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صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد اهلل

اجلامعات ال�سعودية يف معر�ض التعليم العايل

ت�شارك جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية يف املعر�ض الدويل للتعليم العايل الذي تنظمه
وزارة التعليم العايل حتت رعاية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز خالل املدة من 11
�إىل  14من �شهر �صفر املقبل 1431هـ (املوافق 29-26
يناير 2010م) مب�شاركة م�ؤ�س�سات التعليم العايل العاملية
واملنظمات الدولية ذات العالقة �إىل جانب اجلامعات
ال�سعودية واملعاهد العليا وهيئات اجلودة والقيا�س
والتقومي واالعتماد الأكادميي والتعليم الإلكرتوين
والتعليم عن بعد ،ومراكز الأبحاث والدرا�سات ،وذلك
مبركز معار�ض الريا�ض .ويت�ضمن برنامج املعر�ض
العديد من الفعاليات التي �ست�صاحب املعر�ض من
بينها ملتقى املبتعثني ،وملتقى امللحقني الثقافيني،
بالإ�ضافة �إىل عدد من حلقات النقا�ش واملحا�ضرات
والدورات التدريبية وور�ش العمل .وقال الأ�ستاذ
الدكتور علي بن �سليمان التويجري عميد �ش�ؤون
القبول والت�سجيل لـ (نب�ض اجلامعة) :لقد وجهت
�إدارة اجلامعة برت�شيح عدد من الطلبة والطالبات
للم�شاركة يف التح�ضري لأعمال املعر�ض وبرناجمه
العلمي .ويهدف املعر�ض �إىل توحيد جهود م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ال�سعودي يف اال�ستفادة من التجارب
الدولية ،وحتقيق التعاون امل�شرتك مع اجلامعات
واملعاهد العاملية يف فرتة �شهدت فيها اململكة خالل

ال�سنوات الأخرية تو�سعاً يف �إن�شاء اجلامعات ،وابتعاث
الآالف من الطالب �إىل اخلارج .كما يهدف �إىل حتقيق
وعي معريف كامل بق�ضايا التعليم العايل وم�ؤ�س�ساته على
امل�ستوى العاملي ،وذلك مبا ي�سهم يف مواكبة التطورات
املت�سارعة التي ي�شهدها هذا الن�شاط احليوي املهم ،و�إىل
�إتاحة الفر�صة للمجتمع مبختلف م�ؤ�س�ساته و�أفراده
للتعرف على التجارب الدولية الرائدة ،وفتح قناة

توا�صل �إيجابية بني اجلهات التعليمية يف اململكة وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف العامل �أجمع.وميثل املعر�ض ا�ستجابة
للرغبة امللحة يف عقد برامج تو�أمة و�شراكة حقيقية مع
اجلامعات املميزة عاملياً ملوا�صلة تطوير التعليم العايل يف
اململكة ،ونقل اخلربات والربامج املميزة �إليها ،وتفعيل
برامج االبتعاث مبا يف ذلك متكني �أبناء اململكة من اختيار
الوجهة ال�صحيحة واملنا�سبة لهم يف التعليم.

اجلامعة يف م�ؤمتر اجلودة يف التعليم العايل
�شاركت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية يف امل�ؤمتر الثاين للجودة
يف التعليم العايل الذي نظمته الهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
حتت رعاية معايل الدكتور خالد بن حممد
العنقري وزير التعليم العايل نيابة عن
خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل خالل
املدة من  6ـ  8ذو القعدة 1430هـ (املوافق
 25ـ 2009/10/27م) ،وذلك بقاعة امللك
في�صل للم�ؤمترات بفندق الإنرتكونتننتال
بالعا�صمة الريا�ض.
وعقد امل�ؤمتر بعنوان�( :أنظمة اجلودة
الداخلية مب�ؤ�س�سات التعليم فوق
املتو�سط :الواقع والتطلعات) ،وناق�ش
امل�شاركون فيه عددا من املو�ضوعات

العلمية واملقررات ,م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سة واملقايي�س املرجعية ,جتارب
حملية وعاملية يف جمال ت�أ�سي�س �أنظمة
اجلودة الداخلية ,والتحديات التي
تواجه امل�ؤ�س�سات التعليمية يف بناء
�أنظمة اجلودة الداخلية.
وهدف امل�ؤمتر �إىل تقوية �أوا�صر
التوا�صل العلمي بني خرباء اجلودة يف
الهيئات وامل�ؤ�س�سات التعليمية الدولية
واملخت�صني واملهتمني باجلودة من
امل�س�ؤولني والباحثني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات
دارت جميعها حول �أربعة حماور �أ�سا�سية التعليم فوق الثانوي باململكة من �أجل
هي� :أنظمة اجلودة الداخلية مب�ؤ�س�سات زيادة الوعي بق�ضايا اجلودة والأنظمة
التعليم فوق الثانوي,تو�صيف الربامج العالية واملتنوعة ...تتمة �ص 3

االجتاهات الإبداعية يف التعليم الطبي بالطب

�شارك متحدثون عامليون من ذوي
ال�شهرة والكفاءة واخلربة العالية
يف جمال التعليم الطبي يف ندوة:
«االجتاهات الإبداعية يف التعليم
الطبي احلديث» الذي نظمتها كلية
الطب يوم ال�سبت املا�ضي اخلام�س من
ذي القعدة  1430املوافق � 24أكتوبر
2009م وبح�ضور  130من �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خمتلف كليات
اجلامعة واال�ست�شاريني العاملني يف
املدن الطبية باحلر�س الوطني..
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى
عميد كلية الطب ووكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية ،مو�ضحً ا �أن قائمة
امل�شاركني واملتحدثني الدوليني �ضمت

جمموعة من �أف�ضل اخلربات على
امل�ستوى الدويل يف هذا املجال منهم:
الربوفي�سور هانك �شميدث م�ؤ�س�س
التعليم الطبي املبني على حل امل�شكالت
يف هولندا و�أحد �أف�ضل اخلرباء
العامليني يف هذا املجال واحلائز
على جائزة نوبل يف التعليم الطبي
والدكتورة �سيلفيا ماميدى خبرية
التعليم الطبي من جامعة روتردام،
والربوفي�سور هانك مولني من جامعة
ما�سرتخت يف هولندا و�أحد رواد هذا
املنهج التعليمي ،والربوفي�سور كالرك
هزلت من جامعة ادمنتون بكندا
وم�ؤ�س�س االحتاد العاملي للتقومي يف
التعليم الطبي ،والربوفي�سور كو�شيو
نري من جامعة نيوكا�سل ب�أ�سرتاليا

وخبري التقومي والإ�شراف الإكلينيكي.
و�أكد �أن هذه الندوة تع ُّد �إحدى �أهم
الفعاليات الهادفة �إىل تعزيز مهارات
�أع�ضاء هيئة التدري�س الأكادميية
والإكلينيكية.
تتمة �ص 3

األحد  13ذو القعدة  1430هـ املوافق  1نوفمبر  2009م

امل�ؤمتر العاملي للخدمات الطبية
الإ�سعافية ال�شهر املقبل
يرعى �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري متعب بن عبد اهلل بن
عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س
الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية
امل�ؤمتر العاملي الأول للخدمات
الطبية الإ�سعافية ،طب الكوارث،
طب احل�شود� ،أين نقف؟ و�إىل
�أين �سنذهب! ،الذي يعقد
يف رحاب مدينة امللك عبد
العزيز الطبية باحلر�س الوطني
حا�ضرة القطاع الغربي جدة
يف الأيام  16 ،15 ،14من �شهر
ذي القعدة اجلاري 1430هـ
(املوافق من  4 – 3 – 2نوفمرب
2009م) وذلك بفنــدق جــــدة
و�ســــــــنت� ،.سيعقد مب�شاركة متخ�ص�صني وخرباء يف جمال طب الطوارئ
من داخل اململكة وخارجها.
وت�شمل قائمة املو�ضوعات التي �ستناق�ش �ضمن فعاليـــــات امل�ؤمتر اختريت
بدقة متناهية يف جمال طب الطوارئ ويتناولون كيفية التعامل مع الكوارث
والتجمعات خا�صة خالل مو�سم احلج وما قد يرتتـــب عليهـا مــــــن خطــــط
تتمة �ص 3
ومعاجلات

برنامج لأ�سا�سيات طب احلاالت احلرجة للأطفال

رعى معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
ومدير جامعة امللـك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية يــوم الإثنــني
� 23شــــــوال 1430هـ (� 12أكتوبر
2009م) فعاليات افتتاح برنامج
�أ�سا�سيات طب احلاالت احلرجة
للأطفال ( )PFCCSالذي ي�ستهدف
�صقل مهارات الكادر الطبي على
م�ستوى فروع ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني وامل�ست�شفيات
الأخرى باململكة ،وذلك بح�ضور التعليمية وعميد كلية الطب والأ�ستاذ
الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل الدكتور را�شد الرا�شد وكيل اجلامعة
العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون للدرا�سات العليا وعدد من مديري

مديرو اجلامعات اخلليجية
يلتقون مب�سقط
ت�شارك اجلامعة يف االجتماع الثامن ع�شر لر�ؤ�ساء ومديري اجلامعات وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي ت�ست�ضيفه كليات
العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العايل ب�سلطنة عمان يف يومي الثالثاء والأربعاء
 8و  9ذو القعدة 1430هـ (املوافق � 28 ،27أكتوبر 2009م) .وي�شارك يف االجتماع
الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأ�ستاذ الدكتور را�شد بن �سليمان الرا�شد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا .وي�سبق
لقاء ر�ؤ�ساء ومديري اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل اجتماع �آخر حت�ضريي
لوكالء اجلامعات املعنية يومي الأحد والإثنني ( 7 ،6ذو القعدة 1430هـ)  27و
� 28أكتوبر 2009م.
وتت�ضمن �أهم املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال االجتماع ت�سريع الأداء يف م�سرية
العمل امل�شرتك ،ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،درء الت�أثري ال�سلبي لبع�ض و�سائل
الإعالم على الن�شء ،حث اجلامعات الوطنية على ا�ستحداث برامج �أكادميية يف
جمال الطاقة النووية مع توجيه ببع�ض البعثات الدرا�سية للتخ�ص�ص يف هذا املجال،
ت�شجيع احلراك التعليمي بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول املجل�س.

الإدارات والأق�سام .وبد�أت وقائع
االفتتاح بتالوة كرمية من �آيات الذكر
احلكيم ثم كلمة ترحيبية ملعايل الدكتور
بندر القناوي.
�صرحت بذلك لـ (نب�ض اجلامعة)
الدكتورة هالة العامل رئي�سة ق�سم
العناية املركزة للأطفال وا�ست�شارية
العناية املركزة للأطفال ،وقالت� :إن
هذا الربنامج تبنى فكرته ودعمه معايل
الدكتور القناوي وهو تابع للجمعية
الأمريكية لطب العناية احلرجة.
وا�ست�ضاف الربنامــــج عـــــددا مـن
الكفاءات واخلربات العاملية واملحلية
املتخ�ص�صة يف هذا جمال طب احلاالت
طالع �ص 4
احلرجة.

د .الرا�شد
يفتتح م�ؤمتر
�أورام الثدي
نيابة عن معايل املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية افتتح الأ�ستاذ
الدكتور را�شد بن �سليمان الرا�شد وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا فعاليات
امل�ؤمتر العاملي الثاين لأورام الثدي
الذي نظمه مركز الأمرية نورة للأورام
بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
بالقطاع الغربي بالتعاون مع جامعات
�أمريكية و�أملانية.
طالع �ص 4

2

�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

على اخل�شم
الطفرة تهز مفهوم الأمان

د .حممد عبداهلل اخلازم
كان النا�س قدميا يتكافلون �أفراحً ا
و�أتراحً ا .ولكن الآن ع َّز املبادرون �إىل
امل�ساعدة عند الأزمة ،الذات �أ�ضحت
حمور االهتمام ،واكتنفت املجتمع قيم
مادية على ح�ساب القيم النبيلة .قدميًا
�ساد مفهوم «اجلار قبل الدار» ،لكن مع
حتول ال�سكن �إىل �صناديق مغلقة مل يعد
اجلار يرى جاره ،وال يلعب الطفل مع
ابن جاره .حتى يف القرى والهجر تتباعد
امل�ساكن يف بطون الأودية و�أطراف
اجلبال فوهن ن�سيج اجلماعة العمراين
ثم االجتماعي...
مل يقدم املفكرون درا�سات كافية ل�شرح
الظاهرة ،رمبا �شغلتهم طفرة احلجر،
ووجدوا �أنف�سهم �ضمن �سياق اجتماعي
�أغلق منافذ تفكريهم� .أ�صبح مهند�سو
العمران مبن�أى عن البعد االجتماعي،
�أحالوا مدننا �صناديق م�سورة تفتقد روح
احلي االجتماعية وبعدها الإن�ساين .كل
ذلك برروه بحتمية �إفرازات الوفرة املادية
حني باغتتنا ومل ن�ستعد لت�أثرياتها .جرفنا
البناء احلجري دون وعي اجتماعي �أو
بناء م�ؤ�س�ساتي يف جوانبه االجتماعية
والتنموية ...ون�ش�أت فجوة حني هُ دم
البناء االجتماعي التقليدي ب�سبب الوفرة،
ومل يحل حمله بناء م�ؤ�س�ساتي اجتماعي
حديث .هدمنا بناء احلي والقرية ،ومل
نقدم بنا ًء معرفيًّا اجتماعيًّا م�ؤ�س�ساتيًّا
بدي ًال .يف ظل الطفرة ،هل ميكن الت�أمل
لردم تلك الهوة؟ �أم نوا�صل بناء احلجر
دون حماولة بناء م�ؤ�س�سات اجتماعية
حديثة؟ هل ن�سرتجع النماذج القدمية
�أم نقدم مناذج بديلة؟ الفجوة ُت�شعر
البع�ض بعدم الأمان ،لأنه ي�شعر ب�أ َّال
�أحد ي�سنده عند احلاجة ..وال�شعور
بذلك من �أخطر مهددات االنتماء والأمن
معاً� ....أدام اهلل على بالدنا نعمة الأمن
والأمان دائماً.

ا�ستمرار ا�ستقبال طلبات الرت�شيح
جلائزة الأبحاث ال�سنوية
يوا�صل مركز امللك عبد اهلل العاملي
للأبحاث الطبية وجلنة جائزة البحث
العلمي ا�ستقبال طلبات الرت�شيح جلائزة
الأبحاث ال�سنوية الثانية حتى الثالثاء
الثامن من �شهر �أكتوبر املا�ضي وذلك
بالن�سبة جلميع من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني .وكان الرت�شيح لإحدى
الفئات التالية:
•جائزة الباحثني املتقدمني (الذين
�أم�ضوا �أكرث من  15عاماً يف البحث
د .حممد اجلمعة مدير املركز
والن�شاطات العلمية املختلفة).
•جائزة جميع الباحثني (الذين ال تنطبق عليهم �ضوابط اجلائزة الأوىل من حيث
اخلربة البحثية والإ�شرافية).
•جائزة الباحثني املبتدئني (الذين تقل �أعمارهم عن  35عاما)
وتطلب النموذج الإلكرتوين توثيق الأن�شطة البحثية مثل الأبحاث املن�شورة وكتابات
امل�ؤمترات وف�صول الكتاب والر�ساالت و�شهادات براءة االخرتاع واتفاقية منح
الأبحاث وغريها من الأن�شطة ذات ال�صلة .للمزيد من املعلومات التف�صيلية حول
هذه اجلائزة عليك بزيارة التطبيق  .#28-1429علما ب�أن علميات الرت�شيح قد
بد�أت منذ الثامن من �شهر �سبتمرب 2009م.

وفد تعليمي بولندي يبحث �أطر التعاون
العلمي مع اجلامعة

ا�ستقبلت اجلامعة وال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني بالريا�ض بعد ظهر يوم
الثالثاء املا�ضي  8ذو القعدة 1430هـ
وفد جامعة جاقي لونيان البولندية
�ضمن برنامج زيارته للمملكة التي بد�أت
منذ الأحد ال�ساد�س من �شهر ذي القعدة
اجلاري �إىل العا�شر منه (املوافق من 25
ـ 2009/10/29م) .وا�ستهدفت زيارة
الوفد البولندي بحث �أوجه التعاون
العلمي يف املجال الطبي مع اجلامعات
ال�سعودية.
و�ضم الوفد ك ًّال من الأ�ستاذ الدكتور
ت�شاريل �سيزبان بيلين�سكي نائب مدير
اجلامعة للتعاون الدويل والأ�ستاذ
الدكتور ويجي�ش نواك نائب مدير
اجلامعة للدرا�سات الطبية والأ�ستاذ
الدكتور بايوتر ليدلر نائب عميد
الدرا�سات العليا الطبية والأ�ستاذ
الدكتور باربارا مي�شاالك بيكول�سكا رئي�س
ق�سم اللغة العربية باجلامعة.
هذا وقد تر�أ�س معايل مدير اجلامعة
افتتح م�ؤخ ًرا الدور الأول من التو�سعة املقررة يف مركز امللك عبد العزيز لأمرا�ض واملدير العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
وجراحة القلب بواقع � 48سري ًرا مما ي�شكل دفعة كبرية خلدمات املركز بعد �أن �شهد باحلر�س الوطني الدكتور بندر بن عبد
خالل ال�شهر املا�ضي افتتاح الدور الأر�ضي ومن املتوقع ا�ستمرار �أعمال التو�سعة املح�سن القناوي اجتماعً ا مع �أع�ضاء
باملركز و�سيفتتح قريبا مب�شيئة اهلل الدور الثاين �ضمن برنامج التو�سعة املتكامل .الوفد بقاعة االجتماعات مبكتب معاليه

تو�سعة مبركز القلب

تخريج دفعة وا�ستقبال �أخرى يف الأخالقيات احليوية
جتري حاليًا اال�ستعدادات مبركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث
الطبية وجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
لتخريج الدفعة الأوىل من طلبة ماج�ستري الأخالقيات احليوية
يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من هذا العام.
ويف ذات املنحى تتوا�صل هذه الأيام باملركز الإجراءات اخلا�صة
با�ستقبال طلبات الراغبني يف االلتحاق بالدفعة الثانية من
برنامج ماج�ستري الأخالقيات احليوية للطلبة والطالبات للعام
الدرا�سي 1431/1430هـ وت�ستمر حتى 1430/11/23هـ
املوافق 2009/11/11م يف حني تبد�أ الدرا�سة مب�شيئة اهلل يوم
ال�سبت  1431/3/6هـ املوافق 2010/2/20م.
وي�شرتط لاللتحاق بهذا الربنامج:
�أن يكون املتقدم �سعوديا� ،أو حا�صل على منحة ر�سمية �إذا كان
من غري ال�سعوديني وحا�صال على درجة البكالوريو�س يف الطب �أو
�أحد فروع العلوم ال�صحية من جامعة معرتف بها  ،وميكن النظر
يف التخ�ص�صات الأخرى وفق ما يراه الق�سم ولديه خربة عملية
يف �أحد فروع الطب والرعاية ال�صحية ممتدة لثالث �سنوات على
الأقل بعد ح�صوله على ال�شهادة اجلامعية ومتخرجا مبعدل ال
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الريا�ض  :حممود �إ�سماعيل
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خ�ص�ص مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية  10ماليني ريال جائزة لدعم
الأبحاث العلمية الطبية على �أن تكون اجلودة والأهمية العلمية وال�سريرية
هي معيار التناف�س واملفا�ضلة بني الأبحاث املقدمة.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) املدير التنفيذي للمركز الدكتور حممد اجلمعة
وقال ي�شرتط الختيار البحث الأن�سب للتمويل �أن يكون املتقدم من من�سوبي
ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني �أو جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية �أو مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية ويتمتع بخلفية
ت�ؤهله لال�ستمرار يف الن�شاط العلمي املطلوب ـ
وتابع منوهً ا �إىل �أن املركز يرحب � ً
أي�ضا بالباحثني املتعاونني من خارج
املنظومة ال�صحية باحلر�س الوطني على �أن يوفروا التف�سريات املنا�سبة
لأبحاثهم وم�شاركاتهم ،م�ضي ًفا �أن املركز يف�ضل امل�شاريع القابلة للتطبيق
والتي تخدم املجتمع ب�شكل عام.
و�أ�شار الدكتور اجلمعة �إىل �أن �آخر موعد لقبول الطلبات هو  30دي�سمرب
2009م حيث ميكن احل�صول على طلبات التمويل البحثي من مركز الأبحاث
�أو االت�صال على حتويلة � 16593أو بريد �إلكرتوين:
clnresearch1@ngha.med.sa

يقل عن  3.75من � 5أو ما يعادله.احل�صول على  550درجة
يف اختبار الـ( � )TOEFLأو  6يف اختبار الـ (.)IELTS
�أن يكون املتقدم الئ ًقاً طبًيا و حا�ص ًال على موافقة مرجعه �إذا
كان موظفاً (مع العلم ب�أنه ال ي�شرتط التفرغ الكامل).
كما يجب على الطالب �إح�ضار ثالثة خطابات تزكية (اثنان منهما
من مرجعية �أكادميية والثالث من مرجعه يف العمل) واجتياز
اختبار القدرات والكفاءة واجتياز املقابلة ال�شخ�صية.
ويت�ضمن الربنامج:
تناول اجلانب الأخالقي يف املمار�سات الطبية والبحوث
البيولوجية يف �إطار منهجي �أكادميي ،وت�أ�صيل املنظور
الإ�سالمي لأخالقيات املمار�سة الطبية و�إدراك املقاربات
واملفارقات بينه وبني القوانني العاملية املعنية ،البحث يف
�أهم الإ�شكاليات الأخالقية يف املجـــاالت ال�صحية واحليوية
وو�ضع ر�ؤى لكيفية التعامل معها حا�ضـــر ًا وم�ستقبــــ ًال،
وت�أ�سي�س منطلقات فكرية للعالقة بني امل�ؤ�س�سة الطبية
واجلمهور م�ستقاة من التعاليم الإ�سالمية ومتما�شية مع
القوانني الدولية.

دورة (مقدمة يف الأبحاث ال�سريرية)

يقيم مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث
الطبية بالتعاون مع مركز تدريب الدرا�سات
العليا دورة بعنوان:
مقدمة يف الأبحاث ال�سريرية مبركز
الدرا�سات العليا يف  19-18نوفمرب 2009م
للأطباء واملمر�ضات والباحثني واملن�سقني
وم�ساعدي الأبحاث وغريهم .وت�شمل
�أن�شطة الدورة:

..
.
.

البحث الكمي مقابل البحث النوعي.
منهجية البحث وت�صميم الدرا�سة.
ّ
الطب املبني على الرباهني والتقييم
النقدي للمو�ضوع.
الأخالقيات والبحوث.
وميكن للراغبني يف احل�صول على مزيد
من املعلومات والت�سجيل االت�صال
بـمن�سقة الدورة.

يف ال�ساعة الثانية من بعد الظهر.
و�شـــــا رك يف االجتمـــــــاع كــل مــــن
الأ�ستاذ عبد اهلل بن علي العماري
مدير عام الت�شغيل بال�ش�ؤون ال�صحية
والدكتور ماجد التويجري املدير
التنفيذي لتقنية املعلومات بال�ش�ؤون
ال�صحية وعميد كلية ال�صحة العامة
واملعلوماتية ال�صحية والدكتور
�إبراهيم العلوان العميد امل�شارك لكلية
الطب لل�ش�ؤون الأكادميية و�ش�ؤون
الطالب والدكتور حممد اخلازم العميد
امل�شارك لكلية العلوم الطبية التطبيقية
والدكتور عبد الرحمن الفايز العميد

امل�شارك للدرا�سات العليا وال�ش�ؤون
الأكادميية والدكتور ع�صام البنيان
من عمادة الدرا�سات العليا وال�ش�ؤون
الأكادميية والدكتورة حنان بلخي نائبة
املدير التنفيذي للطب الوقائي والأ�ستاذ
امل�ساعد بكلية الطب والدكتور �سعد
املحرج نائب املدير التنفيذي للخدمات
الطبية باملنطقة الو�سطى.
وت�ضمن برنامج الزيارة جولة على
�أق�سام مدينة امللك عبد العزيز الطبية
ثم زيارة لكلية الطب ،واختتم الربنامج
بحفل غداء على �شرف الوفد بح�ضور
امل�س�ؤولني.

دورة العنف �ضد الأطفال
تبد�أ يوم غد الأحد  13ذو القعدة 1430هـ
(املوافق الأول من نوفمرب 2009م)
فعاليات الدورة التدريبية املتقدمة التي
يعقدها برنامج الأمان �ألأ�سري الوطني
حول العنف �ضد الأطفال وت�ستمر ملدة
ثالثة �أيام ،وذلك بالتعاون مع مركز
الدرا�سات العليا.
ويتحدث يف الدورة متخ�ص�صون دوليون
ومرموقون يف هذا املجال وهم:
الأ�ستاذ الدكتور كيم �أوت�س �أ�ستاذ
�سيدين
طب الأطفال الفخري بجامعة
د .ماجد العي�سى
ب�أ�سرتاليا والأ�ستاذة الدكتورة مار�سلينا ميان املدير الطبي لوحدة حماية الطفل
مب�ست�شفى بو�سطن العام بوالية ما�سات�شو�ست�س الأمريكية والأ�ستاذة بكلية الطب
بجامعة هارفارد.
الأ�ستاذ الدكتور راندل الك�ساندر املدير الطبي لوحدة حماية الطفل و�أ�ستاذ ورئي�س
ق�سم حماية الطفل وطب الأطفال اجلنائي بجامعة فلوريدا بالواليات املتحدة
الأمريكية.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور ماجد العي�سى مدير الق�سم الطبي بربنامج الأمان
الأ�سري ،وقال �سي�شارك يف هذه الدورة �أكرث من ( ) 40طبيبًا من ا�ست�شاريي طب
الأطفال والطب ال�شرعي وا�ست�شاريني ميثلون تخ�ص�صات �أخرى �إ�ضافة �إىل املهتمني
بامل�ستجدات يف جمال طب حماية الطفل من العنف والإيذاء.
و�أو�ضح :تت�ضمن �أن�شطة الدورة حما�ضرات وور�ش عمل تدريبية متنوعة وحلقات
مناق�شة تتناول مو�ضوعات تتعلق بالإيذاء اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يقع
على الطفل بالإ�ضافة �إىل الإهمال ،وت�ستعر�ض الدورة يف الوقت نف�سه النتائج التي
تو�صلت �إليها �أحدث الدرا�سات املتعلقة ب�إ�صابات الر�أ�س املتعمدة على الأطفال
ومقاربات حاالت الإيذاء اجلن�سي ،وت�ساهم كذلك يف �إك�ساب امل�شاركني املهارات
الالزمة للتعامل مع حاالت �إيذاء الأطفال ف�ض ًال عن �إر�شادهم �إىل �آليات البحث العلمي
يف هذا املجال احلديث ن�سبيًّا.

املراجعة الداخلية ت�صدر تقارير حول تطور املنظومة ال�صحية
�أ�صدر قطاع املراجعة الداخلية ممثال
بالإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط
جمموعة من التقارير الإح�صائية التي
تلقي ال�ضوء على م�ؤ�شرات التطور
ودالالت التقدم امللمو�س الذي حتققه
منظومة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني يف كافة املجاالت ،مت�ضمنة:
تقرير الإجنازات ،تقرير الرعاية

ال�صحية الأولية ،تقرير امل�شاريع
التطويرية باملنظومة ال�صحية ،تقرير
امل�ؤ�شرات ال�صحية.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ
عبد املح�سن احلماد الع�شري املدير
التنفيذي للمراجعة الداخلية.
وقال �إن هذه اخلطوة ت�أتي �ضمن جهود
الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط

وتفعيل دورها ودعمها بالكفاءات
مبا ي�ساعدها على تطوير منتجاتها،
وكذلك يف �إطار حت�سني خمرجات
العمل الإح�صائي ،وانطالقا من �أهمية
البيانات واملعلومات وامل�ؤ�شرات
الإح�صائية يف �إجراء عمليات التحليل
مبا ي�ساعد على اتخاذ القرارات
اال�سرتاتيجية والتخطيط للم�ستقبل.

