموية الهامة.
ومبا �أن قوة ال�شعوب تكمن يف قوة
اقت�صادها وطاقاتها الب�شرية فقد حر�صت
قيادتنا احلكيمة على تد�شني م�شاريع
اقت�صادية ا�ستثمارية جباة يف مناطق
اململكة املختلفة لال�ستفادة من مواردها
التي حباها اهلل بها ،وبالوقوف على نوعية
هذه امل�شاريع ندرك �أن ثمة تغري نوعي
قادم لنه�ضة �شاملة يف م�شاريع ا�ستثمارية
منتجة �إ�ضافية مل�صدر اململكة الرئي�سي
(النفط) م�شكلة بذلك رافدًا �إ�ضافيًّا
�آم ًناالقت�صادنا ي�ضمن ب�إذن اهلل دعم م�سرية
نه�ضة هذه البالد الغالية ومنوها.
كما �شهدت هذه الفرتة تد�شني م�شاريع
تعليمية ومهنية لال�ستثمار يف العن�صر
الب�شري مكملة حلقة البناء لإدارتها
وت�شغيلها ب�سواعد وطنية م�ؤهلة ،وذلك
ببناء جامعات متخ�ص�صة متثل �أحدث
ما و�صل �إليه العلم والتقنية لدعم هذه
الكوادر وت�أهيلها ل�ضمان �سالمة املخرجات
التي ت�ستهةف �إحداث حتول نوعي يف
قدراتنا لن�صبح �أمة منتجة وم�ؤهلة،
وت�ستقطب اال�ستثمارات اخلارجية
مل�شاريعها داعمة بذلك �أمن هذه البالد
االقت�صادي..

يوم البيعة  ..م�سرية مباركة

يوم البيعة ...م�سرية مباركة كما يقول
الدكتور ع�صام الزميتي املدير التنفيذي
للخدمات ال�صحية بالنيابة بال�ش�ؤون
ال�صحية بالقطاع الغربي ،ويتابع :يوافق
يوم اجلمعة  26وجمادى الآخرة ١٤٣٠هـ،
ذكرى مرور �أربعة �أعوام على تويل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز �آل �سعود حفظه اهلل مقاليد احلكم
يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقد �شهدت اململكة خاللها عهد ًا زاهر ًا

تعي�شه يف ظل الإن�سان امللك العادل حراكاً
كبري ًا يف جماالت البنى التحتية والتنمية
وال�صناعة ال�سيا�سية وامل�ستقبلية وقد
حتقق للبالد م�ستقبال زاهر ًا على املدى
البعيد ،حيث حمل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على
عاتقه منذ توليه احلكم يف هذه البالد �أن
يجعل للبناء واالزدهار والتنمية للوطن
وللإن�سان يف هذا البلد الكرمي الن�صيب
الأكرب من اهتمامه وحر�صه وتفكريه وقد
جاءت الأربع �سنوات املا�ضية من عهده
امليمون حافلة باالجنازات وامل�شاريع
يف كافة املجاالت وامتدت عجلة البناء
لتغطي كل جزء يف هذا الوطن الكرمي.
كما متكن حفظه اهلل بحنكته ومهارته يف
القيادة من تعزيز دور اململكة يف ال�ش�أن
الإقليمي والعاملي �سيا�سياً واقت�صادياً
وجتارياً و�أ�صبح للمملكة وجود �أعمق
يف املحافل الدولية ويف �صناعة القرار
العاملي و�شكلت عن�صر ًا قوياً لل�صوت
العربي والإ�سالمي يف دوائر احلوار العاملي
على اختالف منظماته .وال ي�سعنا �إال
�أن نبتهل �إىل اهلل العزيز القدير �أن يحفظ
خادم احلرمني ال�شريفني و�أن ميده بعونه
وتوفيقه و�أن يحفظ هذه البالد �أمنها
ورخاءها انه �سميع جميب.

�شخ�صية �إن�سانية م�ؤثرة وقوية

لي�س الوطن وحده من يحتفل بهذه املنا�سبة
الغالية على قلوبنا ـ كما ي�ؤكد الدكتور
�أحمد بن عبد الرحمن العرفج املدير
الإقليمي لل�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س
الوطني بالقطاع ال�شرقي ـ بل العاملني
العربي والإ�سالمي ،لكون �شخ�صية خادم
احلرمني ال�شريفني �أيده اهلل� ،شخ�صية
فر�ضت نف�سها وبقوة على هذين العاملني،
ولي�س هما فح�سب بل جميع العامل،
لكونها �شخ�صية م�ؤثرة وقوية وحمبة،
ونحن نحتفل بعيد البيعة الرابع نتذكر
وبكل حب وتقدير االجنازات املتتالية
واملتوا�صلة التي تبناها ملك الإن�سانية،
لرنى كيف يفكر هذا الرجل احلكيم ،الذي
و�ضع ن�صب عينيه ت�سريع عجلة النه�ضة
ال�شاملة لت�صل �إىل احلدود العاملية.
ويتابع الدكتور العرفج :تتمتع �شخ�صية
الوالد القائد مبيزات عدة ومن �أهمها
�إن�سانيته الوا�ضحة ففي املجال ال�صحي
جنده متابع ومهتم باملر�ضى مثل ف�صل
التوائم والذي ي�شرف وعن قرب على
عملياتهم حتى �أ�صبحت اململكة قبلة ملثل
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دعم ا�سرتاتيجيات البحوث العلمية والطبية والتقنية
هذه العمليات املعقدة ،وتكفله حفظه اهلل
بعالج مر�ضى من داخل وخارج الوطن
على نفقته اخلا�صة ،كل هذه الأمور
وغريه �شاهد وا�ضح على �إن�سانية هذا
امللك الذي �سيخلده التاريخ.

�شخ�صية قيادية ا�ستثنائية

ي�ؤكد الأ�ستاذ الدكتور طارق خا�شقجي
نائب املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون
الطبية يف م�ست�شفى امللك عبد العزيز
بالأح�ساء �أن خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �شخ�صية
قيادية ا�ستثنائية ويقول� :إن من �أبرز
ما حققه خادم احلرمني ال�شريفني على
مدى �أربعة �أعوام ما�ضية ،هو العمل
الد�ؤوب على تعزيز الدور ال�سعودي
يف املنطقة والتنمية ال�شاملة ،ومنذ
مبايعته حفظه اهلل وقبل ذلك �شهدنا
�شخ�صية قيادية ا�ستثنائية وخا�صة
وم�ؤثرة داخلياً وخارجياً ،فنجده يف كل
لقاء وقمة وم�ؤمتر يكون مركز االهتمام
عليه لكونه عود اجلميع على مبادراته
الإن�سانية وال�سيا�سية ،حتى �أ�صبحنا
نطاول النجوم علو ًا بهذا امللك امل�شغول
بهموم العامل جميعا.تبنى خادم احلرمني
ال�شريفني �سيا�سة الو�ضوح وامل�صارحة،
واحلر�ص على العمل امل�شرتك املبني على
الثقة املتبادلة وكل هذه ر�ؤى حكيمة �إىل
جانب �أكرب ر�ؤاه العظيمة وهي تطلعه
لأن يرى �أمة �إ�سالمية موحدة يجمعها
الإ�سالم ويوحدها حب ال�سالم ويحركها
حماربة القهر والظلم واال�ستبداد.

�شك ًرا لتفكريك املتوا�صل و�سهرك
الدائم

ذكرى البيعة كما يرى قائد الطب الع�سكري
امليداين يف القطاع ال�شرقي العميد حممد
بن �شامان ال�شمري حدث تاريخي له
دالالته ،ويذهب يف التدليل على ذلك
بالقول :ن�ستعيد ذكرى البيعة ال لنعلق
�صور ًا كثرية من منجزات قائد هذا الوطن
على جدران التاريخ ،ال بل �أكرث من ذلك
لنقول �شكر ًا لك لتفكريك املتوا�صل و�سهرك
الدائم على راحة املواطن ورفاهيتهن
ولي�س نحن وح�سب من ن�شكرك بل العامل
ب�أ�سره والذين الم�سوا منجزاتك التي ال
تتوقف ،لذا وجب علينا ونحن نتذكر مد
�أيدنا ملبايعتك قبل �أربعة �أعوام �أن نرفع
ايدينا بالدعاء لك بطول العمر ونعاهدك
على �أن نبقى �أوفياء متفانني لرتاب هذا
الوطن الغايل.نحن نرى امل�شهد الوطني
الذي �صنعته بيديك الكرميتني ،لنقف كما
وقف العامل معجبني بهذا املنجز الكبري،
عودتنا على �أن مند �أيدينا بال�سالم امتثا ًال
لتعاليم ديننا احلنيف ،لي�س بغريب عليك
كل هذا احلب من �شعبك لأنك بادلتهم
احلب و�أ�شعرتهم ب�أهميتهم ومكانتهم،
فكان من الطبيعي.

هنيئا لنا بتجديد البيعة

يقول الدكتور ح�سن باعقيل عميد كلية
الطب بجدة باحلر�س الوطني بالقطاع
الغربي� :إننا �شعب حمظوظ لكوننا حتت
مظلة ملك كرمي �أ�صيل ال�شيم واملبادئ
فهنيئاً لنا به و�أطال اهلل عمره ،فقد كان
يوم اجلمعة 1430/6/26هـ يوم جتديد
البيعة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل .
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وهذه منا�سبة ي�سعد بها كل مواطن ملا
�شهدناه جميعا من اجنازات وتطورات
هائلة وجبارة يف كل املجاالت يف فرتة
ق�صرية ن�سبيا مما يعجزين عن ذكر كل هذه
االجنازات ولكني اخ�ص بالذكر املجال
التعليمي وبالذات التعليم اجلامعي لأنه
يعد من الأ�سا�سيات امل�ؤثرة يف امل�سرية
التنموية لأي بلد ،حيث �أن وزارة التعليم
العايل واجلامعات تقوم بتنفيذ �سيا�سة
الدولة يف تطوير التعليم اجلامعي من
منطلق التوجيهات ال�سامية التي تهدف
�إىل الرقي مب�ستوى التعليم اجلامعي كماً
ونوعاً ومبا يتالءم مع امل�ستجدات املحلية
والعاملية ،ونرى ان هذه ال�سيا�سة احلكيمة
بد�أت بتنفيذ اخلطط ب�شكل ملمو�س حيث
ازداد معدل االبتعاث للخارج وارتفع عدد
كليات الطب وطب الأ�سنان وال�صيدلة
والعلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض
من � 16إىل  49كلية وكذلك يف املجاالت
الأخرى من هند�سة وحا�سب �آيل وغريها
من التخ�ص�صات التي حتتاجها اململكة
وتواكب احتياجات �سوق العمل ..فهذا
يوجه نظرنا �إىل �أننا يف �أيد �أمينة وحكيمة
تطبق �سيا�سة واعية تهدف �إىل م�ستقبل
�أف�ضل لهذا البلد املكرم عرب ال�سنني.
فمبارك علينا جتديد البيعة وهنيئا لنا
مبلك عظيم تفخر به الأمة...

�إجنازات وخطوات ثابته

وعبرَّ عقيد مهند�س خالد حممد باكلكا املدير
التنفيذي للت�شغيل بال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني بالقطاع الغربي عن هذه
امل�سرية الغنية واخل�صبة فقال :م�سرية
حافلة بالإجنازات وخطوات ثابتة خطا
فيها ملك الإن�سانية بكل ثقة وعزمية يف
�سبيل تطوير ورفع ا�سم اململكة العربية
ال�سعودية عاليا اتباعً ا لنهج من �سبقوه
يف و�سط كل هذه الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية ال�سائدة يف العامل .وهذه
هي ال�سنة الرابعة على التوايل حلكم هذا
القائد العظيم امللك عبد اهلل بن عبد العزيز،
حيث �إن يوم اجلمعة  26جمادي الآخرة
هو تاريخ البيعة ،وال ي�سعني القول
�إال �إنها ال حت�سب بالزمن ولكن حت�سب
بالإجنازات الرائعة يف �شتى امليادين على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي وك�أنها
اجنازات لأربعني �سنة ولي�ست �أربعة
�أعوام فقط .فقد �شهدت اململكة العربية
ال�سعودية على ال�صعيد الداخلي اجنازات
هائلة يف كافة القطاعات االقت�صادية
والتعليمية وال�صحية واالجتماعية والنقل
واملوا�صالت وال�صناعة والكهرباء واملياه
والزراعة� ،إ�ضافة �إىل الت�صدي للإرهاب
وتو�سعة للحرمني ال�شريفني .ففي كل
قطاع من هذه القطاعات �أ�ضاف ب�صمة
ال تن�سى ففي القطاع االقت�صادي نرى
�إن�شاء العديد من املدن االقت�صادية ،ويف
قطاع التعليم نرى زيادة يف عدد اجلامعات
واملعاهد يف جميع �إنحاء اململكة بالإ�ضافة
�إىل ارتفاع �أعداد املبتعثني للخارج ويف
القطاع ال�صحي زيادة يف عدد امل�ست�شفيات
والكثري الكثري مما ال ي�سعني ذكره�.إما
على ال�صعيد اخلارجي نرى مل�سات ال
تن�سى لهذا القائد العظيم من م�ساعدات
ومعاونات خارجية للمحتاجني وزيارات
لتح�سني العالقات يف العامل مما ي�ؤهل
اململكة العربية ال�سعودية لتكون على
�أول القائمة يف �أي حدث يخ�ص املنطقة

العربية ورفع رايتها يف العامل الإ�سالمي
ملا لها من مكانه �أتت من حر�ص هذا امللك
ال�صالح على تطبيق تعاليم ال�شريعة
الإ�سالمية.

بيعة عنوانها الوالء و�شعارها احلب

يدعو الدكتور �أحمد ال�شعيبي نائب
املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون
الطبية يف م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن
�آل في�صل بالدمام �إىل الوقوف �ص ًفا خلف
ملك الإن�سانية ،ويعرب عن دعوته هذه
بقوله� :أقف كما يقف جميع املواطنني يف
يوم اجلمعة املبارك ونحن على �أعتاب
ذكرى البيعة ،وهنا يجب �أن نقف �صفاً
واحد ًا �أمام ملك الإن�سانية جمددين يف
�أعناقنا بيعة عنوانها الوالء و�شعارها
احلب والتفاين خلدمة الدين والوطن
واملليك ،نحن يا خادم احلرمني ال�شريفني
ال منلك الكلمات التي ن�ستطيع ان نعرب
بها عن �سعادتنا لكوننا �شعب ن�ستظل
بفيئك� ،إن العامل ينظر لنا نظرة تعجب
و�إعجاب لكون عالقتنا ك�شعب بالقيادة
غري اعتيادية وت�شبه �إىل حد كبري عالقة
العائلة الواحدة ببع�ضها البع�ض.نبارك
لأنف�سنا وللعامل هذه املنا�سبة التي نتمنى
�أن نحتفل بذكراها املليون ،خالل هذه
املنا�سبة نتذكر مواقف ملكنا الإن�سان،
الذي متتع باتزان �سيا�سي مهم ،وحر�صها
على �إر�ساء ال�سالم فكان �سفري ًا وممث ًال
عن الإ�سالم وامل�سلمني يف حمافل عدة من
خالل خلقه الكبري ،وحكمته يف النظرة
للأمور الداخلية واخلارجية ،حفظه
للأمتني الإ�سالمية والعربية ول�شعبه
الذي يحبه بكل �صدق.

�أعظم �شخ�صيات القرن

و�صف الدكتور �إبراهيم اجلمعان نائب
املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون الت�شغيل
يف م�ست�شفى امللك عبد الرحمن �آل في�صل
بالدمام خادم احلرمني ال�شريفني ب�أنه
�أعظم �شخ�صيات ،وا�ستهل حديثه قائ ًال:
ال �أعلم من �أين �أبد�أ و�أنا �أحتدث عن فرتة
�أربعة �أعوام هي عمر البيعة التي عقدناها
خلادم احلرمني ال�شريفني ،هي فرتة قد
يراها البع�ض �أنها ق�صرية جد ًا ،لكن لو
عملنا مقارنة بني هذه الفرتة وبني ما مت
�إجنازه فيها ،لوجدنا �أن املنجزات حت�سب
ب�أعوام و�أعوام ،وهذا دليل وا�ضح على �أن
ما حققه �أيده اهلل كفيل ب�أن ي�ضعه �ضمن
�أعظم �شخ�صيات هذا القرن ت�أثري ًا.
�إن تبنيه لق�ضايا مهمة وح�سا�سة على
ال�صعيدين املحلي والعاملي يثبت قوة
�شخ�صيته ،وحكمته العالية يف النظـــر
�إىل الأمور بنظرة مدرو�سة ومبنيـــــة
على العلم والعمل ،وهذا ما جعل
العالــــم ينظر لنا نظرة تقدير واحرتام،
وكـــان وال يزال �شغله ال�شاغل حماربة
الإرهـــــاب و�إر�ساء الأمن والأمان لي�س
يف الوطـــن فح�سب بل يف العامل كله ،ومن
هذا املنطلق نرفع يد ال�ضراعة للموىل عز
وجل �أن ميد يف عمره و�أن مينحه القوة
لإكمال ما بد�أه.

كلمات للتاريخ

يرى الدكتور هياف العمري نائب املدير
الإقليمي التنفيذي للت�شغيل يف م�ست�شفى
امللك عبد العزيز يف الأح�ساء �أن البيعة
ت�ستلزم ت�سجيل كلمات للتاريخ ويقول:

لي�س مبقدورنا �أن نتحدث ب�إيجاز عن بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وحكومته
هذا امللك الإن�سان ،لكن البد �أن ن�سجل الر�شيدة .
ملك الإن�سانية والإجنازات
كلمات للتاريخ ونحن نحتفل بذكرى
والر�ؤى الإ�سرتاتيجية
البيعة املباركة ،فاملتابع مل�سرية اخلري
والنماء ،ي�ستطيع �أن ي�ست�شف مدى �أهمية يقول �أ .عبداملح�سن الع�شري املدير
هذا الرجل احلكيم� ،سواء على ال�صعيد التنفيذي لإدارة املراجعة الداخلية
االقت�صادي �أو ال�صحي �أو ال�سيا�سي �أو بال�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني
الع�سكري وحتى الرتبوي ،جتده يف جميع �أنه منذ مبايعة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن العزيز قبل �أربع �سنوات
جوانب النماء والعطاء.
�شهد الوطن قفزات مت�سارعة ،كانت ت�صب واململكة حتقق بقيادته الإجنازات املتميزة
دائماً يف خانة رخاء وراحة املواطن ،يف يف كافة املجاالت.لقد امتلك خادم احلرمني
عهده حفظه اهلل حققت �سعودة الوظائف ال�شريفني امللك عبداهلل ر�ؤية طموحة تليق
�أعلى ن�سبها ،ونحن نتوقع �أن ت�صل �إىل مبكانة اململكة وم�س�ؤولياتها ور�سالتها.
حدود �أكرب لن ر�ؤيته تتمثل يف �أن يبني على ال�صعيد املحلي اطلق امللك عبداهلل
املواطنون وطنهم وي�ساهمون ب�شكل جمموعة من امل�شاريع واخلطط والربامج
�أكرب يف مناءه ورخاءه ،ال �أعلم من �أي التنموية والتي ركزت على تنمية الإن�سان
جانب ميكن �أن نتحدث ونحن تغمرنا كونه غاية التنمية وو�سيلتها.
ال�سعادة بهذ املنا�سبة الكرمية ،فذكرى كما �أعتمد الكثري من الأنظمة والتنظيمات
البيعة لي�ست منا�سبة عادية �أو منا�سبة ومن ابرزها نظام ( هيئة البيعة) ونظام
ر�سمية بل هي �أكرب من ذلك لأنها متثل الق�ضاء ،ونظام ديوان املظامل  ،و�إن�شاء
عيد ًا وطنياً ،وتعبري ًا �صادقاً عما نكنه الهيئة العامة للإ�سكان والعديد من
امل�شاريع والربامج التنموية وحيث ان
لهذا القائد الكبري.
التنمية تعتمد على تنمية القوى الب�شرية
�إجنازات تتنامى وعطاءات تتواىل فان ر�ؤية امللك عبداهلل اجتهت اىل التعليم
تقول الدكتورة تقوى عمر العميدة وقد �شهد هذا القطاع املهم يف ال�سنوات
امل�شاركة لل�شئون الأكادميية بكلية الأربع املا�ضية خطوات ا�سرتاتيجية
التمري�ض بجدة :احتفت بالدنا الغالية متثلت يف كثري من الربامج وامل�شاريع
بالذكرى الرابعة لتوىل خادم احلرمني ومن ابرزها برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ال�شريفني للإبتعاث وو�ضع حجر الأ�سا�س
– يحفظه اهلل – مقاليد احلكم يف اململكة ،جلامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن،
وقد تبدت تبا�شري اخلري والنماء يف عهده وزيارة مكاف�آت الطالب املبتعثني  ،وو�ضع
الكرمي ،عرب مالمح النه�ضة ال�شاملة التي حجر الأ�سا�س جلامعة امللك عبداهلل
جت�سدت يف العديد من االجنازات العظيمة للأبحاث والتطوير والتقنية  ،وتعترب
يف كافة �أنحاء بالدنا العزيزة ،يف خمتلف اكرب م�شروع علمي ح�ضاري يف العامل
املجاالت ،ال�سيما على �صعيد حتقيق العربي ،والتو�سعة الكبرية للم�سجد
متطلبات احلياة الكرمية للمواطن ،من احلرام مبكة املكرمة يف املنطقة ال�شمالية
تعليم و�أمن ورعاية �صحية فائقة� .سنواتٌ للحرم وتو�سعة امل�شاعر املقد�سة يف منى
تنق�ضي ،و�إجنازاتٌ تتنامى ،وعطاءاتٌ ومزدلفة وعرفات.
تتواىل ،و�صروح ت�ش ّيد ،يف نه�ضة �شاملة ،وعلى ال�صعيد الإقت�صادي تربز ق�ضايا
يقودها رجل نذر نف�سه لوطنه ول�شعبه ،واجنازات متعددة منها امل�شاركة يف
رجل ي�أبى �إال �أن يكون �أبا حنوناً وقائد ًا قمة الع�شرين الإقت�صادية العاملية،
فذا على امل�ستوى املحلي والعاملي ،متكن والتخطيط لإن�شاء مدن اقت�صادية يف
خالل �سنوات معدودة من �أن يحقق كل من رابغ وحائل واملدينة املنورة
لدولته مكانة ور�أي له وزنه .ونحن �إذ وجيزان وتبوك.
جندد الوالء له نهنئ �أنف�سنا ووطننا وزيادة رواتب موظف الدولة بن�سبة %15
بكل ما �أجنزناه على يده الكرمية ،وبكل واملوافقة على ان�ضمام ال�سعودية ملنظمة
ما نطمح �إليه ونتطلع لتحقيقه من رخاء التجارة العاملية ،وعلى ال�صعيد االن�ساين
ونه�ضة ،متجهني �صوب غد �أكرث �إ�شراقاً تعددت مواقف امللك عبداهلل الإن�سانية يف
يف بلد ظل يحافظ على ثوابت عقيدته عطاءات ي�صعب ح�صرها ومنها زيادة
الإ�سالمية الغراء �أمام كل التحديات خم�ص�صات ال�ضمان الإجتماعي وزيادة

خم�ص�صات ذوي الإحتياجات اخلا�صة
بن�سبة  ، %100وا�صدار الأوامر بنقل
امل�صابني من قطاع غزة اىل امل�ست�شفيات
ال�سعودية والتكفل بعالجهم  ،و�إقامة
ج�سر جوي لطائرات الإغاثة لنقل الأدوية
واملواد الغذائية اىل ال�شعب الفل�سطيني
يف قطاع غزة.ويف املجال الإن�ساين كان
للرعاية ال�صحية م�ساحة من الإهتمام وقد
مت �إن�شاء م�ست�شفى امللك عبداهلل للأطفال
ليكون مركز ًا عاملياً لأمرا�ض الأطفال
وخا�صة الأطفال ال�سياميني.

ال�ش�ؤون ال�صحية م�ؤ�س�سة رائدة

وينتهز املهند�س عبد الرزاق بن حمد
الدبيان كبري املهند�سني بال�ش�ؤون ال�صحية
هذه املنا�سبة ال�سعيدة على قلب كل
مواطن ليهنئ اجلميع مبرور �أربع �سنوات
على تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز-حفظه اهلل-زمام
احلكم ململكتنا احلبيبة�أدام اهلل على هذا
الوطن الغايل �أمنه وا�ستقراره واملزيد من
الإزدهار.ويف هذه املنا�سبة �أود �أن �أ�شيد
�أن مملكتنا احلبيبة ت�شهد يف ع�صر قائد
نه�ضتها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز تطور ًا �شام ًال يف
جميع املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة
بتنفيذ م�شاريع �ضخمة وعمالقة يعود
نفعها للمواطن والوطن  ،ك�إن�شاء املدن
الإقت�صادية ،حتديث البنى التحتية
بجميع مدن اململكة ،تطوير وتو�سعة
املطارات واملوانئ و�شبكات النقل
والطرق ،مع �إن�شاء جامعات جديدة يف
الكثري من املناطق.
ومن هذا املنطلق ف�إن قطاع احلر�س
الوطني برئا�سة وقيادة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز حفظه اهلل وتوجيهاته
الكرمية ب�أن ت�صبح ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني م�ؤ�س�سة رائدة يف جمال
تقدمي الرعاية ال�صحية للمواطنيني و�أن
حتظى مبكانة عاملية مرموقة ومتميزة.
و�إمتداد ًا مل�شاريع اخلري والعطاء فقد
وجه خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل
ب�إن�شاء جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية و مركز امللك عبداهلل
العاملي للأبحاث الطبية ،وم�ست�شفى امللك
عبداهلل التخ�ص�صي للأطفال ،وغريها من
املراكز ال�صحية املتخ�ص�صة يف مدينة
الريا�ض،و�أمتدت فروع هذا ال�صرح
العلمي املتميز يف كلأً من مدينة جدة،
الأح�ساء ،واملدينة املنورة.
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ولإجنازات كلية التمري�ض بالريا�ض� ..سطور مل تكتب

كلية التمري�ض تتفوق على مثيالتها يف بريطانيا و�أ�سرتاليا

كلية التمري�ض بذرة ن�ش�أت منها جامعة
امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
بتاريخ 1424/9/11هـ  ،ومنذ ذلك احلني
وهي ت�سعى جاهدة حتى �أ�ضحت �صرحاً
عاماً مميزا.لقد بلغت الطاقة اال�ستيعابية
لهذا العام ما يقارب  450طالبة ،كما
بلغ جممل اخلريجات حتى الآن قرابة
 200خريجة �إ�ضافة �إىل  42طالبة متوقع
تخرجهن هذا الف�صل .كما بلغ عدد طالبات
االمتياز  98طالبة.ومت التعاقد مع �أكرث
من  %95من اخلريجات ل�شغل وظائف
�ضمن الكادر الطبي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني بالريا�ض وجدة والدمام
والأح�ساء .و�ضمت الكلية كفاءات عالية
من حملة املاج�ستري والدكتوراه.كما مت
ابتعاث  8من �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل
كندا و�أمريكا وبريطانيا .ووجهت الدعوة
ل�شخ�صيات عاملية لزيارة وتقييم الكلية
من �أبرزهم �أ.د .الي�سون تريين � ،أ�ستاذة
التمري�ض الإكلينيكي ،جامعة اديلياد
بجنوب �أ�سرتاليا،و �أ.د .الني روكومل،
املدير التنفيذي للجمعية الكندية لكليات
التمري�ض .حيث قمن بزيارة الكلية
لالطالع على �إمكانيات الكلية والربامج
املقدمة فيها حيث �صرحن �أنه مبقارنة

الكلية مع كليات التمري�ض يف اململكة
املتحدة و�أ�سرتاليا وكندا ف�إن كلية
التمري�ض بالريا�ض تتفوق عليها من حيث
الإمكانيات والف�صول الدرا�سية املزودة
ب�أحدث و�سائل التقنية وو�سائل التعليم
املتطورة .و�أ�شادت �أ.د .الني روكومل،
بربنامج االمتياز املوحد يف كليات التمري�ض
بالريا�ض وجدة والأح�ساءكما اقرتحت
�أن يتم م�شاركته مع كليات التمري�ض
العاملية الأخرى لال�ستفادة منه.
وبخ�صو�ص حتديث املناهج واعتماد
املنهج املوحد لل�سنتني التح�ضرييتني ،فقد

روجع الربنامج واملنهج من قبل �أ.د .تريين
،و �أ.د .روكومل ،الالتي �أ�شدن ب�شموليته.
و�أقيمت ور�ش عمل بني كليات التمري�ض
الثالث ملناق�شة ودرا�سة موا�ضيع هامة
�شملت برنامج االمتياز املوحد واملنهج
الدرا�سي املوحد وا�ستحدثت وحدة
الإر�شاد الطالبي دعماً مل�سرية الطالبات
�أكادمييا ،فمنذ ت�أ�سي�س الوحدة مت
زيارة �أكرث من  25طالبة وتقدمي الن�صح
وامل�شورة والدعم النف�سي والأكادميي
لهن، .ا�ستحدثت كذلك عيادة لإ�سعاف
ومعاجلة احلاالت الطارئة.ووحدة

تقنية املعلومات كمرجعية تقنية لكافة
قطاعات الكلية الأكادميية والإدارية.
و�أقيمت ور�ش عمل وبرامج تدريبية داعمة
للمنهج التعليمي الذي ت�سري عليه الكلية.
حتديث �أجهزة معمل اللغة الإجنليزية
حيث مت و�صلها بخدمة االنرتنت ،كما
مت تزويدها ب�أحدث الربجميات التي من
�ش�أنها امل�ساهمة يف رفع م�ستوى املهارات
اللغوية لدى الطالبات .و�أي�ضا مت توفري
�أحدث الأجهزة و املعدات الطبية يف
معامل التمري�ض بالكلية بجانب م�شاركة
�أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أوراق عمل يف

م�ؤمترات حملية وعاملية .وهيمنت الكلية
على جوائز م�سابقة «وطني �شم�س ال
تغيب» التي نظمتها جامعة الأمرية
نوره ممثلة بح�صول الأ�ستاذة ملياء
العقيل على املركز الثالث على م�ستوى
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالبة زينب
املرزوق على املركز الأول على م�ستوى
الطالبات يف جمال ال�شعر.و�أعيدت هيكلة
“نادي الطالبات” الذي يهتم بالأن�شطة
الالمنهجية حتت �إدارة جمموعة من
الطالبات و�أقيم معر�ض فني يحوي �أعمال
الطالبات من ر�سم وت�صوير �ضوئي و�أعمال

حرفية وقد افتتح املعر�ض �سعادة �أ.د.
يو�سف العي�سى ،وكيل اجلامعة لل�شئون
التعليمية الذي �أبدى و�ضيوف املعر�ض
�إعجابهم ال�شديد ب�أعمال الطالبات .و
�شاركت الكلية يف امل�ؤمترات املحلية
كامل�ؤمترال�سعودي للقلب ويف املهرجان
الوطني للرتاث والثقافة .كما نظمت حملة
للتربع بالدم يف مدينة امللك عبد العزيز
الطبية مل�ساعدة �ضحايا غزة.
و �ساهمت الطالبات يف تفعيل املنا�سبات
العاملية مثل يوم الأم و يوم التوحد و
يوم التمري�ض .بالإ�ضافة للم�شاركة يف
توعية املجتمع مثل التوعية مبر�ض
ال�سكر يف الأماكن العامة ،وقد القت هذه
امل�شاركة ا�ستح�سان الزوار ومت اكت�شاف
حاالت لل�سكري ومت حتويلها �إىل الرعاية
ال�صحية الالزمة.و يف جلان القبول املوحدة
التي �أن�شئت بني اجلامعات يف املنطقة
الو�سطى ،والإ�شراف على املراكز التي
�أعدت لهذه الغاية بالإ�ضافة �إىل تغطية
املنتدى اخلا�ص بالقبول الإلكرتوين املوحد
طوال فرتة التقدمي.و يف ملتقى الإر�شاد
املهني لطالبات ال�صف الثالث الثانوي.
ونظمت زيارات للمدار�س الثانوية العامة
لتعريف الطالبات بكلية التمري�ض.

مراحل تطور �إن�شاء املدن اجلامعية

مدينة الريا�ض :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية

املجمع الإداري ومركز امل�ؤمترات.

منطقة الكليات (كلية العلوم الأ�سا�سية)

املدينة ال�سكنية

مدينة جدة :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية

كلية الطب

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للأبحاث الطبية

املدينة ال�سكنية

مدينة الأح�ساء :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية

منطقة املبانى الأكادميية

7/1/09 3:36:57 PM

منطقة اخلدمات

املدينة ال�سكنية
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�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب� :أهمية ق�صوى لتدري�س الإجنليزية
�إجادة الإجنليزية منفذ �أ�سا�سي المتالك نا�صية التخ�ص�ص
الإجنليزية هي اللغة الأوىل يف العامل ،وتت�سع جغرافية الناطقني بها على غريهم من �أ�صحاب
الأل�سنة الأخرى ،وعليها يرتكز التعليم يف معظم جامعات الدول ـ غنيها وفقريها ـ باعتبارها لغة
العلم ،وتغلب امل�صادر العلمية املكتوبة بها يف املكتبات العاملية على كل �إ�صدارات اللغات الأخرى،
ولذلك فهي تكت�سب �أهميتها من هذه الناحية ال�سيما بالن�سبة لدار�سي العلوم ال�صحية..
و�أولت اجلامعة �أهمية ق�صوى لتدري�س اللغة الإجنليزية انطال ًقا من �إدراكها الكامل ووعيها التام
ب�أهميتها بالن�سبة لدار�سي العلوم ال�صحية ،ويف هذا املنحى ا�ستحدثت �سنتني حت�ضرييتني يخ�ضع
خاللهما الطالب ملقررات مكثفة على ثالثة م�ستويات هي :الأول واملتو�سط واملتقدم ،ويف نهايتهما
يتمكن الطالب من �إتقان هذه اللغة ويتفاعل معها حمادثة ومناق�شة ودرا�سة وحت�صي ًال وبح ًثا.
ومن هذا املنطلق ا�ستطلعنا ر�أي جمموعة من طالب اجلامعة و�أ�ساتذتها حول �أهمية �إتقان هذه
اللغة ،و�أ�سباب ال�ضعف فيها ،وكيفية تقويتها يف مراحل ما قبل اجلامعة.
(حوار حممود �أبو الطبول)

الإجنليزية لغة توا�صل
ما مدى �أهمية اللغة الإجنليزية لدار�سي
العلوم ال�صحية؟

ـ ابتدر الإجابة الطالب حممد عبد اهلل
ال�شائع من كلية الطب فقال �إن اللغة
الإجنليزية هي اللغة امل�ستخدمة يف
الدرا�سة والتطبيق لكل من يتعلق جماله
بدرا�سة الطب وعلومه ،فهي الأ�سا�س
الذي ينبني عليه الفهم ال�سليم وال�صحيح
للمواد وامل�شكالت التي يواجهها املتعلم،
وهي لي�ست مقت�صرة فقط على �سنوات
الدرا�سة و�إمنا متتد �إىل مراحل التطبيق
واملمار�سة .ومل يبتعد الطالب عبد اهلل
معيوف العنزي من كلية العلوم الطبية
التطبيقية عن هذا التف�سري ف�أكد �أن
الإجنليزية هي لغة التوا�صل مع العلم
والزمالء ،ونافذة الطالب واملهتم والباحث
�إىل �أحدث تقنيات الع�صر وامل�ستجدات
الطبية ،فهي لغة الطب الآن والأبحاث
والدرا�سات العلمية .ور�أى الطالب متعب
العنزي من طب الطوارئ �أنها �أ�سا�س
الدرا�سة والإملام مبا تو�صل �إليه الغرب
يف هذا املجال ،وذهب زميله الطالب فهد
بخيت الزهراين من كلية العلوم الطبية
التطبيقية �إىل �أنها �أكرث �أهمية من غريها يف
العلوم الطبية ،ودرا�سة العلوم ال�صحية
دون لغة �إجنليزية ك�شجرة بال ثمار.
واتفق الطالب عادل �سعود العقيلي وعبد
اهلل امل�شاري وحممد حافظ وعبد اهلل
العلوان ومناحي مزعل الباكي وعبد اهلل
العنزي وح�سن يا�سني �أبو نورة ومن�صور
املن�صور وعبد املح�سن حمود العنزي على
�أهميتها الق�صوى �أثناء الدرا�سة واملمار�سة
املهنية والأن�شطة البحثية ،و�أمن على
هذه الأهمية الدكتور ن�صر الدين �أحمد
والأ�ستاذ حممد عبد الر�ؤوف.

بالعلوم ال�صحية على الإنرتنت.
•مرا�سلة الأ�شخا�ص عن طريق
ال�شبكة العنكبوتية.
•املحادثة الإلكرتونية مع الأطباء
على الإنرتنت.
ويتابع الأ�ستاذ هاين الطهراوي مدر�س
اللغة الإجنليزية بالق�سم نف�سه فيقول
يف هذا ال�صدد للإجنليزية كل الأهمية من
حيث �أنها لغة الطب احلديث ،ذلك �أن جميع
املعلومات والكتب واملراجع والإنرتنت
والدوريات ال�شهرية وال�سنوية والبحوث
ت�ستخدم اللغة الإجنليزية.