ومن اجلدير بالذكر �أن الإدارة متكنت
من تفعيل وتطوير �آلية جديدة ت�ساهم
وت�ساعد اجلهات ذات العالقة يف �إعداد
املطبوعات ومراجعتها وجتهيزها
للطباعة وتوزيعها،من خالل و�ضع
�آلية تنظيم وا�ضحــة للإجراءات
التي متر بها عملية جمع املعلومات
ومراجعتها وتدقيقها.

�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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تكرمي املوظف املثايل بجدة
بح�ضور �سعادة املدير التنفيذي للت�شغيل
بالقطاع الغربي عقيد مهند�س /خالد باكلكا
مت تكرمي املوظفيني املثاليني لل�شهور
املا�ضيه لعام ابريل  – 2008مار�س 2009
 ،ومت تكرمي موظفة ال�سنة ال�سيده /بونه
الف�ضلي م�ساعدة وحده طبية بعيادة
املوظفني  -ومت ت�سليمها درع التميز
واملثالية باال�ضافة اىل مكاف�أة مالية قدرها
" "4.000ريال جلهودها ومثابرتها يف
عملها واداءها املميز.
واو�ضح العقيد باكلكا يف كلمة بهذه
املنا�سبة ان هذا التكرمي ماهو اال عرفاناً
بالدور الذي يقوم به املوظف وحتفيز ًا لباقي زمالئة يف موا�صلة الدرب نحو النجاح  ،وان ت�شجيع املوظفني على ا�ستثمار
طاقاتهم وكل االمكانات املتوفرة ب�صورة فعالة من �أجل االرتقاء بالعمل .وتقدير ًا جلهود املوظفني املميزين ومكاف�أتهم وحثهم
على املزيد من البذل والعطاء راجيا اهلل العلي القدير التوفيق للجميع ،و�أ�ضاف �أن هذا التكرمي نابع من قيم ديننا احلنيف
الذي حث على �شكر النا�س ومن يح�سن ويتقن عمله لقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم "من مل ي�شكر النا�س مل ي�شكر اهلل"
واختتم كلمته بال�شكر اجلزيل ملعايل املدير العام التنفيذي الدكتور بندر القناوي على دعمه وت�شجيعه ملثل هذه املنا�سبات يف
�سبيل رفع م�ستوى �أداء العاملني.

الأح�ساء – قا�سم العنزي
عقد م�ست�شفى امللك عبد العزيز للحر�س الوطني يف الأح�ساء ،م�ؤمت ًرا يف طب
الباطنة بعنوان «التطورات احلديثة لأمرا�ض الباطنة ال�شائعة» ،بح�ضور كبري
من اال�ست�شاريني والأخ�صائيني والعاملني يف �أق�سام الباطنة مب�ست�شفيات احلر�س
الوطني ووزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات اخلا�صة.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) رئي�س ق�سم الباطنية ورئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر
الدكتور هاين م�صطفى ،وقال:
لقد تناول امل�شاركون يف امل�ؤمتر عدة �أق�سام :هي الغدد ال�صماء ،والدم ،والأورام،
والأمعاء ،والكبد ،والأمرا�ض املعدية والقلب ،وقدمت �أوراق ملراجعة ما مت اكت�شافه
هذا العام يف هذا املجال.
ونوق�شت كذلك عدة �أوراق من �أبرزها امل�ستجدات يف الأمرا�ض العامة وطب الباطنة
واجلديد يف جمال ال�سمنة ومر�ض ال�سكري والتهاب الكبد الفريو�سي والأمرا�ض
املعدية واجللطات الدماغية وكذلك اجلديد يف ارتفاع �ضغط الدم والهبوط الكلوي
احلاد واملزمــن و�أمــرا�ض فقـــر الـــدم ب�أنـــواعه والــــدرن وطــرق ت�شــخي�صـــه
وعالجه وا�ضطرابات القلب ،وامل�صران الغليظ� ،إ�ضافة �إىل �ست ور�ش عمــل عقــدت
على هام�ش �أعمال امل�ؤمتر.

ماج�ستري �إدارة الأنظمة ال�صحية واجلودة يخرج
�أوىل دفعاته

براءة اخرتاع للهمالن

ت�س َّلم الدكتور نا�صر بن حمد بن را�شد
الهمالن اال�ست�شاري مبركز امللك عبد
العزيز لطب الأ�سنان مبدينة امللك عبد
العزيز الطبية باحلر�س الوطني قرار
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
اخلا�ص مبنحه براءة اخرتاع عن النموذج
ال�صناعي الذي تقدم به �إىل املدينة حتت
م�سمى (فر�شة �أ�سنان) .و ُمنحت �شهادة
بذلك تخ ِّول له احلق يف االنتفاع بكامل
احلقوق التي مينحها النظام يف اململكة
العربية ال�سعودية.

م�ؤمتر للتطورات احلديثة يف
طب الباطنة بالأح�ساء

والزمالء مبركز امللك عبد العزيز لطب
الأ�سنان ومدينة امللك عبد العزيز الطبية
يتقدمون ب�أخل�ص التهاين للدكتور الهمالن
على هذا الإبداع والإجناز العلمي الذي
يعد و�سام فخر له؛ بل وحاف ًزا لكل
املبدعني الذين يركزون جهودهم على
البحث واالطالع والتخيل واال�ستنباط،
والقادرين على حتويل �أفكارهم ور�ؤاهم
�إىل فعل و�إجناز حقيقي ..مع �أمنياتنا له
بكامل التوفيق يف م�سريته العلمية من
�أجل حتقيق مزيد من الإبداعات.

�صدرت موافقة معايل مدير جامعة
امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية واملدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
على قائمة خريجي الدفعة الأوىل
من طلبة وطالبات برنامج ماج�ستري
�إدارة الأنظمة ال�صحية واجلودة بكلية
ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية
بعد �أنهوا متطلبات التخرج وقد التحقوا
بهذا الربنامج من تخ�ص�صات الطب,
طب الأ�سنان ,ال�صيدلة ،التمري�ض و
الإدارة ال�صحية من خمتلف القطاعات
ال�صحية باململكة ,وذلك ملدة �سنتني لدرا�سة � 36ساعة من
املحا�ضرات و � 6ساعات كر�سالة ماج�ستري مبجموع 42
�ساعة مقررة.
وا�شتملت املقررات على تخ�ص�صات اجلودة وقيا�س اجلودة
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،نظم املعلومات ال�صحية� ،إدارة
املوارد الب�شرية ،الإح�صاءات احليوية ،الطب املبني
على الرباهني� ،إدارة املاليـــة ال�صحيــــة وغــريهــــا مــن
املوا�ضيع املتعلقة .و�أدى الطلبــة بحــوث ر�ســالة املاج�ســتـري

.

امل�ؤمتر العاملي
ويهدف امل�ؤمتر �إىل التعريف باخلدمات
الطبية الإ�سعافية مبفهومها احلديث
و�إمكانية تبنيه ،وتطوير �أداء العاملني
يف اخلدمات الإ�سعافية ،والتعرف على
معايري طب احل�شود يف العامل و�إبراز
متيز طب ح�شود احلج ،والتحديات
واحللول املقرتحة يف هذا ال�ش�أن،
بجانب امل�ستجدات طب الكوارث
والنزل ،من ِّوهًا �إىل �أن فعاليات امل�ؤمتر
تت�ضمن ور�ش عمل عن اخلدمات
الإ�سعافية ودورها �أثناء الكوارث،
والإخالء اجلوي ،وطب ح�شود احلج،
وكوارث الفا�شيات.
وجت�سد رعاية �سمو الأمري متعب
بن عبد اهلل ـ حفظه اهلل ـ للم�ؤمتر
�إدراكه لأهمية الدور احليوي واملهم
للخدمات الإ�سعافية التي تتطلب
تكثيف الدرا�سات والبحوث وتنمية
اخلربات وتبادل ،كما تربز بجالء ـ
يف الوقت نف�سه ـ اهتمامه مبثل هذه
اللقاءات العلمية التي تبحث وتناق�ش

�سبل تطوير الأداء العلمي يف كل ما
يتعلق بحياة الإن�سان.

م�ؤمتر اجلودة
التي ُيعمل بها لتح�سني جودة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم فوق الثانوي بدول
العامل املتقدمة يف هذا املجال ،وهدف
كذلك �إىل دعم �أنظمة اجلودة الداخلية
وتفعيلها يف كافة م�ؤ�س�سات التعليم
فوق الثانوي واال�ستفادة من اخلربات
والتجارب املحلية والإقليمية والعاملية
يف ت�أ�سي�س �أنظمة �ضمان اجلودة الداخلية
مبا ي�سهم يف حت�سني خمرجات التعليم
وفقاً الحتياجات املجتمع ومتطلبات
التنمية باململكة.
ومثل اجلامعة يف هذا امل�ؤمتر كل من
الدكتور ماجد بن حممد التويجري
عميد كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية
ال�صحية والدكتورة هيا الفوزان عميدة
كلية التمري�ض بالريا�ض والدكتور علوان
�إبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�ش�ؤون
الأكادميية و�ش�ؤون الطالب بكلية الطب

الطالب العنزي
الأكرث فعالية

ح�صل الطالب خلف العنزي على
لقب الطالب الأكرث فعالية يف برنامج
العامني الإعدادي للكليات ال�صحية
يف الف�صــل الـدرا�سي الأول للعام
1430 /1429هـ وذلك نظ ًرا مل�شاركاته
الهادفة يف نظام التعليم الإلكرتوين
خالل الف�صل املعني.
وتلقى الطالب العنزي بهذه املنا�سبة
�شهادة تهنئة على فوزه باللقب من
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبد
اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية وعميد كلية الطب نوه فيها
�إىل �أن م�شاركات الطالب حظيت بكثري
من التقدير والإعجاب وكانت املثال
الذي ينبغي �أن يقتدي به زمال�ؤه
من �أجل تعزيز املعرفة العلمية عرب
الو�سائل الذكية التي تعمل �إدارة
اجلامعة دائ ًما على توفريها ومتكينها
يف ف�صولها ومناهجها.

اخلـريـجــــون

مب�شــاريع حمليـة ،وطنيـــة و �إقليميـــــة .
هذا وجدير بالذكر �أن هذا الربنامج ينفذ بالتعاون
مع جامعة ليفربول الربيطانية وباال�ستعانة بخربات
�أكادميية من تلك اجلامعة .وينتظر �أن ت�سهم خمرجات
الربنامج يف �سد النق�ص احلا�صل يف املتخ�ص�صني يف
جمال �إدارة الأنظمة ال�صحية واجلودة على امل�ستويني
الوطني والإقليمي.

تتمات ال�صفحة الأوىل
والدكتور حممد بن عبد اهلل اخلازم العميد
امل�شارك بكلية العلوم الطبية التطبيقية
والأ�ستاذ الدكتور حمي الدين حممد
علي جمذوب رئي�س ق�سم التعليم الطبي
والدكتور بخيت الدو�سري رئي�س ق�سم
املعلوماتية ال�صحية بكلية ال�صحة العامة
واملعلوماتية ال�صحية والدكتور وليد
بن �أحمد البديوي رئي�س ق�سم الأنظمة
واجلودة ال�صحية بكلية ال�صحة العامة
واملعلوماتية ال�صحية والدكتورة حنان
بلخي رئي�سة ق�سم التعليم ودعم الأبحاث
مبركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية
والأ�ستاذ امل�ساعد بكلية الطب والدكتور
حممد الكلية رئي�س ق�سم اجلودة مبركز
امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية
والدكتور عبد العزيز �أحمد رئي�س ق�سم
التعليم ودعم الأبحاث مبركز امللك عبد
اهلل العاملي للأبحاث الطبية.
و�ضمت قائمة امل�شاركني يف امل�ؤمتر خرباء
دوليني وحمليني و عدد من املخت�صني يف
جمال اجلودة يف التعليم العايل من داخل
اململكة وخارجها �أثروا حماور امل�ؤمتر
مبناق�شاتهم وخرباتهم وجتاربهم �أجنبيا
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وا�ستعر�ضوا جتربة �أبو ظبي و�أ�سرتاليا
يف تطبيق معايري اجلودة الداخلية  ،كما
�شارك فيه العديد من املهتمني بق�ضايا
التعليم فوق الثانوي .وت�أمل الهيئة �أن
ُت�سهم �أن�شطة هذا اللقاء العلمي وتو�صياته
يف تعزيز ثقافة اجلودة ودعم تطبيق �أنظمة
اجلودة الداخلية يف خمتلف م�ؤ�س�سات
التعليم فوق.

ندوة االجتاهات
مو�ضحً اً �أن اجلامعة توىل اهتمامًا
كبريا لتعزيز و�صقل مهارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س بدعمها برناجما طموحً ا
و�شامالً ي�شمل عقد العديد من الندوات
وور�ش العمل تدار من قبل �أف�ضل
اخلربات العاملية يف كافة جماالت
التعليم الطبي وال�صحي.
من جانبه بني الدكتور حممد بن �سعد
املعمري العميد امل�شارك لل�ش�ؤون
ال�سريرية ورئي�س برنامج تعزيز
مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن
فعاليات هذه الندوة دارت حول العديد

من املحاور التى �شملت :مفهوم التعليم
الطبي املبني على حل امل�شكالت وكيفية
تطبيقه يف املنهج احلديث الذي تطبقه
اجلامعة ،مهارات التعامل والتعليم
ال�سريري ،عالوة على جميع املحاور
اخلا�صة بالتقومي الأكادميي .كما
ا�شتملت �أن�شطتها على العديد من ور�ش
العمل التي هدفت �إىل تعزيز مهارات
�أع�ضاء هيئة التدري�س على الطرق
احلديثة .و�سبق هذه الندوة ور�شة
عمل خ�ص�صت الع�ضاء هيئة التدري�س
يف الربنامج التح�ضريي عن الطرق
املهنية احلديثة يف التعليم .و�أ�ضاف
ان الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية �أعتمدت � 46ساعة تعليم
طبي لهذه الفعاليات العلمية.
و�أ�ستطــرد قــائــال ان كـــافـــة
الــو�ســائــل التعليمية واملراجع
واملحا�ضرات اخلا�صة مت حتميلها
على برنامج خا�ص متطور على
ال�شبكة العنكبوتية نظرا ملا تتميز
به اجلامعة ب�إعتمادها على املناهج
االليكرتونية.

امل�شرف العام

�أ.د .يو�ســـف العي�ســـــى

م�ست�شارو التحرير

د .حممــــــد املعمـــــــري
د .هيـــــــــــا الفــــــــــوزان
�أ .عبدالرحمن املغـربي
�أ� .أ�ســـــمـــاء الــزهراين
�أ .مليــــــــــــاء العقيـــــــــل

التحرير

�أ� .إبراهيـــــــم ال�صـــــايف
�أ .ه�شــــــــــــام اليتيــــــــم

�إخــراج

�أ .عمـــــــرو ال�شربينـــي
�أ .طــــــــــارق بهــــــــــرام

للتوا�صل والإعالنات

هاتــف 012520088 :
حتويلة43158 :
فاكــــ�س012520088 :
حتويلة43061 :
بريد �إلكرتوين

ksaunp@ngha.med.sa
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�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

األحد  13ذو القعدة  1430هـ املوافق  1نوفمبر  2009م

خرباء عامليون يف برنامج �أ�سا�سيات طب احلاالت احلرجة للأطفال
انطلقت يوم الإثنني � 23شوال 1430هـ
(� 12أكتوبر 2009م) فعاليات برنامج
�أ�سا�سيات طب احلاالت احلرجة للأطفال
( )PFCCSالتابع للجمعية الأمريكية
لطب العناية احلرجة والذي ي�ستهدف
�صقل مهارات الكادر الطبي على م�ستوى
فروع ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
وامل�ست�شفيات الأخرى باململكة ،وهو
برنامج ُيعقد لأول مرة خارج الواليات
املتحدة الأمريكية .ويتميز با�ستقطاب
نخبة من املدربني الأكفاء التابعني لهذه
اجلمعية من �أجل تطوير و�صقل مهارات
الكادر الطبي يف جمال طب العناية احلرجة
للأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية.

وقالت الدكتورة هالة العامل رئي�سة ق�سم
العناية املركزة للأطفال وا�ست�شارية
العناية املركزة للأطفال� :،إن هذا الربنامج
تبنى فكرته ودعمه معايل املدير العام
التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني ومدير جامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية.
وا�ست�ضاف الربنامج ك ًّال من الدكتور
رودريغو مايا والدكتور مورين مادلني
والدكتور دانيال بروزيني والدكتور
مهان ماي�سون ،و�شارك فيه  55م�شار ًكا
ميثلون جميع قطاعات ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني �إ�ضافة �إىل عدد من
القطاعات ال�صحية املختلفة وت�ضمنت

فعالياته �سل�سلة من املحا�ضرات تناولت
�آخر ما تو�صل �إليه العلم يف �أ�سا�سيات طب
العناية احلرجة للأطفال وكذلك العديد
من ور�ش العمل التي ا�ستهدفت تنمية
و�صقل مهارات امل�شاركني ،واختتمت
الفعاليات ب�إعداد جدول م�ستقبلي لإعادة
عقد الربنامج ب�صورة متكررة بال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني.
ونوهت الدكتورة العامل �إىل �أن ال�ضيوف
�أ�شادوا بالإمكانات املتطورة ملركز
تدريب الدرا�سات العليا و�أبدوا �إعجابهم
بامل�ستوى املتقدم الذي و�صلت �إليه
العناية املركزة بق�سمي العناية بالقلب عبد العزيز الطبية.
للأطفال وطوارئ الأطفال يف مدينة امللك هذا وقد �ضمت اللجنة املنظمة للربنامج كالًًّ

برعاية د .الرا�شد
جامعات ومراكز عاملية يف امل�ؤمتر الثانى لأورام الثدي
اختتمت م�ؤخرا فعاليات امل�ؤمتر
العاملي الثاين لأورام الثدي الذي �أقيم
حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور را�شد
بن �سليمان الرا�شد وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا نيابة عن معايل الدكتور
بندر بن عبد املح�سن القناوي املدير
العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني ومدير جامعة امللك
�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
والذي نظمه مركز الأمرية نورة
للأورام بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني بالقطاع الغربي بالتعاون
مع جامعات �أمريكية و�أملانية يومي
الثالثاء والأربعاء املا�ضيني �أول وثاين
�أيام �شهر ذي القعدة 1430هـ ( 20و
� 21أكتوبر  .)2009ذكر ذلك لـ (نب�ض
اجلامعة) الدكتور عبد الوهاب عبد

القادر �أنديجاين رئي�س املركز ورئي�س
اللجنة املنظمة للم�ؤمتر ،مو�ضحً ا �أن
عقد اللقاء كان مبنا�سبة ال�شهر العاملي
للتوعية والك�شف املبكر ل�سرطان
الثدي ،و�شاركت فيه جامعة هاربر

ومركز كرمانو�س للأورام وجامعة وين
ينوفر�ستي ديتوريث ميت�شجان ومركز �أم
دي انرد�سون تك�سا�س بالواليات املتحدة
الأمريكية ،ومركز هيليو�س للأورام
بالعا�صمة الأملانية برلني ،بالإ�ضافة

تدريب على مهارات الإلقاء والعادات للأفراد الأكرث فاعلية
عقدت �إدارة التدريب والتطوير مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بالريا�ض م�ؤخرا دورة تدريبية عن تطوير مهارات الإلقاء
بفعالية �أكرث قدَّمها اخلبري العاملي فرانك مكجفرن ،و�شارك فيها عدد كبري من من�سوبي ال�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني،.
وذلك بقاعة الدكتور �سمري حريب.
وتناولت الدورة الأفكار الرائدة التي ت�ضيع �سدى ب�سبب خجل مبدعيها من التحدث �أمام اجلمهور ،وقدم املحا�ضر �أفكار ًا وجيزة
عن كيفية ك�سر املبدعون لهذا احلاجز والتمكن من التحدث �أمام �أي جمهور كان ،منوها �إىل �أن املتحدث يجب �أن يكون على دراية
كافية و�شاملة باملو�ضوع الذي يريد التحدث عنه ،وعليه كذلك �أخذ ثقافة جمهوره بعني االعتبار قدر الإمكان ،كما ينبغي عليه
ترتيب �أفكاره بطريقة �سل�سة مراعاة للوقت املخ�ص�ص له .ويف نهاية الدورة التدريبية قامت �إدارة التدريب والتطوير بتقدمي
هدية تذكارية للمحا�ضر تقدير ًا ملا بذله من جهود خالل هذه الدورة
ويف �إطار ال�سعي لتطوير مهارات من�سوبي اجلامعة نظمت الإدارة دورة تدريبية �أخرى عن العادات ال�سبع للأفراد الأكرث
فعالية يف يوم الأحد � 11أكتوبر 2009م ،قدمها � ً
أي�ضا اخلبري فرانك مكجفرن نبه فيها �إىل عدم جتاهل التنوع الثقايف خا�صة فيما
يتعلق بلغة اجل�سد� ،أما فيما يتعلق بالإعالم.
فقد ن�صح الربوفي�سور احل�ضور باحلذر من خطر التالعب بالكلمات وا�ستخدام العبارات ال�شرطية.
وا�ستهل املحا�ضر فعاليات هذه الدورة بالتعريف مبفهوم العادة والفعالية والقدرة على التغيري ،ثم تناول العادات ال�سبع
واحدة تلو الأخرى.

م�ؤمتر �سان
�أنطونيو

يعقد ق�سم الأورام بال�شئون ال�صحية
بالتعاون مع مركز تدريب الدرا�سات العليا
يومي2010 / 1 / 7 , 6م م�ؤمتر �سان
�أنطونيو ل�سرطان الثدي لل�سنة الرابعة
يف ال�شرق الأو�سط بالتعاون مع مركز
�أبحاث وعالج ال�سرطان وكذلك اجلمعية
الأمريكية لأبحاث ال�سرطان وذلك بفندق
الفور�سيزنز .ووجهت اللجنة العلمية
الدعوة جلميع املتخ�ص�صني حل�ضور
هذا امل�ؤمتر ،وحددت نهاية �شهر نوفمرب
احلايل موعدًا نهائيًا لتقدمي الأوراق
والأبحاث العلمية.

اليوم العاملي لل�سكر
ينظم ق�سم طب الأطفال مبدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني فعاليات
يوم ال�سكر العاملي لعام 2009م يف اليوم ال�ساد�س من �شهر املحرم القادم 1431هـ
(املوافق  23دي�سمرب 2009م) بالتعاون مع مركز تدريب الدرا�سات العليا وذلك
فندق املاريوت – الريا�ض .
ذكرت ذلك الدكتورة �أنغام املطري ودعت جميع املتخ�ص�صني يف املجاالت
الطبية حل�ضور هذا الن�شاط الطبي التعليمي امل�ستمر ،م�شرية �إىل �أن
الهيئــة ال�سعــوديــة للتخ�ص�صــات ال�صحيــة �ستمنــح �شهــادة ح�ضـور معتمدة
( � 8ساعات تعليمية).
ويت�ضمن برنامج اليوم:
كل ما يتعلق مبر�ض ال�سكري نوع  1ونوع  2لدى الأطفال.
امل�ستجدات املتعلقة بت�شخي�ص داء ال�سكري واحلد منه.
التقنيــــات اجلـديــــدة التي تتــعلـــق بت�شـخيـــ�ص داء ال�سـكـــري والـحــــد
مـــن م�ضاعفاته.

.
.
.

�إىل نخبة من املتخ�ص�صني واخلرباء يف
هذا املجال من داخل اململكة وخارجها
ناق�شوا خالله العديد من املوا�ضيع
املتعلقة ب�أورام الثدي والك�شف املبكر
والفح�ص الذاتي ،واجلهود املبذولة
من �أجل الو�صول �إىل رعاية �صحية
�أف�ضل  .و�ضمت قائمة امل�شاركني من
خارج اململكة الربوف�سور دانيال في�شر،
والربوف�سور دونالد ويفر ،والربوف�سور
جيم�س قاربيز  ،والربوف�سور فليب
اقوب فليب ،والربوف�سور بيرت
لنرنوب ـ من جامعة ميت�شجان �أمريكا،
والربوف�سور مايكل �أُنتخ برلني ـ �أملانيا،
والربوف�سور نوهاد �إبراهيم جامعة
تك�سا�س،والدكتور �أندريه كون�سكي
فيالدلفيا ـ بن�سلفانيا ،والدكتور وي
فون فرت�شن برلني ـ �أملانيا.

من الدكتور �أ�سامة كنتاب ا�ست�شاري طب والدكتور حممود الرببري اال�ست�شاري يف
طوارئ الأطفال والدكتورة هالة العامل ق�سم العناية املركزة ـ قلب الأطفال.

اتفاقية بني اجلامعة ونيت�شر
وقعت اجلامعة اتفاقية �شراكة وتعاون مع جمموعة (نيت�شر) للن�شر تتهي�أ
مبوجبها للمركز احلقوق احل�صرية للن�شر واال�ستفادة من موقع املجموعة
اخلا�ص بال�شرق الأو�سط .ذكر ذلك الدكتور حممد اجلمعة املدير التنفيذي للمركز
وقال �سيكون موقع جمموعة نيت�شر ال�شرق الأو�سط ـ وفق هذه االتفاقية ـ بوابة
العلماء والباحثني �إىل الأفق العاملي و�سوف ي�سهم يف م�ساعدة الباحثني يف اململكة
العربية ال�سعودية والعامل العربي على االطالع ون�شر �إنتاجهم العلمي بحيث
ي�صل �إىل القراء والباحثني يف جميع �أنحاء العامل ،م�ضيفا �أن خدمات هذا املوقع
لن تقت�صر على ذلك فقط؛ بل �ستقدم �أي�ضا خدمات �أخرى كالأخبار العلمية
عن الإجنازات والأن�شطة العلمية البحثية وامل�ؤمترات �إ�ضافة �إىل اخلدمات
املتعلقة بالتوظيف حيث ميكن للمن�ش�آت العربية والعاملية �أن ت�ضيف الإعالنات
اخلا�صة بالوظائف املتوفرة ،وميكن للمت�صفح والباحثني عن الوظائف البحثية
والأكادميية التعرف على احتياج ال�سوق من تلك الوظائف .و�أو�ضح �أن هذه
االتفاقية قد �أعطت املركز �أحقية اال�ستفادة من جميع املجالت العلمية وقواعد
البيانات التي متتلكها املجموعة مما يهيئ جلميع باحثي املركز واجلامعة �إمكانية
االطالع امل�ستمر على جميع امل�ستجدات العلمية يف جماالت تخ�صهم م�شريًا �إىل �أن
هذه املبادرة جاءت لدعم وت�شجيع البحث العلمي على امل�ستوى املحلي والعربي
ومتثل امتدادا لل�سيا�سة العامة للدولة �أعزها اهلل بتبني البحث العلمي كخيار
ا�سرتاتيجي للنهو�ض والتنمية الدائمة بحول اهلل.

برامج لتنمية زيارات وحما�ضرات ودورات
املهارات

.

نظمت �إدارة �شئون الطالبات بكلية التمري�ض بجدة زيارة �إىل مركز العون للأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،شاركت فيها جمموعة من ع�ضوات اللجنة االجتماعية
�أعدت املراجعة الداخلية بالتن�سيق مع بنادي الطالبات ت�ضمن برناجمها جولة داخل املركز واال�ستماع �إىل عر�ض تعريفي
�إدارة التدريب والتطوير بجامعة امللك عنه وعن �أن�شطته ثم قدمت الطالبات هدايا لأطفال املركز.
�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية،
ونظمت الإدارة نف�سها حما�ضرة للأ�ستاذة منى احلارثي الأخ�صائية النف�سية
خطة للتدريب تهدف �إىل تنمية مهارات
الأداء من خالل منظومة من الربامج مب�ست�شفي امللك خالد باحلر�س الوطني بجدة عن ال�صحة النف�سية للمر�أة ،ا�ستعر�ضت
حتقق التكامل بني املعرفة ،واملهارة ،خاللها �أهم ال�ضغوط التي تتعر�ض لها املر�أة وكيفية التعامل معها.
واالجتاهات الإيجابية نحو العمل
عقد فريق �ش�ؤون الطالبات دروة تدريبية مكثفة ملوظفتني من ق�سم �ش�ؤون الطالبات
ونحو الآخرين.
وقد ت�ضمنت اخلطة جمموعة من الربامج وال�ش�ؤون الإدارية يف فرع كلية التمري�ض بالأح�ساء ا�ستمرت ملدة يومني وذلك يف �إطار
التدريبية تتفق مع االحتياجات احلالية التعاون بني كليات التمري�ض بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية.
وامل�ستقبلية ملوظفي املراجعة الداخلية ،هذا وقد مت تنظيم هذه الأن�شطة والفعاليات �ضمن خطة الإدارة للف�صل الدرا�سي
وتهدف �إىل تطوير الأداء باال�ستفادة احلايل التي ت�ستهدف �إثراء احلياة اجلامعية للطالبات يف خمتلف املجاالت.
من اخلربات والتجارب العاملية يف
جمال املراجعة الداخلية واكت�ساب يفتتح الدكتور حممد اجلمعة املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث
املعارف واملهارات امل�ستجدة يف هذا الطبية ور�شة عمل يف �أخالقيات البحوث يف الفرتة الواقعة بني  3-2نوفمرب يف مقر
املجال ،حيث مت تنفيذ عدد من الربامج ق�سم الطب املبني على الرباهني بكلية الطب حيث ت�ستقطب هذه الدورة �أ�صحاب
االخت�صا�ص من البحاثة والعلماء ،وتركز على �ضرورة التحلي ب�أخالق البحث
والدورات:
ويف �إطار �سيا�سة التدريب امل�شار �إليها العلمي ،والقائمة على تعاليم الدين الإ�سالمي واملفاهيم الأخالقية العاملية يف
ونظر ًا لأهمية تنويع اخلربات والتجارب البحث� ،إ�ضافة �إىل �أهمية االلتزام بالقيم البحثية ،واعتبار خدمة الإن�سان حمور
والتعرف على �أحدث املفاهيم والأ�ساليب البحوث العلمية يف املركز.
والتطبيقات يف جمال املراجعة الداخلية
يعقد مركز امللك عبد اهلل العاملي للأبحاث الطبية وبالتعاون مع مركز الدرا�سات
فقد مت االتفاق مع معهد الإدارة العامة
على تنفيذ برناجمني تدريبيني ملوظفي العليا باجلامعة دورة ( تب�سيط الإح�صاء ) يف الفرتة الواقعة بني  5-4من �شهر
املراجعة الداخلية هما :برنامـــج خـــا�ص نوفمرب يف مقر مركز الطب املبني على الرباهني يف كلية الطب باجلامعة  ،علما
للم�ستجديــــن يف هــذا املجال ،وبرنامج �أن هذه الدورة تعقد ب�شكل دوري من قبل املركز حيث ي�ستفيد من هذه الدورة
الأطباء وطواقم التمري�ض وموظفوا الإدارة على ال�سواء ،وتركز الدورة على
تدريبي ( �أثناء اخلدمة).
كما يجري حالياً التن�سيق مع املعهد �أهمية مهارات الإح�صاء من حيث التوثيق ال�صحي للحاالت الطبية وللمراجعني
للرتتيب لتنفيذ هذا التعاون يف جمال والإ�صابات للطواقم ال�صحية ،الأمر الذي ي�ؤ�س�س لبنك املعلومات اخلا�ص بكل ق�سم
من الأق�سام يف امل�ست�شفيات والعيادات والإدارات املختلفة.
التدريب.

.
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انطـب ــاعـ ـ ــات
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�أدام اهلل عزك يا وطني

م�س�ؤولو ومن�سوبو احلر�س الوطني بالقطاع ال�شرقي يحيون ذكرى الوفاء
عبرَّ عدد من م�س�ؤويل ومن�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني بالقطاع ال�شرقي
وفرع جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية عن اعتزازهم بذكرى
اليوم الوطني باعتبارها ذكرى ي�ستلهم منها املواطن الإرادة والعزم والت�صميم على
امل�شاركة يف البناء الوطني والإ�سهام يف �صناعة النه�ضة التي ت�شهدها بالدنا الغالية
يف كل جماالت احلياة..
وبهذه املنا�سبة املجيدة التي �صادفت يوم الأربعاء الرابع من �شهر �شوال املا�ضي
1430هـ (املوافق الثالث والع�شرين من �شهر �سبتمرب 2009م) ..تن�شر (نب�ض
اجلامعة) انطباعات �ضيوفها التي جاءت مفعـمة بالـــوالء والغيــرة والوفاء لهذا
الوطـــــــن املعطاء.

د� .أحمد ال�شعيبي

د .طارق خا�شقجي

�إجنازات وقيادة حكيمة

احتفال يومي بالوطن

قال املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني بالقطاع ال�شرقي
الدكتور �أحمد بن عبد الرحمن العرفج� :أقف �أمام هذا اليوم العظيم من تاريخنا
لأت�أمل يف ذكراه مطو ًال ،و�أجد نف�سي عاجز ًا عن التعبري �أمام هذا ال�شموخ ،ففي
اليوم الوطني لهذه الأر�ض الطاهرة �سجل التاريخ تفا�صيله بحروف من ذهب وعزة
وافتخار من خالل ملحمة بطولية قادها امل�ؤ�س�س الراحل املغفور له امللك عبد العزيز
بن عبد الرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه طيلة �أكرث من ربع قرن من الكفاح املتوا�صل
توج ُه با�سرتداد عا�صمة �أجداده و�آبائه.
والذي َ
"ولعلي �أقف قلي ًال على �أبرز املنجزات التي حققها م�ست�شفى امللك عبد العزيز للحر�س
الوطني يف الأح�ساء خالل عام واحد فقط ،م�ست�شهد ًا بها عن مدى التطور ال�صحي
الذي و�صلت �إليه مملكتنا الغالية ،م�ؤكد ًا �أن وراء هذه الإجنازات قيادة حكيمة على
ر�أٍ�سها ملك الإن�سانية وويل عهده الأمني وحكومته الر�شيدة.
ويويل حفظه اهلل القطاع ال�صحي برعاية خا�صة ،وخلري دليل على ذلك امل�شاريع
املتوا�صلة املنفذة والتي ت�صب يف خدمة املواطن ،كل هذه الإجنازات و�أخرى ال ي�سع
املجال لذكرها لدليل وا�ضح �أن االحتفال بهذا اليوم ال�سعيد من حقنا ونحن نرى كل
هذه املنجزات التي تعلق على �صدر العامل و�ساماً عنوانه العزة والكرامة.

وحتدث نائب املدير الإقليمي التنفيذي للت�شغيل يف م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن
�آل في�صل يف الدمام الدكتور �إبراهيم اجلمعان م�ستدعيًا تداعيات ملحمة بطولية يف
تاريخنا احلديث فقال� :إننا حني نحتفل بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ن�ستح�ضر تاريخاً
ملي ًئا بالت�ضحيات والإجنازات والبطوالت� ،إىل جانب حا�ضر يفي�ض باملنجزات
على جميع الأ�صعدة ،وم�ستقبل مبهر يف ظل املعطيات احلالية� ،إال �أنني ميكن �أن
�أخالف اجلميع ،فيوم الوطن مل يكن حمكوماً بيوم حمدد من كل عام على الإطالق
ف�أنا �أراه يف كل يوم على مدى العام ،واحتفل به يف كل حلظة لأنه وباخت�صار وطن
للفرح والعزة والكرامة ،ونحمد اهلل تعاىل �أن ا�سمنا ارتبط با�سمه ف�أ�صبح ي�شرفنا
يف كل بقعة نط�أها على هذا الكوكب.

مراكز متقدمة و�شهادات عاملية
و�أعرب نائب املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية يف م�ست�شفى امللك عبد
العزيز يف احلر�س الوطني يف الأح�ساء الأ�ستاذ الدكتور طارق خا�شقجي عن فخره
بهذه املنا�سبة فقال� :أجد نف�سي يف هذه الذكرى منت�شياً ب�سعادة املنجزات املتقدمة
التي حققتها الدولة ت�صاعدياً منذ الإعالن عن ت�أ�سي�سها ،وحتى يومنا هذا ،ولعلي
�أحتدث بلمحة ب�سيطة جد ًا عن ما و�صلت �إليه مملكتنا الغالية يف املجال الطبي على
وجه التحديد من مراكز متقدمة ب�شهادات عاملية متخ�ص�صة حتى بات ي�شار �إليها
بالبنان يف هذا املجال.
�أ�صبحت اململكة قبلة الطب العاملي يف جراحات متخ�ص�صة مثل ف�صل التوائم والتي
تعد من العمليات املعقدة جد ًا ،وتابعت عيون العامل ب�أ�سره عمليات عدة دللت على
ما و�صلت �إليه اململكة من تطور طبي من الناحية الب�شرية والتقنية �أي�ضاً ،ومع
نهاية كل عملية يقف العامل مذهو ًال من هذه النجاحات املتوالية ،وهذا مثال واحد
ملنجزات متعددة ال ي�سع الوقت لذكرها.
و�أنا �أقف على �أعتاب هذه الذكرى الغالية على �أنف�سنا كمواطنني وعلى نف�س كل
عربي وم�سلم على هذا الكوكب� ،أجد نف�سي عاجز ًا عن ترجمة ما يجول يف خاطري
من كلمات� ،إال �أنني �أرفع يد ال�ضراعة للعلي القدير �أن يحفظ هذا البلد من كل �شر،
و�أن يرد كيد كل معت ٍد عليه.

عالمة بارزة يف تاريخنا
وقال نائب املدير الإقليمي التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية يف م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن
�آل في�صل يف الدمام الدكتور �أحمد ال�شعيبي� :إن اليوم الوطني عالمة بارزة ووا�ضحة
يف تاريخ �أمتنا ،و�سعادتنا باالحتفال به دليل وا�ضح وجلي على �أنه غيرّ وجه ما�ضينا
وحا�ضرنا وم�ستقبلنا �إىل اخلري �إن �شاء اهلل ،وال�ش�ؤون ال�صحية يف احلر�س الوطني يف
القطاع ال�شرقي ت�ستغل هذه املنا�سبة الكرمية لرتفع بالنيابة عن من�سوبيها والعاملني
يف خمتلف �أق�سامها وقطاعاتها �أ�سمى التهاين والتربيكات ملقام �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،وويل عهده الأمني �سمو الأمري �سلطان بن
عبد العزيز ،و�إىل احلكومة الر�شيدة وال�شعب الكرمي ،وندعو اهلل �أن يعيده علينا
ونحن نرفل بالأمن والأمان يف ظل قادتنا حفظهم اهلل تعاىل.

�شواهد عظيمة
ويرى نائب املدير الإقليمي التنفيذي للت�شغيل يف م�ست�شفى امللك عبد العزيز للحر�س
الوطني يف الأح�ساء الدكتور هياف العمري �أن هناك دالئل بارزة على نه�ضة الوطن،
وقال :يف كل عام وبالتحديد يف مثل هذا التاريخ املجيد والذي يعلن ذكرى يومنا
الوطني ،تتجلى �صور كثرية �أمامنا تقف بنا على �شواهد عظيمة ودالئل هائلة
على النه�ضة ال�شاملة لهذا الوطن ،منذ �أن وحد �أركانه املغفور له ب�إذن اهلل امللك
عبد العزيز ،وبالدنا تعي�ش نه�ضة مت�سارعة يف جميع املجاالت ،وهذه النعم التي
نحمد اهلل عليها تدعونا كمواطنني �أن نقف �صفاً واحد ًا مرتا�صاً للحفاظ على �أمن
ومكت�سبات هذا الوطن الغايل.
"�إن اليوم الوطني يعني لنا احلب والأمل وال�سالم والطموح والرتابط حتت راية
التوحيد اخلالدة ،وهو يوم ي�شدد على
ال�شراكة املبنية بني ال�شعب والقيادة
 ،فحفظ اهلل هذه البقعة الطاهرة من
كل ال�شرور.

امل�ستقبل �أجمل
وا�ستعر�ض قائد الطب الع�سكري امليداين
للقطاع ال�شرقي العميد حممد بن �شامان
ال�شمري ما يحظى به الوطن من ان�سجام
وتالحم بني القيادة و�أبناء الوطن مما
ميثل �أعلى �صور وحدة الإرادة والهدف
والتطلع وامل�صري ،فيقول :الوطن نعمة
ال يعرفها �إال من عانى الت�شرد واحلرمان
والغربة ،ووطننا لي�س كباقي الأوطان
بل يحمل متيز من جوانب عدة يعرفها
القا�صي والداين ،ولعل ما ينعم به من وحدة
وطنية متميزة يح�سدها عليها الكثريون،
�إىل جانب ما و�صل �إليه من منجزات عدة
على جميع الأ�صعدة ،يجعل منه وطنا
ي�ستحق االحتفال به ،بل ي�ستحق االحتفاء
به يف كل حلظة.
و�أنا �أقف على �أعتاب هذه الذكرى امليمونة
�أجد نف�سي ملزماً باالعتزاز به ،وكلي ثقة
ب�أن امل�ستقبل �أجمل مما نعي�شه الآن من
جمال ،يف ظل التخطيط الثابت املبني
على فكر منري وواعي واملت�صل بالواقعية
اجليدة ،نحن كمواطنني ن�شارك قيادتنا
هذا العيد ال�سعيد بكل ما منلك من م�شاعر
�صادقة ،و�أحا�سي�س نابعة من �صميم
القلب ،رافعني الأكف للعلي القدير �أن
ي�سبغ نعمه وف�ضله الدائم على هذا الوطن
الغايل وقيادته احلكيمة.

يوم العامل
م�شرف �إدارة العالقات العامة والإعالم يف
القطاع ال�شرقي قا�سم العنزي قال:
"لي�س مبقدورنا �أن جنمع الكلمات املنا�سبة

د� .إبراهيم اجلمعان

العميد حممد ال�شمري

لهذه الذكرى العظيمة ،والتي جاءت مواكبة لعيد الفطر املبارك ،بعد انق�ضاء �شهر
اخلري والعطاء �شهر رم�ضان املبارك الكرمي� ،إال �أننا لن نبالغ لو �أطلقنا عليها م�سمى:
"يوم العامل" لأنها بالفعل تعلن والدة دولة �أث ًرت وت�ؤثر يف كل �أقطار العامل من
خالل �أهميتها اال�سرتاتيجية واالقت�صادية وحتى طاقاتها الب�شرية ،وال ي�سعنا �إال
�أن ن�سجد هلل حمد ًا على �إيجاده لهذه البقعة املباركة ،ون�س�أله �أن تبقى �شاخمة فوق
جبني الدهر� ..إنها ذكرى من �أعز الذكريات التي ترد علينا ونحن نعي�ش يف رغد وخري
يف ظل قيادتنا الر�شيدة� ،إن يوم الوطن ،يوم للعزة واالفتخار بهذا الكيان العظيم
اململكة العربية ال�سعودية

6

ا�س ـ ــتطالع

األحد  13ذو القعدة  1430هـ املوافق  1نوفمبر  2009م

امل�ستجدون وامل�ستجدات ...طموحـات وتطلعـات ور�ؤية واثقة نحــو امل�ستقبـل
اجلامعــــــة� ...إدارة متميــزة للوقــت وا�ستثمـــــاره ب�شكــــــــل �أف�ضـــل
الدرا�ســــــة اجلامعية ثقــــــة يف النف�س واعتمــاد كبيــــر على الذات

ا�ستطالع :عبد اهلل الدهم�شي:

�أحا�سي�س متداخلة �سيطرت على طالبنا امل�ستجدين عند �إعالن �أ�سمائهم �ضمن قائمة املقبولني
باجلامعة ..فرح ،حزن ،تردُّد ،خوف ،حرية ..ثم انطباعات متباينة تراوحت بني التفا�ؤل
واحلذر والإيجابية والغمو�ض حني و�ضعوا �أوىل خطواتهم داخل اجلامعة ،واجنلت ال�صورة
امل�شو�شة كما يقولون بعد بداية الدرا�سة والتعرف على اجلامعة و�إمكاناتها و�أ�ساتذتها.
هكذا عرب �أبنا�ؤنا يف اال�ستطالع الذي �أجرته معهم (نب�ض اجلامعة)عن �أحا�سي�سهم وانطباعاتهم
عن اجلامعة ودرا�سة العلوم ال�صحية ،و�أعربوا عن �أمنياتهم وطموحاتهم بعد التخرج ..وتلزمنا
الإ�شارة هنا �إىل �أننا ا�ستبعدنا الإجابات التي و�صلتنا خالية من توقيعات �أ�صحابها.
فرحة من رزق بولد
ـ ما هي ردة فعلك حني علمت بقبولك يف اجلامعة؟
ردة فعلي كمن ُرزق بولد ..كانت تلك �إجابة �سريعة �أطلقها الطالب حممد
الدو�سري يف بداية جولتنا بكلية الطب فور �أن طرق �أذنيه ال�س�ؤال ،وتاله
الطالب �سلطان احلوطي معربًا عن فرحته � ً
أي�ضا فقال :كانت حلظة غري عادية،
وراودتني وقتها �أفكار كثرية ،وت�صورت نف�سي ومظهري بعد �سبع �سنوات
من الآن ،و ُيرجع الطالب �صالح النفي�سة �سبب فرحه و�سروره �إىل ما �سمعه
عن الدرا�سة يف هذه اجلامعة باعتبارها من �أقوى الدرا�سات اجلامعية �إ�ضافة
�إىل �أن امل�ست�شفى يع ُّد من �أف�ضل امل�ست�شفيات يف اململكة� ..أما الطالب �سعود
الروكان وحممد القرين و�سامي القحطاين وم�صعب عبد الرحمن احلزام وعبد
الرحمن خالد اليمني و�أحمد العولة فقد جت�سدت ردود �أفعالهم يف �إح�سا�س
طاغ بالفرح وال�سعادة م�شوب بقليل من اخلوف ،بينما ي�ؤكد الطالبان ماجد بن
�صوال البقمي وحممد بن دريوي�ش العتيبي �أن ردة فعلهما كانت عادية لأنهما
كان واثقان من القبول ..ويح�صر بندر الر�شيدان ردة فعله يف احلرية التي
متلكته يف بداية الأمر ،ويف عالمات اال�ستفهام التي طر�أت على ذهنه حول ما
�إذا كانت هذه اجلامعة هي الأف�ضل ،ثم تبينَّ من �أول �أيام الدرا�سة �أن التوفيق
كان حليفه و�أنها من �أف�ضل اجلامعات يف جمال تخ�ص�صاتها..
اختيار موفق
ال يجد الطالب جمال عبد اهلل حرجً ا يف القول �إنه كان ال يعرتف بهذه اجلامعة
يف بداية الأمر؛ ولكنه مل يرتك هذه الفكرة ت�سيطر عليه ،بل اجتهد يف البحث
للتعرف عليها من خالل بع�ض الكتيبات ال�صادرة عنها بالإ�ضافة �إىل و�سائل
الإعالم وموقعها على الإنرتنت �إىل �أن ت�أكد متامًا �أنها جديرة باالهتمام
واالنتماء �إليها ..وال يبتعد الطالبان �إبراهيم بن �سلطان الزمامي ونواف بن
عبد الإله ال�سل ِّيم عن ر�ؤية زميلهما جمال �إذ يقول الزمامي كنت مرتددًا بني
ح�ضور املقابلة ال�شخ�صية �أو انتظار نتائج القبول يف جامعات �أخرى ،ولكن
بعد املقابلة حمدت اهلل كثريًا الذي وفقني لهذا االختيار ..بينما ي�ؤكد نواف
�أن خلفيته عن كلية الطب باحلر�س الوطني كانت �ضعيفة ويحبذ االلتحاق
بجامعة امللك �سعود ،ولكنه الآن ي�شكر اهلل على توفيقه لاللتحاق بهذه اجلامعة
وقد �أدرك الفرق بني هاتني اجلامعتني.
توافق مع الطموح
ويف كلية العلوم الطبية التطبيقية ا�ستوقفنا ثالثة من طالبها امل�ستجدين
املنخرطني يف الدرا�سة بال�سنة التح�ضريية مع زمالئهم بكلية الطب ،وهم
الطالب عبد العزيز �سعد املطريي ـ تخ�ص�ص خمتربات ،والطالبان عبد اهلل عبد
الرحمن ال�شهري وبكر ر�شيد ال�شمري اللذان يدر�سان تخ�ص�ص العالج التنف�سي
و�س�ألناهم عن �أ�سباب اختيارهم لهذا اجلامعة؟ فابتدر احلديث الطالب ال�شهري
ف�أجاب :لأنها اجلامعة التي تنا�سب طموحاتي وتتيح يل درا�سة التخ�ص�ص
الذي كنت �أطمح �إليه منذ املراحل الدرا�سية املبكرة،ولأنها �أف�ضل جامعة يف
عال من الت�أهيل .ومل يبتعد
اململكة التي تخرج �أطباء و�أخ�صائيني على م�ستوى ٍ

الطالب ال�شمري عن �إجابة زميله،
بل بدت �إجابته متطابقة معها فقال:
هي اجلامعة الوحيدة دون غريها
من اجلامعات التي هي�أت يل فر�صة
االلتحاق مبجال تخ�ص�صي غري
املتوفر يف جامعات �أخرى ،وحقيقة
مل �أكن �أملك معلومات كافية عنها؛ غري �أنني ا�ستنتجت ب�أنها �ستكون من
اجلامعات العاملية الرائدة يف هذا املجال� .أما الطالب املطريي فيرُ جع �سبب
اختياره لها �إىل معرفته ال�سابقة بعدد من الطالب الدار�سني فيها وما كان
ي�سمعه من ثنائهم املتوا�صل عليها ،وو�صفها ب�أنها من �أف�ضل اجلامعات يف
جمال العلوم ال�صحية.
�إمكانيات هائلة وجتهيزات عالية
ـ انطباعك و�أنت ت�ضع �أوىل خطواتك داخل اجلامعة؟ وكيف وجدت
�إمكاناتها؟
�شعور تام باالرتياح والر�ضا الداخلي ـ هكذا ا�ستهل الطالب ال�سل ِّيم �إجابته
عند عودتنا �إىل كلية الطب ـ مع حما�سة دافقة للدرا�سة والتح�صيل ،و�أدركت
قدمي على بداية الطريق لتحقيق حلمي يف �أن
منذ الوهلة الأوىل �أنني �أ�ضع َّ
�أكون طبيبًا؛ ال�سيما بعد �أن ت�أكدت من �أن �إمكانات اجلامعة ترقى �إىل درجة
االمتياز ،ويلتقط خيط احلديث زميله الطالب علي القرين في�صف اجلامعة ب�أنها
راقية جدًّا ومتطورة ،والأ�ساتذة متعاونون ولذلك فقد ات�سعت م�ساحة �أملي
لتحقيق طموحاتي ال�شخ�صية وال �أبالغ �إن قلت �إن هذه اجلامعة متميزة عن
اجلامعات الأخرى من حيث الإمكانات الهائلة والنواحي التنظيمية املتميزة
والتجهيزات العالية ..و ُي�شري الطالب �سامي القحطاين �إىل �أن �ضيق م�ساحة
اجلامعة مل ي�ؤثر على متيزها ،و�أنها �ستزداد متي ًزا عند االنتقال �إىل املباين
اجلديدة بتجهيزاتها احلديثة والرفيعة ومبرافقها التدريبية والرتفيهية
والريا�ضية� ..أما الطالب الزمامي فيقول لقد تكون لدي انطباع جيد منذ البداية
ورمبا يرجع ذلك �إىل فرتة الت�سجيل واملراجعات قبل بدء الدرا�سة مما مهَّد
للتعرف على اجلامعة و�ساعد يف الت�أقلم مع الدرا�سة ب�شكل �أ�سرع خا�صة و�إن
�إمكانات التعليم هنا متميزة.

وخ�صو�صا فيما
نق�صا
املكثف ..ويف احلي اجلامعي اجلديد ا�ستكمال لكل ما نراه ً
ً
يتعلق بالن�شاط الطالبي .ويك�شف الطالب احلوطي عن االنطباع ال�سالب الذي
�سيطر عليه يف البداية ،ويقول كانت ال�صورة م�شو�شة وغام�ضة ب�سبب �صغر
م�ساحة اجلامعة ،ولكن مع مرور اليوم الأول والثاين والأ�سبوع بد�أت الفكرة
تت�ضح والر�ؤية املتميزة تتجلى ،وت�أكد لنا �أن �صغر املباين و�ضيق امل�ساحة
ال يعيب اجلامعة وال يحجب متيزها التعليمي والعلمي والتدريبي الوا�ضح
الذي ي�ؤهل الطالب بدوره �إىل التفوق على �أقرانه يف اجلامعات الأخرى ،فحمدنا
ي�سر لنا القبول يف جامعة من �أف�ضل اجلامعات املحلية والإقليمية،
اهلل الذي َّ
جامعة متفردة يف تخ�ص�صاتها وكفاءاتها ومناهجها.
ويقول الطالب عبد اهلل ال�شهري ـ عالج تنف�سي :هذه اجلامعة متطورة وحديثة
وتلبي جميع احتياجات الطالب ،وتنتقل فر�صة احلديث �إىل زميله بكر ال�شمري
يف التخ�ص�ص نف�سه ،فيقول بكل �صراحة ودون جماملة وبعيدًا عن الثناء
واملديح ف�إن �إمكانات هذه اجلامعة جيدة من كل النواحي ،وقد وجدت نف�سي
فيها ،وي�صفها عبد العزيز املطريي ـ خمتربات ب�أنها عاملية ومتطورة

و�سائل عرفتنا باجلامعة
ـ كيف تعرفت على اجلامعة؟
ُيجمع الطالب حممد العتيبي و�صالح النفي�سة وعلي القرين وجمال عبد اهلل
ونواف ال�سل ّيم وماجد البقمي على �أن الأ�سرة والإنرتنت والأقارب �شكلت
جميعها و�سائل �أ�سا�سية للتعرف على هذه اجلامعة ،وي�ؤكدون �أن اجلامعة
رغم عمرها الق�صري �إال �أنها حققت �سمعة طيبة وممتازة ،بينما تع َّرف عليها
الطالب بدر القحطاين والعولة وطالل اجلمعة عرب الإعالنات يف ال�صحف
املحلية ..ويقول الطالب احلوطي �أنه عرفها من خالل والده الرتباط عمله
باملجال الطبي وكذلك الطالب حممد الدو�سري عن طريق والد �صديق له يعمل
بامل�ست�شفى ،بينما عرفها الطالب الروكان عن طريق �أقرباء وزمالء يدر�سون
بها ،وكذلك عرفها الزمامي عن طريق �أحد �أقربائه..ويرجع الطالب �سامي
القحطاين وم�صعب احلزام وتركي املقرن وعبد الرحمن اليمني معرفتهم
بدايات موفقة
ويتابع الطالب احلزام في�صف بداياته داخل اجلامعة ب�أنها موفقة؛ بل من باجلامعة �إىل عدد من زمالئهم.
�أجمل �سنوات حياته ،وي�ؤمن على ذلك زميله حممد العتيبي فيقول لقد مل�سنا
�أ�شرف العلوم و�أف�ضل مهنة
من �أول وهلة ما تزخر به اجلامعة من �إمكانات عالية وتنظيم قوي وقدرات
فائقة على �إي�صال املعلومة ،وال ينق�صنا الآن �إال االنتقال �إىل املوقع اجلديد ـ ما �سبب اختيارك لتخ�ص�صك �سواء يف الطب �أو العلوم ال�صحية؟
و�سيكون ذلك قريبًا ب�إذن اهلل حيث تتوفر و�سائل التدريب والرتفيه وال�سكن يف كلية الطب ي�صف الطالب ال�سل َّيم علم الطب والعلوم ال�صحية ب�أنها من
الذي �سيكون قريبًا من اجلامعة ،ويتفق الطالب البقمي والروكان والعولة �أ�شرف العلوم بعد علوم ال�شريعة ،وتقف على ر�أ�س قائمة اخلدمات املقدمة
و�صالح النفي�سة على �أن البداية بالفعل كانت موفقة وبرزت بو�ضوح من لبني الب�شر؛ لأنها تقدم خدمات تتعلق برعايتهم ال�صحية وبحياتهم ،وقال لقد
خالل تعامل الأ�ساتذة الراقي واالحرتايف مع الطالب وجو احلرية املتاح لهم
لال�ستفادة من �إمكانات اجلامعة املتقدمة ،ويرى الطالب حممد الدو�سري �أن
البداية كانت �إيجابية من جميع النواحي م�ؤكدًا �أنهم وجدوا املناهج متميزة
والأ�ساتذة يتمتعون بخربات عالية يف تخ�ص�صاتهم ف�ض ًال عن و�سائل التعليم
احلديثة واملعينة على الدرا�سة والتح�صيل.
�صغر امل�ساحة ال يحجب التميز
�أما الطالب بدر �سعد القحطاين فيقول كنت متفائ ًال قبل �أن �أ�ضع خطواتي داخل
مبان �صغرية
اجلامعة ،ثم انتابني �شعور طفيف باحلزن حني وجدت نف�سي يف ٍ
احلجم و�أو�شكت على اتهام نف�سي باتخاذ القرار اخلاطئ لاللتحاق بهذه
اجلامعة؛ ولكن �سرعان ما زال هذا ال�شعور عندما الح يل بو�ضوح امل�ستقبل
الباهر الذي ينتظرنا بعد �أن نتخرج بدرجة عالية من املعرفة والتدريب
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جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز من �أف�ضل اجلامعات املحلية والإقليمية
الدرا�ســات العليــــا هــــدف ال�ستكمــــال م�سيـرة التعلم والتخ�ص�ص الدقيق