ه�شا�شة يف الت�أ�سي�س
ما �أ�سباب ال�ضعف العام لدى طالب
املراحل ما قبل اجلامعية يف اللغة
الإجنليزية؟

ـ �أرجع الطالب عبد اهلل معيوف العنزي
وفهد بخيت الزهراين وحممد ال�شائع
وعادل العقيلي وعبد اهلل العنزي وعبد
اهلل امل�شاري �أ�سباب ال�ضعف �إىل ه�شا�شة
الت�أ�سي�س وعدم املمار�سة ،وعدم انتباه
املجتمع �إىل �أهمية هذه اللغة والرتكيز
عليها ،م�ضي ًفا عام ًال �آخر يتمثل يف �ضعف
مدر�سي اللغة الإجنليزية يف �أغلب املدار�س
الثانوية ،ويح�صر الطالب متعب العنزي
الأ�سباب يف غياب الرغبة لدى املتعلم نف�سه
وف�شل املدار�س يف تو�صيل املعلومات،
بينما ُيجمع الطالب حممد حافظ وعبد
املح�سن العنزي وعبد اهلل العلوان وح�سن
�أبو نورة ومن�صور املن�صور على �أن
الأ�سباب ترتكز يف عدم كفاءة املناهج
وتوا�ضع �أ�ساليب التعليم التي تركز على
القواعد دون بقية املهارات و�ضعف �إدراك
الطالب ملاهية هذه اللغة؛ بل والنظر
�إليها كمادة ر�سوب وجناح ال متطلب
م�ستمر يف جماالت املمار�سة والبحث
واخلطاب.

لغة االت�صال والتقنيات
وخل�ص الأ�ستاذ �سلطان رطروط من
ق�سم اللغة الإجنليزية هذه الأهمية يف
�ست نقاط هي:
ومييل الدكتور
خوف من
ارتكاب
الأخطاء

•ن�سبة كبرية من الكتب الطبية
�صادرة بالإجنليزية ،وهي �ضرورية
لفهمها.
•كثري من الأدوية �أجنبية ،ومعظمها
من�شور باللغة الإجنليزية ،ويفيد
هذا يف �إنتاج �أدوية حملية من�شورة
بها.
•التوا�صل مع الآخرين مهم جدًا
كون الإجنليزية لغة التوا�صل
العاملية.
•مواكبة �أحدث الأبحاث فيما يتعلق
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ن�صــــر الدين
املحا�ضــر يف
التعليم الطبي
�إىل ربط ال�ضعف
ب�أ�سا�س التعليم
يف املراحــــل
الدرا�ســــــــــية
املختلفة حيث
تقل ن�سبــــة
االهتمام بهذه
اللغة ويوافق

الأ�ستاذ الطهراوي على ذلك فيقول:
�إن �ضعف الربنامج العام يف اللغة
الإجنليزية يف مدار�س احلكومة ي�شكل
�أو�ضح الأ�سباب؛ بينما يح�صر الأ�ستاذ
حممد عبد الر�ؤوف الأ�سباب يف عدم
وجود عادات مذاكرة جيدة وعدم
االهتمام باللغة يف املرحلتني املتو�سطة
والثانوية ،وي�ستخل�ص الأ�ستاذ رطروط
من جتاربه �سبعة �أ�سباب هي:
اخلوف واحلرج من ارتكاب الأخطاء مما
يعر�ض �إىل تهكم الآخرين �أو نقدهم.
دافعية �ضعيفة لدى الطالب.
عدم متابعة الأهل لأبنائهم الطالب.
التوجهات ال�سالبة نحو اللغة الإجنليزية
واملجتمع الإجنليزي.
قلة املمار�سة حمادثة �أو كتابة.
م�ستوى تدري�س اللغة يف ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي والأول املتو�سط.
املناهج املدر�سية.

حممد ال�شائع �أن مت ُّكن ال�شخ�ص من
اللغة حمادثة وكتابة يعد ميزة كبرية،
ويعطيه �أولوية يف التوظيف بامل�ؤ�س�سات
املختلفة التي ت�شرتط ذلك عادة وتتغا�ضى
عن ال�شروط الأخرى ،وت�أتي وجهة نظر
الطالب عبد املح�سن العنزي وحممد
حافظ وعبد اهلل امل�شاري ومناحي الباكي
وعبد اهلل العنزي وعادل العقيلي وعبد
اهلل العلوان ومن�صور املن�صور مطابقة
لر�ؤية زمالئهم �إذ يرون �أن �إتقان اللغة
ميزة كبرية تتيح للطالب �إمكانية التحدث
مع الأجانب يف مقر الدرا�سة �أو العمل،
وي�ستطيع كذلك تطوير نف�سه يف االطالع مرحلة تهيئة واكت�ساب للمهارات
على �آخر البحوث من خالل الإنرتنت ما فائدة ال�سنة التح�ضريية باجلامعة؟
وح�ضور الندوات وامل�ؤمترات الدولية وما �أهميتها؟
بوابة م�شرعة للوظيفة؟
ـ يكتفي الطالب فهد الزهراين بالقول �إن
ما هي مميزات �إتقان الإجنليزية بالن�سبة التي تعقد حمليًّا.
�أهميتها تكمن فيما بعدها� ،أما الطالب
للمتقدمني للدرا�سة �أو العمل؟
عبد اهلل معيوف العنزي في�ؤكد �أنها �سنة
�إحاطة باملهارات التقنية
ـ ي�ؤكد الطالب عبد اهلل معيوف العنزي
�أن الإجنليزية مادة �إ�ضافية ،فعند وي�ؤكد الدكتور ن�صر الدين والأ�ستاذ مهمة ،وخاللها يتزود الطالب بالقدرة
التقدم للدرا�سة ب�شكل عام والطبية على حممد عبد الر�ؤوف �أن �إتقان اللغة الالزمة على درا�سته وا�ستخدام اللغة
أ�سا�سا طيبًا يف عملية والتوا�صل مع مواده الدرا�سية املهمة
وجه اخل�صو�ص �أو الوظيفة؛ تعقد الإجنليزية ي�شكل � ً
عادة اختبارات ملعرفة م�ستوى املتقدم التعلم واالطالع على املراجع املختلفة ،التي تعتمد على اللغة ..و�أود هنا �أن
للدرا�سة �أو للح�صول على وظيفة ،كما �إ�ضافة �إىل االحتياج الكبري لها بالن�سبة �أ�شكر اجلامعة على �إ�ضافة هذا الربنامج
ي�ستلزم االبتعاث �أن يكون الطالب قاد ًرا ملن يذهبون �إىل الدرا�سة يف اخلارج ،مع املمتاز ،ويتفق معه زمال�ؤه متعب العنزي
على اجتياز اختبار التوفل �أو االيلت�س امتالك القدرة على التعامل مع م�ستخدميها وعادل العقيلي وعبد اهلل العنزي وعبد اهلل
للدرا�سة يف اخلارج ،ويرى الطالب متعب مما ي�ساعد على �سري العمل �أو الدرا�سة .امل�شاري وعبد املح�سن العنزي ومن�صور
العنزي �أن �إتقان الإجنليزية يتيح للطالب كما ي�ؤكد الأ�ستاذ الطهراوي على �أهمية املن�صور وح�سن �أبو نورة ،بينما يذهب
�إمكانية التعامل مع املتحدثني بغري اللغة �إتقان اللغة نظ ًرا لأهميتها يف جميع الطالب عبد اهلل العلوان �إىل �أن فائدة
العربية ،ويذهب الطالب فهد الزهراين �إىل املجاالت الطبية ب�شكل خا�ص ،ذلك �أن ال�سنة التح�ضريية تعتمد على خلفية
�أن الإتقان يوفر وق ًتا للرتجمة ويرفع فهم الو�صفات والتقارير الطبية وقراءة الطالب يف اللغة ،فمن يجيدونها يرون �أنها
درجة االهتمام بها ،وي�ؤكد الطالب الدوريات العلمية لها جميعها كل الأثر يف م�ضيعة وقت .ورغم �أهميتها وفائدتها فيما
يتعلق بتهيئة الطالب؛
يقرتح الطالب حممد
حافظ اقت�صار درا�سة
ال�سنة التح�ضريية على
طالب الثانوية فقط،
ويعدد الطالب حممد
ال�شائع فوائدها فيقول
�إنها تهيئ الطالب يف
خمتلف املجاالت
لدرا�سة الطب ،فهو
يدر�س اللغة والعلوم
الأ�سا�سية التي ينبني
عليها فهمه للمواد
الطبية لبقية ال�سنوات
القادمة ،و� ً
أي�ضا يتعود
على البيئة اجلامعية
ويتعرف على طرق
متيز امل�ؤ�س�سات وتقليل هام�ش الأخطاء
الطبية .ويتفق الأ�ستاذ رطروط مع زميليه
يف �أن من يتقن الإجنليزية يتمتع مبيزة
عند التقدم للدرا�سة �أو العمل ،و�إتقانها
�ضروري ومن متطلبات الع�صر الراهن،
بالإ�ضافة �إىل متكني من يجيدها من الإملام
مبهارات الكمبيوتر والإنرتنت ،وميكنه
� ً
أي�ضا التوا�صل كتابيًّا مع الآخرين و�صوتيًّا
عرب الهاتف �أو اجلوال �أو الإنرتنت ف�ض ًال
عن فهم وا�ستيعاب ن�صو�ص الوثائق
واملخطوطات واملراجع املكتوبة بها.

التدري�س عالوة على �أنه يكت�سب مهارات
البحث وطرق عر�ض املواد وغريها.

جرعة مركزة وقوية

ي�ستهل الأ�ستاذ الطهراوي حديثه عن
ال�سنة التح�ضريية م�ؤكدًا على �أهميتها لأنها
تعطي جرعة قوية ومكثفة لطلبة يحتاجون
�إليها ب�شدة ليتما�شوا مع �أقرانهم يف بالد
وجامعات �أخرى ،وكذلك يرى الدكتور
ن�صر الدين �أنها ذات فائدة كبرية م�شريًا
�إىل �أنها متثل الأ�سا�س يف جميع جامعات
العامل لتح�ضري الطالب من حيث� :إجادة
اللغة ،مهارات البحث واالطالع ،مهارة
التخاطب ،ت�أهيل الطالب علميًّا للمراحل
الالحقة .وي�ؤمن الأ�ستاذ رطروط على ما
ذهب �إليه زمياله ،ويجيب :نعم ،لل�سنة
التح�ضريية فائدة كبرية وملمو�سة،
وتكمن �أهميتها يف الآتي :فهم الكتب �أو
امل�ساقات الطبية بالإجنليزية ،التوا�صل مع
ذوي االخت�صا�ص �شفهيًا �أو كتابيًا ،القدرة
على فهم حمتوى الندوات وامل�ؤمترات
التي تعقد باجلامعة وما يجري فيها من
مناق�شات ومداوالت ،التمكن من الإجابة
على �أ�سئلة االمتحانات املقررة.

مرحلة تهيئة واكت�ساب للمهارات
مباذا تو�صي طالب الثانوية بخ�صو�ص
اللغة الإجنليزية؟

ـ متنى الطالب فهد الزهراين �أن يعود طالبًا
يف املرحلة الثانوية لي�ستدرك ما فاته من
�إتقان اللغة الإجنليزية وتطوير نف�سه
فيها ،وجاءت ن�صيحته لطالب الثانوية
يف هذه ال�صيحة :اللغة ..اللغة ..فهي
الأهم ،وب�صيحة مماثلة يو�صي الطالب
مناحي الباكي طالب املرحلة ال�سابقة
هات ًفا :اجلد ثم اجلد ثم اجلد ،ويو�صيهم
الطالبان حممد ال�شائع وعبد اهلل معيوف
العنزي بكرثة القراءة وعدم االقت�صار
على املنهج ،وح�ضور الدورات التي
تنظمها املعاهد املتخ�ص�صة ،و�أن يعملوا
جاهدين على حت�صيل كثري من الكلمات
وفهمها وحتليلها لأنها و�سيلتهم �إىل فهم
مواد التخ�ص�صات التي �سيلتحقون بها،
كما يو�صيهم الطالب عبد اهلل امل�شاري
وعبد املح�سن العنزي ومن�صور املن�صور
وح�سن �أبو نورة ومتعب العنزي وعبد
اهلل العلوان وعبد اهلل العنزي بحفظ
�أكرب عدد من املفردات مع الرتكيز على
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دعم �سخي ومت�صل لربامج اللغة الإجنليزية باجلامعة

د .عبداملح�سن الك�شي

د .ن�صر الدين

�أ .بيرت المب

�أ� .صالح

الربامج اال�ستماعية وحماولة التعود
على املخاطبة دون حرج �أو خوف� .أما
الدكتور ن�صر الدين فين�صحهم باالهتمام
باللغة و�أخذ درو�س �إ�ضافية بغر�ض
�إجادة فن الكتابة والتخاطب بها ،بينما
يق�صر الأ�ستاذ عبد الر�ؤوف ن�صيحته
للطالب يف التزام اجلدية ،ويقول الأ�ستاذ
الطهراوي �إن الن�صيحة ال توجه فقط
لطالب الثانوية؛ و�إمنا لكل املراحل ب�أن
تكون هناك مناهج مكثفة �إ�ضافية تعنى
بالتعليم احلقيقي جلميع جوانب اللغة،
والتخل�ص بطريقة علمية من الرتكيز
على ح�صر القراءة والدرا�سة على
�أيام االمتحانات فقط دون االلتفات �إىل
االكت�ساب الفعال جلوانب اللغة والتمكن
من مفرداتها ومهاراتها .ويقدم يف النهاية
الأ�ستاذ رطروط خم�س ن�صائح للطالب
وهي :وجود الدافعية القوية لتعلم اللغة،
املمار�سة واملحادثة مع الآخرين �سواء
على الإنرتنت �أو مع الأ�صدقاء يف احلياة
العامة ،ممار�سة الكتابة للتمكن من �إمالء
الكلمات وقواعد اللغة ،مطالعة الكتب
وقراءة ال�صحف الإجنليزية ،الرتكيز على
اجلانب الإيجابي من املجتمع الإجنليزي
وترك ال�سلبيات.

املعنيني بالأمر ،فتحدث �إلينا يف البداية
الدكتور عبد املح�سن الك�شي رئي�س ق�سم
العلوم الأ�سا�سية عن �ضرورة الربنامج
التح�ضريي الذي ا�ستحدثته اجلامعة
فقال� :إن تعليم اللغة الإجنليزية بالكليات
ال�صحية يتطلب ا�ستخدام هذه اللغة
كو�سيلة توا�صل وقراءة وتدري�س،
فمن باب �أوىل �أن يكون �إتقانها �أولوية
بالن�سبة للطالب .كما �أن �أكرث املراجع
مكتوبة بها وكذلك املواقع الإلكرتونية
والبحثية والدرا�سات والأبحاث ،عالوة
على �أنها لغة التوا�صل يف امل�ست�شفيات
بني ممار�سي املهن الطبية فيما يتعلق
بقراءة التقارير والتخاطب ..ون�ضيف �إىل
ذلك �أن عددًا كبريًا من الطالب؛ خا�صة
طالب الطب يبتعثون �إىل اخلارج حيث
الدرا�سة يف الغالب بهذه اللغة ،وهي لغة
امل�ؤمترات والندوات العلمية ،وبالتايل ف�إن
املتخرج بحاجة ما�سة �إىل ا�ستخدامها .ثم
يلتقط خيط احلديث الأ�ستاذ بيرت المبيه
من�سق ق�سم اللغة الإجنليزية فيقول �إننا
نحتاج �إىل اللغة يف حياتنا اليومية ويف
العمل والدرا�سة والتوا�صل مع العامل
ومع الأجانب وغري ذلك ،ولذا فهي لغة
الطب واحلياة.

و�سيلة توا�صل وقراءة وتدري�س

�إتقان يدعو للفخر

ويف نهاية جولتنا التقنيا مب�س�ؤويل وحول �أهمية الربنامج التح�ضريي
ق�سم اللغة الإجنليزية باعتبارهم و�ضرورته يقول الدكتور الك�شي مما

رئي�س وحدة اللغة الإجنليزية هنا قائ ًال
�إن الربنــــامج لدينا مكثف ،ويتعامل مع
احلاالت الفردية للطالب ويراعي �إمكاناتهم
والفوارق بينهم.

الدرا�سية ،وتوجيه الطالب �إىل التوا�صـــل
مع املنهج من خالل خمتربات اللغــــة
والأ�سطوانات املدجمة وال�سبورة الذكيـــة
و�أجهزة العر�ض والإنرتنت وما �إىل ذلك.
و�أو�صوا طالبهم باالنتباه لأهمية اللغـــة
يف التح�صيل ال�سيما و�أن كل الإمكانـــات
متاحة ،وتلزمهم القابلية واال�ستعــداد
لتطوير �أنف�سهم �أثناء الدر�س وخارجه
من خالل هذا الربنامج املتميز الذي يقل
نظريه يف جامعات �أخرى ،وكذلك ب�أن
يحر�ص الطالب على �أن يكون م�ستواه
ً
متو�سطا فما فوق لكي يتمكن من التفاعل
مع الربنامج طاملا �أنه متفرغ يف الف�صل
الأول لدرا�سة اللغة ،و�أكدوا متيز بع�ض

الطالب يف اللغة رغم �أن م�ستوياتهم كانت
متو�سطة يف بداية الربنامج .كما ن�صحوا
طالب املدار�س الثانوية بتحديــــــد �أهدافهم
الدرا�سية وتخ�ص�صاتهـــــم ،و�أن يحر�ص
الراغبون يف درا�سة العلـــــوم ال�صحيــة
على �أخذ دورات يف اللغــــة لتطوير
قدراتهم ،و�أن يتعاملوا مع اللغــــة كو�سيلة
توا�صل ولغة علم يلزمهم تطويـــرها،
م�ؤكدين على �أن الأ�سا�س اجليــــد يف
اللغة ي�سهــــل عليهم اختبارات القبـــول
واختيار العمــــل يف امل�ستقبل ،كما ر�أوا
�أهمية وجود ا�ست�شـــاري �أكادميــي يف
املدار�س يتوىل ن�صح الطالب بالتخ�ص�صات
املتاحة �أمامهم.

مييز هذا الربنامج �أن لدينا عدد ً من
املدر�سني املتميزين ،والحظنا �أن الطالب
متحم�سني له ب�شكل كبري لأنه ميكنهم من
�إتقان اللغة من خالل جمموعات �صغرية،
ومتكنوا خالل فرتة ق�صرية من امتالك
دعم �سخي للربنامج
قدرة ومهارة على العرو�ض الدرا�سية
�أمام زمالئهم التي يلزمون بها من �أجل واتفق ثالثتهم الدكتور الك�شي والأ�ستاذ
تعليم �أنف�سهم ،واكت�سبوا ثقة يف نفو�سهم ،بيرت والأ�ستاذ �صالح على �أن اجلامعة تقدم
ويبدو وا�ضحً ا �أنهم يتمتعون ب�سال�سة يف دعمًا غري حمدود لإجناح هذا الربنامج،
احلديث وبقدرة كبرية على التعبري عن وذلك من حيث انتقاء �أع�ضاء هيئة
النف�س ..ومما زاد يف تنمية مهاراتهم يف هذا التدري�س والكتب الدرا�سية والتجهيزات
اجلانب �أن النقا�شات بينهم �أ�صبحت عرب وحجم الف�صول الدرا�سية ال�صغرية التي
هذه اللغة ..وهذا ما يدعو للفخر ،وتكمن ال تزيد �سعتها عن  15طالبًا يف ال�صف مع
�أهمية هذا الربنامج يف دجمه مع العلوم احلر�ص على توفري �آخر طبعات الكتب
الأ�سا�سية الأخرى من �أجل �أن تتوافق
اللغة مع الواقع الدرا�سي للطالب ..و�أنوه
á«ë°üdG Ωƒ∏©∏d õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL
يف هذا اخل�صو�ص �إىل �أن العديد من الطالب
π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG IOÉªY - ¢VÉjôdG
مل يكونوا قادرين على التوا�صل عرب
هذه اللغة ولكنهم ا�ستطاعوا خالل عام
إﻟﻰ ﺧﺮﻳﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واحد من الدرا�سة املكثفة من التوا�صل
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
بثقة .كما ي�ؤكد الأ�ستاذ �صالح مدر�س
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ  ١٤٣١/١٤٣٠ﻫــ
اللغة الإجنليزية �أن م�س�ؤويل اجلامعة
در�سوا حاجات الطالب ور�أوا على �ضوء
¢†jôªàdG äÉ«∏c ióMEÉH ¥ÉëàdEÓd øcƒYóJ ¿CG IOÉª©dG ô°ùj
ذلك �ضرورة تف�صيل برنامج خا�ص ُيبنى
¢†jôªàdG ≈a ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d(Iôe ∫hC’ AÉ°ùMC’Gh)IóLh ¢VÉjôdÉH
على م�ستويات الطالب واالعتماد على هذه
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ:
الر�ؤية يف �صياغة املناهج ،على �أن تكون
:¢VÉjôdÉH ¢†jôªàdG á«∏c
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معرتف بها عامليًّا .وينق�سم الربنامج على
Ω2009/8/3-1 ≥aGƒŸG `g 1430/8/12-10 ÚæK’G ≈àM âÑ°ùdG á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ŸG ó«YGƒe
ثالثة م�ستويات هي :متو�سط ،متو�سط
:AÉ°ùMC’Gh IóéH ¢†jôªàdG á«∏c
متقدم ،ومتقدم ،وهو برنامج ي�ستهدف
`g1430/8/11 óMC’G Ωƒj áHGƒÑdG ≥∏¨Jh Ω2009/7/23 ≥aGƒŸG `g 1430/8/1 ¢ù«ªÿG Ωƒj á©eÉé∏d ÊhÎµd’G ∫ƒÑ≤dG áHGƒH íàa
ترقية م�ستوى الطالب ويراعي حاجاتهم
Ω2009/8/2 ≥aGƒŸG
الأ�سا�سية يف اللغة ،وي�ضيف الأ�ستاذ بيرت
Ω2009/8/5-3 ≥aGƒŸG `g 1430/8/14-12 AÉ©HQC’G ≈àM ÚæK’G Ωƒj á«°üî°ûdG äÓHÉ≤ŸG ó«YGƒe CGóÑJ
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جندي جمهول
نذر نف�سه خلدمة كليته ،ي�ضحي بوقته
و ُي�سخر كفاءته العلمية واملهنية من �أجلها،
متفان يف �أدائه ،متقن لعمله
يعمل ب�صمتٍ ،
غاية الإتقان ،يرت َّفع عن الثناء ،ويزو ُّر
�إذا طرقت �أذنيه عبارات �إطراء ،ورمبا
قدح يلب�س ابت�سامة ..فهو
�أح�س �أن ال�شكر ٌ
من ذلك الطراز الزاهد يف الأ�ضواء ،ي�ؤثر
الظل على الوهج رغم مواهبه املتعددة
التي تتجاوز حدود التخ�ص�ص ..تخرج
يف كليه (علوم احلا�سب الآيل) ومع ذلك
تقرتن عنده تقنية الع�صر مبلكة �أدبية
�شفيفة وذخرية ثقافية ثرة ،قارئ نهم
وناظم ر�صني لل�شعر ،ين�شر �أ�شعاره
الرفيعة دون تذييل بتوقيعه ،ر�سالته يف
احلياة تعلو كثريًا على ا�سمه� ،شخ�صية
مرهفة تنفر من ال�شهرة رغم ملكيتها لكثري
من �أدواتها...املهند�س على بن نا�صر
احلدور رئي�س ق�سم التقنيات املعلوماتية
يف كلية الطب وامل�شرف على موقع الكلية
الإلكرتوين �شخ�صية ديناميكية ت�ستمتع
بالأعباء مهما كان ثقلها ،يتوىل طاقم
�إدارته معاجلة كافة الأعطال املتعلقة
بال�شبكة الإلكرتونية باجلامعة� ،إ�ضافة
�إىل عبء �آخر يتمثل يف الإ�شراف على
املناهج الإلكرتونية ..م�س�ؤوليات ومهام
فنية يجمع معها م�س�ؤولية تدري�س مادة
احلا�سب لطالب الكلية �ضمن برنامج
ي�ستهدف تو�سيع القاعدة املعرفية لأطباء
امل�ستقبل ..املهند�س علي �شخ�صية متفوقة
على نف�سها ،جندي �ضمن قائمة اجلنود
املجهولني الذي ال تعنيهم ذواتهم يف
�سبيل حتقيق النفع للآخرين ..حتية لهذا
املهند�س الذي تزهو به كليته ويفاخر به
را�صد
		
زمال�ؤه.

�شكوى
ا�شتكت �إىل ربها  ،وعر�ضت حال خلقه
معها ،حيث �أنهم بعيدون عنها وعن حِ كمها
و�آثارها عليهم ،كيف ال؟! وهي ت�ؤدى يف
غري وقتها ،و�إن �أودِّيت يف وقتها ففيها ما
ي�شوبها من �إخالل ب�أحكامها وواجباتها،
وعدم احلر�ص على ح�ضورها يف جماعة..
لعل القارئ الكرمي عرف ما �أق�صده� ،إنها
ال�صالة ...البد �أنه يعرف جيد ًا ما لل�صالة
من مكانة جليلة يف ديننا احلنيف ،وقد
يكون �أعلم مني يف هذا ال�ش�أن ،ولكن �أين
تفعيلها حقاً يف واقعنا� ،ألي�ست هي ال�صلة
بني العبد وربه؟ �إنها �أول ما ينظر يف
�أعماله يوم القيامة ،ف�إن �صلحت عُ ِر َ
�ض
باقي العمل ،و�إن ف�سدت �أعر�ض عن باقي
العمل ،وهي كما قال ـ ج ًّل وعال ـ عنها:
(تنهى عن الفح�شاء واملنكر) ،جتعل
م�ؤدِّيها دائماً موافقاً لر�ضى اهلل ،وتبعده
ع َّما يغ�ضبه .ومما ي�سوء املرء �ضعف
اهتمام بع�ض ال�شباب بها ،وقد تكون
�أدنى الأولويات يف حياته ،فيقدِّم �أمور
دنياه من درا�سة وغريها عليها لدرجة
�أ َّنه قد يجمع وقتني يف وقت واحد ..فما
بالك �أخي مبن �أخ ّل بعمود الدين� ،أ ُتراه
مقيماً لغريه؟! �إن اهلل ميهل وال ُيهمل،
ونعمه علينا ترتى ،ونحن غارقون يف
لهونا وت�ضييعنا ،وما يدرينا �أن يكون
ذلك ا�ستدراجاً لنا!! فلرناجع �أنف�سنا،
ولنعمل على �إ�صالح �أنف�سنا مع ربنا،
وعندما ينادي منادي ال�صالة فاترك
الدنيا و�ش�أنها ولن ت�ضريك تلك الدقائق
التي جتعلك مت�صال باهلل يف ت�أجيل عمل
الدنيا ،وليعلم كل واحد منا �أن املوت
�أقرب �إليه من �شراك نعله     ..
عبد اهلل �إبراهيم
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�آراء

						

ال�ســـموم القاتلــــة
�س�أحكي لكم احلكاية من البداية �إىل النهاية..
يف زمن قريب ،يف بلد معروف باحل�ضارة،
طق�سه معتدل طوال العام ال برودة وال
حرارة ،كانت يف جامعتنا طالبة كندية،
كانت حلوة وذكية ،ب�س يا خ�سارة هجرت
مقاعد الكلية لت�صبح (زبونة) ل�شارع من
ال�شوارع ال�سفلية ،كان الأمل �أن ُتكمل
درا�سة الطب لت�صبح جراحة ..لتكون
بل�سمًا للمر�ضى وجتلب لهم الراحة ،كانت
تتطلع �إىل عالج �صاحب احلاجة والفقري..
ويف يوم من الأيام ا�ستدرجها تافه وحقري ،ز َّين لها عامل الغواية
و�أوقعها يف براثن الزراية ..كان الزمالء ي�شريون �إليها ويقولون
هي هي� ،ستنال يف العلم مرتبة �شرفية ،ولكن..قلي ًال قلي ًال بد�أت
تذبل وتخور ...ا�ستعدادًا للحاق ب�أهل القبور!! �أين اجلمال �أين
الرباءة �أين الن�ضارة؟ ذهبت جميعها مع املغامرة واجل�سارة،
التي اكت�سبتها من �سلوكيات قاع املدنية واحل�ضارة ،فبعدما كانت
�شعلة وذكاء ون�شاط وعطاء� ..أ�ضحت كومة متهال ًكة وخمو ًال
وغباء ،وبعد الف�ضول والنهم �إىل تلقي العلم� ..سرت ال�سموم
يف العقل واجل�سم ،وبد�أ الإهمال والن�سيان م�صحوبان بنوبات
�سعال وه�سترييا وهذيان ،بريق العيون خال�ص انطف�أ والأمل
يف التفوق والنجاح تراجع وانكف�أ ،قالوا يا خ�سارة كانت �شمعة
منرية ..حرقوها ..حتولت �صماء خر�ساء �ضريرة ،ال تعرف من
احلياة �إال كب�سولة �أو حقنة ..لت�سري يف �أع�ضائها ق�شعريرة� ..إنها
حياة بائ�سة مريرة� ،شارع م�شهور يعج ب�سلوكيات احل�ضي�ض،

�إطاللــــة من جــــدة

“ه�ستيك �سرتيت” منجم كربيت ..ارتياده
خطر مميت ،ولكن يحلو لأهل الغواية
التمدد فيه واملبيت ..زميلتي ر�أيتها يف
ذلك ال�شارع ..لأجل ر�شفة من “ال�سموم”
تقاتل وت�صارع ،م�صريها الآن مثل من
كانت قبلها ..وبالت�أكيد �سيكون مثل من
ت�أتي بعدها..
نقلت لكم كيف كانت البداية ..وال �شك
�أنكم ت�صورمت النهاية ،كانت البداية
�شرارة دخان ثم حتولت نفثاته �إىل حمم
وبركان� ،أهلك الكائن اجلميل و�أحاله �إىل خملوق مقيت هزيل..
�سموم ودخاخني �أودت ب�أرواح وعقول املاليني ..واحلال ذات
احلال م�ستمر على مر الأيام وال�شهور وال�سنني ،كم انغم�ست
ر�ؤو�س! وكم ف�سدت نفو�س ،تتعاطي ال�سم الزعاف ال فرق
بينها وبني الأبقار واخلراف� ..أ�س�ألوين ـ و�أنا طبيب ـ عن
خماطر هذا االنغما�س� ..أمرا�ض خبيثة وفتاكة هي طريق
املوت يف الأ�سا�س..
بلوى ر�أيتها عندهم ،و�أنقل ال�صورة ل�شباب بلدي �أحذرهم،
و�أقول حذاري حذاري من هذا الغم والهم ،الذي يفتك بالرئة
واحللق والفم ،ويعطل التفكري وملكة الفهم ..والنتيجة �ضياع
يف �ضياع ،ال ينفع املتعاطي نف�سه ،وال ملجتمعه فيه انتفاع..
و�أنا ملا ر�أيت بداية احلكاية ،وعرفت النهاية� ..أقول ملن �سلك
هذا الطريق ن�س�ألك اهلل لك ال�سالمة والعافية والهداية.
د� .سعيد �صالح �إمام حممد  -ق�سم الأ�شعة

الغد الذي ال ي�أتي �أبدًا!
كثريا ما ت�سمع عبارة" :عندما ي�أتي غد ًا" ،وميتد هذا الغد �إىل ما بعد الغد ،و�إىل
ما بعد غد الغد ،حتى �أنك �سوف ت�ستعجب لو جاء هذا الغد حقا! متامًا كالغد الذي
قررت فيه ابنة خالتي �أن تبد�أ برناجمً ا للحمية الغذائية ،ومازلنا جميعًا ننتظر ذاك
الغد بالرغم من قناعتي الدائمة ب�أنه لن ي�أتي �أبدًا! فلو كانت هناك النية ال�صادقة ملا
كان هناك الغد؛ بل �سيكون اليوم والآن دون �إهدار حلظة �أو دقيقة قي �إجناز العمل،
فالأعمال لها وقت حمدد يجب �أن تنجز خالله ،ف�إذا مل تنجزها؛ �ضاعت منك ،وقد
تت�ضمن فر�صاً ثمينة ال تتكرر �أو قد تتعلق مب�ستقبل �صحة الإن�سان.
الت�سويف دودة تنخر حياة الإن�سان فال يتبق منها �شي ًئا �صاحلاً لال�ستعمال الب�شري،
الغريب �أنه مثل الإدمان ي�ستمر عليه الإن�سان يومًا تلو الآخر دون �أن ي�شعر ب�أنه
ي�سلبه حياته اجليدة و ُيبقي له حياة �سلبية �ضررها �أكرب من نفعها.
ومازلت �أذكر احلكاية الطريفة عن احلداد الذي اقرت�ض ما ًال من �أحد التجار ،وعندما
جاء وقت ال�سداد ظل احلداد يقول للتاجر" :بكرة" وهكذا يف كل يوم ي�أتي �إليه ،ثم
جاء التاجر يف �أحد الأيام ومل يكن احلداد موجودًا؛ ف�سئل العامل عن الدَّين؟ فقال
له :تعال بعد مئة �سنة ،وعندما جاء احلداد �أخربه ال�صبي مبا جرى ،ف�س�أله ملاذا؟
ف�أجاب� :إن كلمة بكرة ال تنتهي!
امل�شكلة �أن ت�أجيل الأعمال قد الينتج فقط عن تكا�سل �أو قلة عمل؛ بل قد ميتد �إىل
خوف من مواجهة العمل ،فمثال قد يخ�شى الإن�سان نتيجة فحو�صاته فال يراجع
الطبيب ،وبالطبع يبدع يف خلق الأعذار واملربرارات للت�أجيل والتهرب غري عامل ب�أن
�أف�ضل طريقة للق�ضاء على اخلوف مواجهته ،ف�أنت ال تخاف قط من �شئ تعرفه؛
بل اخلوف كله من املجهول.
ر�ؤى �صربي
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الطالب والإجازة
ال�صيفية
�إن هذه الإجازة �إمنا �أعطيت لنا لرنتاح
فيها ،ون�سافر ونتنزه ون�صل الأرحام
بعد �سنة درا�سية تعبنا خاللها واجتهدنا
وثابرنا وعانينا؛ لكن كثريًا من الطالب
ي�سيء ا�ستخدامها فيتغافلون عن طاعة
اهلل ،فال يبالون بال�سفر �إىل �أماكن تكرث
بها املعا�صي ،ي�سهرون الليل وينامون
النهار ..هذا نوع ،والآخر ال يدري ماذا
يفعل في�صبح كل وقته فراغ يف فراغ،
وهذا �سي�ستدرجه �إىل هفوات ال يحمد
عقباها .فينبغي علينا تنظيم جداول
�أعمالنا ،نعبد اهلل فيها ونرفه عن �أنف�سنا
فيما حلل اهلل ،ونطورها ونتعلم ما ينفعنا
لكي نبد�أ العام القادم ونحن مفعمون
باحليوية والن�شاط ..و�أمتنى للجميع
�إجازة �سعيدة.
�أحمد علي القحطاين
املختربات الطبية

�شكرا �أ�ستاذي
عام ب�أكمله كان يحم ُل بني
ُ�سدل ال�ستار ،و�أُزيح النقاب ،وانتهت االمتحانات ( ن�س�أل اهلل النجاح للجميع) ،وانق�شعت غمام ُة ٍ
جنباته الكثري من الفرح واحلزن  ,ال�سعادة وال�شقاء ..عامي هذا كان متميز ًا بتميز �أولئك الذين �أتيح يل �أن �ألتقيهم و�أنهل
من فيو�ضاتهم الوا�سعة .الفرح حلظه ن�ستل ُذ بها فقط حني ندركها بعد عناء طويل� ،شخ�صياً كانت الأجواء التي �أعي�شها
ترتنح بني م ٍد وجزر ،وكل ما هو �شخ�صي يلزم �أن نرتك ُه جانباً حني ت�صل الأمور �إىل �ضغط الدرا�سة اجلامعية وهمومها.
ُ
هنا � ُ
أعرتف اعرتافا ال يقب ُل الطعن ب�أن هذا العام من �أهم �أعوامي اجلامعية ،فلقد كان مدر�س ًة بحق بالن�سب ِة يل ،اكت�سبت
فيه الكثري وقابلتُ الأكرث .يقول امل�صطفى �صلى اهلل عليه واله و�سلم« :من ل ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل» لغة ال�شكر حتماً ال
تكفي م�شاعل النور و�سبل النجاة من اجلهل .ال هم لي�سوا م�شاعل نور فقط؛ بل هم النور ب�أكمله حني يدركون حجم الر�سالة
امللقاة على عواتقهم وي�ؤدونها على �أكمل الوجوه .
أخ�ص بالذكر �أولئك الذين �أثروا يف �شخ�صيتي
�أود �أن �أ�شكر كل �أولئك الذين �أتيحت يل الفر�صة �أن �أتتلمذ على يديهم الكرمية ،و� ً
من حيث ال يدرون بكلمة ،بفعل ،ب�سلوك ..هم رمبا ال يتذكرونه ولكنه حمفو ٌر يف داخلي� :أ�ستاذتي الرائعة (ف�ضه العنزي)،
الأ�ستاذة امل�ؤمنة بي �شخ�صياً
الدكتورة احلنونة(�إميان الداوود) املتنف�س الذي ال غنى عنه ،الدكتورة املبدعة (هامن عبد اهلل) املالك الذي فتح الأبواب،
الدكتورة الأم (عفاف �إبراهيم) املتميزة يف طيبتها الربيئة ،املتميز �أ�سلوباً و�شخ�صاً الدكتور (هاين متيم) من مثلك ميدين
باحلما�س والأمل! والعقل املفكر الدكتور (حممد الزخم�شري) الرائع الذي جعلنا نعي �أهمية التفكري قبل كل �شيء وعلى
ر�أ�سهم الدكتورة اجلميلة(نهله جراف) وعلى الرغم من �أنها حمالة الأ�سية �إال �أنها منبع احلنان� ..شكر ًا لكل الذين يعلموننا
احلروف ،وي�سطرون مالحم العلم �أمامنا وي�شرعون لنا الأبواب لنختار �أيها �أجدى و�أنفع لنا� ،شكر ًا لكل املعلمني والأ�ساتذة
املخل�صني على وجه الب�سيطة� ..شكر ًا لهم.
منال عبد اهلل املرهون
طالبة متري�ض