راكان �سمب�س

�صهيب �أبو �سليمان

عبد الرحمن اليمني

ر�شيد ال�شمري

عبد العزيز املطريي

نواف ال�سليم

اخرتت تخ�ص�صي هذا حتقي ًقا لرغبتي يف خدمة النا�س ،و�أن �أكون �سببًا يف �أن
يعي�شوا حياة �سعيدة هانئة خالية من املنغ�صات املر�ضية ..و�أ َّمن على قوله
زميله بندر الر�شيدان فقال الطب والعلوم ال�صحية من �أف�ضل و�أ�شرف املهن،
وال ُيقبل على درا�سة الطب بالذات �إال الطالب �أ�صحاب القدرات العالية..
والطب ـ كما يقول الطالب املقرن واجلمعة والروكان وحممد بن دريوي�ش �إن
الطب على وجه اخل�صو�ص تخ�ص�ص �إن�ساين يفيد الب�شرية وي�ؤدي �إىل خدمة
املجتمع وم�ساعدة املر�ضى وامل�ساكني ،وكانت هذه �أبرز دوافعنا الختيار
درا�سته ،وي�ضيف الطالب احلوطي �إىل ذلك ما يلحق بالطبيب من دعوات
�صادقة ونابعة من قلوب املر�ضى الذين مينُّ اهلل عليهم بال�شفاء ،كما يرى
الطالب البقمي �أن العلوم الطبية من �أف�ضل التخ�ص�صات وهي من العلوم التي
ال ميكن الإحاطة بجميع تخ�ص�صاتها ،ويف هذا املنحى يقول الطالب اليمني �إن
الطب من التخ�ص�صات التي حتتاج �إىل تطوير و�أنا ممن يحبون التطوير.
يف داخل �أروقة كلية العلوم الطبية التطبيقية ي�ؤكد الطالب عبد العزيز املطريي
�أن درا�سة املختربات تتيح له �إمكانية االلتحاق مبجاالت عدة بعد التخرج،
�أما زمياله يف العالج التنف�سي عبد اهلل ال�شهري وبكر ال�شمري فيذهبان �إىل �أن
دافعهما وطني حم�ض لأن القطاعات ال�صحية يف اململكة تعاين من نق�ص الكوادر
العاملة يف جمال تخ�ص�صهما.
الرغبة ال�شخ�صية دافع �أ�سا�سي
خل�ص الطالب بكلية الطب علي القرين �سبب اختياره لدرا�سة الطب يف �أربع
نقاط يف مقدمتها الرغبة ال�شخ�صية ،ثم الدافع الذاتي مل�ساعدة الآخرين،
وثال ًثا ملا يتيحه من مكانة اجتماعية ،ورابعًا ملا يف مهنة الطب من منافع مادية
و�أجر ُمدَّخر للآخرة ،ويذهب الطالب �سامي القحطاين �إىل �أن مهنة الطب حلم
حياته الذي عمل بجد و�إخال�ص لتحقيقها ،وكذلك الطالب بدر القحطاين يرى
�أنها جمرد ع�شق وحب وطموح ..كما ترتبط درا�سة الطب بالرغبة ال�شخ�صية
وامليول منذ ال�صغر لدى الطالب الدو�سري والنفي�سة والعوله واحلزام وجمال
والزمامي.
الدرا�سات العليا� ..أولوية
ـ �إىل ماذا تطمح بعد التخرج؟
اتفق معظم الطالب امل�شاركني يف هذا اال�ستطالع على �أن الدرا�سات العليا
حتظى بالأولوية لديهم بعد التخرج ،ويطمحون �إىل تطوير �إمكاناتهم العلمية
ا�ستهدا ًفا �إىل حتقيق مراحل متقدمة ومنزلة مرموقة يف هذا العلم كل وفق ما
يتاح له من تخ�ص�ص دقيق يف خمتلف جماالت الطب ،وي�س�ألون اهلل �أن تتهي�أ
لهم الفر�صة ال�ستكمال درا�ساتهم يف اخلارج الكت�ساب مزيد من اخلربات
والوقوف على �آخر ما و�صل �إليه العلم من معارف وم�ستجدات يف جمال الطب.
�أما بع�ضهم فقد جعل الأولوية للزواج ثم تليه الدرا�سات العليا فالطالب
�سلطان احلوطي يقول :الزواج �أو ًال ثم �إكمال الدرا�سات العليا بعون اهلل �أو ًال
ثم مب�ساعدة الزوجة ودعمها �إن �شاء اهلل� ،أما الطالب جمال عبد اهلل فريتب
طموحاته امل�ستقبلية على النحو التايل :الزواج ثم الدرا�سة يف اخلارج ثم
الوظيفة ،بعك�س الطالبني حممد الدو�سري وبدر القحطاين اللذان قدما العمل
ثم الزواج ثم ال�سفر �إىل اخلارج لإكمال الدرا�سة العليا وذلك يف حني اكتفى
عبد الرحمن اليمني بالعمل والراحة فقط .ويبينِّ الطالبان املطريي ـ خمتربات
وال�شهري عالج تنف�سي �أنهما يطمحان �إىل خدمة الوطن بكل ما تهي�أ لهما من
علم ومعرفة يف جماليهما والإ�سهام يف ترقيتهما ،بينما يطمح زميلهما ال�شمري

ـ عالج تنف�سي �إىل �إكمال الدرا�سة خارج اململكة من �أجل �إعداد نف�سه خلو�ض
حت ٍّد جديد لأنه يع�شق التحدي.
اهتمام فوق املتوقع
ـ ما م�ستوى االهتمام الذي مل�سته باجلامعة؟ وماذا تبني لك من فرق قبل
وبعد التحاقك بها؟
عال جدًّا جدًّا وحم�سو�س من
م�ستوى
على
أنه
�
العتيبي
حممد
ي�ؤكد الطالب
ٍ
جميع النواحي من ناحية التعليم واخلدمات الأخرى ،وقد مل�سنا جت�سيدًا
وا�ضحً ا ملقولة الربوف�سور يو�سف العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
وعميد كلية الطب يف حفل اال�ستقبال الذي �أقيم لنا يف الأ�سبوع الأول من
بداية الدرا�سة وهي« :الطالب �أو ًال ..الطالب �أو ًال» ،وبخ�صو�ص الفرق فقد
تنامى داخلي مبجرد دخويل �إىل اجلامعة الإح�سا�س بامل�س�ؤولية التي �أوكلت
�إلينا ون�س�أل اهلل �أن يعيننا ويوفقنا فيها .ويقول الطالب ال�سل ِّيم �إن م�ستوى
االهتمام جيد وقد �أح�س�ست كذلك بامل�س�ؤولية وبقدرة على �إدارة وقتي ب�شكل
علي �أن
�أف�ضل ،.و�إىل ذلك يذهب الطالب البقمي فيقول بعد التحاقي باجلامعة َّ
�أحتمل م�س�ؤولية نف�سي وقراراتي برغم �أن م�ستوى االهتمام بي كطالب عال
جدًّا .ويرى الطالب تركي املقرن �أن م�ستوى االهتمام ممتاز جدًّا ،ويوجد
توا�صل وا�ضح بني الإدارة والطالب يتمثل يف الوقوف على ما يحتاجون �إليه
من خدمات ومعينات و�أن�شطة ،وقد و�ضح يل منذ �أول يوم امل�ستوى الراقي
من التعامل ،بينما ي�صف الطالب اجلمعة �أن االهتمام الذي مل�سوه من �إدارة
اجلامعة و�أ�ساتذتها كان فوق املتوقع ،ويكمن االختالف بالن�سبة للطالب
الروكان بني اجلامعة وما قبلها يف املنهج وطرق التدري�س.

�أنها ولدت يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية مما يعزز االنتماء �إىل اجلامعة
ويدفعها �إىل �إكمال م�سريتها داخل هذه املنظومة ال�صحية العمالقة ،وبالطبع
فهي اجلامعة الوحيدة التي تتميز مبعاملها املتخ�ص�صة ،وتتيح مزايا ال تعرفها
الطالبة �إال من خالل درا�ستها وعملها بها ،ف�إمكاناتها راقية جدًا� .أما الطالبة
حنني حممد الرتكي من كلية الطب فت�ؤكد �أنها جامعة حديثة متميزة عن غريها
ب�أ�سلوبها املتقدم ،وكنت �أحلم ب�أن تتاح فر�صة درا�سة الطب للطالبات لأنها
كانت قا�صرة على الطالب ،ولكن ما �أن علمت بفتح باب القبول للطالبات حتى
علي فكرة االن�ضمام لها ال �سيما
اجتهدت وت�شجعت للتقدمي بعد �أن �سيطرت َّ
و�أن �إمكاناتها كبرية ومتميزة.

اختارين التخ�ص�ص ومل اخرته
�س�ألنا الطالبة مو�ضي عن �سبب اختيارها لتخ�ص�ص التمري�ض ف�أجابت
ب�صراحة �شديدة على الفور :مل �أخرت هذا التخ�ص�ص بل هو الذي اختارين!
و�أتطلع �إىل العمل يف هذا املجال ثم �أن ت�سنح يل يف فر�صة االبتعاث للخارج
ال�ستكمال الدرا�سة العليا� .أما الطالبة ندى املبايع فتقول كان دافعي �إىل درا�سة
التمري�ض يتمثل يف م�ساعدة من هم يف �أم�س احلاجة يل ولأمثايل ملا يف ذلك من
الأجر العظيم عند اهلل �سبحانه وتعاىل� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع الوالدين والأهل،
و�أطمح �إىل �إكمال �أق�صى درجة يف التعليم يف هذا التخ�ص�ص باعتباره من �أهم
التخ�ص�صات التي ميكن من خاللها خدمة املجتمع والإ�سالم وامل�سلمني..
وبادرت الطالب �أ�شواق احلجي �إىل القول :ال �أخفي عليكم �أن طموحي كان
درا�سة الطب ،ولكن ـ وهلل احلمد ـ دخلت كلية التمري�ض فوجدتها املجال الأن�سب
يل و�س�أعمل على موا�صلة الدرا�سة العليا على م�ستوى املاج�ستري والدكتوراه
حتى �أ�صبح (دكتورة �أ�شواق) .وتقول الطالبة حنني الرتكي �إن الطب كان
م�س�ؤولية ذاتية وتوظيف للوقت
اهتمام وا�ضح و�ضوح ال�شم�س يف رابعة النهار كما يقول الطالب العوله ،ويتابع :حلمي من ال�صغر ولذلك اخرتت درا�سة هذا املجال والتعمق فيه ،و�أمتنى �أن
و�إدارة اجلامعة ال تتوانى يف تقدمي كل اخلدمات التي ت�ساعدنا يف درا�ستنا ،يعينني اهلل على تطبيق ما در�سته يف امل�ست�شفى بهذه املدينة الطبية ال�ضخمة
والحظنا اختال ًفا كبريًا يف املعاملة بني اجلامعة وما قبلها ،وبد�أنا ن�شعر ب�أننا التي تتمتع ب�إمكانات هائلة.
ل�سنا طالبًا فقط؛ بل �أبناء لأ�ساتذتنا ..ويقول
الطالب �سلطان احلوطي لإدارتنا جزيل ال�شكر
وخال�ص العرفان على جهودهم الكبرية وطرقهم
اخلا�صة يف الفوز باحرتام طالبهم ،وعلى توجيه
الطالب �إىل االهتمام بعامل الوقت وا�ستثماره
بال�صورة املثلى والرتكيز واحلر�ص على
اال�ستفادة ،وذلك بجانب تدريب الطالب على
رقابة نف�سه ذاتيًا ..وهذا ما مل يكن يحدث يف
املرحلة ال�سابقة حيث مير الوقت تباعً ا دون
ا�ستفادة .وي�ستهل الطالب �إبراهيم الزمامي
�إجابته قائ ًال الفرق بني اجلامعة وما قبلها كبري
بالطبع ،ويختلف جو اجلامعة عن املدر�سة
اختال ًفا جذر ًّيا خا�صة فيما يتعلق باالعتماد على
اللغة الإجنليزية� ،إ�ضافة �إىل �أن الطالب يكون
يف اجلامعة م�س�ؤو ًال عن نف�سه ب�شكل كبري..
ويرى الطالب م�صعب احلزام �أن االهتمام
على درجة عالية من التميز� ،أما الفرق فيكمن
يف ما يجده طالب اجلامعة من حرية وجهود
وا�ضحة من قبل الإدارة والأ�ساتذة يف بناء
�شخ�صيته وا�ستثارة قدراته وتنمية مهارات
التح�صيل لديه منذ الأيام الأوىل للدرا�سة �أي
حتى وهو يف ال�سنوات التح�ضريية.

اجلامعة احللم
ويف كليتي الطب والتمري�ض ا�ستطلعنا ر�أي
بع�ض الطالبات عن �سبب اختيارهن لهذه
اجلامعة دون غريها وما �إذا كن يعرفن عنها
�شي ًئا قبل التقدمي؟ وكيف وجدن �إمكاناتها؟
فقالت الطالبة مو�ضي طرقي العنزي �إنها جامعة
متطورة وطرق التعليم فيها �أف�ضل ،وجميع من
فيها يبذلون جهدًا مقد ًرا يف �أن تكون الطالبة �أو
الطالب �أف�ضل من زمالئه يف اجلامعات الأخرى
ف�ض ًال عن �إمكاناتها احلديثة ..و�أكدت زميلتها
بالكلية نف�سها الطالبة ندى عبد العزيز املبايع
على �أنها من �أهم اجلامعات يف اململكة ،ويرجع
اختياري لها ل�سعة �إمكانات التعلم فيها وتوفر
اخلدمات ،وقد مل�ست من �أول وهلة التعاون
ال�شديد بني طالباتها وع�ضوات هيئة التدري�س..
وت�ؤكد زميلتهما بكلية التمري�ض الطالبة �أ�شواق
�إبراهيم احلجي �أنها طاملا حلمت بااللتحاق
بهذه اجلامعة م�شرية يف �شيء من الطرافة
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فن التعامل مع ذوي الطباع ال�صعبة

حمررة ال�صفحة �أمل املطريي

يحتوى م�ستودع مهارات االت�صاالت
التي متلكها على درجات متفاوتة من
املعرفة واجلهل مع ما ينتج عنهما من
�أ�سباب القوة وال�ضعف ،وتبعًا لذلك
ف�إنك لن جتد عنا ًء يف التعامل مع �شخ�ص
ممن ال يطيق �أحد التعامل معه؛ لكون
ذلك ال�شخ�ص جمردًا من الأحا�سي�س
والعواطف  ،ورمبا جتد �صعوبة �أكرب
يف التعامل مع �أنا�س �سلبيني ممن هم
كثريو ال�ضجة والإزعاج ،ولرمبا
تبينَّ لك �أن التعامل مع من ي َّت�صفون
بالعدوانية من النا�س هو �أمر يرقى
�إىل م�صاف �أعلى درجات التحدِّي ،
وقد ت�صاب بالإحباط ج َّراء تعاملك
مع الك�ساىل من النا�س  ،ورمبا فقدت
القدرة على التحمل لو تعاملت مع
املتبجحني واملتعجرفني .

والتوقيت اجليد لدوران العيون ،وكذلك
اخت�صا�ص املتهكم هي التي ت�ضعك يف
الغبي فتقتل �إبداعك ومواهبك.
موقف
ّ

 -3الهائج بال �سبب مقنع

بع�ض النا�س يتعامل معك بهدوء  ،ثم
ينفجر ويهيج ب�سبب �أ�شياء ال متت ب�صلة
�إىل احلالة الراهنة.

ومن طبيعة الأ�شياء �أنك �أنت نف�سك قد  -4املتعامل الذي يدعى املعرفة

تت�س َّبب يف الإحباط لكثري من النا�س؛ لأن
�أي �شخ�ص قد ي�سبب عب ًئا على �شخ�ص
�آخر على الأقل يف بع�ض الأوقات .ومن
املحتمل �أن تتفق �أو تختلف مع هذا
ال�شخ�ص �أو ذاك يف وجهات النظر حول
من هو ال�شخ�ص ال�صعب ومن هو الهينِّ،
ومن هو ال�صالح ومن هو الطالح ،ورغم
ذلك ف�إنَّ املجتمعات املهذبة لديها �إجماع
معينَّ يف الر�أي عن النا�س الذي يتم َّيزون
بال�صعوبة ،وعن ال�صعوبات التي جتدها
تلك املجتمعات يف ت�صرفاتهم ،ولقد حددنا
ع�شرة مناذج من ال�سلوكيات املعينة التي
يلج�أ �إليها العقالء من النا�س حني ي�شعرون
بالتهديد �أو املعار�ضة مما ميثل مقاومتهم
للتهديد �أو االن�سحاب من تلك املواقف
املكروهة ،ونورد فيما ي�أتي ع�ش ًرا من
حاالت ال�سلوك احلرجة التي ي�صل فيها
�أنا�س عاديون �إىل �أ�سو�أ حاالتهم.

مما ال �شك فيه �أن املتعامل الذي يدعي
املعرفة قل �أن يحتمل ال�صواب واخلط�أ،
وعند حدوث خط�أ ما ف�إنه يحاول �أن يظهر
معرفته به .

 -8ال�شخ�ص العدمي  /الالمبايل

كم كان هناك نوع من رغبات و�أمنيات ؛
بل حقائق ووقائع قتلها ال�شخ�ص الالمبايل
بربوده وقلة حما�سته.

 -9ال�شخ�ص الراف�ض

�إن املغرورين ال ي�ستطيعون خداع جميع
النا�س �إىل الأبد ،لكنهم ي�ستطيعون خداع
بع�ض النا�س ملدة ما ،وي�ستطيعون خداع
النا�س الب�سطاء لوقت طويل ،ال �شيء �إال
لال�ستحواذ على انتباههم واهتمامهم.

قد يكون لكلمة �أثر حا�سم يف رفع املعنويات
�أو هدمها ،ويف هزمية الأفكار الكبرية �أو
دعمها� ،أثر �أكرب من ر�صا�صات طائ�شة
قاتلة� ،أو �أثر �أقوى من الأمل.
�إن ال�شخ�ص ال�سلبي الراف�ض؛ مثله مثل
�شخ�ص خمادع مائع ال�سلوك يحارب دائمًا
معركة ال تنتهي  .معاركه عقيمة ال طائل
حتتها ،وال �أمل له بك�سبها.

 -6الإ َّمعة

 -10ال�شاكي الباكي

 -5املغرور

دائمًا ي�سعى الإ َّمعات من النا�س لإر�ضاء
�أنا�س �آخرين جتنبًا للمواجهة معهم،
يقول الإمعات دائمًا }نعم{ دون التفكري
مبا يلزمون به �أنف�سهم من �أعمال ،وهم
ي�ستجيبون جلميع الطلبات على ح�ساب
وقتهم  ،وعلى ح�ساب التزاماتهم ال�سابقة،
ويح ِّملون �أنف�سهم ما ال طاقة لهم به من
 -1العدواين
�إن ال�شخ�ص العدواين دائمًا يجعل �سالحه االلتزامات �إىل �أن ي�ضيعوا ما لأنف�سهم
�سالح حت ٍّد وت�صويب وغ�ضب ،وهذا هو عليهم من حق ،وبذلك ت�صبح حياتهم
نوعً ا من امل�آ�سي.
ذروة ال�ضغط وال�سلوك العدواين.

 -2املتهكم:

يلج�أ املرتدد �إىل الت�سويف واملماطلة
على �أمل �أن يتاح له خيار �آخر ،ومن
املحزن بالن�سبة ملعظم القرارات �أنه قد
تطر�أ فكرة �صغرية جدًا يف وقت مت�أخر
جدًا من �ش�أنها �أن جترب القرار على �أن
ُي َّت َخ َذ بنف�سه.

 -7املرتدد

�إن التعليقات القا�سية والتهكم امل�ؤذي يف اللحظة التي يجب �أن يتخذ فيها القرار؛

�إن ال�شكاة من النا�س ُت ْ�شعر دائمًا بالب�ؤ�س
 ،وب�أن ال�شاكني حماطون بعامل ظامل،
و�أن ال�صواب هو مقيا�سهم ؛ ولكنَّ �أحدًا
ال يقدِّرهم حق قدرهم ،وحني تقدم لهم
الن�صائح واحللول ت�صبح �صدي ًقا غري
مرغوب فيه ،وبذلك يزداد تذمرهم.
ه�ؤالء هم من يتميزون بال�صعوبة من
النا�س ،والذين ال يتحمل معظم النا�س
التعامل معهم� ،أو العمل معهم �أو احلديث
معهم ،فال تي�أ�س �إذا ما مللت من الك�سل� ،أو
�أحبطت من التبجح� ،أو �أ�صابتك طبيعة
الب�شر بخيبة �أمل ،بد ًال من ذلك تذكر
دائمًا �أنك �صاحب اخليار ،بل �صاحب

�أربعة خيارات عندما تتعامل مع �صعبي
املمار�سة من النا�س:
 -1ميكنك �أن تبقى وال تعمل �شي ًئا،
ويت�ضمن ذلك بالنتيجة املعاناة وال�شكوى
�إىل البع�ض ممن ال ي�ستطيعون �أن يعملوا
لك �شي ًئا.
�إن البطالة هي �أمر خطري؛ لأن الإحباط
الناجت من التعامل مع �صعبي املرا�س
من النا�س يزداد �سوءًا مع الزمن� .أما
ال�شكوى �إىل النا�س الذين ال ي ْقدرون على
عمل �شيء فمن �ش�أنها �أن تثبط العزائم،
وتدين م�ستوى الإنتاجية ،وت�ؤدي �إىل
ت�أجيل الأعمال الهامة.
 -2ميكنك �أن تفارق بالتي هي �أح�سن،
ويف بع�ض الأحيان يكون الرحيل �أف�ضل
اخليارات ،فلي�س جميع امل�شاكل قابلة
للحل ،وبع�ضها ال ي�ستحق احلل.
�إن النجاة ي�صبح لها ما يربرها عندما
ي�صبح تعاملك مع �شخ�ص ما غري ذي
فائدة ،وعندما يتدهور املوقف وي�ؤدي كل
ما تقوله �أو تفعله من �سيئ �إىل �أ�سو�أ.
 -3با�ستطاعتك تغيري ر�أيك يف ال�شخ�ص
ال�صعب الذي تتعامل معه ،حتى لو
ا�ستمر ذلك ال�شخ�ص يف التم�سك مبوقفه
ال�صعب ،ميكن �أن تتعلم كيف تراهم ،
وت�ستمع �إليهم  ،وت�شعر بهم كل على
حدة ،ومبواقف خمتلفة ،وب�إمكانك � ً
أي�ضا
القيام بعدة تغيريات داخل نف�سك لكي
تتحرر من ردود الفعل التي �أحدثها ذوو
امل�شاكل من النا�س.
 -4ب�إمكانك تغيري �سلوكك عندما تغيرِّ
�أ�سلوب تعاملك مع ال�صعبني من النا�س؛
ف�إنه يتعينَّ عليهم �أن يتعلموا و�سائل
جديدة من �أجل التعامل معك ،فبقدر ما
ي�ستطيع بع�ض النا�س �إظهار �أح�سن ما
فيك من خ�صال ،و�أ�سوئها ف�إ َّن لديك القدرة
على �إظهار ما يف الآخرين من خ�صال
ومزايا مماثلة ،وهناك ا�سرتاتيجيات
ف َّعالة ميكن تعلمها من �أجل التعامل مع
ال�سلوكيات املعقدة ،فعندما تعرف ما
يجب عمله وكيف تقوم بعمله؛ ت�ستطيع
ال�سري على درب مع َّبد ي�ؤدي بك �إىل
ال�سيطرة على املوقف ،ثم توجيه املوقف
�إىل جادة ال�صواب.

ج�ســر من الأفكــار

جولة تفقدية
يوسف القبالن *

خالل �إحدى جوالته التفقدية يف امل�صنع الحظ املدير �شابًا م�ستندًا على احلائط
ال يفعل �شي ًئا ،اقرتب منه و�س�أله بهدوء :كم راتبك؟ تفاج�أ ال�شاب بهذا ال�س�ؤال
ال�شخ�صي! ولكنه �أجاب� :ألفان يا �سيدي ..ملاذا؟ �أخرج املدير حمفظته وع َّد
مبلغ  2000ريال دفع بها �إليه (مبثابة �إنهاء اخلدمة) ،قائ ًال� :أنا �أدفع للنا�س
هنا ليعملوا ،ولي�س للوقوف ،والآن ُخذ راتبك مقدمًا وال ت ُعد ..ا�ستدار ال�شاب
و�أ�سرع مبتعدًا ،خاطب املدير للحا�ضرين بنربة قوة :هذا ينطبق على الكل
بهذه ال�شركة ،من ال يعمل ننهي عقده مبا�شرة .ثم اقرتب من �أحدهم و�س�أله:
من كان ذلك ال�شاب الذي طردته لتوي؟
فجاءه رد مل يكن يتوقعه :رجل تو�صيل البيتزا يا �سيدي.
ن�ستنبط من تلك احلكاية مالحظات �أولها و�أهمها �أن املدير ال يعرف موظفيه،
وثانيها �أن وقوف املوظف �أو العامل ملدة وجيزة م�ستندًا �إىل حائط يعني
لدى املدير �أنه غري منتج ولو كان �أف�ضل العاملني لديه� ،إال �أنه ـ �أي املدير ـ
ال يدري؛ والنقطة اجلوهرية يف هنا هي �أن املدير بعيد عن موظفيه ،وجولته
هذه لي�ست كافية لتقييم الأداء واحلكم على �إنتاجية العاملني وم�شاعرهم
ومهاراتهم ناهيك عن طموحاتهم.
�إن زيارة املدير �إىل موقع العمل وااللتقاء باملوظفني ـ رغم �أهميتها ـ لي�ست
�آلية دقيقة لتقييم الأداء ،وهذا �أمر ال �أعتقد �أننا نختلف فيه؛ بل �إن هدفها
�أ�ص ًال لي�س تقييم الأداء ،فقد يكون التعرف على طبيعة العمل عن قرب ،وعلى
املوظفني ورفع روحهم املعنوية واال�ستماع �إليهم ،وقد يحقق لهم احتياجات
ومتطلبات بقرارات فورية ال حتققها القنوات البريوقراطية.
واحلكم على املوظف يف زيارة واحدة ـ كما يفعل بع�ض املديرين ـ حك ٌم غري
دقيق ،و�إذا �أردنا فع ًال االعتماد على الزيارات التفقدية لتكوين �آراء وانطباعات
و�أحكام حول �أداء املوظف فهذا يعني تكثيفها� ،أما احلكم من خالل زيارة
واحدة خالل عام كامل فهو غري مو�ضوعي ،فقد ُت�صادف زيارة املدير موظ ًفا
على الهاتف لأمر هام ،فيت�شكل لديه انطباع ب�أنه موظف لي�س له �شغل �سوى
التحدث بالهاتف� ،أو مير واملوظف خارج املكتب يف مهمة تتعلق بالعمل ،فيعتقد
�أنه كثري اخلروج من املكتب� ،أما �إذا كان يقر�أ جريدة وقت مروره؛ فهذا خط�أ
ج�سيم ويعني يف عرفه �أنه ي�ضيع الوقت يف قراءة ال�صحف و�إن كانت قراءته
ذات عالقة بطبيعة عمله .بل �إن قراءة ال�صحف ب�شكل عام لأي موظف رافد
ثقايف واجتماعي لإثراء العمل و�إحاطة املوظف باملتغريات وامل�ستجدات فهو
جزء من املجتمع ولي�س �سجيناً داخل جدران املكتب.
هناك �شيء ا�سمه الإنتاجية هو املعيار الأ�سا�س يف تقييم الأداء ،ولي�س التواجد
يف املكتب �أو التوقيع ال�صباحي يف دفرت احل�ضور.