ثقافة التكرمي
بعد الرحيل
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

�أتابع منذ فرتة ق�ضية التكرمي ملبدعينا وروادنا الذين �أفنوا العمر خلدمة وطنهم يف
�شتى املجاالت ويف �أكرث من اجتاه ،وذلك عرب ما قدموه من جهود علمية �أو عملية
�أو م�شاريع عادت بالت�أكيد على هذا الوطن بالنفع ،و�شكلت �صورة اململكة العربية
ال�سعودية يف العامل اخلارجي ،ونحن متفقون على �أن تكرمي الذين �أثروا املجتمع
بعطاءاتهم و�أعمالهم الإبداعية؛ �إ�ضاءة جديدة ونقطة مف�صلية يف حياتهم وفاء ًا
وعرفاناً لتفانيهم يف م�شوار الإبداع ،ولكن هناك جفا ٌء يف عامل اليوم جتاه التكرمي؛
بل جتاه املبدعني واملميزين ،فبعد �أن ُتقب�ض �أرواحهم وي�صبحون حتت الرثى؛
تعج الأ�صوات بالتنظريات ،ونتدافع �إىل الإ�شادة مبا قدموه ،و ُنفرد ال�صفحات وقد
ُّ
جف النبع ،ثم ن�صرخ ب�أعلى �صوت ب�أنهم ي�ستحقون التكرمي ،وكل ذلك من �أجل
�إخفاء �إهمالنا ،وقد �أجابت الكاتبة بدرية ال�صالح عندما �سئلت :متى يكرم املبدع؟
�إن التكرمي خالل الرحلة امل�ضنية و�أف�ضله يف �سنوات العطاء ،وقبل �أن يبلغ املبدع
من الكرب عتياً �أو يكون على م�شارف املوت ،لأن التكرمي بعد الفناء رثاء تقام فيه
احلفالت ،وهو نوع من البكائيات التي ال تعني املبدع وال الإبداع يف �شيء ..،نعم نحن
نعي�ش كثريًا من حاالت التناق�ض يف جمتمعنا جتاه ثقافة التكرمي؛ بل هناك حرية
وعدم فهم لهذه الثقافة وازدواجية فيما نعلنه ونتبناه ،ولكننا نفعل العك�س.
وقد �أعجبتني كلمات ع�ضو اللجنة العليا ملهرجان الرواد واملبدعني العرب ،عندما
عرب عن �أ�سفه لعدم اهتمام امل�ؤ�س�سات الثقافية بتكرمي املبدعني ،وهي تنتظر املبدع
حتى يودع احلياة ثم تقوم بتكرميه ،وطالب ب�إعادة النظر حتى يغدو التكرمي ثقافة
عامة ولي�س منا�سبة طارئة.
�أقول من الإن�صاف �أن ُيك َّرم املبدعون والرواد يف حياتهم وهم بني حمبيهم و�أهلهم،
وخالل رحلة عطائهم حتى يروا ثمرات جهدهم ،ويتذوقوا � ً
أي�ضا حالوة تكرميهم
و�سعادتهم بهذا التكرمي.
ً
والزالت تلك املقولة التي �أطلقها ذلك الفيل�سوف مبينا ال�شرخ الذي �أ�صاب هذه
الثقافة عالقة يف ذهني ،وهي :جملة مدح تقال يف حقي خري من �ألف كتاب يكتب
عني بعد موتي.
*مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية
القطاع الغربي

ال�سيا�سة �إدارة
ال�سيا�سة �إدارة تعني فن �إدارة العالقات بي�شن اخل�صوم والأ�صدقاء ..يقول اهلل
تعاىل} :ي�أيها الذين �آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال ي�ألونكم خبا ًال ،ودوا ما
عنتم قد بدت البغ�ضاء من �أفواههم وما تخفي �صدورهم �أكرب قد بينا لكم الآيات �إن
كنتم تعقلون { �آل عمران ـ .118
معلوم �أن لكل �أمة �أو جماعة �أعداء يكرهون و�أ�صدقاء حمبون ،ف�إذا عاملنا العدو
ك�صديق �أو �أهملنا ال�صديق؛ مل نك�سب العدو ومل نحتفظ بال�صديق .طرح اخلليفة
العبا�سي �أبو جعفر املن�صور ـ املثقف اجليد وباين بغداد ـ يوما ت�سا�ؤ ًال �شغل باله:
ملاذا �سقطت الدولة الأموية قبل �أن تكمل �أو تعمر قر ًنا كام ًال؟ وبد�أ كل من يف املجل�س
يديل بر�أيه ،ولكن مل تعجبه �إجابة �أي منهم ،فقال كان للأمويني �أعداء و�أ�صدقاء،
ف�أهملوا الأ�صدقاء ثقة يف �صداقتهم ،وعملوا على ك�سب الأعداء فلم يك�سبوهم،
فخ�سروا الأ�صدقاء ومل يك�سبوا الأعداء (�صفة غريبة ح ٍ ًقا وموجعة �صد ًقا) ..وهذا
ما يح�صل بني النا�س يف العمل وخارجه.
كان م�ست�شار �أملانيا يدر�س نظرية ملخ�صها مطلوب من كل �أمة حتدد من هم �أعداءها،
وم�سا �سيا�ستها جتاههم؟ ومن هم �أ�صدقا�ؤها وكيف تتعامل معهم؟ ف�إذا �صارت
�سيا�سة الإدارة كاملاء ال لون وال طعم وال رائحة؛ فيمكن �أن تتودد للأعداء خو ًفا
وطمعًا ،وتهمل الأ�صدقاء زهدًا فيهم وفيما عندهم ،وهكذا تعي�ش دون �أ�صدقاء،
وتتمنى ك�سب الأعداء (والتمني ر�أ�سمال املفل�س).
لذلك ف�إن ال�سيا�سة والإدارة ال تقومان على مثل ذلك ،ومن يفعل ذلك من مديري
امل�ؤ�س�سات والإدارات فقد يخ�سر الأ�صدقاء ،ولن يك�سب الأعداء و�سيزيدونه خبا ًال
ويربكونه ب�أخبار كاذبة وتلميحات م�ضللة ،و�سيتحفونه با�ست�شارات ال تدله على
خري ،وال تر�شده �إال �إىل �شر ،وقدميًا قيل� :إذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على
�أر�ض خراب.
و�أخري ًا الفوز والفالح ملن يح�سن ويجيد عملية الإدارة ،ويح�شد لها طاقاته وطاقات
الآخرين ،و ُيح�سن قواعـــد وفــــن العالقات ،ومنها �إن�شاء تعاون نافع ،ويتجنب
الدخول يف �صراعات ال طائل منهـــا� .أما من يجهـــل �أ�صول هذا الفن ،ومن تكا�سل
وا�شتغل بال�سفا�سف والأمور ال�صغرية تار ًكا معايل الأمور والق�ضايا اجل�سيمة،
وغ َّلب الظلم على العدل بني العاملني ،فهذا لن يكون ناجحً ا يف ال�سيا�سة الإدارة
وال غريها.
عبد اهلل ال�سعد
مدير املمتلكات ـ م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن بن في�صل
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من عيادتي

كلية التمري�ض – الريا�ض
تعتلي �سماء الوطن وترتبع على هرم ال�شعر

د� .إبراهيم العلوان

معاناة مري�ض
وقد �شاركت (حممد) طالب ال�سنة
الثانية باجلامعة يف لقاء �أخوي،
تب�سم حني عرف �أنني �أخ�صائي يف
الغدد ال�صماء ،ثم قال :عانيت �أعرا�ض
مر�ض ما يف فرتة الدرا�سة متثلت يف
قِلة النوم والأنفعال ال�سريع لأتفه
الأ�سباب� ،إىل درجة �أنني انفعلت مرارا
يف ح�ضور والدي مما �أحرجني كثريًا
و�ضايقني ب�شدة ،وكان من ال�ضروري
معاجلة هذه الأعرا�ض ،قابلت عدة
�أطباء و�شرحت لهم الأعرا�ض� ،أحدهم
ن�صحني بزيارة الطبيب النف�سي يف
�أقرب وقت ،الآخر �س�ألني با�ستحياء
ما �إذا كنت �أتعاطى بع�ض �أنواع
املخدرات! فيما جزم الثالث �أنني �أفعل
ذلك!! مل �أجد عالجً ا لهذه الأعرا�ض
امل�ؤملة ل�شهور متتالية ،ولكن �شاءت
قدرة اهلل �أن �أرافق �أحد �أ�صدقائي
�إىل طبيب عام ،ف�شكوت له حالتي،
فلما �أحاط بها قال :لديك �إفراط يف
�إفراز هرمونات الغدة الدرقية التي
ت�سبب تلك الأعرا�ض!! حينها �شعرت
بالإرتياح وتعجبتُ من دقة ت�شخي�صه
وذكائه ومهارته يف حتديد ما عجز عن
اكت�شافه �آخرون مع �أنهم ميار�سون
هذه املهنة الإن�سانية الرفيعة.
نب�ضـــة :كطبيب يجب �أن تكون
م�ستمعاً جيدًا وملاحً ا لربط �شكوى
املري�ض ب�أعرا�ض املر�ض وعدم
الت�سرع يف ت�شخي�ص احلالة.

تبخرتت الأ�ستاذة ملياء العقيل حما�ضرة اللغة العربية بكلية التمري�ض بق�صيدة
خمملية عنونتها بـ «عديل الروح» يف م�سابقة «وطني �شم�س ال تغيب» التي �أقامتها
جامعة الأمرية نوره بنت عبدالرحمن ولقد ح�صلت على املركز الثالث على م�ستوى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال ال�شعر  ...فلتعقدوا خيوط التوا�صل مع الإبداع:
دهاك �أغِ َ
ماذا َ
احلب ُيعمـــي ع َ
ني �صاحبــ ِـ ِه
رب يا قلمـي ؟!
ي�ض احل ُ
		�أم �أ َّنه ُّ
ُ
انظم له من عقـــــــو ِد ال�شع ِر �أبدَعَ ها
احلبيـــــــــب وال	
اك ُتب بر ِ ّبك عن هذا
ِ
وح يا وطني
		
وقل له  :يا حبيباً عــــــــــ َّز جان ُبـــــ ُه
و�أنتَ عندي عديـ ُل ال ُّر ِ
		�إنْ كنتُ �أُ ْن َثى وال �أقـوى ال ِ ّن َ
زال فقد
�إ َّما ظمِئتَ فعهــــــــــ ُد اهلل يف عُ نـــــُقي
َ
َّ
ورب البيـــتِ ـ بعدَهــــ ُ َما
		
هلل خالقــِــ ِه
ع َّلم ُت ُه � َّأن
حـــــــــــــــــــق ا ِ
ولي�س ث َّم ـ ِ ّ
َ
ني يا وطني
		
لك الوال ُء فـــــــــــــــــــال �أُ ٌّم وال َو َلــــ ٌد
يا موطنَ الع ِ ّز والتمكــــ ِ
َ
ً
ُ
ّ
		ال َت ْع َب�أ َّن مبا ي�سعى الطغـــا ُة لـــــــ ُه
أزمان منت�صـرا
ل�سوف تبقى مدى ال ِ
هُ ُم الأَعِ َّزا ُء لكـــــــنْ من �سماح ِت ِهــــ ْم
		
أر�ض َك �آ�ســـــــا ٌد ُم َ�صا ِبـــــــــر ٌة
فدونَ � ِ
ُ
َ
بعـــــــزم ال مثيــل ل ُه
�سا�سوا البال َد
		
ال�سعـــــــــــــــو ِد �أدام اهلل راي َتـهـم
�آ ُل ُّ
ٍ
للرحمــــــــن مـن َد�أَ ٍب
قد دام ما كان
		
يق�ضون بالعدلِ واحل�سنى وال َج َر ٌم
ِ
إ�ســــــــــــالم يا بـلـــد ًا
هلل يا ِق ْب َل َة ال
		
طوبى ملن ُذكِ ـــ ُروا باخل ِري يف َغدِهِ ــ ْم
با ِ
ِ
واج ُل َّ
بنور غيـــــــ ِر ُمن َك ِ�س ٍف
		
آفاق وا ْب ِن لنــا
ْ
�ش ِ ّي ْد لنا العــــــ َّز يف ال ِ
الظال َم ٍ
َ
وام�ض بنا
منهج القر� ِآن
		
و ُد ْم غمامــــــ َة خيــــــ ٍر ال �شتاتَ لهـــا
ِ
َو ِ�س ْر على ِ
ِّ
َوق ِْف على هام ِة الدنيا وكـــــــنْ �أبد ًا
أريخ ملحمــ ًة
�سط ْر على �صفحـــ ِة الت� ِ
َ
َ
واخلت ُم يا موطني ُرحماك معذرتي
		
كفاك ربي �شرو َر الدهــــ ِر يا وطنــي
بال�ص َم ِم
�أم �أخط�أَت َْك �سها ُم القولِ وال َكـــــــــــ ِل ِم
آذان َّ
َط ْوعاً  ،وي�أتي على ال ِ
وا�ضرب به �أروعَ الأمثالِ واحلـ ِـ َك ِم
تخج ْل �س�أحكي هوايَ اليو َم مل َء فمي
		�أحمي َ
ال�شم�س يف ُّ
حماك و�أفديها وذا َق َ�سمــــي
الظ َل ِم
احلب �أنتَ  ،و�أنتَ
ُّ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َ
�أروي ثراك وما فوق الثــــــّرى بدمي	�أر�ضعتُ طِ فل َِي ِف ْك َرا �صـــــــافيِ ال ِق َي ِم
وامل�صطفى َ
فوق ِ ّ
		�إ َّال َك يا موطناً يعلـــــــو على القِــ َم ِم
حق الأهلِ وال ِ ّر ِح ِم
ّ
َ
ّ
وال�ش َي ِم
ُتغني �شفاع ُتــــــــه عن �
وموئل الفخ ِر والأجمـــــــا ِد ِ
ِ
أوثـــــق ال ِذممَ ِ
َ
َ
َ
َ
البغي فينـــــــــا �ش َّر منهـــ َز ِم
م
ز
ه
ي
�س
		
م
ر
ـ
احل
حوزة
موالك حامي
يف حفظ
ُ
ُ
ُ
َِ
َ
إح�سان كاخلد َِم
يف �ساح ِة اخل ِري وال
		
هلل لـــــم َتنـــــَ ِم
عيونه ْم يف �سبيـــــــلِ ا ِ
ِ
العال َّ
فاحل ُّد بني يديهم غيـــــــ ُر ُمنثلـــــــ ِـ ِم
		
ال�شمـــــــــَّاءِ كالعَ لـــَ ِم
خ َّفاق ًة يف ُ
هلل مل َيد ُِم
		
فحك ُم ربي لديهـــــــــم خيـــــ ُر حم َت َك ِم
وما �سوا ُه لغيــــــــــــــــــ ِر ا ِ
قلوب ال ُعــــــ ْر ِب والعَ َج ِم
وقيل قد �ش َّمروا عن �ساع ِد ال ِهــــــــ َم ِم
		�إلي ِه تهفو ُ
من�ص ِر ِم
ري ُمنهَـــــــد ِِم
و�صل غيــ َر َ
من احل�ضارةِ �صرحاً غ َ
وام ُد ْد لنا حب َل ٍ
الكون غيثاً َ
َ
عثــــــرة ال َقد َِم
الدرب م َّنا
رائق ال ِ ّد َيــــــ ِم	�أَ ِق ْل على
تهمي على ِ
ِ
ُ
ً
ً
َ
َ
ّ
ُ
اخللق حلنا �ساح َر النغــ ِم
ي�شدو بها
تاجَ
ِ
الفخار و�إكليــــــــــال على الأممَ ِ
ِيك ُ�ص ُ
لي�ستْ َتف َ
نوف القـولِ وال َك ِل ِم
فتنـــــــــة ُت َّتقى �أو َفجــــــْ�أةِ ال ِ ّن َق ِم
من
ٍ
ملياء العقيل  -بكلية التمري�ض

االلتهاب الروماتويدي املف�صلي
الروماتويد
املف�صلي
مر�ض التهابي
جهازي مزمن
يتلف الغ�شاء
الزاليل الذي
يربط بني
العظام
واملفا�صل
 ،وهو �أحد
�أهم �أنواع
التهابات املفا�صل امل�سببة للإعاقة .
ي�صيب اجلن�سني ولكنه لدى الن�ساء �أكرث بن�سبة  1:3عنه
يف الرجال  ،ويرتكز مابني اخلام�سة والثالثني واخلم�سني
من العمر �إال �أنه ي�صيب �أي مرحلة عمرية من الطفولة �إىل
ال�شيخوخة.
تبد�أ �أعرا�ض هذا املر�ض ب�صورة بطيئة على هيئة �آالم وتيب�س
باملفا�صل امل�صابة خ�صو�صاً يف ال�صباح ،دون حدوث ارتفاع
يف درجة احلرارة ،مع �شعور بال�شغف وكرثة العرق .ويف
ن�سبة قليلة من احلاالت تظهر الأعرا�ض ب�صورة حادة مع
ارتفاع يف درجة احلرارة .ويزداد الإح�سا�س بالأمل عندما
يبد�أ املف�صل يف التورم وتقل حركته ويدركه التيب�س.
وهو عادة ما ي�صيب عدة مفا�صل ويكون متوازنا على
اجلانبني  ،في�ستهدف مفا�صل مت�شابهة على كل من جانبي
اجل�سم  ،وخا�صة مفا�صل الأ�صابع  ،الر�سغني  ،الكوعني ،
الركبتني  ،الكاحلني  ،القدمني
وقد يكون �أمل املف�صل م�ستمر�أ  ،حتى بدون حركة  ،ومن ال�شائع
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�أن ي�شعر املري�ض
بتيب�س املف�صل
ال�صباحي والذي
ي�ستمر ملدة �ساعة
�أو �أكرث .
يتميز هذا املر�ض
بوجود فرتات
تتح�سن فيها
الأعرا�ض تتبادل
مع فرتات �أخرى
تزداد فيها �شدة
املر�ض ،وينعك�س ذلك على زيادة تيب�س املفا�صل امل�صابة
وتعر�ضها بالتايل لت�شوهات خمتلفة.
ينبغي عمل فحو�صات خمربيه للتو�صل للت�شخي�ص ومعرفة مدى
ت�أثري املر�ض  ،كما ينبغي عمل �صور�أ�شعاعية لتقييم حالة املفا�صل
للت�أكد من وجود تغيــــرات مثل ت�آكل �أطراف العظام.
يت�ضمن عالج هذه احلــــاالت بتغذيــة املريـــــ�ض ،و�إعطا�ؤه
�أدوية مقوية وفيتامينـــــات ومركبـــات احلديـــــد لعالج
الأنيميــــا التي ت�صاحب غالبية هذه احلـــــاالت ,االلتــــزام
بالراحة وجتنب عوامل الإجهاد  ,تناول الأدويـــــة امل�ضـــــادة
لاللتهابات ,مراعاة و�ضــــع املفا�صل يف الأو�ضاع املريحـــــة
للمري�ض ،وقد يتطلب الأمر �أحيانــــــا اال�ستعانة بجبائـــــر
لتفــــادي حدوث الت�شوهات ،مع حتريــك املفا�صل من حني
لآخـــــر حتى اليدركها التيب�س.وهناك خطوات عالجية ال تقل
�أهمية وت�شمل العالج الطبيعي و الوظيفي ملنع ت�صلب املفا�صل
و�ضمور الع�ضالت.
ر�شا عبداهلل الهزاع  -معيدة ت�شريح يف كلية الطب

وطني �شم�س ال تغيب
نق�شـــت الطالبــــة زينب املرزوق ا�سم كلية
التمــري�ض يف «وطني �شم�س ال تغيب»
مبقامــات مـــن عرائ�ش الإبداع:
دافئة
بقعة ٍ
لمة يف ٍ
مِ ن ُظ ٍ
كنتُ بها
حنان �ضمني
من
أر�شف
�
�أمنو و
ٍ
اكتف(ي)
جاء
اخلطاب �أن ِ
ُ
اخرج �إىل
و
ْ
وطن عظي ِم ال�ش� ِأن
ٍ
أبي ..
�
مغوار
ٍ ّ
ُ
املخا�ض يجرين نح َو اجلنان
كان
لكنني خوفاً �أناق�ض ُه امل�سري
مل �أ�ستطِ ع �أن �أهزمه
فـ خرجتُ :
ناب�ض خوفاً
قلبي ٌ
و دمعي هاط ٌل حزناً
و �صدري ٌ
جناح طري !
خافق كـ ٍ
�آثرتُ �أن �أبقى حماطاً بالظالم
لكن �ضوء ال�شم�س �ألب�سنِي النهار
ففتحت عيني ُمك َرهاً
و�إذا اجلنانُ على ُخطاي
ٌ
عا�شق بل مغر ٌم
�أدركتُ �أين
بنخيل �أجدادي
�سيف ح�ضارتي
و ِ
براية
هاو � ..أتي ُه ٍ
ٍ
ُ
تعتنق ال�سال َم بداي ًة و نهاي ًة
خ�ضرا َء
ومتثل الإ�سال َم توحيد ًا و عز ًا دائما ..
وطني � .أيا من �ض ّمني طف ًال ُيناغي �أم ُه
يهذي حروفاً ال تعي �إال فراغ
�أدركتُ حا ًال �أحريف وطال�سمي
كانت معاج َم للغات !
�أبوابها و ف�صولها و حروفها و نقاطها
حتى زواياها املليئة بالبيا�ض
كانت معا َين للوطن !
غربة
يف ٍ
ال�شوق يف لغة احلنني
معنى
�أدركتُ
ِ
قلبي يئن ،
روحي تئن
زينب املرزوق  -كلية التمــري�ض

دورة الق�سطرة بوا�سطة
الإ�شعاع يف مركز القلب

عقد يف مركز القلب مبدينة امللك عبدالعزيز
الطبية �صباح ال�سبت ال�ساد�س من �شهر
يونيو املا�ضي دورة تدريبية عن الق�سطرة
بوا�سطة الإ�شعاع حتت �إ�شراف الدكتور
م�صطفى يو�سف رئي�س الق�سم والدكتور
حممد بالغيث الأخ�صائي بالق�سم وحممد
الزيبق بح�ضور �شريحة من الأطباء
واملهتمني ،وذلك بقاعة ق�سم القلب.
وحتدث يف الدورة الأ�ستاذ الدكتور
هوفمن والدكتور طارق قا�شور والدكتور
الغامدي والدكتور وليد ح�سن م�ستعر�ضني
حتديات احلقن بالأ�شعة وميزاته وكيفية
اختيار املعدات العالجية لهذا الإجراء
الطبي وحتديد احلاالت التي ي�ستعمل
لها وتهيئها له ،كما حتدثت ال�سيدة زاهدة
عن التح�ضريات التمري�ضية لهذه العملية
�إ�ضافة �إىل عدد �آخر من املحا�ضرين.
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«خواطر �أكادميية»

من �أين يبد�أ التغيري؟
د .حممد بن �سعد املعمري
ي�شغل التغيري حيزا كبريا من االهتمام لتطوير بيئة العمل ،وهذا التغيري ال يكون من
�أجل التغيري فقط ،بل ال بد ان يكون له �أهدافا حمددة ووا�ضحة .والبيئة االكادميية
لي�ست مبعزل عن ذلك بل هناك متغريات كبرية تظهرها الرباهني العلمية املتجددة
التى تفر�ض التفاعل معها لكي ال تتحول تلك املتغريات اىل ثوابت بفعل الزمن.
فالعملية الأكادميية مثال ال بد ان تعامل بحيوية وتكون قابلة للتجديد واملراجعة
مع مرونتها لأي تغريات ابداعية .ومما ي�ؤ�سف له ،اجلمود الذى �أ�صبح �صفة تالزم
بع�ض البيئات االكادميية وركونها اىل الراحة بتكرار اعادة حمتواها ومناهجها بدون
�أجراء �أي مراجعات� .أن تغيري البيئات االكادميية يبداء بالو�صول اىل القناعة ب�أن
يكون هناك حاجة ما�سة لذلك.
وتنبع تلك احلاجة من عوامل داخلية �أو خارجية ،فالعوامل الداخلية ت�أتى من
قناعة بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو من يف حكمهم ب�إبداء الرغبة لذلك مبنية على
التطورات املتتالية يف جمال عملهم و�أهمية ان يواكبوها لكي ال يتخلفوا عن الركب.
ورمبا �أتى التغيري من دافع م�ؤ�س�سي للتجديد والتطوير ومواكبة االبداع العلمي
بفر�ض �أجندة جريئة للخروج من البوتقة التقليدية اىل رحاب �أو�سع وخيارات �أف�ضل.
وقد يكون املحرك للتغري نابع من عوامل خارجية مثل ت�أثر املخرجات التعليمية وعدم
مواكبتها الحتياجات �سوق العمل� ،أو ظهور مناف�سني جدد يقدمون حلوال �أف�ضل
وو�سائل تعليمية وتقنية �أجود تغرى املتقدمني على التناف�س لالن�ضمام اىل ركب
املطوريني وترك التقليدين يعي�شون واقعهم مبنظور املا�ضى� .إن حمرك التغيري هو
الو�صول �إىل القناعة به كخطوة �أوىل ،و�أن تعمم مبادئه و�أ�س�سه على قطاع �أكرب من
املعنيني .فمن عاي�ش عملية التغيري يعرف �صعوبة توليد هذه القناعة والأ�صعب منها
تهيئة البيئة املحيطة باخلروج من الروتني املعتاد والنظام الرتيب �إىل اال�ستثمار يف
بناء منهج �أكادميي �أو نظام �أكادميي ي�ضمن �أ�ستمرارية تفوق امل�ؤ�س�سة التعليمية
وا�ستمراريتها .فهناك �أمثلة مل�ؤ�س�سات عريقه مل تعاي�ش ع�صرها وتغرياته و�أ�ستمرت
تنظر اىل حميطها من �أبراج عاجية حتى �أهتزت وت�أثرت بفعل قوى التحديث املدعومة
برباهني علمية وتوجهات حديثة تواكب متطلبات الع�صر.
�إن من املتوقع �أن يواجه التغيري االكادميي مقاومة وت�شكيك بعدم جناحه ،لذلك ال
بد ان يكون من خالل خطة عملية متدرجة مع دعم من القيادات االكادميية ل�سيا�سة
التغيري من خالل تبنيها ر�ؤى وقيم وا�سرتاتيجات حديثة وجديدة ت�ضمن ا�ستمرارية
جناح ومنو امل�ؤ�س�سة التعليمية.

عادة قر�ض �أو ع�ض �أو ق�ضم االظافر
قر�ض �أو ع�ض �أو ق�ضم االظافر عادة �سيئة �شائعة بني بع�ض النا�س  ،بل هناك من
يقر�ض اجللد املوجود على جانبي الظفر  ،وما ينتج عن هذه العادة من ت�شققات يف
اجللد واالظافر ي�ساعد على حدوث العدوى امليكروبية و الفطرية و حدوث ال�سنط
و العدوى بالديدان الدبو�سية و هزال اجل�سم و�ضعفه نتيجة لل�سميات املوجودة
يف االظافر .وقد اجته بع�ض الباحثون يف تف�سري ال�سبب يف حدوث هذه احلالة �إىل
راو�سب نف�سية ت�ستمر مع الطفل  ،و�إن كان البع�ض ي�ؤكد �أنها عالمة على الذكاء ،
والبع�ض االخر يقول �أنها من مالمح ال�شخ�صية العاطفية  ،وي�صاحب ذلك �سلوك
انفعايل  ،وهي ظاهرة للتفريغ عن التوتر الع�صبي و القلق  ،وهي منت�شرة بني االطفال
وال�صغار وحتى الكبار الذين يعانون من التوتر الع�صبي  ،فتظهر على ال�صغري
نتيجة حلرمانه من العطف واحلنان واملداعبة من الكبار �أو نتيجة لزيادة التوتر يف
جو املدر�سة �أو املنزل .و عالج عادة قر�ض �أو ع�ض �أو ق�ضم االظافر يتم عن طريق
عالج ال�سبب مبزيد من العطف و احلنان و املداعبة لل�صغري وعدم �ضربه با�ستمرار
 ،كما يجب التظاهر بعدم االهتمام مبا يفعله ( �سواء بالتوبيخ عند ق�ضمه لالظافر �أو
اال�ست�سحان عندما يتوقف عنها ) لأنه يف احلالتني ي�شعر باهتمام االهل بكا يفعله مما
يدفعه �إىل حماورتهم � ،أما بالن�سبة للكبار فيكون العالج با�ستخدام العالج ال�سلوكي
و تناول عقاقري م�ضادات القلق التي ي�صفها الطبيب املعالج.
طريقة العناية باالظافر حتى ال تنك�سر:
•يجب احلذر من مالم�سة املنظفات واملواد املبي�ضة لال�صابع فرتة طويلة
•يجب عدم غم�س اليدين ملدة طويلة يف املاء  ،مع ا�ستعمال ( اجلوانتي ) .
•عدم ا�ستخدام اظافر اليد اللتقاط ا�شياء معدنية مهما كانت رقيقة �أو خفيفة
الوزن
•يجب عدم ادارة قر�ص التليفون باال�صابع  ،واالف�ضل ا�ستخدام قلم بدلآ
من ذلك
•ال يجب ازالة طالء االظافر ( املانكري ) ب�صورة متكررة  ،واالف�ضل ا�صالحه
با�ضافة طبقة جديدة من الطالء  ،وجتنب تكرار ا�ستعمال املزيالت ( مثل
اال�سيتون ) والتي قد ي�ؤدي تكرار ا�ستعمالها �إىل حدوث تق�صف االظافر
•جتنب ا�ستعمال االظافر ال�صناعية النها تهيج اجللد وت�ضر االظافر احلقيقية،
وجتنب مقويات االظافر النها ت�سبب انف�صال اظفر ب�سبب احتوائه على فورمالني
حر � ،إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ولأقل وقت ممكن
•عدم ا�ستعمال االالت احلادة ( مثل املربد ) يف ازالة الطالء حتى ال ي�ؤدي ذلك
�إىل �سهولة تك�سر االظافر �أو ظهور حفر �صغرية بها

Magazine 10.indd 13

14

معلوماتية

			
السبت  10رجب  1430هـ املوافق  3يوليو 2009

بحث يف واقع االنرتنت وتوثيق املعلومات يف الأبحاث

كتاب يلبي حاجة الباحثني و�أ�ساتذة وطالب اجلامعات يف التعامل
مع م�صادر املعلومات االنرتنتية وهو كتاب جديد للدكتور عبا�س
م�صطفى �صادق هو االنرتنت والبحث العلمي يعنى بتزويد الباحثني
باملعرفة املعلوماتية والتطبيقية ،حول طرق وو�سائل ا�ستخدامات
االنرتنت يف البحث العلمي .يلبي الكتاب حاجة الباحثني و�أ�ساتذة
وطالب اجلامعات واملهتمني العرب يف التعامل مع م�صادر املعلومات
االنرتنتية ب�شكل مقنن ،وب�أدوات علمية ،ووفق �أ�صول منهجية.

وقد �صدرالكتاب عن مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ويعد
الأول من نوعه عربيا وفيه معلومات حول احتواء االنرتنت معلومات ذات
تدفق ال نهائي ،مما يولد الأ�سئلة حول م�صداقية كثري من هذه املعلومات وكيفية
توثيقها يف البحوث العلمية .وي�سهم الكتاب ب�إعانة الدار�سني والباحثني على
�ضبط �أع�صابهم �أمام هذا التدفق املعلوماتي الهائل.
ي�شتمل الكتاب على ف�صول �ستة تتناول مو�ضوعات خمتلفة مثل:
•بيئة معلومات االنرتنت

مر�شد �سياحي �إلكرتوين لرحلتك ال�سياحية !
طور �أحد املواقع الإلكرتونية على ال�شبكة العنكبوتية برناجما يعمل كمر�شد �سياحي �شخ�صي حتت ا�سم ( )phoxelTouristAid
وهو مفيد لكل من يقوم برحلة �سياحية يف العامل .وميكنك من خالل الربنامج �أن تتعلم عدة عبارات مهمة من لغة البلد الذي
تعتربه وجهة �سياحية مغرية ،وذلك بال�ضغط على الأمر املوجود با�سم ( )Searchforcountryو�سوف تظهر لك اللغة
�أو اللغات التي ت�ستخدم يف الدولة التي تق�صدها.
ولت�سهيل ذلك جتد يف النافذة الرئي�سية للربنامج خدمة البدء با�ستعرا�ض جمموعة الكلمات واجلمل التي عادة ما يحتاجها
ال�سائح عند ال�سفر ومبجرد اختيار العبارة واللغة التي تريد �سوف تظهر لك ترجمة فورية للجملة �أو الكلمة التي تريدها
�أويتوقع �أن ت�ستخدمها �أثناء ق�ضاء �إجازتك ال�صيفية.

عالج �صداع الر�أ�س عرب الإنرتنت!!
و�ضعت �شركتان لل�صيدلة يف الواليات املتحدة خدمة على االنرتنت لفح�ص امل�صابني بال�صداع،
وتتوىل �شركتا" كواليتي ميرتيك �إنكوربوراي�شن" و"جالك�سو ويلكام" تقدمي �إر�شادات للمر�ضى
والأطباء ،لتطوير ت�شخي�ص وعالج �صداع الر�أ�س .وو�ضعت ال�شركتان ا�ستمارة تت�ضمن
�أ�سئلة لقيا�س درجة حدة وت�أثري ال�صداع .وك�شفت �أربع درا�سات قدمت خالل م�ؤمتر عاملي
نظم يف لندن حول �صداع الر�أ�س� ،أن هذه التجربة �ساعدت يف تقييم مدى حدة ال�صداع لدى
�ألف م�صاب ،كما مكنت من ت�شخي�ص حاالت الإ�صابة بال�صداع الن�صفي �أو ما ي�سمى بال�شقيقة،
ومتكن هذه اال�ستمارة �أي�ضا من تتبع م�سار تطور ال�صداع لدى امل�صاب .واعترب الدكتور"
�أندرو داو�سن"من "كينجز كوليدج هو�سبتال" الطبي يف لندن� ،أنه من بني امل�شاكل التي تفاقم
معاناة امل�صابني بال�صداع ،مواجهتهم �صعوبات يف التعبري للأطباء بدقة عن درجة �إ�صابتهم ،وتوقع �أن ي�ؤدي ابتكار �آليات
جديدة لقيا�س درجة الإ�صابة بال�صداع� ،إىل تقدمي خدمات �أكرث جناعة .ويقوم االختبار على قيا�س مدى حيلولة ال�صداع دون
قيام امل�صابني بوظائفهم ب�شكل عادي ،وبقدرما يرتفع عدد الأ�سئلة املجاب عنها ،بقدرما تكون الإ�صابة �أكرث حدة .ويبلغ عدد
امل�صابني بال�صداع الن�صفي وال�صداع الناجم عن التوتر يف البلدان النامية حوايل  120مليون �شخ�ص.
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على فكرة

• حمركات البحث و�أدلة االنرتنت
• املهارات الأولية ال�سرتجاع املعلومات
• املكتبات الرقمية
•قواعد توثيق م�صادر املعلومات
•النظم الرباجمية لإدارة املراجع والتوثيق الإلكرتوين
هذا بالإ�ضافة �إىل ملحقني هامني عن �أ�سماء �أهم حمركات البحث
االنرتنتي واملواقع التي تهم الباحثني يف تخ�ص�صات خمتلفة.