املراجعة الداخلية *

www.islammemo.cc

يف مفهوم التخطيط

القيادة الإدارية واملهارات الإدارية

التخطيط عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر الإدارة وله �أولوية على جميع عنا�صر الإدارة
الأخرى� ،إذ ال ميكن تنفيذ �أعمال على خري وجه دون تخطيط لها ،فالتخطيط مرحلة
التفكري – التي ت�سبق تنفيذ �أي عمل – والتي تنتهي باتخاذ القرارات املتعلقة مبا
يجب عمله وكيف يتم؟ ومتى يتم؟ فالتخطيط �إ ًذا �سل�سلة من القرارات التي تتعلق
بامل�ستقبل ..يقول فايول (وهو من رواد الإدارة الأوائل)� :إن التخطيط يف الواقع ي�شمل
التنب�ؤ مبا �سيكون عليه امل�ستقبل مع اال�ستعداد لهذا امل�ستقبل .فالتخطيط �إ ًذا هو عمل
افرتا�ضات ع َّما �ستكون عليه الأحوال يف امل�ستقبل ،ثم و�ضع خطة تبني الأهداف املطلوب
الو�صول �إليها ،والعنا�صر الواجب ا�ستخدامها لتحقيق الأهداف ،وكيفية ا�ستخدام
هذه العنا�صر وخط ال�سري واملراحل املختلفة الواجب املرور بها والوقت الالزم لتنفيذ
الأعمال ،وعلى هذا ميكن تق�سيم التخطيط �إىل عنا�صره اخلم�سة الآتية:
حتديد الأهداف املطلوب الو�صول �إليها باجلهد اجلماعي.
•حتديد العنا�صر (كماً ونوعاً ً) الواجب ا�ستخدامها لتحقيق الأهداف� ،سواء
كانت هذه العنا�صر مادية (مواد ،عدد و�آالت� ،أموال � )...أو ب�شرية (موظفني
وعمال ،فنيني وغري فنيني).
•ر�سم ال�سيا�سات �أي القواعد التي حتكم ت�صرفات املر�ؤو�سني يف ا�ستخدامهم
للعنا�صر املذكورة.
•�إقرار الإجراءات �أي اخلطوات التف�صيلية التي تتبع يف تنفيذ خمتلف
العمليات.
•و�ضع الربامج الزمنية �أي ترتيب الأعمال املطلوب القيام بها ترتيبا زمنياً مع
ربطها ببع�ضها.

عامل الإنتاج؛ فكل
من ه�ؤالء يقوم بنف�سه
بن�شاط معني ،ويكون
م�س�ؤو ًال عنه� ،أما هو
فعليه تن�سيق جهود
الآخرين ،ويوجهها
بفاعلية لتحقيق الأهداف
املقررة للمنظمة ،ويكون
م�س�ؤو ًال عن النتيجة .ولذا فالقائد الإداري
هو جوهر الإدارة .وامللهم واملحرك .وعليه
يقع عبء حتقيق النتائج امل�ستهدفة،
وم�س�ؤولية التنفيذ .ولذلك ،ف�إن قدراته
عامل حا�سم يف النجاح .فلقد انق�ضى
الزمن الذي كانت فيه القيادة الإدارية
مطمحاً لكل طامع ،ب�صرف النظر عن
م�ؤهالته وقدراته التي حتدد مدى �صالحه،
فري�أ�س وال يقود� ،أو يقود ،ويلحق �أفدح
الأ�ضرار باملنظمة .فالعبء الكبري الذي
يتحمله القائد الإداري ،وامل�س�ؤولية التي
تنجم عن قيادته؛ جعلت ال�سيا�سيني
و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف

امل�صدر :كتاب التخطيط اال�سرتاتيجي� ،أ.د .نبيل مر�سي

�إن حمتوى القيادة الإدارية هو حتقيق
نتيجة من خالل عمل الغري واملوارد املتاحة
مع حتمل م�س�ؤوليتها ،وتبعً اً لذلك ف�إن
القيادة الإدارية تتكون من:
 .الهدف :هو حتقيق نتيجة ما ،وهذه
النتيجة ت�شتمل على كل الأهداف املقررة
للمنظمة� ،أو جزء منها يف �إطار الكل.
 .الو�سيلة :هي املوارد املتاحة بجانب
عمل الغري ،وهذه مفارقة كامنة يف القيادة
الإدارية .فمن عليه القيام بعمل ما ،ف�إمنا
ي�ؤديه مبدئياً بنف�سه ،بينما يعهد به القائد
الإداري �إىل الأجهزة الوظيفية والتنفيذية
املخت�صة.
 .امل�س�ؤولية :فالقائد الإداري هو امل�س�ؤول
عن النتيجة املحققة ،بينما غريه هو الذي
توىل حتقيقها .وهذه �أي�ضاً �إحدى مفارقات
القيادة الإدارية ،لأن من يقوم بعمل ما ،هو
الذي ُي�س�أل يف العادة عن حتقيقه.
وتختلف مهمة القائد الإداري عن مهمة �أي
موظف فني �أو تنفيذي �آخر ،كاملحا�سب
واملهند�س والطبيب وامليكانيكي� ،أو

الدول املتطورة ،يو�سدون هذه املهمة
�إىل �أف�ضل الرجال �أ�صحاب التجربة
واخلربة ،ممن يتمتعون ب�صفات القيادة.
وهي �صفات متميزة عن املهارة الفنية،
وتتطلب معارف وقدرات ومهارات،
وخربات �ضرورية للقيام باملهام القيادية،
وتوجيه القائمني باملهام الفنية والتنفيذية
املختلفة ،بال�سلوك الإن�ساين الب ّناء لأجل
جناح املنظمة وازدهارها .فالفني ـ مهما
كانت كفاءته ـ ال ي�صلح للقيادة� ،إال �إذا
متتع مبتطلباتها املتميزة.

امل�صدر� :سل�سلة دليل القائد الإداري،
وظائف القائد الإداري ،كمال نور اهلل

ال ت�سبق رئي�سك!
يحكى �أن مدير ًا و�سكرتريته ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة كبرية كانوا مي�شون
يف حديقة ال�شركة يف طريقهم للغداء
فوجدوا م�صباحاً فعبثوا به فخرج عليهم
مارد قال لهم �س�أنفذ لكم لكل واحد طلب
فاطلبوا .قال املدير� :أنا الأول �أريد رحلة
حاملة �إىل جزر �سي�شل �أ�ستمتع بهواية
مت�ض
قيادة القوارب ال�سريعة فلم ِ
حلظات �إال وقد اختفى منفذ ًا طلبه .هبت
ال�سكرترية وقالت� :أنا الثانية .قال لها
املارد :اطلبي .قالت �أريد الذهاب �إىل جزر
الهاواي �أ�سرتخي هناك و�أعي�ش باقي
حياتي وفى ملحة ب�صر كانت هناك .قال
املارد لرئي�س جمل�س الإدارة مل يبق �إال
�أنت فاطلب .قال كل ما �أريده هو �إعادة
هذين املجنونني ملكتبيهما يف ال�شركة �إذا
انتهى وقت الغداء.
احلكمة:
ال تكن مندفع ًا وت�سبق رئي�سك ،فليكن
الأول دائم ًا.
www.al-jazirah.com
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ياهو! ي�شرتي
‘مكتوب’

�إرهاب املديرين ملوظفي تكنولوجيا املعلومات على فكرة
الإحباط ي�سول لبع�ض املوظفني اخرتاق نظم و�شبكات
ومواقع املعلومات

�أعلن عمالق الإنرتنت «ياهو!» �أنه �أبرم
�صفقة ل�شراء موقع «مكتوب» ال�شعبي
املتمركز يف الأردن من �أجل الو�صول �إىل
�أكرب عدد من امل�ستخدمني يف العامل العربي� .إن اخلطر الأكرب على املعلوماتية ال ي�أتي
ومل يتم الك�شف عن تفا�صيل ال�صفقة من اخلارج كما ُتوهمنا بذلك عناوين
املربمة بني «ياهو» و«مكتوب» ،لكن حمرك الأخبار التي ال تتوقف ،و�إمنا ي�أتي من
البحث العمالق ذكر يف بيان �أن ال�صفقة الداخل من موظفي املعلوماتية يف املقام
�ست�ستكمل يف الربع الأخري من العام احلايل .الأول ،ثم ي�أتي بعد ذلك من باقي املوظفني.
غري �أن مدونة «تيك كران�ش دوت �أما الأ�سباب الدافعة لهم الرتكاب تلك
كوم» نقلت عن م�صادر مل ت�سمها �أن اخليانة ،فهي عديدة وت�شمل ال�سرقة
قيمة ال�صفقة توازي  85مليون دوالر .واالبتزاز� ،أو التعر�ض لتهديد خارجي
وقد ت�أ�س�س «مكتوب» يف العام  2000من املجرم ،وكل ما �سبق وارد ويحدث
ويحظى بنحو  16.5مليون م�ستخدم بالفعل ،غري �أن هناك �سببًا �آخر ي�ستحق
يف بلدان مثل الإمارات والكويت وم�صر �أن يب�سط له احلديث وهو االنتقام من
وال�سعودية .وقالت ال�شركتان �إن بوابة امل�ؤ�س�سة ؟!
«مكتوب» «ت�صل �إىل ثلث امل�ستخدمني ال بد �أن يويل خرباء �أمن املعلومات
املوجودين على الإنرتنت يف الوقت الفعلي اهتمامًا بتوظيف موظفني �أمناء ،حيث ي�ؤكد خرباء علم نف�س اجلرمية �أن العبء
يف العامل العربي» .ويق�ضي االتفاق ب�أن الواقع على املديرين يف م�س�ألة �أمن املعلومات هو منع املوظف احلايل وال�سابق من
تقدم «ياهو!» حمتوى باللغة العربية الإتيان بجرمية معلوماتية  .cybercrimeويو�ضح “جريولد بو�ست” �أ�ستاذ
للمرة الأوىل لعر�ض ن�سخ بالعربية عن طب النف�س بجامعة جورج وا�شنطن هذه النقطة باعتبارها فرعا من عنف العمل،
منتجاتها وخدماتها مبا فيها خدمتا حيث ي�صبح املوظفون حمبطني وال يجدون ما يزيلون به هذا ال�ضغط النف�سي عن
الر�سائل الفورية والربيد الإلكرتوين .وقالت �صدورهم ،وطبقا لدرا�ساته التي �أجراها على جرائم املعلوماتية يف ع�صر تكنولوجيا
كارول بارتز املديرة التنفيذية لل�شركة املعلومات ف�إن جرائم التكنولوجيا عبارة عن انعكا�س ل�ضيق ب�سبب حاجات غري
�أن ال�صفقة «�ستزيد من ا�سرتاتيجية م�شبعة تت�سلل �إىل نطاق العمل ،فالأ�صل �أن كل املوظفني على والء للعمل مع بداية
ياهو! يف التو�سع يف �أ�سواق ت�شهد منوا التوظيف.
كبريا حيث ن�ؤمن ب�أن ياهو! حتظى ولفت الأنظار �إىل �أن ن�سبة �ضئيلة من موظفي تكنولوجيا املعلومات لديها ا�ستعداد
بفر�صة ال �سابق لها لت�صبح اخليار الأول الرتكاب اجلرمية� ،إال �أنه ا�ستدرك قائال� :إن ه�ؤالء الذين ي�صبحون بالفعل م�صدر
للم�ستهلكني» .من جهته ،و�صف م�ؤ�س�س �إزعاج معلوماتي ،لي�س لدى ر�ؤ�سائهم مهارة تخفيف �ضغوط العمل كو�سيلة فعالة
«مكتوب» �سميح طوقان ال�شركتني ب�أنهما لنزع فتيل القنبلة قبل ا�شتعاله .لذا ف�إنه يرى احلل يف �أن يدرك املديرون ال�ضغوط
التي تعت�صر موظفيهم و�أن يقوموا بتخفيف تلك ال�ضغوط ما ا�ستطاعوا لذلك �سبيال،
«�شريكني طبيعيني».
و�أ�ضاف �أن هذه ال�شراكة «يجب �أن كذلك ال بد للمديرين من ال�سعي وراء اكت�ساب مهارات قيادية �أف�ضل بحيث ت�صب يف
ت�ساعد يف تن�شيط �سوق الإنرتنت يف النهاية يف جمرى تر�سيخ الوالء للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها املوظف.
�أما وجهة نظر «بيل تافويا» املحا�ضر احلايل بجامعة احلكام ،والعميل ال�سابق
املنطقة ككل».

مكتبة جامعة امللك عبد اهلل

احل�صول على املعلومة املوثقة من م�صادرها
خالل دقيقتني فقط ميكن لرواد مكتبة
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
يف ثول (�شمال جدة)� ،أن يح�صلوا
على املعلومة املوثقة التي يحتاجونها
من �أهم مراكز املعلومات واملكتبات
يف العامل.ومنذ اليوم الأول لفكرة
�إن�شاء جامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتكنولوجيا تبلورت لدى م�س�ؤوليها
فكرة �أن حتت�ضن اجلامعة مكتبة تليق
بحجم العمل العلمي الذي �ست�شهده
�أروقة اجلامعة ،واتفقوا �أن يعطوا
املكتبة اهتماما منهجيا بال�شراكات
والتحالفات العاملية يف �إطار جتهيز
املكتبة الهادفة خللق بيئة ذات
طابع علمي �صرف� ،إ�ضافة لرت�سيخ
مفهوم �أهمية التقنية يف احلياة.
بداية الت�أ�سي�س للمكتبة كان بربنامج
ال�شراكة املتميز مع اليون�سكو ومكتبة
الكوجنر�س الذي �أعطى دليال قاطعا
على �أهمية املكتبة وحجم اهتمامها
بالتكنولوجيا والإنتاج الفكري
العربي والإ�سالمي.وقال مدير مكتبة
جامعة امللك عبداهلل الدكتور (جو
برانن) �إن مكتبة اجلامعة لن تكون
تقليدية وبفعل ثورة التكنولوجيا
التقنية ،ين�صب االهتمام على
ال�شراكات والتحالفات يف جمال
توفري وجلب املعلومة ،ولهذا بنت
املكتبة �شراكات مع كربيات مراكز
املعلومات يف العامل واجلامعات
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امل�شهود لها بغزارة املحتوى ،و�سنتمكن
من جلب املواد يف �أقل من دقيقتني.
ويو�ضح برانن �أن الفرتة القادمة �ست�شهد
العديد من االتفاقيات لزيادة ر�صيد
حمتوى املكتبة ،بعد �أن و ّقعت اجلامعة
نحو  20اتفاقية مع جامعات وم�ؤ�س�سات
ذات طابع معلوماتي بحت بهدف
الو�صول ملكتبة فريدة �شكال وم�ضمونا.
وحول �أبرز حمتوياتها مع بداية

عمل الطالب� ،أجاب مدير مكتبة
اجلامعة بالقول :تنطلق مكتبة
جامعة امللك عبداهلل ب�أكرث من 15
�ألف مطبوعة ،و 1200جملة علمية
�إلكرتونية متخ�ص�صة� ،إال �أن الأ�شهر
القادمة من عمر العام الدرا�سي الأول
للجامعة �سي�شهد تطورا طبيعيا يف
حياة املكتبة مبجرد �أن تبد�أ بالتفاعل
احليوي مع الباحثني والعلماء.
ونفى (برانن) اقت�صار خدمات املكتبة
على طالب اجلامعة فقط ..م�ؤكدا �أن
املكتبة لن تغفل املجتمع املحيط،

والبيئة امل�ستهدفة.و�أ�ضاف� :إال �أنها
تخ�ص من�سوبي اجلامعة بالتفا�صيل،
فيما يتمكن العامة من الو�صول �إىل
العناوين الرئي�سية للمواد فقط.
وي�ستدرك جو برانن قائال :ومع ذلك
فهناك حقوق قد ت�صل حد اال�شرتاك
لال�ستفادة الكلية من �إمكانات املكتبة
ب�شكل يومي.وتهدف مكتبة جامعة
امللك عبداهلل �أن تكون مكانا الجتماع
الأج�ساد والأفكار يف �آن واحد ،لذا
ينت�شر خلف واجهة املبنى الفريد
يف ت�صميمه الهند�سي �أمناء املكتبة
ولهم غاية واحدة ،هي خدمة جميع
من يق�صدونها �أو يتجهون نحو بابها
امل�شرع لت�سهيل احل�صول على جميع
�أنواع املعلومات العلمية (مطبوعة
كانت �أو �إلكرتونية)� ،إ�ضافة �إىل
الربجميات والو�سائط املتعددة.
وي�ؤكد برانن �أن مكتبة جامعة امللك
عبداهلل للعلوم والتقنية تعد من
�أهم و�أحدث املكتبات العلمية على
م�ستوى العامل� ،إذ حتتوي على مركز
معلومات متطور يت�سع لـ 400مقعد،
و�أرفف ت�ستوعب ن�صف مليون جملد.
وتنت�شر يف �أرجاء املبنى حمطات العمل
العامة ،وم�ساحات للتعلم التعاوين،
ومناطق هادئة للدرا�سة ،وي�ضم
املبنى مركزا لتقدمي خدمات الن�سخ
يتيح للم�ستخدمني ن�سخ بحوثهم
وم�سحها �ضوئيا.

لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية لأكرث
من  25عامًا �أم�ضاها يف ر�سم �شخ�صية
املجرم ،فهي ُتر ِّكز على �أن الدافع جلرمية
املعلوماتية ي�أتي يف املقام الأول ب�سبب
�إرهاب املديرين بال�صياح �أو العبو�س يف
وجوه مرءو�سيهم من موظفي تكنولوجيا
املعلومات.
ومما �سبق يبدو �أن العبء واقع ب�شكل
مبا�شر على امل�س�ؤولني قبل املوظفني؛ لذا
يو�صيهم خرباء �أمن املعلومات بالتايل:
احلذر من غياب الرقابة ،والغفلة فهما
عامالن م�ساعدان للمجرم على ارتكاب
جرائم املعلوماتية دون خوف من افت�ضاح
�أمره ،وي�سهمان يف وقوع اجلرمية ،فهناك بع�ض املديرين ال ُيجهدون �أنف�سهم يف التحقق
من ال�سرية الذاتية ملن يتقدم �إىل وظيفة يف جمال املعلوماتية احل�سا�س واملطلع على
الأ�سرار واخلفايا ،واملحيط بكل دقائق امل�ؤ�س�سة لطبيعته الإح�صائية.
�إجراء دورات تدريبية منتظمة عن عمليات ت�أمني ال�شبكات ،وطرق معاجلة
املعلومات خا�صة احل�سا�س منها ،و�إي�ضاح �أهمية و�سائل الت�أمني واتباعها ،وكذلك
التب�صري ب�إر�شادات ا�ستخدام الإنرتنت ،والكمبيوتر.
ال بد �أن يتلقى املديرون تدريبًا عن كيفية معاجلة �سخط املوظفني ،خا�صة عندما
يكون متكر ًرا ،وعليهم كذلك الت�أكد من م�سرية موظف املعلوماتية وتكنولوجيا
املعلومات بامل�ؤ�س�سة ،خا�صة قبل ال�شروع يف توظيفه ،والتدقيق يف م�س�ألة الرواتب
واحلوافز.
�أخريا ال بد من طبع �إر�شادات �أمن تكنولوجيا املعلومات ،ولو اقت�ضى الأمر ال بد
من توقيع املوظفني على ا�ستالم ن�سخ منها ،وميكن �إدراج ثوابتها يف عقود العمل،
كما �أن املعلومات احل�سا�سة ال بد من تداولها طبقا لدرجة ح�سا�سيتها ،وال داعي لأن
يعرف املوظف �أكرث مما ينبغي بغ�ض النظر عن درجة �أمانته ،فقد يكون م�شار ًكا
دون �أن يعلم يف جرمية.

ه�شام اليتيم

ال تقدم بال �أخالق

هناك مثاالن مهمان على �أهمية التمتع
بالأخالق احلميدة واحرتام العلـــوم
والتكنولوجيا خلدمة التطور والتقدم
ومنها:
 -1طالب جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية يتمتعون بوعي
ال ي�ستهان به  ،فهم �صفوة من الطالب
الذين يدر�سون �صفوة التخ�ص�صات ،
ذات امل�ستقبل املهني والعملي امل�ضمون،
مب�شيئة اهلل ،ولعل �أهم عالمة على هذا
الوعي تكون باحرتام العلوم احلديثة،
وعلى ر�أ�سها علوم التقنية التي �أدخلتها
اجلامعة يف �صميم اخلطط الدرا�سية
املميزة التي تعدها لهم ،والتي ت�أتي
من ر�ؤية تعليمية وا�ضحة ال من قبيل
امل�صادفة .ومع هذا التعليم ي�أتي دور
التمتع بالثقافة الكافية لإعطاء هذه
العلوم حقها ،من خالل �سلوك الدروب
ال�صحيحة نحو النجاح واكت�ساب
املهارات التي توظف هذا الأمر يف
حت�سني درجاتهم يف العلوم الطبية ،مع
االنتباه �إىل �أن درا�سة العلوم الطبية
والتخ�ص�صات ال�صحية التي ت�ؤهلهم
ليكونوا �أطباء وقياديني يف قطاع
ال�صحة  ،ال ت�ؤتي �أكلها �إال باقرتانها
امل�صدر موقع �إيالف ب�أح�سن الأخالق.
 -2يفقد البحث العلمي كثريا من قيمته
�إذا ما اتهم �صاحبه بالتالعب بالعلم
والتكنولوجيا من �أجل الو�صول �إىل
يقام بتنظيم من هيئة التحقيق واالدعاء العام
هدفه� ،أو حتقيق نظرية علمية من خالل
�أبحاثه ،التي تدر عليه �أمو ً
اال طائلة ،
وجتلب له ال�شهرة والأ�ضواء ،ولي�س
م�ستبعد ًا �أن يفيق الباحث املتالعب من
�أحالمه يف �إحراز املجد ،على كابو�س
القدح بنزاهته و�شرفه العلمي والت�شهري
نظمت هيئة
ب�ألقابه و�صفاته العلمية.
التحقيق واالدعاء

.

.

.
.

امللتقى العلمي ملكافحة جرائم
املعلوماتية

العام بالتعاون
العلمي مع جامعة
نايف العربية
للعلوم الأمنية،
فعاليات امللتقى
العلمي ملكافحة
جرائم املعلوماتية
بدعم من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية وذلك خالل الفرتة من � 25 - 23شوال بفندق
الفي�صلية و مب�شاركة ممثلي اجلهات العدلية والق�ضائية بدول جمل�س التعاون
اخلليجي.
وا�ستعر�ض امللتقى خالل  9جل�سات ت�ستمر ملدة � 3أيام �شارك فيها م�س�ؤولني
وخرباء وباحثون من داخل اململكة و�أمريكا و�أوروبا والعامل العربي �أربعة
حماور رئي�سة :
خ�صائ�ص اجلرائم املعلوماتية و�أنواعها و�صفات مرتكبيها وكيفية التحقق
من وقوعها ،كما يعر�ض لتطبيقات ومناذج من اجلرائم املعلوماتية عربياً
وعاملياً ،مع الرتكيز على طبيعة اجلرائم املعلوماتية بدول جمل�س التعاون
اخلليجي.
وي�أتي امللتقى ا�ستجاب ًة للتطور الكبري يف تقنيات االت�صاالت واملعلومات،
والزيادة الهائلة يف حجم املتعاملني معها ،وما رافق ذلك من ممار�سات �سلبية
ت�صل يف كثري من الأحيان �إىل جرائم تهدد الأمن مبعناه ال�شامل ،من خالل
طرح تقنيات متقدمة يف و�سائل التحقيق واالدعاء وطرق ك�شف اجلرمية
املعلوماتية من خالل تطبيق �أف�ضل الو�سائل ملكافحة اجلرمية املعلوماتية يف
جميع مراحلها ،وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.

جهات حكومية
ت�شكل جلانا ملعاقبة
ق�ضايا الإنرتنت
يدخل نظام اجلرائم املعلوماتية حيز
التنفيذ يف ال�سعودية ،الذي من خالله
�ستبد�أ الأجهزة الأمنية مبالحقة
ومقا�ضاة كل من ي�ستخدم ال�شبكة
العنكبوتية كو�سيلة للن�صب واالحتيال،
�أو يعمد �إىل �إتالف وت�شويه البيانات
واملعلومات والتالعب باملواد املخزنة،
بالإ�ضافة �إىل اجلرائم املرتبطة بحقوق
امللكية الفكرية لربامج احلا�سوب
ونظمه «جرائم قر�صنة الربجميات»
كالن�سخ والتقليد ،مبا يف ذلك انتحال
�شخ�صيات �أخرى بطريقة غري �شرعية
على االنرتنت� ،أو امل�ضايقة واملالحقة
بر�سائل التهديد والتخويف لإحكام
ال�سيطرة على ال�ضحية� ،أو اعتماده
ك�أداة للت�شهري وت�شويه ال�سمعة �أو
التغرير واال�ستدراج.
و �شكلت جلان يف ال�سعودية ملحاربة
جرائم الإنرتنت يف جهات حكومية
خمتلفة منها �إمارات املناطق.
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ما ال تعرفونه عن عمر!
عمر ال يحب املدر�سة ،وعانى ال�صف
الأول م�شاكل كثرية فيها .و�سنة بعد
�سنة ازداد الو�ضع �سوء ًا ،انتقل �إىل
ال�صف الرابع ولكنه ال يجيد مهارات
كثرية مثل زمالئه .الكل ي�شتكي منه:
البيت ،املدر�سة وحتى احلي! مزعج،
وقح  ،ك�سول،غبي ،متخلف ,عبارات
�سلبية تطرق �أذين الطفل امل�سكني ،الكل
يتجنبه ،ال �أحد يلعب معه .ف َقد ثقته
بنف�سه و�أ�صبح حزيناً منطوياً .معاناة
متزايدة يواجهها يوميًا ،ذنبه الوحيد
داء لي�س منه �شفاء ،مر�ض
�أنه يعاين ٍ ً
لي�س كغريه من الأمرا�ض ،فهو ال ي�صيبه
بالإعياء و ُيلزمه الفرا�ش لي�شفقوا عليه
ويدعون له بال�شفاء؛ مر�ض يجعله كثري
احلركة ،قليل الرتكيز� ،سريع االنفعال.
�إن عمر م�صاب با�ضطراب فرط احلركة
وت�شتت االنتباه ،وهو لي�س ورماً وال
التهابًا؛ ولكنه خلل كيميائي ع�صبي
ًيجعله اندفاعيًا و ُي�ضعف قدرته على
الرتكيز �أكادمييًّا.
ُي َّ
�شخ�ص اال�ضطراب يف عيادات الأع�صاب
�أو الطب النف�سي ،ويعترب الأكرث انت�شا ًرا
بني الأمرا�ض النف�سية والأع�صاب لدى

الأطفال .وت�شري �إح�صائية �إىل �أن حوايل
 ٪١٥من �أطفال ال�سعودية يعانون هذا
اال�ضطراب ،ويعتقد العلماء �أنه نتيجة
نق�ص يف بع�ض الناقالت الع�صبية.
وبالن�سبة لأ�سباب هذا
اخللل ف�إنها قد تكون
وراثية �أو بيئية.
وهناك �أبحاث تربط
بني احلامل املدخنة
و�إ�صابة طفلها
باال�ضطراب .ورمبا
تكون ت�سمية احلالة
با�ضطراب فرط احلركة
وت�شتت االنتباه غري دقيقة �أحياناً
لوجود نوعني من هذا املر�ض .فالأول
ت�شتت انتباه( )ADDوالثاين فرط
احلركة مع ت�شتت االنتباه ()ADHD
فكل احلاالت ال تعاين فرط احلركة ،وقد
ي�صيب املر�ض الذكور والإناث ولكن ت�شري
�أبحاث �أمريكية �إىل �أنه �أكرث انت�شارا
بني الذكور .ويف معظم احلاالت ت�ستمر
امل�شكلة مدى احلياة ب�أ�شكال خمتلفة �إذ
غالباً ما ي�ستطيع الإن�سان الرا�شد التحكم
بالأعرا�ض امل�صاحبة للحالة.