زوارها من ال�شباب وبع�ض الطالب و ي�سمون "بلوغرز"

املدونات معار�ض وا�سعة للن�صو�ص
والأفكار وعرو�ض التقنية الرقمية

ه�شام اليتيم

ا�ستطالع غري من�صف
ال�صحاف ُة اليومية ُمن�صفة،
�أحيانا ال تكون َ
بحيث ُين�شر على �صفحاتها ا�ستطالعات
َتقوم على عينات ع�شوائية ،وال حتيط
–ولعل ذلك ل�ضيق الوقت -بجميع جوانب
املوا�ضيع التي تناق�شها خا�صة ذات الطابع
التعليمي والأكادميي املتخ�ص�ص.
ولقد طالعتنا �صحيفة �سعودية مرموقة
با�ستطالع يحاول يف عُ جالة الإملام بجميع
جوانب مو�ضوع تقليدي له عمق اجتماعي
وتاريخي يف املجتمع ال�سعودي وهو:
َ
ال�ض ْعف الذي يعاين منه خريجوا بع�ض
كليات الطب.
ولي�س يف وارد الذهن هنا اتهام ال�صحيفة
بتوقف ذاكرتها عند حدود العقد املا�ضي
فيما يتعلق بتطورات التعليم الطبي الذي
�شهد منذ ذاك الوقت عدة نقالت وا�ضحة،
مع ذلك فقد غاب عن بال ال�صحيفة الإ�شارة
ولو من قبيل العلم -ملن مل يعلم حتى
الآن� -إىل �أن ال�سنوات الأخرية من عُ مر
التجربة التعليمية يف اجلامعات التي �أخذت
على عاتقها تدري�س العلوم ال�صحية،
وفقا لأحدث النظريات التعليمية َح َملت
نمَ طا �آخرا من التعليم و�أن هذه اجلامعات
وعلى ر�أ�سها جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية انتبهت جيدا لهذه
احلالة ،وقدمت لها حلوال �شافية ووافية،
جعلت من املناهج التعليمية املتطورة يف
تدري�س الطب �شعار ًا مطبقا يف الواقع،
�إىل جانب اعتمادها �أ�سلوب حل امل�شكالت
لتعليم الطالب بدال من التلقني ،عدا عن
االهتمام بتنمية مهارات البحث العلمي
و دورها يف تكوين �شخ�صية الطالب ،و
ت�صحيح �أ�ساليب تقومي الطالب و�إ�ضافة
�سالمة املري�ض �إىل املناهج وتطبيق ذلك
عمليا ..ومن خالل ذلك جتاوزنا معظم نقاط
ال�ضعف املعروفة يف هذا املجال وو�صلت
اجلامعة بخريجيها �إىل بر الأمان.

�أن تكون من (البلوغرز ) �أي �صاحب مدونة على االنرتنت ،فهذا يعني �أنك متلك
ات�صاال مع �أحد مواقع االنرتنت التي ت�ؤمن لك م�ساحة لتدوين �أفكارك و�إبداعاتك
ال�شخ�صية ،لتقدمها �إىل �شريحة وا�سعة من املتابعني حول العامل ،فمن خالل (املدونة)
ميكن لأي �شخ�ص �إ�ضافة حوار �أو نقا�ش �إىل ن�صه الذي يريد ،كما ميكنه تقدمي
معلومات عن نف�سه بهدف التعارف� ،أو �أن يطرح عمال مبتكرا يف كثري من املجاالت،
مثل املجاالت التعليمية والطبية والتقنية� ،إنه �إذن ف�ضاء حر للتعبري عن الذات،
يف حميط ،له متابعوه الكرث.
يتزايد �إقبال النا�س على امل�ساهمة يف املدونات ،لأنهم قد ال ميلكون منفذا يف الواقع
للتعبري عن كل ما ما يريدون ،ولأنها ال ت�شرتط �أن يكون م�ستخدموها من عمر معني،
�أو �أن يقدموا �شهادات تعريف ب�أنف�سهم� ،إ�ضافة �إىل �أن املدونني ال يالقون �ضغوطا
على �إبداعهم �أو قيودا على �أفكارهم ،مما يحقق لهم الرغبة يف التعبري احلر ،بعيدا
عن القيود التي حتد من حرية التعبري.
�إن الطريقة التي يتم فيها التوا�صل مع �شريحة وا�سعة من املتابعني عرب املدونات
(البلوغرز) ،تعد الأ�سهل والأ�سرع� ،إذ لي�س على امل�شارك �إال �أن يفرغ ما يف جعبته
من �أفكار و�آراء على �صفحة بي�ضاء ،يتم تلقفها من قبل املتابعني ،الذين يقومون
�أي�ضا بالتعليق عليها والتوا�صل مع كاتبها على الفور ،ويف اللحظة نف�سها.
و�إذا كانت فكرة املدونة ب�سيطة يف ت�صورها ور�ؤيتها ،وحتى يف تكوينها التقني
وبنائها� ،إال �أنها تغني حمتواها ،حيث املادة املقدمة تلقائية ومبا�شرة ،لذلك يتزايد
الإقبال على تد�شني مواقع خا�صة باملدونات من قبل ال�شركات الكبرية والعاملية
التي تتناف�س بتقدمي ت�سهيالت تقنية ،معنية باحت�ضان الأقالم والأفكار التي تلج
هذه الأماكن وتتوا�صل من خاللها.
ومتلك املدونات قابلية التفاعل عرب الهاتف اجلوال ،وا�ستقبال �صور ومقاطع فيديو على ال�صفحات مبا�شرة ،مما يغنيها
ويجعلها حمببة لدى النا�س ،ومع �شيوع ر�سائل « امللتي ميديا» يف الهواتف النقالة ( املوبايالت)� ،صار من املمكن ل�شخ�ص
�إر�سال �أ�شرطته لتن�شرها املدونات ،التي �أ�صبحت معار�ض هائلة لتالقي الن�صو�ص مع �أفالم املوبايالت ،وهكذا ،ظهر موقع
مثل «يوتيوب» ،الذي يعترب واحدا من �أهم مظاهر الإعالم اجلديد.
�أ ّثرت املدونات التي تبدو يف مكونها نوعا من ظاهرة فاعلة و�سط و�سائط البث االليكرتوين على الإنرتنت ،على �صناعة الأفالم
الطويلة التي ت�سعى ملواجهة التحدي الذي فر�ضته �أفالم املوبايالت ،امل�صنوعة من قبل اجلمهور ،و�إمعانا يف التفاعلية بني
املدونات وما ينتجه الب�شر من �أفالم من خالل موبايالتهم ورمبا كامرياتهم الديجتال ،ت�شكلت ظاهرة جديدة ل�سينما املدونات
واملوبايالت ،توجتها مهرجانات خا�صة بهذا النوع من الأعمال امل�صورة ،مثل مهرجان «�صن دان�س» ،كما تقاطعت ف�ضاءات
املُد ّونات مع املوبايالت يف ال�شبكات التي تولف عرب هواتف «�آي بود» حتديد ًا ،والتي �أنتجت م�صطلحا جديدا يف عامل الإعالم
هو «بودكا�ستنغ».
ومن البديهي القول� ،إن �صفحات املدونات تتلقف هذا النوع من البث وتن�شره ،مما دفع حمرك البحث «غوغل» بتقليد جتربة
«�آي بود» ،وقد �سعى «غوغل» �إىل تطوير جهاز يجمع بني مزايا املوبايل وات�صاالت الإنرتنت ،واملعلوم �أن «غوغل» يقوم ب�إدخال
جمموعة خدمات تتوجه �إىل املوبايالت ،كما دمج ق�سم اخلرائط الإلكرتونية «غوغل ماب�س» مع هاتف «�آي بود» �أي�ضا ،وبذا
حت ّولت �صفحات املُد ّونات الإلكرتونية �إىل م�ساحة هائلة تتقاطع فيها التقنيات الرقمية ،حيث جدّدت مفهوم «التالقي الرقمي».
يف ال�سياق عينه ،جل�أ بع�ض �صانعي برامج الت�صفح على االنرتنت� ،إىل جتديد العمل على اجلماعات االفرتا�ضية ،عرب الرتكيز
على ن�سيجها من خالل املدونات ،ومتكنت بع�ض ال�شركات يف هذا املجال من ت�أليف �آالف ال�شبكات االجتماعية يف هذا املجال.
وكعادتها  ..تنبهت �شركات الإعالن الإلكرتوين ملا تف�سحه املدونات من م�ساحات �إعالنية هائلة ،فاجتهت �إليها لتتخذها ميداناً
لإعالناتها ،فمث ًال ،عمدت �شركة «ودانغو» للإعالن الإلكرتوين �إىل تركيز عملها على الإعالن يف املُد ّونات ،وابتكرت �شركة «�أد
�سكايب» املتخ�ص�صة يف الإعالنات على �ألعاب الفيديو ومقرها مدينة «�سان فران�سي�سكو» تقنية لو�ضع �إعالناتها على املدونات
ال�شخ�صية �إ�ضافة �إىل الكومبيوترات و�أجهزة الألعاب واملوبايالت ،مما ميهد ل�سوق جديدة ووا�سعة وذات امتيازات هائلة
للإعالن ،بطلتها املدونات ال�شخ�صية.
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ا�سرتاحـ ـ ـ ــة

ماذا يفعل العقالء يف زمن اﻟ «�أنا» ؟

العين الثالثة

يف قدمي الزمان ،مل يكن للأنا من مكان ،كان هناك نحن و�أنتم وهم ،لكن مع تق ُّلب الأيام،
�صار املكان والزمان للأنا فقط .ولكن ماذا تعني الأنا؟ تعني �أ�شياء كثرية وللأ�سف!
الأنا تعني� :أنا فقط ولي�س غريي! رغم قول ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال
ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه» .والأنا تعني �أي�ضاً نكران اجلميل؛
فلي�ست هناك فر�صة حتى للم�صلحة املتبادلة ،بل القاعدة الطاغية بني النا�س هي:
اعطني الكثري وانتظر مني الكثري ...من نكران اجلميل!
�أما �إذا كنت �صاحب مبادىء وت�سعى جاهدا للحفاظ على مبادئك وحماية نف�سك
من وباء الأنا املتف�شي بني النا�س �أكرث من وباء انفلونزا اخلنازير ،فعليك �أن تقر�أ
كتاب الداعية الكبري عائ�ض القرين «ال حتزن» .ين�صح الكاتب قائ ًال« :ال تفاج�أ �إذا
منحت جافياً ع�صاً يتوك�أ عليها ف�شج بها ر�أ�سك ،هذا هو الأ�صل 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».
�أمل حممد

�سامي بن �أورن�س ال�شعالن

بني الدرهم
والقنطار

بني كاتب نا�شئ وناقد
فغر الكاتب النا�شئ فاه
ده�شة حني فاج�أه
حمدثه بالقول:
رغم جمال
ا�ستنباطاتك �إال
�أن جنوحك �إىل
التداعي يوهن جمال
الآ�صرة بني الوحدة
الع�ضوية والكلية للمعنى،
ويف ِكّكها �إىل جزيئات متنافرة ُ
يلطم
بع�ضها ً
بع�ضا ..وتابع �شارحً ا :مبعنى
�أن حماوالتك ال�ستدعاء �أفكار ومفاهيم
وا�ست�شهادات مبقوالت تنظريية �أو
فل�سفية و�إقحامها ق�س ًرا يف �سياق الن�ص
ف�ضالً عن اجتهادك يف ا�سرت�ضائها لتتناغم
وتن�سجم مع الكل؛ �سيخلق حتمًا فجوات
وا�سعة بني م�ساماتها ،و ُيحدث هلهلة يف
حبكتها ،وهذا ما قد يوقع الن�ص بكامله يف
التيه؛ �إن مل نقل الإغراق التام يف الإيهام
حتي كاتبنا املتطلع �إىل
والغمو�ض!! َرّ
النجومية يف هذا احلكم املفاجئ على
�إنتاجه وكتاباته الأدبية ،ف�شمر عن
�ساعده مدافعً ا عن نف�سه بقوة وقال:
�أنا ل�ست كب�سولة منف�صلة عن قامو�س
الكتابة املعا�صرة ،ومقت�ضيات املرحلة،
ولذا ال �أجد غ�ضا�ضة يف ا�ستخدام بع�ض
املفردات التي درج عليها مت�أنقو الكتابة
الأدبية والتحليالت ال�سيا�سية والقراءات
النقدية املعا�صرون ،ويغمرين يقني يف
قدراتي وامتالكي مل�ؤهالت تنقلني �إىل
قبيل املثقفني ،ومل ال؟ فالأناقة الثقافية
والأدبية مطلوبة ب�شدة هذه الأيام،
و�إال �سيتجاوزين الت�صنيف الرفيع
الذي ُيج ِ ّلل هام الأدباء وقادة الر�أي

ال�سعـــــــــــــادة
قيل لل�سعادة�:أين ت�سكنني؟
قالت:يف قلوب الرا�ضني.
قيل:في َم تتغذين؟
قالت:من قوة �إميانهم.
قيل:فب َم تدومني؟
قالت:بح�سن تدبريهم.
قيل:فب َم ُت�ستجلبني؟
قالت�:أن تعلم النف�س �أن لن ي�صيبها �إال
ما كتب اهلل لها.
قيل:فبم ترحلني؟
قالت:بالطمع بعد القناعة,وباحلر�ص
بعد ال�سماحة,وبالهم بعد
ال�سرور,وبال�شك بعد اليقني
اختيار عمرو ال�شربيني
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والتوجيه ،و ُيط ِ ّرز ُحلل
النقاد وحمللي الأفق
الثقايف واالقت�صادي
واالجتماعي؛ بل
وحتى الريا�ضي
والفني ،متامً ا
مثل قراءات جماعة
الإر�صاد اجلوي والزلزايل
املعتمدة على قرائن افرتا�ضية
وتخمينات ُمع َّززة مبفاهيم جغرافية
وكنتورية وجيولوجية ..تنهد كاتبنا
ً
�شاخما ب�أنفه دليل �إمكاناته وقدراته
بعمق
على الإقناع والردود املفحمة التي ال ميكن
نق�ضها بعد قوة �أنكا ًثا ..ولكن حمدثـــــه
مل يتـــــرك له جما ًال لالفتخار بنف�ســـــه؛
فالتقـــــط خيط احلديث قبل �أن ينفذ
الهواء �إىل رئتيه وقـــــال مقاطعًا :لي�س
خا�صيــــــة ثقافية �أو كتابية
التداعي ِ ّ
�أو خطابية يف كل الأوقات ،فهو �أحياناً
وي�شــــــوه جمال
ال�سبكة،
ِّ
يخد�ش روعة َّ
الن�ص ،و ُي�ضعف �إحكام الت�سل�ســـــل يف
الق�صة �أو الرواية ،وبالتايل �ستفتقـــد
العبارات موجبات الإيالف والأن�س
واحلميمية بجوارها لبع�ضها ،وت�صبح
الكتابة �ضربًا من التزويق البنائي
والتجميل الإن�شائي الرفيع ،ورحم اهلل
عبد احلميد واحلريري� ..شبك كاتبنا يديه
م�شدوهًا من هذه املالحظات الغريبة التي
حتاول �إبعاده عن عتبات ال�سلم ولفظه
وركله خارج مظلة الأمل والتطلع ،فزفر
زفرة حارقة كمن �أُلب�س قه ًرا ردا ًء من
الي�أ�س؛ ولكن �أ َّنى ملثله �أن مي�س الي�أ�س
�شغاف قلبه؟؟
�إبراهيم ال�صايف

حكم وعرب
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قراءات ومتابعات
غ�ضب العاقل يف قوله ...وغ�ضب اجلاهل يف فعله (مثل عربي)

الغ�ضب حالة انفعالية ال �إرادية متور فيه الدواخل حتركها دوافع قوية للتعبري �إما قو ًال و�إما فع ًال ،فال�شجاع هو الذي ميلك
نف�سه عند الغ�ضب ،وبالتايل لن يتجاوز غ�ضبه حافة ل�سانه� ،أما العاجز عن ال�سيطرة عليه فرمبا ينفلت منه الزمام ويورط
نف�سه يف �إ�شكاالت تنعك�س �سلبًا عليه ،والعاقل هو الذي يكبت غ�ضبه ويكتفي بالقول بينما اجلاهل يتبع قوله ب�أفعال ،فتقرتن
عنده احلالتان ..ومعظم الأفعال العنيفة ما هي �إال نتاج حلاالت غ�ضب عارم.

كل �شيء �إذا كرث رخ�ص� ...إال العقل ،ف�إنه �إذا كرث غال (حكيم)

�إذا زاد العر�ض عن الطلب ق َّل �سعر ال�سلعة كما يقول االقت�صاديون ،والوفرة يف ال�شيء ت�ضعف قيمته� ،أما العقل فزيادته
ت�ضاعف قيمته ،ملكة التفكري الهائلة التفكري الهائلة و�سعة الأفق نعمة كبرية ،وغزارة املعلومات مغبون �صاحبها ،وكلما ات�سع
و�ص َّناع احلياة ،فمن يكن
العقل زاد عم ًقا ،و�أ�صحاب الفكر الغزير والر�ؤى احل�صيفة املت�صلة كالنبع هم ال�سادة وقادة الر�أي ُ
�صاحب عقل كان ذا نفع وفائدة لنف�سه وجمتمعه و�أمته.

«�إقب ْل عذر �أخيك ،ف�إن مل يكن له عذر فالتم�س له عذرا” من �أقوال الر�سول الكرمي �صلى
اهلل عليه و�سل ًم.

قول بليغ ملن ملك جوامع الكلم عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،وقاعدة اجتماعية تعمل على �إحكام العالقات بني الأفراد ،فال
ي�أخذ الإن�سان �أخاه باالنفعال وردود الأفعال ،وت�ؤ�س�س يف الوقت نف�سه �إىل قاعدة عري�ضة من الت�سامح حتى ت�سود املحبة
والوئام بني النا�س ..وعلى املرء �أن يكون �سمحً ا طيب القلب ،يعذر �أخاه �إن �أخط�أ ،و�أن يلتم�س له العذر و�إن تبينَّ له �سوء
ن َّيته �أو مق�صده.

من الميلك ال�سعادة يف نف�سه فلن يجدها يف اخلارج ،لذا تعلم كيف تكون �سعيد ًا حتى لو كنت
وحيد ًا ،ف�إذا �أ�سعدت نف�سك ا�ستطعت ا�سعاد زوجك واوالدك ومن حولك  ،فالتغيري يبد�أ من
الداخل ،قال تعاىل (حتى يغريوا ماب�أنف�سهم) ( .د� .صالح الرا�شد)

ال�سعادة �إ�شعاع داخلي ،وحني يت�شبع الإح�سا�س بها يفي�ض �إىل اخلارج وينعك�س على الآخرين فرحً ا ومرحً ا ،ويغتبطون
بال�سعيد لأنه ينقلهم �إىل دائرته امل�ضيئة� ..أما الك�آبة فال تولد �إال مثلها ،واملكتئب يف ُّر منه الآخرون لأنه ينقل �إليهم م�شاعره
قب�سا من ال�سعادة
ال�سالبة وال يجدون مف ًرا من التعاطف معه �أو موا�ساته و�إن كانوا يف حال غري حال ..فعلى املرء �أن يقذف ً
يف قلبه حتى ي�سعد غريه.

•احلق كالزيت يطفو دائما .
•احلقيقية مثل النحلة حتمل يف جوفها
الع�سل ويف ذنبها الإبرة .
•التتم االعمال العظيمة بالقوة ولكن لكي ين�صفك النا�س افتح لهم قلبك ،ولكي تن�صف النا�س افتح لهم عقلك ،ولكي ت�سلم من
النا�س تنازل عن بع�ض حقك ( .د.م�صطفى ال�سباعي)
بال�صرب .
•ي�سخر من اجلروح كل من ال كلما امتلك املرء قلبًا رحيبًا رحيمًا مت�ساحمً ا؛ ا�ستطاع اجتذاب النا�س �إليه ،و�إن دخلوا �إىل قلبه �أحبوه و�أن�صفوه� ،أما �إذا
ابتغى �إن�صاف النا�س له؛ فيلزمه �أن يفتح لهم عقله ،ويتعامل بر�ؤى عاقلة ور�صينة بعيدًا عن ال�شطط ،و�إال كان حكمه على
يعرف الأمل .
•ملاذا اخلوف وال�شم�س التظلم النا�س م�شوبًا بالغب�ش واخلطل ..والعقل هو ميزان احلكم على الآخرين ..و�إذا �أراد �أن ي�سلم من �أل�سنة النا�س �أو من همزهم
يف ناحية �إال وت�ضيء يف ناحية وغمزهم وتداول �سريته؛ فعليه �أن يتنازل طائعًا عن بع�ض ما له من حق عليهم ..و�إال اتهموه بالعناد والتع�صب وع�شق النف�س.
�أخرى ؟
ُ
•مهما قدمت للذئب من طعام فانه الطريق ال�سهل دائما هو نقد الأخرين,والطريق ال�صعب هو نقد الذات (د�.سلمان العودة)
كم هو �سهل توجيه �سهام النقد للآخر ،ق�ص ًدٍا �أو دون تب�صر ،ف�سياج الآخرين ه�شة ي�سهل اخرتاقها �أو حتطيمها بعك�س �سياج
يظل يحن �إىل الغابة .
•من رفع نف�سه فوق قدرها �صارت الذات فهو حمكم و (غري قابل للك�سر) ،الإن�سان ينظر دائمًا يف عيوب الآخرين ويقل نظره داخل نف�سه لرياها على حقيقتها مبا فيها
من نقائ�ص وعيوب ،وع َّز يف كل الأزمان من ينقد نف�سه ويع ِّريها ،لأنه يعترب ذلك منق�صة وقدح يف الذات� ،أما نقد الآخرين فيدخل
نف�سه حمجوبة عن نيل كمالها .
•�إذا مل يكن املال خادمك �صار �صاحبه يف ت�صنيف الثقافة والقدرة على الغور واال�ستنباط ،فهو يظن نف�سه قاد ًرا على ر�ؤية ما يراه ال�شخ�ص الهدف.
�أحمد بدر
									
�سيدك .

قيل قدميا “ درهم وقاية خري من
قنطارعالج” ولو �أردنا تفكيك وحتديث
لغة هذا املقال وحماولة ا�سقاطه على
الواقع املعا�ش اليوم قد نحتاج �إىل
العديد من االح�صائيات والدرا�سات
امليدانية لت�أكيـــــد هذه املقولة �أو
نفيها ب�شكل علمــــي وقاطــــع� ،إال �أن
�إطاللة �سريعة على الدور الوقائي
الذي يفرت�ض �أن تقــــوم به امل�ؤ�س�سات
ال�صحية يجعلـنا نخــــرج بنتيجة
ت�ؤكد �أن الدور التوعوي يكاد يكون
مغيب.
واذا فعل ف�إنه يتم عرب جهود ذاتية قد
تعجز عن �إيجاد املناخ واالمكانيات
الكفيلة باي�صال الر�سالة املطلوبة،
بينما نرى �أن ال�صحف اليومية
والقنوات الف�ضائية واالذاعية تعج
باملقاالت والربامج ذات الطالع
االخباري والدعائي �أكرث من اجلانب
التوعوي.
فعند املتابعة ملعرفة �أ�ساليب الوقاية
من مر�ض ما  ،جتد �أن املتحدث
�أو الكاتب ي�سرد �سبب �أو �سببني
وعادة تكون معروفـــــــة لدى العامة
ليبد�أ يف احلديث عن نف�ســه �أو
م�ؤ�س�سته ال�صحية وكم طبعة �أو
مطويــــة للتوعية عن هذا املر�ض
وعدد املحا�ضــرات التي �ألقيت حول
هذا املو�ضوع �أو ذاك.
�ألي�س هذا �أمرا م�شاهدا ؟؟!!
�أال ي�شعر القارئ عند ر�ؤية �صورة
الطبيب حتتل زاوية “ على �شارعني”
ملقال �صغـري ي�صنف �أنه توعوي
ب�أن هذه امل�ساحة نوع من �أنواع
الدعاية للطبيب فيحجم عن قراءة
املقال؟؟!!
�أال ي�شاهد اجلميع وب�شكل يومي
تقريبا �صفحات من�شورة قد عنونت
بانها طبية وبعد العنوان الرئي�سي
مبا�شرة �إعالن ملون وجذاب مل�ست�شفى
�أو م�ستو�صف؟!!
�أت�سائل �أخريا� ...أال ميكن تقدمي خطة
توعوية �صحية وطنية ت�شارك بها
جميع الفعاليات والتخ�ص�صات وح�سب
جدول زمني حمدد واهداف وا�ضحة
ت�ستهدف توعية �أبناء هذه البالد
وحت�صينهم بالعلم واملعرفة بجميع
ال�سبل والو�سائل الكفيلة بالق�ضاء
على بع�ض �إن مل يكن كل الأمرا�ض
امل�ستوطنة والتي ا�ضحت وا�ضحة
وجلية من خالل برنامج الفح�ص
الطبي قبل ازواج...الخ
كم التكلفة املادية ملثل هذا الربنامج
الوطني ؟؟
بكل املقايي�س ومهما بلغت الأرقام
�ستكون �أقل من العملية العالجية
مبراحلها املختلفة.
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فر�ضية تدريبية ناجحة يف م�ست�شفى امللك عبد العزيز بالأح�ساء
الأح�ساء – قا�سم العنزي
جنح م�ست�شفى امللك عبد العزيز يف احلر�س الوطني
يف الأح�ساء يف �إنقاذ  28م�صاباً يف فر�ضية حادثة
مروعة تعر�ض فيها � 30شخ�صا للإ�صابة ولقي
اثنان منهم م�صرعهم ،وتعد هذه التجربة الوهمية
التي نفذتها قيادة الطب الع�سكري امليداين يف
القطاع ال�شرقي ممثلة يف �سرية الطبابة والإخالء
مب�شاركة ف�صيل الطبابة من الكتيبة  52من لواء
الأمري حممد بن عبد الرحمن يف الأح�ساء ،من �أكرث
التجارب تطور ًا لو�صول ن�سبة النجاح فيها بح�سب
املنظمني �إىل « 95يف املئة».
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور �أحمد العرفج املدير الإقليمي التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني بالقطاع ال�شرقي ،وقال :لقد ا�ستهدفت
التجربة درا�سة �إمكانية ا�ستقبال �أعداد �أكرث من ذلك ،و�إبراز درجة اال�ستعداد،
ودرا�سة الإيجابيات وال�سلبيات ،وحتققت من خالل فر�ضيات �سابقة جناحات
متتالية �أك�سبت �أفراد الفريق املهارات املطلوبة.من جانبه قال العميد حممد �شامان
ال�شمري قائد الطب الع�سكري امليداين لقد و�صل البالغ �إىل الدفاع املدين باحلر�س

ن�صائح لإجناز معامالتك

حث رئي�س ق�سم العالقات احلكومية
الأ�ستاذ حممد امل�ضحي جميع من�سوبي
ال�ش�ؤون ال�صحية واجلامعة الراغبني يف
ال�سفر خالل العطلة ال�صيفية ب�ضرورة
املراجعة املبكرة للق�سم من �أجل �إجناز
معامالتهم كافة بقدر عال من ال�سهولة
واالن�سيابية توفريًا لأوقاتهم وتخفي ًفا
لل�ضغط على موظفي الق�سم وذلك بهدف
ح�صولهم على خدمة �أف�ضل و�أ�سرع.
كما ن�صح ب�ضرورة جتديد اجلوازات
قبل تاريخ نهاية �صالحياتها بثالثة
�أ�شهر على الأقل يف �سفاراتهم املعنية،
مع االنتباه �إىل دفع الر�سوم املتعلقة
بت�أ�شريات اخلروج والعودة مبك ًرا �إذا
كان نفقتها على ح�سابهم ،منوهً ا �إىل
�أهمية ت�سليم اجلواز عند العودة من
ال�سفر خالل مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام،
واحلر�ص على االحتفاظ ب�صورة منه
يف املنزل ال�ستخدامها عند احلاجة �إليها
حتى ال ي�ضطر املوظف �إىل مراجعة الق�سم
وزيادة العبء على من�سوبيه ،ال �سيما و�أن
االحتفاظ بال�صورة ي�ساعده يف الرجوع
�إليها بني فرتة و�أخرى للت�أكد من تاريخ
نهاية �صالحيته.
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الوطني عن وجودحادث حريق كبري �أ�صيب فيه
� 30شخ�صاً ،ويف وقت قيا�سي �أُخمد احلريق ونقل
امل�صابون بوا�سطة � 20سيارة �إ�سعاف �إىل ق�سم
الطوارئ بامل�ست�شفى حيث �أعلنت حالة اال�ستنفار
ولقي اثنان منهما حتفهما ح�سب خطة الفر�ضية،
و�أ�صيب � 8إ�صابات خطرية ،وكانت الإ�صابات
الأخرى بني املتو�سطة واخلفيفة ،وتعامل الفريق
الطبي والتمري�ضي والفني مع التجربة بحرفية
عالية .وا�ستهدفت التجربة التدريب على كيفية
التعامل مع الإ�صابات لو حدث مثل هذا احلادث
ال قدر اهلل ،وهي تدريبات تنفذ ب�سرية تامة لقيا�س
ومعرفة مكامن الإيجابيات وال�سلبيات ،وحققنا جناحاً بن�سبة  %95و�ستعالج ن�سبة
الـ  %5املتبقية م�ستقب ًال.هذا وقد حظيت التجربة بح�ضور كبري �أبرزهم العقيد ف�ؤاد
م�سعود ال�سعد ركن ا�ستخبارات الطب الع�سكري امليداين بالريا�ض  ،والرائد تركي
القحطاين م�ساعد ركن عمليات الطب امليداين بالريا�ض للإ�شراف على تنفيذ اخلطة،
و�أي�ضاً مب�شاركة مدربني من �إدارة تدريب وتطوير احلر�س الوطني (فينيل)،
وب�إ�شراف لعقيد حممد عبد اهلل الظفري ركن عمليات الطب امليداين .

طالب اجلامعة يف زيارة ملجل�س ال�شورى
�شارك  14طالبًا من طالب جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية يف الزيارة التي نظمتها عمادة القبول والت�سجيل
و�ش�ؤون الطالب �إىل جمل�س ال�شورى يوم الإثنني بداية الأ�سبوع
الثاين من �شهر يونيو املن�صرم 2009م ب�إ�شراف الأ�ستاذ نا�صر
العنزي موظف �أول �ش�ؤون الطالب والأ�ستاذ يحيى احلقوي
والأ�ستاذ عبد الوهاب ال�سلمي.وت�ضمن برنامج الزيارة ح�ضور
جانب من جل�سة املجل�س واالطالع على ال�صالة الأندل�سية
والقاعة الكربى وجولة يف مكتبة املجل�س وم�شاهدة �أ�ستوديو
النقل التلفزيوين ثم حفل وداع �صغري ب�صالة اال�ستقبال.و�ضمت
قائمة الطالب امل�شاركني ك ًّال من :ب�سام بن فار�س بن عبد الرزاق احل�سن ،عبد امللك بن حماد بن حممد احلماد ،عمر بن �سعد بن
حممد الهدلق� ،أحمد بن حممد بن �صالح اجلهيمان ،حممد بن زياد بن حممد ح�سني يو�سف� ،أحمد بن فالح بن زيد الفالح ،يزيد
بن �أحمد بن عبد الرحمن الفريان ،عبد الرحمن بن �صالح بن عطية �آل ح�سن الغامدي ،مناحي بن حممد بن م�سعود �آل ر�شيد،
عبد اهلل بن �إبراهيم بن �سعيد �آل غراب القحطاين ،نبيل بن علي بن �سعيد اجلندبي الزهراين ،عبد العزيز بن �إبراهيم بن علوان
العلوان ،فهد بن نا�صر بن فهد الهديان ،رائد نائ�ش الغامدي.

طالب الطب باجلامعات ال�سعودية يف
م�شروع البحث العلمي ال�صيفي
ي�شارك  15طالبا من طالب كليات الطب باململكة هذه الأيام يف فعاليات م�شروع الأبحاث ال�صيفي للطالب الذي ينظمه ويرعاه مركز
امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث وال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني مب�شاركة جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
بعنوان« :م�شروع البحث العلمي ال�صيفي» وذلك بهدف �إتاحة الفر�صة للطالب للم�شاركة ببحث ُينجز خالل � 6أ�سابيع.
وي�شرف على ترتيب �أعمال امل�ؤمتر الطالبان عبد الوهاب بن دعجم ونواف عبد اهلل احلميدان بكلية الطب الفائزان بجائزة �أف�ضل
بحث �شفوي مت تقدميه يف م�ؤمتر للأبحاث العلمية الذي �أقامه ق�سم اجلراحة بامل�ست�شفى خالل �شهر �إبريل املا�ضي بقاعة �سمري
بن حريب بدعم من الأطباء حممد الزخم�شري ا�ست�شاري جراحة �أطفال وفايز املدهن ا�ست�شاري اجلراحة للم�سالك البولية
عند الأطفال وعبد العزيز بن �أحمد ا�ست�شاري جراحة الوجه والفكني والدكتورة فادية البحريان ا�ست�شارية طب الأطفال و�سن
املراهقة .وتتوا�صل الآن فعاليات امل�شروع على هيئة حما�ضرات وور�ش عمل يومية بعدد  15مقعدًا مير من خاللها الطالب على
جميع مراحل �إعداد البحث العلمي التي ت�شمل املقدمة ،ونبذة عن �أ�سا�سيات الطب املبني على الرباهني ،ومراجعة ما كتب يف
الأبحاث العلمية ،وكتابة االقرتاح العلمي للبحث ،وجمع البيانات وحتليلها ،وكتابة املخطوطة النهائية للبحث على �أن تكون
البحوث امل�شاركة جاهزة يف نهاية مدة امل�شروع للن�شر يف املجالت الطبية العلمية مما يك�سب الطالب مهارات �شخ�صية ومهنية
مثل كتابة ال�سرية الذاتية ومهارات تقدمي وعرو�ض املعلومات من خالل التقنيات احلديثة.

كلمة التحرير
�إىل لقــــــــاء
هذا العدد الذي بني �أيديكم هو العا�شر من �صحيفة (نب�ض اجلامعة) ،وبه
نكمل م�سريتنا ال�صحفية للعام الدرا�سي احلايل ،ولعلكم تالحظون �أنها
تطورت كثريًا منذ ن�ش�أتها من حيث املظهر واملخرب� ،أي حتري ًرا و�إخراجً ا،
�إذ عادة ما ت�صاحب البدايات عرثات تبطئ خطوها ،ولكننا واحلمد هلل قد
متك َّنا من جتاوز هذه العرثات بف�ضل االهتمام الكبري الذي �أواله امل�شرف
العام عليها ،وت�ضحيته باقتطاع جزء ثمني من وقته وجهده لتخرج ب�صورة
مثلى ً
حفاظا على بقائها وثباتها ثم بتعاون مديري التحرير وطاقمه �إىل
جانب الكفاءة الإخراجية التي �أملَّت بخيوط الإخراج ال�صحفي يف فرتة
وجيزة ،عل ًما ب�أن �إخراج ال�صحيفة يختلف كثريًا عن �إخراج الكتاب واملطوية
واللوحات وغريها...
وتلزمنا الإ�شارة �إىل التعاون امللمو�س والأريحية التي وجدناها من �إدارة
ق�سم اخلدمات الإعالمية بال�ش�ؤون ال�صحية التي متخ�ضت يف ت�سهيل كل
ما يتعلق ب�إخراج ال�صحيفة ،و�صربها على مدة الإخراج الطويلة التي
جزء من دوالب ن�شاطها اليومي  ..فلها منا
رمبا تت�سبب �أحيا ًنا يف �إبطاء ٍ
كل ال�شكر.
وكما قلنا يف �أول �أعدادنا ف�إن (نب�ض اجلامعة) م�شروع �صحفي اقت�ضته ن�ش�أة
اجلامعة داخل املنظومة ال�صحية باحلر�س الوطني ،وت�ستهدف الإعالم عن
خمتلف الأن�شطة باجلامعة واملدن الطبية تعري ًفا للمجتمع اخلارجي بها
حتقي ًقا لل�شراكة واال�ستفادة املتبادلة بينهما ،وقد كانت ا�ستجابة الإدارات
والأق�سام بطيئة يف البداية ،وهذا �شيء بدهي ،والآن الحظنا �إقبا ًال وا�ضحً ا
على امل�شاركة والإعالن عن الأن�شطة بعد �أن ا�ستطاعت ال�صحيفة التعريف
بنف�سها عرب �إ�صدارها ال�شهري ..ون�أمل �أن تزداد العالقة بيننا وبني خمتلف
الإدارات والأق�سام وجميع املن�سوبني واملن�سوبات متانة وقوة وعم ًُقا خدمة
لهذه املنظومة ال�صحية العمالقة..
ونحن على ا�ستعداد ال�ستقبال الآراء واملقرتحات واملالحظات ت�صحيحً ا
وتطوي ًرا لأدائنا املهني ...وكل عام و�أنتم بخري.
التحرير

(املجـــــد وال ُعــــــال)
يف نهائي دوري القدم باجلامعة
التقى ع�صر الأربعاء املا�ضي 2009/7/1م فريقا (املجد) و (العال) يف نهائي دوري
طالب اجلامعة يف كرة القدم للح�صول يف مناف�سة حامية للح�صول على ك�أ�س
البطولة ،وترجح الرت�شيحات فوز فريق (املجد) نظ ًرا للنتائج امل�شرفة التي حققها
يف املناف�سات التمهيدية ..وكان فريق (املجد) قد و�صل �إىل نهائي الك�أ�س بعد فوزه
على فريق (الرواد) يف ت�صفيات مرحلة ما قبل النهائي  2 – 7بينما فاز (العال) على
فريق (الفر�سان)  6ـ  5مت�أه ًال �إىل املباراة اخلتامية..
و�أقيمت الت�صفيات الأولية طوال ثالثة �أ�سابيع على مالعب خا�صة لهذه الغاية
و�شاركت فيها فرق :املجد ،العال ،النمور ،احلكماء ،الرواد ،الفر�سان ،ال�شباب
الذهبي ،وتوىل حتكيمها جميعها يحيى احلقوي ..و�شهدت املناف�سات ت�شجيعً ا
وحما�سا كبريًا من اجلمهور.
ً
وت�سلم الفريق الفائز عقب املباراة ك�أ�س البطولة ثم وزعت امليداليات على الالعبني
ب�إ�شراف عدد من الريا�ضيني يف الفرق والأندية ال�سعودية املرموقة ومبتابعة ميدانية
متوا�صلة من الأ�ستاذ نا�صر العنزي امل�شرف الريا�ضي بعمادة �ش�ؤون الطالب.

Magazine 10.indd 16