مع الت�شخي�ص املبكر ي�ستطيع الطبيب
النف�سي م�ساعدة الطفل بالعالج النف�سي
وتعديل ال�سلوك ،بجانب الأدوية
امل�ساعدة على حتفيز
االنتباه وال�سيطرة
على فرط احلركة
واالندفاعية،
لكن الأدوية
املتوفرة ال
ت�شفي الطفل؛
بل قد ت�ساعده
على �ضبط النف�س
والتعلم .واملهمة
الأوىل تبقى للأهل واملدر�سة،
�إذ يلزمهما االعرتاف بوجود م�شكلة
وطلب امل�ساعدة من الطبيب النف�سي
�أو طبيب الأع�صاب للك�شف عن احلالة.
وهناك عدة �أعرا�ض لت�شتت االنتباه
منها� :صعوبة املحافظة على الرتكيز،
كرثة الن�سيان ،عدم االنتباه للتفا�صيل،
ارتكاب �أخطاء ب�سبب الإهمال ،العجز عن
�إنهاء ما بد�أه ،الفو�ضوية ،فقدان الأ�شياء
اخلا�صة ،جتنب الواجبات املنزلية ،بينما
تتجلى �أعرا�ض االندفاعية يف عدم املقدرة

�إطاللــــة من جــــدة
على ال�صرب وانتظار الدور ،الت�سرع
يف الإجابة ،مقاطعة الآخرين .وت�شمل
�أعرا�ض فرط احلركة :عدم القدرة على
البقاء جال�سا وعلى اللعب بهدوء ،كرثة
الكالم والرك�ض والت�سلق .وعند حتري
الأعرا�ض علينا مقارنة الطفل مبن هم يف
�سنه� ،إذ �أن وجود اال�ضطراب ي�ؤخر منو
الطفل العقلي بن�سبة  .٪٣٠ف�إذا راقبنا
حالة عمر مث ًال ،جند �أن ت�صرفاته ت�شبه
�أطفال ال�صف الأول ال الرابع.
لقد حان الوقت ملحاربة اجلهل وحمو �سلبية
جمتمعاتنا العربية ،فهما تدفعانا �إىل �إ�ساءة
معاملة عمر و�أمثاله ،عمر يحتاج جمتمعا
مثقفا يفهم حالته ويح�سن معاملته .و�أي�ضاً
�إىل جمتمع �إيجابي يتقبل م�شكلته! فالوعي
والإيجابية �أمل عمر يف حياة كرمية بعيدة
عن ال�ضياع يف دوامة الف�شل .فلنثقف �أنف�سنا
لن�ساعده على جتاوز اال�ضطراب! بل على
الإبداع ،فهناك رابط بني ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والإبداع! وت�ؤكد هذه النظرية الئحة
م�شاهري مبدعني واجهوا م�شاكل مدر�سية
وعانوا هذا اال�ضطراب ك�أين�شتاين ،نيوتن،
ديزين ،جوردن� ،أدي�سون.....

د .هناء فاخوري

النـــ َّــــــق!!

برامج
جميل امل�شرقة
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

�أجد من واجبي الإ�شادة مرة �أخرى بربامج عبد اللطيف جميل التي تخدم فئات
كثرية يف املجتمع ،وتقدم عطاءات متتالية متجاوزة احلدود ،و تتميز ب�أنها ال
تعرف االلتفات �إىل الوراء؛ بل تنطلق نحو الآفاق وت�ست�شرف امل�ستقبل ،وهي
لبنة كبرية تقف �شاخمة على درجات العمل اخلريي يف هذه البالد الطيبة،
وبالتايل كل الذين يعملون ويبذلون اجلهد و�أبدعوا ي�ستحقون الثناء وال�شكر؛
لأنهم ح�صدوا حب الآخرين وتقديرهم ،وكما قال الدكتور �سعد عطية الغامدي
�إنهم كال�شم�س ال تغيب؛ ولكنها ت�شرق كل حلظة على الآخرين متنحهم الدفء
فر�صا تثلج ال�صدر
وال�صباح اجلميل .فهذه الربامج جتاوزت �أهدافها ،وقدمت ً
لأبناء هذا الوطن ،فهناك قدرات خا�صة منتلكها نحن الب�شر ،وبها ن�ستطيع �إحداث
نقلة نوعية يف م�سرية حياتنا ،و�إذا ما مدت لنا يد العون وامل�ساعدة ،ف�إننا نحول
الأفكار �إىل حقائق ،وهكذا برامج عبد اللطيف جميل قدمت العون ،ومدت يدها
لكل من ميتلكون الأفكار.
هذه �أريج �سيدة �سعودية �ساعدها �صندوق دعم امل�شاريع لت�صبح �صاحبة عمل،
ومتكنت من حتقيق هدفها وبد�أت ب�آفاق جديدة وم�ستقبل م�شرق،وها هي حنان
حجي �صاحبة ق�صة جناح ا�ستطاعت بقيمة القر�ض تزويد نف�سها باحتياجات
م�شروعها ال�صغري من �أدوات تغليف وتزيني (كو�ش الأفراح) وم�ستلزمات
اخلياطة ،ثم بد�أت الت�سويق ملنتجاتها بحزم و�إ�صرار ل�شق طريقها يف ك�سب
قوت �أوالدها ،وكما قال الدكتور مقبل الذكري بجريدة االقت�صادية عنوانا ملقالته
ـ جنم جميل يف �سماء بالدي.

من الأعماق

النق والنقيق حالة ت�صيب بع�ض النا�س «بالرتيكايا» ،وهو مر�ض جلدي �شديد الوجع يتفاعل باحلك واالحتكاك بحيث ال ي�ستطيع
يتفاج�أ الإن�سان �أحيانا ب�أن ذاكرته حتتفظ ب�أ�شياء كامنة يف منطقة م�ضيئة ،ولي�س
بعده الواحد �إال �أن ينق ،والنق ظاهرة مر�ضية ت�ضرب النا�س فتجعلهم (يلوكوا) يف حالة من الت�شنج حدي ًثا يف �أمور �صغرية
وا�ضحاً كيف �ستعاد الذكرى لأن الأ�شياء اجلميلة رمبا ت�أتي يف غري وقتها ،فقد
ال ت�ستحق ذلك ،ومن ثم فهو عك�س (احلديث) املمدوح واملطلوب.
ع�شنا تلك الذكريات بكل ذرة من ذ َّرات روحنا وم�شاعرنا و�شعرنا فيها بالفرح و
ولعل مما يثري الإزعاج وامللملة �أن يتزايد �أع�ضاء نادي هذه ال�شريحة ب�صورة مزعجة مثل تكاثر اخلاليا املر�ضية ...وال غرابة يف
الطم�أنينة ع�شنا يف تلك املدينة منبع الر�ساالت ال�سماوية �أن�شودة العمر التي ي�سطع
�أن يجد الإن�سان �صعوبة يف معرفة ماذا يريدون؟ وماذا يقبلون؟ وماذا يرف�ضون؟ هم �أ�شبه بالطفل املدلل ال يعرف ماذا ينق�صه؟
نورها لي�ضيء الكون ,كيف ال وهي مهبط الوحي ،وقدر لها ال�سعد ب�أن تكون قبلة
وال ماذا يثريه؟ وبالطبع فهي فئة ال يخلو منها جمتمع اليوم متقدمًا كان �أو ناميًا �أو متخل ًفا ،ولكن مما ُيزعج ويثري الأع�صاب
امل�سلمني ،ومولد خري املر�سلني امل�صطفى عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،.تهفو
رمبا �إىل حد االنفالت �أن تكاثر ه�ؤالء مثل النباتات الطفيلية ،وهم عادة ال يعجبهم العجب ،ويركزون (النق) غالبًا حول �أنف�سهم،
�إليها القلوب لأنها يف الوجدان حمل الروح ،ومهما بعدنا نعود ل�صفائها ولأر�ضها
يحاولون ا�ستقطاب الإعجاب حول قدراتهم و�إمكاناتهم املتوهمة ...ف�إىل اهلل املُ�شتكى.
حياة الب�شر �أ�ص ًال �أ�ضحت �صعبة من دون (نقيق) ،وبهم �أ�صعب و�أتع�س بالطبع ،وال توجد قوة تلغي �أهل (النق) يف العامل �أو تق�صيهم عن املجتمعات� ،أو تحُ ِّجم ـ على التي م�شى عليها �سيد الكائنات عليه ال�صالة وال�سالم.
*مدير العالقات العامة  -القطاع الغربي
الأقل ـ نهمهم �إىل النقيق �إىل حد يتجاوز الإ�شباع� ،أي ال يعرف (ال�شبع) فال�شهية مفتوحة دومًا ،فكيف ميكن حتجيمهم وال�ضفادع منذ �آالف ال�سنني (تنق) ليل نهار ومل
يتغري من العامل �شيء ..ويبدو �أن البع�ض قد حتول ب�سبب (النق) املتكرر مثل الذبذبات �إىل �ضفدع كبري ،و�أ�ضحى ال ُيح�سن �سوى (النقيق) ،وال نخالف الواقع �إن قلنا
�إن (النق) اليوم �أ�صبح ً
مر�ضا دارجً ا ي�صيب الكثري� ،صار البع�ض كبع�ض مذيعي القنوات الهابطة كثريي الإطاللة يف كل مكان وزاوية ،ينرثون ال�صالح والطالح ،وهذا
ق�صري وهذا طويل ،ويتكلمون ويحللون ويغو�صون يف �أعرا�ض مر�ض �أنفلونزا التما�سيح و�أنفلونزا الفيلة و�آثارها وعالجها ...واهلل امل�ستعان على ما ي�صفون.
و�أخريًا( :النق) ظاهرة ال ميكن جتاهلها �أو غ�ض الطرف عنها ،لذا فهي جديرة بالدرا�سة والبحث والتف�صيل ...و�أ�س�أل اهلل �أال تكون �أنت احد �أع�ضاء هذا النادي �أو
اليوم فقط �أ�ستطيع �أن �أدخن �سيجارتي �أول دليل للحياة واملوت معًا والذي مل
املنتدى (النقيقي).
عبد اهلل ال�سعد دون �أن �أخ�شى �أثر الإ�صابة بالأزمة يكن بالن�سبة يل �إال رحلة عرب احلياة
م�ست�شفى الإمام عبد الرحمن بن في�صل ال�صدرية ،اليوم فقط �أ�ستطيع �أن �أترك علمتني يف وقت ق�صري ما مل تعلمه يل
�شعري الطويل م�سد ًال دون �أن �أخاف �سنوات طويلة ...وهكذا عرفت حياة
احل�سد ،اليوم فقط �أ�ستطيع �أن �أخرب مل �أعرفها من قبل.
ر�ؤى �صربي /كلية التمري�ض
جميع �صديقاتي مبدى جناحي دون �أن
�أ�ضع يف احل�سبان غريتهن امل�ؤكدة ،الآن
هناك ع�شرة �أ�شياء جتذب «تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة» .ي�ستطيع القارئ �أن ي�ستنبط من اللقطة البديعة التي ن�شرها الدكتور �إبراهيم فقط �أ�ستطيع �أن �أ�ستمتع بوجبتي الد�سمة
النا�س �إليك وجتعلهم يحبونك7 :ـ التهادي :ال تن�س تقدمي الهدايا العلوان يف زاويته (نب�ض �صورة) بالعدد الأخري ( احلادي ع�شر )؛ العديد من لذيذة املذاق دون �أن �أهتم لل�سمنة ،الآن
1ـ الأخالق :كن خلوقاً تنل ذكر ًا (رمز ال�صداقة)،قال الر�سول املعاين والدالالت حتى و�إن مل ُتذ َّيل ال�صورة بتلك العبارة التي �أ�سقطت خيوط فقط عرفت كم �أنا حمظوظة �أن �أُعطيت
جمي ًال ،يقول الر�سول (�ص)�« :أكمل (�ص)« :تهادوا حتابوا» .من الإ�ضاءات على فحوى ما هدفت �إليه ،فالنحلة يف د�أبها وذروة ن�شاطها اليومي الفر�صة كي �أعرف هذا كله ،و�أن �سعادتي
امل�ؤمنني �إمياناً �أح�سنهم خلقاً ،املوط�أون  -8الأناقة :اهتم ب�شكلك ومظهرك ،تتفاعل معها بيئتها اجلاذبة واملحفزة ،تلك البيئة املتمثلة يف الأزهار والورود تزداد يف كل حلظة �أق�ضيها بعيدة عن كثري من �أفراد املجتمع من يفعل الأعمال
�أكناف ًا ،الذين ي�ألفون وي�ؤلفون ،يقول اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله( :يا بجمالها و�ألوانها اللطيفة الباهرة ،فتقع عليها متت�ص رحيقها لتحوله عرب تفاعالت الغيبة والنميمة واحلقد واحل�سد ،اخلرية ،ومنها التربع ،فيتربع باملال
وال خري فيمن ال ي�ألف وال ي�ؤلف»َ .بني �آ َد َم ُخ ُذوا زي َن َت ُك ْم عن َد ك ّل َم ْ�س ِج ٍد كيميائية �إىل �شراب خمتلف �ألوانه فيه �شفاء للنا�س ،فهي ت�ستفيد من مكونات بيئتها و�أعرف ب�أين كنت مميزة بني الب�شر �أن �أو باملالب�س �أو الطعام؛ ولكن جماالت
2ـ االهتمام� :أظهر اهتمامك و ُك ُلوا َو ْ
التربع كثرية ومنها التربع بالدم الذي
حظيت بتلك اللحظات.
ا�ش َر ُبوا َوال ُت ْ�س ِر ُفوا �إ ّن ُه ال لتوفر ال�شفاء لغريها برتياق عذب حلو املذاق..
بالآخرين حتى يظهروا االهتمام بك .يُحِ ُب املُ ْ�س ِرفنيَ) الأعراف ،31 :ويقول وك�أن الدكتور العلوان يريد هنا القول �إن بيئة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني اليوم �أ�ستطيع �أن �أغم�ض عيني دون ميكن �أن نح�صي له فوائد كثرية منها:
يقول ال�شاعر:
الر�سول (�ص)�« :إن اهلل جميل يحب جاذبة وحمفزة للأطباء واملهنيني العاملني يف املجال ال�صحي على اختالف �أن �أخاف الغد لأين الآن فقط عرفت ما  -1الأجر واملثوبة من اهلل يف ذهابك
�أح�سن �إىل النا�س ت�ستعبد قلوبهم اجلمال ،الكرب بطر احلق وغمط النا�س» .تخ�ص�صاتهم كي ينهلوا من �أوعيــــــة العلم واملعرفــــــة الطبيــــــة والتدريبية �أواجهه ،ت ًّوا فقط عرفت قدري ال�سعيد وعودتك من التربع وتعبك.
فطاملا ا�ستعبد الإن�سانَ �إح�سانُ 9 .ـ التحدث� :أتقن فن الكالم ،يقول املتاحة  ،وما عليهم �إال �أن يد�أبوا ويجتهدوا يف احل�صول على �أكرب قدر من اال�ستفادة الذي �أعطاين احلظ لكي �أكون يف ج�سد  -2ا�ستفادة املخت�صني من هذا الدم
3ـ التفا�ؤل واحلما�س :قال الر�سول (�ص)« :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم وا�ستثمارها لنفع الآخرين ،فال�ش�ؤون ال�صحية مبا حتويه من كفاءات علمية امر�أة بروح طفل ،اليوم فقط �أعرف �أن يف بحوثهم.
(�ص)« :تفاءلوا باخلري جتدوه» .الآخر فليقل خري ًا �أو لي�صمت» .ومهنية ومن جتهيزات �أكادميية وبحثية وتقنية تتيح للجادين من املتخ�ص�صني الوقت يكفي لكي �أفعل كل ما �أريده حتى  -3ا�ستفادة املر�ضى واملحتاجني
التوا�ضع:
4ـ
توا�ضع 10ـ الإن�صات� :أتقن فن اال�ستماع �إمكانية االرتفاع بقدراتهم العلمية ومهاراتهم املهنية من �أجل تقدمي رعاية �صحية لو كان ق�صريًا يف نظر البع�ض ،اليوم �أريد منه.
لكل النا�س ،قال ال�شاعر :والإ�صغاء ..ذكر عن عطاء بن �أبي �آمنة وعالج �شاف ب�إذن اهلل للمحتاجني �إليه من �أبناء املجتمع ،وك�أن هذه اللقطة �أن �أكون �أنا و�أن �أنزع �أقنعتي الواحد  -4تن�شيط الدورة الدموية يف ج�سم
توا�ضع تكن كالنجم الح لناظر رياح �أحد العلماء �أنه قال� :إن ال�شاب تدعو الأطباء �إىل التفوق على ذواتهم وعلى نوازع (الأنا) من �أجل مر�ضاهم� ،أي تلو الأخر و�أرمي بها بعيدا ،اليوم ولدت الإن�سان.
على �صفحات املاء وهو رفيع ليحدثني حديثاً ف�أ�ستمع له ك�أين مل �أن على الطبيب �أن ي�صبح �شخ�صية (غريية) متامًا مثل هذه النحلة التي تهبط وغدًا قد �أموت ،اليوم عرفت ال�سعادة لأين  -5الإ�سهام يف دعم بنوك الدم يف
5ـ احللم :ال تغ�ضب �أبد ًا ..قال الر�سول �أ�سمعه ،وقد �سمعته قبل �أن ُيولد ،داخل �إكليل الزهرة...
�س�أغادر حياة �شريرة ال رحمة فيها �إىل امل�ست�شفيات� ..إ�ضافة �إىل كثري من الفوائد
(�ص)« :لي�س ال�شديد بال�صرعة �إمنا وقال الإمام علي«:من �أراد �أن ين�صف وك�أمنا �أراد � ً
أي�ضا �أن يقول �إن بيئة احلر�س الوطني �شفافة مثل هذه الزهرة يراها �أر�ض �أكرث عد ًال و�أمناً ،وحتى لو تعذبت التي ال يعلمها �إال اهلل ...فهيا بنا �إىل
ال�شديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�ضب» .النا�س من نف�سه فليحب لهم ما يحب املجتمع من اخلارج ،ويتبينَّ ال�سعي اجلاد واحلثيث لأطقمها الفنية والطبية ف�سوف �أكون را�ضية �سعيدة لأنها �إحدى التربع بالدم ..ولنتقرب �إىل اهلل بالطاعة
6ـ االبت�سامة :وهي ما ي�سمى �أي�ضاً لنف�سه».
وتفانيهم من �أجل ر�سم الب�سمة على �شفاه من يعت�صرهم احلزن والأمل وتق�ض وجوه العدالة ،اليوم و�أخريًا اليوم مع والتربعات والأعمال اخلريية
				
منال املرهون ـ كلية التمري�ض م�ضاجعهم املعاناة.
بال�سحر احلالل ،يقول الر�سول (�ص):
�أحمد علي القحطاين -املختربات
�إبراهيم ال�صايف �إ�صابتي بال�سرطان �أ�سافر بال �أمتعة مع

اليوم ....فقط

ع�شرة �أ�سرار جتذب الأ�شخا�ص باجتاهك قراءة يف نحلة (نب�ض �صورة)

املجتمع
والتربع بالدم
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هناء حجازي :حلقة يف �سل�سلة يتعانق فيها الطب والإبداع!!
حوار �أ�سماء الزهراين
«هناء حجازي» ،واحدة من ممثلي اقرتان مده�ش يجمع بني العلم والفن
برابطة الإبداع ،حيث ال ي�صطدم �أحدهما بالآخر بقدر ما مينحه متيزه..
ا�سم المع مي�ضي بهدوء يف �سماء الأدب� ،صانعا ب�صمته اخلا�صة بحروف
من معاناة وتعاي�ش مع قلب املجتمع الناب�ض بالأمل ،من واقع عملها طبيبة
متميزة ،ومن واقع جتربتها ك�أم وزوجة متفانية� .أ�صدرت جمموعتها «هل
ر�أيتني؟ كنت �أم�شي يف ال�شارع!» لتربهن على مقولة الفيل�سوف الفرن�سي
«بول ريكور»( :احلياة ق�صة تعا�ش ،والق�صة حياة ُتروى!)� ...سمحت لنا
باحلوار التايل حول جتربتها الق�ص�صية وجتربتها الفكرية امل�ضمنة ن�صو�ص
جمموعتها( :ن�صو�ص).
ن�صو�ص
ـ كتابك الأخري :هل ر�أيتني؟ كنت �أم�شي يف ال�شارع ،اخرتت م�صطلح( :ن�صو�ص)
عنوا ًنا فرع ًيا ملجموعتك ،ما ال�سر؟ هل هو خوف من الت�صنيف؟
�سرا ،ن�صو�ص لأنها ن�صو�ص تنتمي لأنواع خمتلفة من الأدب ،بع�ضها
** لي�س ًّ
كان ق�صة ق�صرية ،وبع�ضها مل �أمتكن من ت�صنيفه فع ًال ،يف وقت من الأوقات
كانوا ي�سمونه كتابة مفتوحة� ..أطلق �أحدهم هذه الت�سمية على ن�ص كتبته
هو�سا �أكرب هذه الأيام ومل تعد هذه
قبل  18عا ًما ،يبدو �أن الت�صنيف �أ�صبح ً
الت�سمية مطروحة .لكن ال�س�ؤال هو ملاذا كلمة خوف التي وردت يف �س�ؤالك
�أ�سماء؟ ومم يجب �أن �أخاف؟ على العك�س متا ًما ،قلت يف �أكرث من مكان �إن
�إ�صدار كتابي بهذا ال�شكل كان مغامرة ،كنت �أعي جيدً ا �أنها مغامرة ،واملغامرة
�ضد اخلوف يف اعتقادي.
عنوان م�ستفز!!
ـ عنوان الكتاب :هل ر�أيتني؟ كنت �أم�شي يف ال�شارع� .ألي�س م�ستفز ًا وطوي ًال
نوعا ما؟
غريبا رمبا ،طوي ًال نعم ،لكن املهم� ..ألي�س جميال؟ هو عنوان �إحدى الق�ص�ص التي
جاءت يف الكتاب ،وجدته ب�شكل من الأ�شكال �أف�ضل ما ميثل الكتاب ،فهو يتحدث
عن حلم مغامر وتفا�صيل �صغرية حميمة تخت�صر بقية الق�ص�ص.
ـ املر�أة يف ن�صو�ص هناء منك�سرة ,حاملة يف حني ,ويف �أحيان تبحث عن فر�صة
لتتمرد� ، !..أيهما هي النموذج املف�ضل لديك ؟
ال �أدري ملاذا ُقرئت املر�أة يف كتابي بهذا ال�شكل ،منك�سرة؟ ال ،لي�ست منك�سرة،
هي واقعية� ،أن تري الواقع وتتحدث عنه با�ستياء لي�س انك�سارا� ..أن حتلمي
وتتوقعي �أال يتحقق حلمك ،ذلك لي�س انك�سارا بل واقعية ،بالرغم من ذلك
�أنت ال زلت قادرة على احللم وعلى اال�ستياء� ..أين االنك�سار يف ذلك؟ �أعتقد �أن

�أمري ال�شعراء �شوقي يف مدح املعلم
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هناك خلطا بني ال�شجن املبثوث يف كامل الكتاب تقريبا وبني االنك�سار ،ما كتبته
�شج ًنا ولي�س انك�سا ًرا ،رمبا حتدثت بانفعال عن االنك�سار ،لأين �ضد االنك�سار� ،ضد
املر�أة املنك�سرة ،ومل �أرها يف كتابي ،هي ال تعرب عني �أبدا ،وال تعرب عن املر�أة يف
الكتاب ،هي حاملة رمبا ،متمردة �أحيا ًنا .التمرد غري املنفعل ،التمرد الذي ين�ضج
على نار هادئة ،ومبا �أنني ا�ستبعدت االنك�سار من النماذج التي قدمت� ،أ�ستطيع
منوذجا واحدً ا هو احلاملة املتمردة ،وهو بهذا ال�شكل
�أن �أخربك �أنني �أقدم
ً
املتكامل هو النموذج الذي �أحب �أن �أقدمه من خالل كتابي.

البوح واالن�شغال بنقد املجتمع
ـ يطغى على ن�صو�ص هناء بوح داخلي مع روح متململة ومن�شغلة بيومها
وهام�شها ،وناقدة للمجتمع وعاداته املتوارثة ..تعليقك؟
�أحببت �أنك قر�أت الن�صو�ص بهذا ال�شكل ،هذا حتديدً ا ما �أردت �أن �أو�صله،
التململ ،االن�شغال باليومي والهام�شي ،كم �أ�سعدين هذا ال�س�ؤال ،لأنه قال
بب�ساطة �إن كتابي و�صل لقارئة مهمة بالن�سبة يل مثلك� ،أحب الكتابة التي
تن�شغل بالأمور اليومية والهام�شية ،والتي هي يف احلقيقة الأمور احلقيقية يف
احلياة ،كم �أحب �أن �أنظر �إىل عمل فني وهو ي�صنع ،الطريقة التي مي�سك بها
الفنان الفر�شاة ،كيف يخلط الألوان� ،أحب �أن �أنظر �إىل الأيدي وهي تعمل،
تبقى يف ذاكرتي ،يبقى مث ًال منظر يد �أمي وهي تلم فتات اخلبز من الأر�ض بعد
�أن ننتهي من الأكل ..يدها وهي تفر�ش القما�ش على الأر�ض ،تقي�س بيديها كم
ربا عليها �أن تق�ص ،كيف ت�ضع اخليط يف الإبرة بعد �أن تبلله بريقها ..كل هذه
�ش ً
التفا�صيل ال�صغرية هي التي ت�شكل احلياة ،الأ�شياء الأخرى غري اليومية وغري
الهام�شية هي جمرد �أفكار� ،أفكار ال نعي�شها� ،أفكار ت�سبب الكوارث على الأر�ض،
نعي�ش نتائجها فقط ،لذلك �أكتب و�أ�سجل اليومي والهام�شي ،لأن اجلمال يكمن
فيها ،ولأنها هي احلياة التي نعي�ش.
العمل والأدب
ـ عملك كطبيبة �أ�سرة ،وقلمك كاتبة ق�صة ..ان�شغلت بنقد موروثات املجتمع..
هل من رابط؟
ال �أعرف واهلل يا �أ�سماء ،رمبا هناك رابط ،هو ال�شخ�صية التي جتمع االثنني م ًعا،
�أق�صد �أنني بد�أت الكتابة قبل �أن �أفكر يف تخ�ص�صي هذا ،ثم اخرتت التخ�ص�ص
الذي �أحببته والزلت �أحبه و�أ�ؤمن به على الرغم من امل�صاعب التي نواجهها يف
تطبيقه ..يف ر�أيي �أن الرابط بني االثنني هو �أنا ،مل يجعلني طب الأ�سرة كاتبة،
وال الكتابة هي التي وجهتني لطب الأ�سرة ،لكن البد �أن تكوين �شخ�صيتي هو الذي
�شدين لالثنني ،لكن بالت�أكيد �أن الكاتبة ت�ستفيد من طبيبة الأ�سرة وطبيبة
الأ�سرة ت�ستفيد من الكاتبة ،فاالثنني عمل �إن�ساين بحت..

الإفادة من
العباقرة

العبقرية هبة �إلهية نادرةُ ،
وتط َّور
عرب ملكتي التفكري والتخيل ،ف�ض ًال عن
القراءة واالطالع ،والعبقري يتمتع
بذكاء خارق وقدرة على اال�ستنباط
والتحليل الذي يقوده �إىل الإبداع
واالخرتاع واالكت�شاف ،والعباقرة يف
عاملنا قليلون ،و�أحيا ًنا ُيدخلهم بع�ض
نظرا ملا
العامة حتت ت�صنيف اجلنون ً
يخرجون به من �أفكار و�أفعال و�إبداعات
فوق الت�صور واملمكن ...وقد نقر�أ كثريا
�أقواال بديعة نرثتها � ُ
أل�سنة عباقرة
�أثروا العامل ب�إبداعاتهم ،وغذُّ وا
الفكر الإن�ساين ب�أقوالهم و�أفعالهم،
ولو ا�ستهدى النا�س مبا قالوا ومبا
ريا ،ولغيرَّ وا جمرى
فعلوا النتفعوا كث ً
التاريخ ،ونقلوا احل�ضارات �إىل �آفاق
رحبة تتعاي�ش فيها �شعوب الأر�ض من
منطلق التوافق والت�صالح ،ومن منظور
وحدة الهدف والتطلع وامل�صري .فكن
عبقر ًيا �أو م�ستهد ًيا ب�أطر ونظم و�أ�ساليب
العباقرة تكن ناف ًعا للب�شرية جمعاء،
ومن يكن ه ُّمه النا�س جمي ًعا فلن ير�ضى
�أن تقت�صر طموحاته على نف�سه.
ويقي ًنا و�إميا ًنا قاط ًعا ف�إن �أعظم من خرج
رحم هو الر�سول الكرمي حممد �صلى
من ٍ
اهلل عليه و�سلم ،وقد و�ضعه �أحد كتاب
الغرب (مايكل هارت) يف �أعلى قائمة
اخلالدين يف كتابه (اخلالدون مئة
�أعظمهم حممد).

هزاع العنزي
التدريب والتطوير

ال�شاعرية والرمزية
ـ ن�صو�صك ن�صو�ص �سردية تقرتب من النف�س ال�شعري ومليئة بال�صور املكثفة
مع لغة مغمو�سة يف الرتميز ..هل يف ذلك حماولة لعدم التما�س بو�ضوح مع ما
تريدين قوله؟
من ال�صعب �أن �أقول ل�شخ�ص قر�أ عملي �إين �أرى ما ترى ،وقد قلت ذلك حتى الآن
�أكرث من مرة ،فاعذريني �أ�سماء ،لكني فع ًال ال �أرى �أي رمزية يف كتابتي وال �أرى
ً
ً
�صدقا ال �أرى عدم و�ضوح ،على العك�س،
غمو�ضا ،رمبا هناك �صور مكثفة؛ لكن
هناك الكثري من القراء غري املتخ�ص�صني و�صلتهم ال�صورة بو�ضوح �شديد..
ـ ثقافة املر�أة ،ما م�ساحة ح�ضورها ون�سبتها حلياتها العامة ،العملية ب�شكل خا�ص؟
وماذا عن نظرة املجتمع للمر�أة املثقفة ؟
�أعتقد �أن الثقافة ب�شكل عام ت�صقل املر�أة متا ًما كالعمل ،االثنان م ًعا ي�شكالن
وع ًيا حادًا مه ًما للمر�أة يف جمتمع ملتب�س كمجتمعنا ،نظرة املجتمع للمر�أة املثقفة
�أعتقد �أنها نظرة مبعثها االحرتام حتى لو حاول �أن يظهر غري ذلك..

الق�صة فن منربي
ـ بحكم م�شاركتك يف �أكرث من �أم�سية ..هل ترين �أن الق�صة فن منربي؟ ومباذا
تخدم املنربية الق�صة؟
كنت �أ�شعر باملتعة و�أنا �أقر�أ ق�ص�صي ،ال �أ�ستطيع و�صف الق�صة ب�أنها فن منربي،
حتى ال�شعر احلديث مل يعد ف ًنا منرب ًيا �إذا كنا نق�صد باملنربي ال�صوت املرتفع
وا�ستثارة امل�شاعر ،لكن الحظت حني �أقر�أ الق�صة �أنني ا�ستطيع �أن �أو�صل متا ًما
ما �أردت قوله من طريقة القراءة ،ال�سخرية مث ً
ال �أو خف�ض ال�صوت يف مقطع
حميمي هو �شيء ي�شبه التمثيل ،على هذا الأ�سا�س �أ�ستطيع القول �إن الق�صة
فن ميكن اال�ستمتاع به باال�ستماع �إليه  ..نعم ،بالإ�ضافة �إىل �أن �إقامة �أم�سية
ق�ص�صية م�س�ألة ت�شبه االحتفال الثقايف �أو االحتفاء بفن الق�صة ،على الأقل
ن�ستطيع بهذه الطريقة �أن نتميز على الرواية التي اجتهت �إليها الأنظار ،يعني
على الأقل يبقى لنا حظوة �إقامة الأم�سيات.
ـ يف ن�صو�صك الق�ص�صية جتنحني للجانب الفكري الناقد على ح�ساب اجلانب
الفني ،هل ترين يف الفن ر�سالة اجتماعية؟
ال �أ�ستطيع الإجابة دون �أمثلة ،بالن�سبة يل مل �أر هذا اجلنوح �أبدا� ،أ�سعفيني
ب�أمثلة كي �أقتل هذا الن�ص ،ال� ..أنا �ضد طغيان الفكري على الفني على طول
ن�صا طغى فيه الفكر على الفن �س�أرديه قتي ًال
اخلط ،ولو �أثبتِّ يل فعال �أن هناك ًّ
حا ًال..
ريا ماذا بعد (بنت) و (هل ر�أيتني ؟)..؟
ـ و�أخ ً
م�شاريع كثرية يف ر�أ�سي ،يوميات مثال ،ت�شبه يوميات �أنايي�س نن .. ،ال �أدري ،مل
�أنته بعد من �صداع �إ�صدار هذا الكتاب ،املهم �أين �س�أ�ستمر يف الكتابة..
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خواطر يا�سمني
ق�صة اجتهاد �أحاط بثالث �سنوات فجعل منها �صورة جميلة ت�سمى التميز..
ق�صة يا�سمني� أريد له� أن يذبل رغما عنه ..ق�صة كفاح مقيد ب�سال�سل من
العن�صرية ..ق�صة نبوغ �أحب �أن يتحرر من �سجن الأنانية ..ومت اغتياله
دون ذنب ..ق�صة قلم� أبى �أن يعلن احلداد ..ق�صة عطاء �أعطي عن طيب
نف�س دون �شكر ...
ت�سا�ؤالت فتاة وقفت ب�شهادة تفوقها على �أبواب اجلامعة ،حتمل خيبتها
وتت�ساءل فقط!!
تربيت منذ �صغري على �أن لكل جمتهد ن�صيب ،و�أن من زرع ح�صد ،ومن
جد فال �شك �أنه �سيجد.
ومل �أعلم �أنه جمرد كالم كانت ت�سمعني املعلمة �إياه ل ُت َغ ِرر بي ..تعلمت يف
مادة الريا�ضيات �أن هناك فرقا بني الن�سبة املئوية  %99والن�سبة %80
كالفرق الذي يوجد بني ال�سماء والأر�ض ..تعلمت يف مادة الفيزياء �أن
لكل فعل ردة فعل؛ و�إذ بي �أفاج�أ ب�أنه �إذا ُفعل بي �شيء فغري م�سموح يل �أن
�أقوم مبا ي�سمى ردة الفعل.
تعلمت من احلياة �أنه ال فرق بني اثنني ميلكون نف�س املوهبة بنف�س القدر
ولكن ما ر�أيته كان العك�س! ومل؟ ال �أعلم؟؟ علمتموين منذ �صغري �أن التلميذ
امل�ؤدب املثايل البد �أن ُيكرم مبا هو �أهله ،فلما كربت مل ينا�سبكم الأمر،
ومل؟ � ً
أي�ضا ال �أعلم؟؟ در�ست يف مبادئ الإ�سالم ال�سمحة� :أعطوا الأجري
حقه قبل �أن يجف عرقه ،ومل �أعط حقي حتى بعد جفاف عرقي ب�شهور.
كانت املعلمة تتغنى بتلك الأبيات:
بالد العـرب �أوطانـي من ال�شـام لبغدان
ومــن جنـد �إىل مين �إىل م�صر فتطوان
فال حـد يبـاعدنـــــا وال ديـن يفرقنا
�أخربتنا عن قائلها وعن مواطن اجلمال فيها ،ومل تخربنا �أن ال�شاعر كان
يحلم حني قالها .مفاهيم منذ ال�صغر ،تغريت عندي يف الكرب.
و�أخريا ولي�س �آخرا قارئ خاطرتي العزيز مل �أكتب بالأ�سود حتى ال تقل
مت�شائمة ،فربي الذي �أنطق عي�سى عليه ال�سالم يف املهد ،وحمى مو�سى عليه
ال�سالم بع�صا �شقت البحر ،ورفع ذكر حبيبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم
حتى �أن بلغني و�آمنت به لن ي�ضيعني �أنا و�أمثايل ..متنياتي لك عزيزي
مبفاهيم راكزة ثابتة ال تتغري.

نهى ال�سيد
كلية التمري�ض  -جدة

الت�شكيل الب�صري يف ال�شعر احلديث
يف حما�ضرة عن الت�شكيل الب�صري يف ال�شعر العربي احلديث ،قال الدكتور
حممد ال�صفراين �إن درا�سته لنيل الدكتوراه يف الت�شكيل الب�صري يف
ريا
ال�شعر العربي احلديث كانت �أ�شبه باملغامرة ،وتطلبت منه جهدً ا كب ً
يف البحث والدرا�سة والتحليل ولقاء علماء جتويد وت�شكيليني و�شعراء
ومو�سيقيني .و�أ�ضاف �أن درا�سته ميكن اعتبارها نظرية كونها ت�ؤ�س�س
ل�سل�سلة من املفاهيم لظواهر مثبته يف ال�شعر العربي احلديث بني عامي
 1950و ،2004وتابع �أن الدرا�سة التي ميكن �أن تتابع �آلت به لتحقيق
ما يزيد عن الـ  123مفهو ًما م�ستقال يف الت�شكيل الب�صري.
كانت املحا�ضرة بعنوان« :الت�شكيل الب�صري :املفهوم واملنهج» ونظمها
(بيت ال�شعر) ،و�أدارها م�سئول البيت ال�شاعر �إبراهيم الوايف بح�ضور
عدد من املهتمني ،وتطرق فيها املحا�ضر �إىل ندرة درا�سة مفهوم الت�شكيل
الب�صري يف املفاهيم النقدية ،وقال�« :إن الت�شكيل الب�صري ع�ضو حيوي
يف ن�صو�ص ال�شعر العربي احلديث» و�أو�ضح �أن �أطروحته يف الت�شكيل
الب�صري تقوم على نظرية �سمات الأداء ال�شفهي .وعرب بالربوجيكتور
عر�ض هذه ال�سمات من بداية تداول ال�شعر العربي �شفاهة وحتوله �إىل
مطبوع ،وعر�ض مناذج �شعرية و�أمثلة لتقنيات كاملد الكتابي والنقطي
وتفريق حروف الكلمات على �أ�سطر وو�صلها ك�أمثله لهذه ال�سمات ،وقر�أ
ن�صو�صا �شعرية لأدوني�س وملحمد الثبيتي و�سعدي يو�سف و�سعد احلميدين،
ً
ن�صو�صا �أخرى لبيان داللة الفعل
وعر�ض
التقنيات.
هذه
عليها
وطبق
ً
من خالل الر�سم ال�شعري على �أ�شكال مثلثية ودائرية يف ن�صو�ص لأمل
دنقل وحممد بنّي�س وعالء عبد الهادي.
وقال «�إن ا�شتغال �سمات الأداء ال�شفهي يف كتابة الن�ص ال�شعري ي�شابه
ا�شتغال علم التجويد يف تالوة القر�آن» ,و�أ�شار �إىل �أن تطور و�سائل
الكتابة والطباعة �أدى �إىل انح�سار االعتماد على امل�شافهة ،وبالتايل
انتقل الإبداع �إىل املكتوب.
و�أن الكتابة موت وعدم وغياب؛ بينما ال�صوت حياة وح�ضور ووجود،
وهذا �أدى لتج�سيد رغبة يف عمل ت�شكيالت ب�صرية عمد منها ال�شعراء
لأجل �إي�صال اجلزء املفقود من ن�صو�صهم �إىل املتلقي .وتطرق كذلك �إىل
ريا �إىل �أنها تهدف ـ من خالل الت�شكيل
الثقافة الب�صرية الراهنة م�ش ً
الب�صري ـ �إىل جت�سيد الإدراك احل�سي للعامل ،ولي�س خلق الت�صورات
عنه ما يجعلها املحفز الرئي�س للت�شكيل الب�صري يف ال�شعر العربي
احلديث .كما حتدث عن عالقة الأ�شكال والرمز بالت�شكيل الب�صري،
وعن �أن الت�شكيل الب�صري ي�ساير واقع احلياة املعا�صرة ،ويجب �أن يفهم
على �أنه بنية داللية.

�شيء �آخر!

ثمة �أ�شياء كثرية يف هذه احلياة جتذبك نحوها ،كاحلب ،الزواج ،ال�صداقة ،اكت�شاف جمهول ف�ضو ًال ولي�س اقتناع ًا،
وما �إن تلبث يف ذلك املجهول ال�شيء الب�سيط ،حتى ت�شعر بالفتور ليجذبك �شيء �آخر! ال ت�ستطيع �أن تعرتف بكل ما
ت�شعر به ،فقط تتمنى �أن لو كانت احلياة دائم ًا ذلك ال�شيء الآخر ..
وقت �آخر ..جتل�س مبفردها تنتظر وقت ًا �إ�ضافي ًا �آخرا ،تنظر ل�ساعتها ،ت�سرح بعيد ًا عن ال�ساعة �إىل تلك
اللحظة التي اختارها لها ،كانت منده�شة من ذوقه الراقي؛ لكنها �ساعة غالية الثمن ،مل تكن تتوقع
منه �أن ي�شرتيها بتلك ال�سهولة ،كم هو حنونٌ يف حبه يل ،تعود ملكانها حينما تناديها النري�س «م�س�س
نورة  ..يور تامي»! حتمل حقيبتها حتى ت�صل لغرفة الدكتورة ،تطرق الباب ثم تدخل دون انتظار.
اليوم هو اليوم الأول يف العام الهجري ،ال �أحد ا�ستطاع متييز هذا اليوم عدا �شم�سة ،فج�أة يرن هاتفها! نورة لرمبا
حتمل نتائج �سارة .هاه ما الأخبار؟ ال جديد! ماذا �أخربتك الطبيبة؟ هل �أنت ال�سبب يف  ....؟
ال ت�ستطيع احلكم ،لكنها �أعطتني بع�ض احلبوب ملدة �شهر ،ويل معها لقاءات �أخرى.
ا�ستب�شري خري ًا فهي من �أف�ضل الدكاترة يف البلد ..واهلل الرازق.
تخرج من العيادة ،وهي تغطي وجهها بطرف من غطاء الر�أ�س ،ال تريد �أن يعرفها �أحد وبالذات هو ،تلتفت مينة
وي�سرة وك�أن هناك ثمة �شيء يرقبها من بعيد ،حتى �أنها تخ�شى من الظل الذي يتبعها  .ت�صل لل�سيارة ،ترمي بذلك
الغطاء جانب ًا ثم تهوي على مقود ال�سيارة وك�أنها مل تعد ت�ستطيع �أن تتحمل الثقل الناجت عن ر�أ�سها! تعود ل�صفحات
املا�ضي� ،أول يوم لهما! ال�شهر الأول دائم ًا يكون الأحلى والأ�صفى ،احلب يف هذه احلياة ال ينتهي ،ولكن قد يطغى عليه
بع�ض امللل! �أحتاجه من عمق لعمق! �آه كم الف�ضاء فارغ دون وجودك فيه .اجلميل يف هذه احلياة �أنها تعطيك �أم ًال
كبري ًا يف اللحظة التي تفتقد فيها كل معاين احلياة ذاتها! ،حينما ت�شعر ب�أنك حمطم وال رغبة لديك يف احل�صول
على املزيد ،ففي كل يوم هناك حزن كبري ينتظرك ،لكن تفاجئك احلياة بكميات من الفرح ال تعرف �أنت م�صدرها!
ا�ستقرت �أمام املدر�سة ،يا ترى هذه املرة بانتظار من؟ هي ال تعرف ،فقط كان ات�صا ًال هاتفي ًا �سريع ًا من �أختها ،وطلبها
مل يكمل الدقيقتني :هل من املمكن �أن ت�أخذي ابنتي من املدر�سة اليوم! �شكر ًا .
جاءت �سمية وركبت ال�سيارة وك�أنها تعلم ب�أن خالتها تنتظرها هنا� ،سمية يف ال�صف الثاين ،وهي ابنة �أختها التي
تكربها بفارق ال�سنتني ،جل�ست بجوارها ،انطلقت بال�سيارة وك�أن ال �أحد فيها غريها ،والذاكرة الفارغة من الذكريات
جتربها ب�أن تعود للما�ضي ،هي تعي�ش هناك وفقط! يا ترى لو رزقنا اهلل ببنت؛ ما اال�سم الذي �ستختاره لها ؟ راح
�أ�سميها �سمية� ،أنا �أحب هذا اال�سم كثريا ً«.

حليمة الرويل

�أرق
ي�صلح لأمي �أعطال الأجهزة
الكهربائية ،ويلتقط لنا مئات ال�صور
دون �أن يظهر يف واحدة منها..
عندما ا�شرتى يل دراجتي الهوائية،
جرى بجانبي مئات الكيلومرتات
قبل �أن �أ�سيطر عليها مبفردي» ..كنتُ
�أخاف من كل...
 كح كح�أكره ال�سعال يا دكتور� ..أت�أ ُ
مل
كثري ًا عندما �أ�سعل و�أ�ضغط بيدي
على �صدري يف كل مرة لأخفف من
حدة الأمل ..و�أكره الأمل قدر كرهي
لل�سعال ،و�أكرث ..هل ت�صدّق لو
�أخربتك ب�أنني ابتلع حبتي «بنادول»
مبجرد اح�سا�سي بوخزة ب�سيطة يف
�أي جزء من ج�سمي؟ ..وب�أنني كثري ًا
ما �أفقد وعيي لي�س من الأمل ،بل خوفا
من الأمل؟ ..حدث و�أن..
 كلنا نتحا�شى ال�شعور بالأمل قدرما ن�سـ..
 ال تقاطعني �أرجوك! ..دعني�أكمل..
 �أنا �آ�سف! ال ب�أ�س ..لكن �أرجوك ال تفعلهاثاني ًة� ..أ�شعر ب�ضيق عندما يقاطعني
الآخرون..
يجعلونني �أ�شعر وك�أنني مملة �أو
ال قيم َة ملا �أقو ُله ..لقد ت�شاجرتُ مع
�صديقتي الأ�سبوع املا�ضي ملجرد �أنها
قاطعتني و�أنا �أحتدث..
م�سكينة �صديقتي يا دكتور ..تزوج
�أبوها ب�أربع ن�ساء وعندما �ضاق ذرعاً
بهن ،ط ّلقهُن جميعاً وذهب للعي�ش
يف البادية ..تخ ّفف من كل ما ُ
يربطه
باملدينة وم�ضى ليعي�ش وحيد ًا يف
خيمة ..بعد ثالث �سنوات من عزلتِه،
زا َره �أح ُد �أبنائِه و�س�أ َله عمن افتقده
خالل كل تلك ال�سنوات ..هل تدري
ماذا قال؟
 ماذا قال؟قال� :أمي ..افتقدتُ �أمي ،ثم بكى
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مبرارة كالأطفال..
لقد ذكّرين بـ وانغ جتينغتاي ،هل
�سمعتَ ق�ص َته؟
 ال!«وانغ تيجنغتاي رج ٌل من ال�صني..
لي�س هو كونفو�شيو�س حكي ُم ال�صني
ولي�س هو ماو ت�سي تونغ ..مل يكتب
الكتب ومل يقل الكالم الكثري ..لقد قال
كلمة واحدة فقط� ..أرجوك يا دكتور
حاول �أن حتفظ ا�س َمه..
�إنه رج ٌل يف اخلم�سني من العمر
تقريباً وق�صته ق�صرية جد ًا ..حينما
كان يف الع�شرين من عم ِره تزوج من
امر�أة �أحبها ،وبعد �أ�شهر �أخذتْ منه
احلب و�أعط ُته اجلنون ..وهذا لي�س
مهما ،هذه هي القاعدة! ..لكن وانغ
جتينغتاي مل ُير�سل �إىل م�صح عقلي..
خاف �أهل القرية من جنونه ف�شدوا

وثاقه وربطوه جيد ًا ..يف حفرة!
جعلوه ينام فوق �سرير من «التنب»
طوال ثالثني عاما ..وعندما اكت�شف
امل�سئولون �أم َر ُه �أر�سلوه �إىل م�ست�شفى
للمعاجلة بعد �أن ق�صوا �أظافره
و�شعره مبن�شار..
كان وانغ تيجنغتاي نحي ًال مثل
الق�صب ،ومن كرثة الوحدة ن�سي
الكالم� ..أحياناً كانت ترمى له قب�ضة
من الرز مع املياه و�أحيانا ال ترمى له
قب�ضة من الرز مع املياه..
حدثتْ �أ�شياء كثرية يف ال�صني
خالل الأربعني �سنة املا�ضية خارج
حفرتِه ..قامت الثورة الثقافية التي

مل ير�سل جماني ُنها �إىل احلفر ..مات
الرئي�س ماو وانتحرت �أرمل ُته يف
�سجنِها الهادئ ..و ..و ..و � ..أ�شياء
كثرية يا دكتور..
املهم ،بعد ثالثني �سنة جاءت �أخ ُته
لزيارتِه يف امل�ست�شفى ..وبعد ثالثني
�سنة من العي�ش يف حفرة� ،س�ألته:
وانغ ،من افتقدت خالل ال�سنواتالثالثني املا�ضية؟
قال وانغ كلمة مل ترد يف الكتاب
الأحمر وال يف تعاليم كونفو�شيو�س..
قال:
 �أمي.أحب �أمي يا دكتور� ..أحبها
�أنا �أي�ضاً � ُ
رغم �أنها و ّبختني البارحة ..جاءتني
و�أنا �أقر�أ ،ف�صرختْ ّيف كما مل ت�صرخ
من قبل:
 �أما زلتِ م�ستيقظة �إىل الآن؟ ..ناميوال ت�ستيقظي!
نومي يف تدهور م�ستمر يا دكتور..
مل �أعد �أنام �أكرث من �أربع �ساعات
يف اليوم رغم �أنني �أق�ضي معظم
الوقت على ال�سرير ..ا�ستخدمتُ
«مو�سيجور» لتح�سني �شهيتي ونومي
فقام بالأوىل على نحو جيد لكنه ف�شل
يف الثانية ف�ش ًال ذريعاً ..فقد منحني
خمو ًال عجزتُ معه عن القيام بـ..
 ب ّرا! ال تقاطعني �أرجوك� ..أ�شعرب�ضيق عندما يقاطعني الآخرون..
يجعلونني �أ�شعر وك�أنني مملة �أو
ال قيم َة ملا �أقو ُله ..لقد ت�شاجرتُ مع
�صديقتي الأ�سبوع املا�ضي ملجرد
�أنها..
 ب ّررا! دكتور.. برررا! دكـ.. -ب ّررررا!

خديجة ال�صاعدي
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�شجـون
ال�شــاعــر
هل تقر�ؤون على غ�ضون
جبينه« :الرحال يف وجع
ال�سنني»
بحثا عن الغرقى على جنبات
خارطة الأرق وبني يديه
بو�صلة ت�شري �إىل زمان التيه
تخت�صر الطريق اىل حمطات
ال�ضنى
م�أهولة بالعابرين
ترتاق�ص الأحزان يف عينيه
تزدحم احلروف على م�شارف
�صمته
هل ت�سمعون غناءه و الناي
حمرتق على �شفتيه ينفث يف
ثياب الليل عطر الذكريات
ر�ؤى معتقة احلنني
ثارت عليه بواطن الأقالم
وانتف�ض الورق
ومترت�ست بجفونه �شهقات تاريخ
�سما حتى اختنق
وقوافل الناجني ت�سخر من
قواربه التي انتحرت على كف
النزق
هذا الذي مل تعرف البيداء
وط�أته
وما �شغل املدى هذيانه
�أم�ضى �سواد العمر ينفث يف
ثياب الليل عطر جنونه
حتى احرتق
�أزف الكالم
فاع�شو�شب اخلوف القدمي على
م�سار البوح
وافرت�شته قافلة من الكلمات
بني ال�صحو ترتع واملنام
حني تراكمت ما بني ده�شته
و�شط جنونه جثث النيام
هل تقــــــر�أون على غ�ضـــون
جبينه :
«منح امل�سافة �سره _ التف
ده�شته _ ونام ؟
�أ�سماء الزهراين
asma@alzahrani.com

يف حب الأم
حافظ �إبراهيم
الأُ ُّم مَـدْ َر َ�س ٌ
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ُ
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ـاق
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�أبو العالء املعري
كْـر ْم َوالِدَ ْي َ
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َ� ِأح ُّـن �إِلىَ ال َكـ�أْ ِ�س التِي َ�ش ِـر َب ْت ِب َهـا
اب َو َما َ�ض َّـم
ّـر َ
و�أَ ْه َـوى لمِ َث َْـواهَ ا ال ُت َ
امل�صدر
www./forum.te3p.com
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يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية

 95عملية غ�سيل ملر�ضى الف�شل الكلوي يوميا
ارتفع عدد عمليات الغ�سيل الكلوي التي
يجريها ق�سم �أمرا�ض الكلى مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية من � 45إىل  95حالة
يوميًّا وذلك بعد �أن �شهد الق�سم تو�سعة
كبرية خالل ال�سنوات الثالث الأخرية
التي متثلت �شراء وت�أمني �أحدث الآالت
والأجهزة التي تواكب �آخر ما و�صل �إليه
العامل من تقنيات يف هذا املجال ،ويجري
ً
مري�ضا يف
كذلك عملية غ�سيل حلوايل 25
جميع �أق�سام العناية املركزة والعناية
املركزة للقلب والعناية املتو�سطة وكذلك
الطوارئ بالإ�ضافة �إىل املر�ضى املنومني
يف ق�سم �أمرا�ض الكلية..
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور غرم
اهلل بن عبد اهلل الغامدي ،وقال� :إن الق�سم
يهتم كثريًا بت�شجيع الأقارب على التربع
بالأع�ضاء ،ونن�سق يف هذا ال�ش�أن مع املركز
ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء يف اململكة،
وجنري عمليات زراعة الكلى بالتعاون
مع الزمالء اجلراحني يف ق�سم زراعة
الكبد ،ويف الآونة الأخرية حدثت زيادة
ملحوظة يف عدد عمليات زراعة الكلية
ون�سبة جناح العمليات بالق�سم ت�ضاهي
�أكرب املراكز الطبية يف العامل.
وتابع مو�ضحً ا �أن الق�سم ال يكتفي بزراعة
الكلى فقط؛ بل يتابع يف عياداته اخلارجية
مع مر�ضى �أجريت لهم عمليات زراعة كلى
داخل اململكة وخارجها يرتاوح عددهم ما
بني � 500إىل  1000مراجع من ِّوهً ا �إىل �أن
�آلية تنظيم مراجعة املري�ض يف عيادات
زراعة الكلى جتري عن طريق ر�ؤية
املري�ض من قبل من�سق زراعة الكلى
ولدينا ثالثة خمت�صني ترتكز مهمتهم يف
مراجعة جميع العالجات مع املري�ض
والت�أكد من �صحة �أخذ الأدوية يف الوقت

واجلرعة املنا�سبة ويت�ضمن عملهم � ً
أي�ضا
جلب الكلى املراد زرعها من م�ست�شفيات
�أخرى يف الريا�ض �أو من م�ست�شفيات �أخرى
باململكة ..و�أود الإ�شارة �إىل �أن العمل
بالق�سم حتكمه اجلماعية وروح الفريق
الواحد ،وي�ضم خم�سة ا�ست�شاريني يف
�أمرا�ض زراعة الكلى وهم من احلا�صلني
على زماالت كندية وبريطانية.
وحتدث الدكتور الغامدي عن مطابقة
الأن�سجة والف�صائل فقال� :إن برنامج
زراعة الكلى يف �أي م�ست�شفى يف العامل ال
يكتمل �إال بوجود خمترب لإجراء عمليات
مطابقة الأن�سجة والف�صائل يف مثل هذه
العمليات ،ويتوفر يف مدينة امللك عبد
العزيز الطبية هذا النوع من املراكز
حمتويًا على �أحدث الأجهزة يف عمليات
املطابقة و�إظهار نتائج الفحو�صات ب�سرعة
عالية وخالل مدة �أق�صاها �ست �ساعات
مناف�سا يف ذلك املراكز العاملية املتطورة،
ً
وي�شرف عليه الأ�ستاذ الدكتور علي هجري
الأ�ستاذ بكلية الطب و�أحد �أميز الكفاءات
و�أف�ضل �أطباء علم ()Immunology
باململكة.
ويخطط الق�سم ـ ي�ستطرد الدكتور الغامدي
ـ �إىل زيادة �إجراء عمليات زراعة الكلى
باعتبارها احلل الأمثل والأف�ضل للمر�ضى
املعنيني ،وكذلك من �أجل تخفيف ال�ضغط
على الغ�سيل الدموي (الديلزة) ،وهذا
يتما�شى مع اخلطط الطموحة لل�ش�ؤون
ال�صحية املتمثلة يف �إقامة املركز الذي
يتوا�صل العمل فيه الآن ليكون مرك ًزا
كبريًا لزراعة الأع�ضاء ،ونخطط � ً
أي�ضا �إىل
تو�سعة وحدة الغ�سيل تلبية الحتياجات
واملتطلبات الكبرية ملر�ضى الف�شل الكلوي
الذين يتزايد عددهم يوميًّا ،و�إىل امل�ضي

متالزمة نفق الر�سغي
النفق الر�سغي هو عبارة عن حزمة متينة
من العظام الر�سغية والأغ�شية حتمي
داخلها الأوعية الدموية والأع�صاب
والأربطة .تناذر النفق الر�سغي هو عبارة
عن �آالم وخدر يف اليد ب�سبب �ضغط النفق
الر�سغي على الع�صب الو�سطي الذي
مير من خالل النفق ويغذي �أ�صابع اليد
جميعها عدا اخلن�صر � ..أما الأعرا�ض
فت�شمل:
• خدر وتنميل يف اليد امل�صابة و الأ�صابع
جميعها عدا اخلن�صر .
• �أمل يف اليد ينتقل �أحيانا �إىل الذراع ,
يزيد الأمل و اخلدر لي ًال .
• يخف الأمل عند رفع اليد وجعلها �أعلى
من م�ستوى باقي اجل�سم.
خطر الإ�صابة :ميكن �أن ت�سبب �ضعفاً
بالع�ضالت على املدى الطويل �إن مل
يتم عالجها.
�إن تناذر النفق الر�سغي م�شكلة منت�شرة
ب�شكل وا�سع وت�صيب الكثري من النا�س،
لكن هناك بع�ضهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بها من غريهم وه�ؤالء هم:
•  ال�سيدات ما بني �سن الأربعني
واخلم�سني.
•  ال�سيدات احلوامل.
•  الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملون اليدين
كثري ًا يف �أعمالهم مثل الطابعني و موظفو
احلا�سب
• الأ�شخا�ص امل�صابون بالتهابات
الروماتويد.
وبالن�سبة للإر�شادات:

«خواطر �أكادميية»

املنهج  ...كائن حي
د .حممد بن �سعد املعمري

ُقدمًا يف برامج التوثيق الإلكرتوين الكامل
ملعلومات وبيانات حالة املري�ض �إذ يوفر
الربنامج معلومات دقيقة عن حت�سن
حالته كما �أنه يحتفظ بهذه املعلومات
حال مراجعته مل�ست�شفى �آخر �أو عند
تنقله من مكان �إىل �آخر.
هذا ويعد الق�سم �أحد الأق�سام احليوية
التي تعك�س جهود �إدارة ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني لالرتقاء بخدماتها الطبية
وفق �أحدث الأ�ساليب والتقنيات ومن
خالل �أف�ضل اخلربات الطبية ،ويتكون
من عدة �أق�سام رئي�سية تعنى بالغ�سيل
الكلوي وب�أمرا�ض الكلى العامة واملزمنة
�إىل جانب تقدمي حلول جذرية مل�شاكل
الف�شل الكلوي من خالل زراعة الكلى
حتت �إ�شراف �أطباء �أكفاء لهم جتارب
طويلة وعريقة على م�ستوى مرموق
ت�ضاهي �أعلى امل�ستويات العاملية ،والق�سم
جزء من ق�سم �أمرا�ض الباطنة ويعد من
�أكرث الأق�سام حركة والأكرث مراجعة من
املر�ضى ،وي�ضم عدة �أق�سام هي:

ق�سم غ�سيل الكلى الذي ينق�سم �إىل :ق�سم
الغ�سيل الدموي الذي يجرى بوا�سطة
�آالت الغ�سيل (،)Hemodiltsis
وق�سم الغ�سيل الربيتوين (عن طريق
البطن).
ق�سم �أمرا�ض الكلى العامة :ويخت�ص
بعالج حاالت �أمرا�ض الكلى املزمنة مثل
الف�شل الكلوي وعالج �أمرا�ض الكلى احلادة
مثل الف�شل الكلوي احلاد ..ون�سبة دخول
املر�ضى لهذا الق�سم يوميًا ترتاوح بني 3
�إىل  4مر�ضى جدد مما يعطي ن�سبة تواجد
�أ�سبوعية من  22ـ  30مري�ض يوميًا.
ق�سم زراعة الكلى ،ويتوىل رئا�سته الأ�ستاذ
الدكتور عبد اهلل ال�سياري ،وهو �أول طبيب
كلى يف اململكة العربية ال�سعودية وكان
وقتها يعمل يف امل�ست�شفى الع�سكري.
وتناول الدكتور الغامدي يف ختام حديثه
ر�سالة الق�سم ،فقال �إنها تتمثل يف تقدمي
�أرقى و�أف�ضل اخلدمات يف جمال الغ�سيل
وزراعة الكلى مع التمتع ب�أق�صى درجات
املحافظة على ال�سالمة ،وهناك خطط

�أخ�صائيو العالج التنف�سي ..من هم؟

تعد �إدارة املناهج وتطويرها من التحديات الكبرية للعملية الأكادميية،
فنتيجة للتقدم الكبري والتو�سع ال�سريع يف املعرفة ب�شكل عام وجماالت
البحث العلمي ب�شكل خا�ص� ،أ�صبحت عملية تطوير املناهج وادارتها عامال
مهما يف ا�ستمرارية جناح �أي من�شـ�أة �أكادميية وقدرتها على التميز واالبداع
وامل�شاركة الفاعلة يف املجتمع .ويزداد التحدى يف املجال ال�صحي لت�سارع
املتغريات وارتباطها بنظام �صحي يزداد تعقيدا وتطورا .فمهما بلغ ت�أهيل
ع�ضو هيئة التدري�س ومهما بلغت البنى التحتية ،ف�إنها ال ت�ؤدى اىل تعليم كفائته
عالية النوعية من م�ضمون وطرق وو�سائل بدون حتديد الثابت واملتغري يف
املناهج .فعندما تطغى الثوابت على املتغريات ،يكون املنهج جامدا ويفقد
تدريجيا موائمته الحتياجات املجتمع وجودة املخرجات التعليمية .والعك�س
�صحيح عند تطغى املتغريات ،يفقد املنهج ثباته وا�ستقراره وتنا�سق �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س معه وعدم مواكبة و�سائل التعليم له .فالثابت مثال
ي�شمل وجود االهداف التعليمية واملحتوى املعرفى واملهارات اال�سا�سية،
وتنظيم املقرارت االكادميية ،وتطبيق طرق تعليم حديثة ،وا�ستخدام
الو�سائل التعليمية االليكرتونية املتطورة ،وتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وتطبيق طرق تقييم وتغذية راجعة منا�سبة� .أما املتغريات فت�شمل
املراجعة الدورية امل�ستمرة ملحتوى الثوابت املذكورة �آنفا ،والت�أكد على
موائمتها وتطويرها ،كما ت�شمل �أي�ضا املراجعة املرحلية بناء على ما ينتج
من مراجعة دورية وما ي�ستجد من معارف ومهارات وتقنيات� .أما اجلانب
الأخر فهو �إنغما�س القائمني على العملية التعليمة بجوانب ادارة املنهج
وت�شغيله والتعامل مع امل�شاكل اليومية من نق�ص يف �أع�ضاء هيئة التدري�س
وت�ضارب املواد وجتهيز االمتحانات ،ويكون ذلك على ح�ساب تطوير املناهج
واحداث التغريات ال�ضرورية واال�سا�سية يف الأهداف التعليمية وطرق
التعليم والو�سائل املطبقة وطرق التقومي .وينتج عن الرتكيز الكبريعلى
ادارة املنهج وت�شغيله جمودا تدريجيا حتى ي�صبح للمناهج قد�سية ت�ؤدى
مع مرور الوقت �إىل مقاومة �أي تغيري �أو تطوير� .إن العملية املنظمة لتطوير
ومراجعة املناهج ت�ؤدى �إىل حتفيز القائمني عليها بعمل مراجعات دورية
والنظر يف توافق خمرجاتها التعليمية مع حاجة املجتمع و�سوق العمل ،لذا
فاملنهج يتفاعل ككائن حي يت�أثرباملدخالت وت�ؤثر عليه املخرجات ويتجاوب
�سلبا �أو ايجابا مع العوامل املحيطة به من اع�ضاء هيئة تدري�س ونوعية
الطالب والطرق والو�سائل التعليمية والبيئة االكادميية بحيث ي�ستمر يف
النمو يف مراحل متعاقبة ليحقق �أهدفه املرجوة.

ا�ست�شارات طبية

�أخ�صائي العالج التنف�سي �أو املعالج التنف�سي
هو من يخت�ص مبعاجلة ورعاية املر�ضى
الذين يعانون ا�ضطرابات قلبية رئوية
بعناية تامة من ت�شخي�ص احلالة حتى
ال�شفاء التام ب�إذن اهلل ،واملعالج التنف�سي
ـ ما هي احلمية قليلة الف�ضالت؟ هكذا
يق ّيم ويعالج جميع �أنواع املر�ضى الذين
ت�ساءل �أحدهم م�ستغربًا!
ترتاوح �أعمارهم من الأطفال اخلدج الذين
ومن خدمات التوعية ب�إدارة التغذية
مل تكتمل رئتهم حتى الأ�شخا�ص امل�سنني
الذين يعانون من �أمرا�ض بالرئة كاالنتفاخ وااللتهاب ،وكذلك بحاالت الطوارئ ممن العالجية ح�صلنا على الإجابة التالية:
احلمية قليلة الف�ضالت هي:
يعانون من نوبة قلبية �أو غرق �أو �أزمة تنف�سية.
ولكن كيف ي�شخ�ص الأخ�صائي التنف�سي حالة املري�ض الأولية؟ يف املرحلة الأوىل حمية تزودنا بالطعام الذي
يقابل الأخ�صائي املري�ض ويبد�أ االختبارات الت�شخي�صية لكي يقيم حالته ،فيخترب يحد من كمية الف�ضالت املنتجة
قدرة التنف�س لديه ،ومدى تركيز الأوك�سجني والغازات الأخرى يف دمه ،ثم يقي�س يف الأمعاء للتقليل
الـ ( phن�سبة حمو�ضة الدم) لكي يق ّيم قدرة رئته ،ويجعله كذلك ي�ستخدم �آلة من حركتها.
قيا�س حجم وتدفق الأوك�سجني �أثناء ال�شهيق والزفري ،وذلك بقراءة ن�سبة تدفق ثم طرح �س�ؤ ً
اال
�آخر:
الأوك�سجني ومقارنتها مع عمره وجن�سه ووزنه وطوله.
�أما بالن�سبة ملتابعة املري�ض املن ّوم ،فتكمن م�س�ؤولية الأخ�صائي التنف�سي يف متابعة ـ من هم املر�ضى
املري�ض الذي يعاين ا�ضطرابات يف اجلهاز التنف�سي �إما بجرعات من الأدوية البخاخة الذين يجب
وال�سائلة� ،أو بزيادة ن�سبة الأوك�سجني من خالل القناع �أو من خالل الأنبوب املو�صل عليهم اتباع هذه
�إىل الق�صبات الهوائية ومنها �إىل الرئتني ،وكذلك عن طريق العالج ال�صدري الطبيعي احلمية؟
الذي يكمن يف �إزالة املخاط (البلغم) من �صدر املري�ض لكي ي�ستطيع التنف�س ب�أريحية جتب على املر�ضى
الذين يعانون:
�أكرث ،و يكون العالج ال�صدري �إما بالنقر على ال�صدر �أو بالتدخل اجلراحي..
وبخ�صو�ص مدة العمل و مناطق العمل الن�شطة؛ ف�إن �أخ�صائي العالج التنف�سي م�شاكل يف الأمعاء،
عموماً يعمل ما بني � 45 – 35ساعة �أ�سبوعياً ترتاوح ما بني العمل لي ًال ونهار ًا ويف �ضيق يف الأمعاء ،قبل �أو بعد عملية
عطل نهاية الإ�سبوع والإجازات ال�سنوية والدينية ،ويكرث ن�شاطهم يف غرف العمليات جراحية للجهاز اله�ضمي �أو بعد م�ضاعفات
( ،)ORوحدة العناية املركزة ( ،)ICUوحدة العناية املتو�سطة ،وحدة العناية املعاجلة بالأ�شعة.
القلبية الفائقة ( ،)CCUوحدة العناية املركزة للأطفال ( ،)NICUغرف الطوارئ وتقدم الإدارة الن�صائح التالية فيما يتعلق
بالراغبني يف تطبيق هذه احلمية:
( )ERوغرف تنومي املر�ضى.
•  الإكثار من تناول املاء وال�سوائل.
عبداهلل معيوف العنزي وجوب االبتعاد عن احلليب يف حالة
عالج تنف�سي الإ�سهال.

احلمية قليلة الف�ضالت

•  ال بد من تنقي�ص الوزن لذوي
الأوزان الزائدة
• رفع اليد امل�صابة على خمدة و
جعلها �أعلى من م�ستوى باقي اجل�سم
�أثناء النوم
•  لب�س جبرية متحركة على اليد و
الر�سغ �أثناء النوم
•  تختفي امل�شكلة بعد الوالدة لدى
كثري من ال�سيدات الالتي عانني منها
�أثناء احلمل.
�إذا مل يتح�سن امل�صاب بعد �إتباع
الن�صائح ال�سابقة ين�صح بالتوجه
للطبيب ليعطيه بع�ض احلبوب
التي ت�ساعد على تخفيف امل�شكلة ،ويف
بع�ض الأحيان يحتاج امل�صاب لأخذ
حقنة �ستريويدية يف النفق الر�سغي.
ويف �أحيان �أخرى ال بد من �إجراء عملية
جراحية لفتح الأغ�شية و حترير الع�صب
امل�ضغوط.

املعيدة ر�شا عبد اهلل الهزاع
ت�شريح ـ كلية الطب

•  تناول وجبات متكررة :خم�س �إىل
�ست وجبات �صغرية.
•  االبتعاد عن الأطعمة الغنية بالألياف
(مثل ال�سلطة)
•  تناول الطعام الدافئ (درجة
حرارة الغرفة) وجتنب الطعام
�شديد احلرارة �أو الربودة.
•  االبتعاد عن
الأطعمة املنتجة
للغازات �أو التي
ت�سبب مغ�ص
يف املعدة مثل
امل�شروبات الغازية:
اللبان ،البقوليات
(لوبيا ،فا�صوليا،
فول) ،الأطعمة
املبهرة.
•   التقليل من
الدهون.
االمتناع عن امل�شروبات الكحولية لأنها
تثري حركة الأمعاء وتزيد ح�سا�سية
املعدة.
•  االبتعاد عن التدخني لأنه يثري
حركة الأمعاء.
•  جتنب امل�شروبات املحتوية على
الكافيني (مثل ال�شاي والقهوة)

ا�سرتاحة
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العين الثالثة

من عيادتي
موافقة طبيب االمتياز
د� .إبراهيم العلوان

�سامي بن �أورن�س ال�شعالن

وليت �أثناء فرتة االمتياز م�س�ؤولية الإ�شراف على جناح اجلراحة ،وح َّتمت
علي رغبتي يف اال�ستفادة الق�صوى من هذه الفرتة التدريبية �أن �أخ�ص�ص
َّ
ُجل وقتي ملبا�شرة املر�ضى املنومني يف هذا اجلناح.
وبالطبع فقد كنت وقتها �أ�صغر �أع�ضاء الفريق الطبي �س ًّنا وعل ًما وجتربة.
وذات مرة ا�ستقبلنا مري�ضة مت تنوميها لإجراء عملية جراحية لها ال�ستئ�صال
الغدة الدرقية ،ولكن بعد مرور اال�ست�شاري ولأمر طبي بحت �أُلغيت العملية
وخرجت املري�ضة ،ثم عادت بعد �أ�سبوعني للمتابعة ف�أخطرت بقرار �إجراء
العلمية مرة �أخرى و�أن عليها �أن تدخل اجلناح للتنومي..
كنت خارج العيادة حينها ،ولكنها فاج�أتهم ب�أنها لن جتري العملية �إال بعد
موافقة الدكتور �إبراهيم (�أي �أنا طبيب االمتياز)..
تب�سم وطلب مني املوافقة على
مل يغ�ضب اال�ست�شاري ومل ينزعج؛ بل َّ
العملية! اهتز طبيب االمتياز طربًا ووقع على املوافقة.

احلق ..والواجب..

نب�ضــــــــــــة

:

بع�ض املر�ضى يت�صفون بالب�ساطة والعفوية ،ويعتقدون �أن طبيب االمتياز
هو اال�ست�شاري الأول بحكم �أنه الأكرث مرو ًرا وتواجدًا معهم.

عقل �أين�شتاين يف ثالجة..
وعيناه يف بنك
مل تكن حياة �ألربت اين�شتاين خالية
من الطرائف واملفارقات ،فقد ت�أخر
يف النطق يف طفولته حتى الثالثة من
عمره ،وكره الذهاب �إىل املدر�سة،
ومل يوا�صل درو�س تعلم العزف
على �آلة الكمان ،ويقال
انه ر�سب يف
در�سالريا�ضيات
الذي �أبدع فيه.
ويف اخلام�سة من
عمره �أعطاه �أبوه
بو�صلة �أدرك
من خاللها �أن
ثمة قوة يف
الف�ضاء تقوم
بالت�أثري على
�إبرة البو�صلة
وتقوم
بتحريكها،
وكان والده
يعمل يف ور�شته لبيع الري�ش امل�ستخدم
يف �صناعة الو�سائد ،ت�ساعده �أمه يف ذلك.
رحلة عبقرية قطعها من �سنوات
الطفولة حتى اكت�شاف نظرية الن�سبية
التي ح�صل بها على جائزة نوبل،
ويف �أواخر �أيامه �أو�صى ب�أن يحرق
جثمانه يف مدينة (ترينتون) يف والية
نيوجر�سي يف الـ 18من �أبريل 1955م
ونرث رماده يف مكان غري معلوم،
ووافق �أن يحظى الطبيب ال�شرعي
توما�س هاريف بت�شريح دماغه الذي
احتفظ به بعد � 7ساعات من وفاته،
وطوال ثالثني عاماً ،ظل دماغه مثار
جدل بالن�سبة للأبحاث العلمية.
درا�سات عديدة �أجنزتها اجلامعات
الأمريكية يف الأعوام ما بني 1980م
و1990م ون�شرت �إحداها يف عام
1999م� ،إذ تعادل عقل هذا العبقري
مع عقول  35رج ًال و 56امر�أة
جمموعة ،ومنطقة العقل امل�ستخدمة
يف احل�ساب الريا�ضي وت�صور حركة

الف�ضاء عنده �أكرب بن�سبة %15
من العقل املتو�سط العادي ،وعند
غالبية الأ�شخا�ص يعرب خط فارق
هذا اجلزء من الدماغ ولكن ال يوجد
ذلك يف عقله ،وهذا ما يجعل عملية
التوا�صل �أكرث �سرعة ،وما
يزال م�ست�شفى برن�ستون يف
نيوجر�سي يحتفظ بدماغه فيما
يحتفظ بنك نيويورك بعينيه.
وهذا اخلرب الذي ن�شرته
جملة (كورييه
انرتنا�سيونال)
الفرن�سية
م�ؤخر ًا على
�أنها �إحدى
عجائب العامل
وغرائبها
يعيدنا �إىل
طرح ال�س�ؤال
ال�ساذج :هل
ل�صغر الدماغ عالقة بالغباء،
ول�ضخامته عالقة بالعبقرية؟ الأبحاث
العلمية ت�ؤكد �أن وزن دماغ اين�شتاين
ي�صل �إىل  1230غراماً يف حني �أن الوزن
العادي للدماغ للنا�س العاديني 1400
غرام �أي �أن دماغ اين�شتاين �أقل وزناً
من الوزن العادي ،وهذا ما يدح�ض
حمتوى ال�س�ؤال ال�سابق .وت�ؤكد
جميع النظريات �أن �أكرب عقل ظهر يف
القرن الع�شرين هو عقل اين�شتاين يف
علوم الريا�ضيات والفيزياء الكونية..
وما زال العامل يحتفظ مبقولة هذا
العبقري« :ال�شيئان اللذان لي�س لهما
حدود ،الكون وغباء الإن�سان ،مع �أنني
ل�ست مت�أكد ًا بخ�صو�ص الكون» .وهذا
ما ي�أتي يف �سياق قول بيكا�سو عندما
ذكي»؟ ف�أجابهم:
�س�ألوه «ملاذا �أنت ّ
«�إنني ل�ست ذكياً ،بل ان املحيطني
بي �أغبياء».

الب�شا�شة وطالقة الوجه �أمام الآخرين نافذة املرء �إىل اجتذاب الآخرين واكت�ساب ودهم ،وقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنكم لن
ت�سعوا النا�س ب�أموالكم فلي�سعهم منكم ب�سط الوجه وح�سن اخللق" ،وحثتنا ال�سنة النبوية الكرمية على ب�سط الوجه والتب�سم
يف القول الكرمي" :تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة" ..وعذوبة املفردة ولني القول ولطفه مفتاح قلوب النا�س �إىل قلبك وحبك ،كما
�أن التوا�ضع �سنام الأخالق ،ومن توا�ضع هلل رفعه ،ومن توا�ضع للنا�س نال �إجاللهم و�إكرامهم و�إعزازهم.

منــــــال

�أبو حممد

قراءات ومتابعات
من كرث لغطه كرث �سقطه

«كفى باملرء كذبـًا �أن يحدث بكل ما �سمع» (حديث �صحيح رواه م�سلم)
رحب به ،وقد ي�صغي �إليه �شخ�ص ما على
كرثة الكالم �صفة ُّ
ميجها النا�س ويت�ضايقون منها �إىل ح ٍّد بعيد ،وكثري الكالم غري ُم َّ
م�ض�ض ،جماملة �أو رغبة يف عدم �إحراجه ..ف�إن كنت كثري الكالم فاعلم �أنها �صفة مذمومة ،ولن ي�صدق �أحد كل ما تقول؛ لأنك
عُ ر�ضة لل�سقطات والفلتات ،فمن كرث لغطه كرث �سقطه ،وقد قيل خري الكالم ما قل ودل ،فكن م�ستمعًا �أكرث منك متكلما ..و�إال و�سعك
الت�صنيف �ضمن قائمة املهرجني ،فاحفظ ل�سانك تتجنب الزلل ،وتوخى قلة الكالم تكن �أكرث �صد ًقا ويحبك الآخرون.

الب�شر قبل احلجر

لوقف نزيف هجرة العقول العربية علينا االهتمام بالب�شر قبل احلجر ،وا�ستبدال �إن�شاء املجمعات التجارية وناطحات ال�سحاب
واملباين الأ�سمنتية ب�إن�شاء جامعات الفكر واملعرفة مثل جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية (فواز العلمي ـ جريدة الوطن).
التنمية الب�شرية هي مفتاح التقدم ،وهي الطريق �إىل املناف�سة والريادة ،و�أي �أمه ت�ضع تعليم �أبنائها على ر�أ�س �أولوياتها،
وحتر�ص على ترقية طاقاتهم الذهنية والعلمية والإبداعية؛ ف�إنها �ستكون قادرة املناف�سة ،و�ستظل منتجة للعلوم وال�صناعة
والتقنية ،وما النه�ضة والنمو احل�ضاري �إال انعكا�س ملدى تقدم الإن�سان وقدرته على امل�شاركة يف عملية البناء والتطور..
واالهتمام باملوارد الب�شرية وبو�سائل تنميتها يع ُّد هد ًفا �أ�سا�سيًّا لقيادة اململكة العربية ال�سعودية ،ولذلك ق َّل �أن يهجر الوطن
�أبنا�ؤه كما يحدث بالن�سبة لبع�ض البلدان.

بني العارف واجلاهل

الذين يعرفون القليل يتحدثون كثري ًا ،والذين يعرفون الكثري ال يتحدثون �إال قلي ًال (رو�سو)
�أل�سن ُة اجلهلة ال تعرف ال�صمت ،وهم مغرمون بالرثثرة توهمًا منهم ب�أنها و�سيلة لإثبات الذات ،ي�صورون �أنف�سهم على �أنهم
مثقفون وعلماء ،وتراهم يهرفون مبا ال يعلمون ُبغية �إقناع الآخرين مبلكاتهم ،ولأنهم جاهلون؛ ف�إن �إثبات هذه الفر�ضية يدفعهم
�إىل نرث كثري من املفردات� ..أما العارف فيدرك قدر نف�سه ،ويعرف �أنه كلما تع َّلم ازداد جه ًال ،ولذا فهو يتكلم وفق مقت�ضيات
احلديث وال يخرج عن م�ضمونه ،وميلك قدره على تقدمي املعلومة يف �أق ِّل عدد من املفردات ،ذلك �أن خري الكالم ما ق َّل ودل...
و�شتان ما بني االثنني.

�أثمن ما يف العامل هو احلد�س �أو الفكرة الالمعة (�أين�شتاين)

الفكرة الالمعة وم�ضة ت�ضيء الطريق �إىل الإبداع ،واحلد�س ما هو �إال قناة املبدع �إىل �أفكار نافعة ميكن �أن تتحول �إىل منتج
يفيد الب�شرية ،وال تلمع الأفكار �إال يف �أذهان الذين يعي�شون للعلم ،املهمومون بالبحث واالطالع بح ًثا عن املعلومة التي حتيلها
التجارب �إىل واقع ...وقد خ َّلد التاريخ علماء ومبدعني �أثروا احلياة الإن�سانية بنتاج وثمرات �أفكارهم و�إبداعاتهم ..ولكن �أ َّنى
خلاملي الأذهان امل�شاركة يف �صناعة احلياة.

اب�سط وجهك للنا�س تك�سب ودهم ,و�ألن لهم الكالم يحبوك ،وتوا�ضع لهم يجلوك (عائ�ض القرين)

حملت الإح�صائيات املعلنة عن
االحتياج الوطني ملمار�سي مهنة
التمري�ض �أرقام ًا خميفة �أ�شارت
جميعها �إىل ندرة العن�صر الوطني يف
هذه املهنة النبيلة؛ مما يجعل احلاجة
قائمة جللب ممر�ضني وممر�ضات من
دول �شقيقة و�صديقة ،و�ساعدت بع�ض
العادات والتقاليد البالية ـ التي بنيت
على مفاهيم خاطئة جتاه هذه املهنة
الإن�سانية بامتياز ـ على �إحجام �أبناء
وبنات الوطن عن االنخراط يف �صفوف
مالئكة الرحمة.
ولعل �إطاللة �سريعة وخاطفة على
التاريخ العربي املليء بالفتوحات التي
ال تتحقق �إال بعد خو�ض العديد من
املعارك؛ ُتربز لنا �أن مثل هذه املواجهات
ي�سقط فيها عادة كثري من اجلرحى؛ لذا
ف�إن ال�صحابيات ـ ر�ضوان اهلل عليهن ـ
قد قمن بدور التمري�ض بكل ماحتمله
من م�ضامني �سامية عربية و�إ�سالمية،
ت�شرفت املر�أة العربية امل�سلمة بحمل
لوائها و�أثبتت فيها جدارة وتفو ًقا .ولعل
مثل هذا املعنى ال�صحيح وال�سليم �أخذ
طريقه م�ؤخر ًا �إىل الكثري من الأ�سر،
فبد�أنا ن�شهد توجهاً كبري ًا لدى ال�شاب
وال�شابات ال�سعوديني وال�سعوديات
لالنخراط يف جمال التمري�ض ،قابله
تو�سع يف الكليات ويف �أعداد املقبولني
واملقبوالت يف كل كلية ،وهذا يبعث روح
الأمل الوطني لدينا ب�أن نرى ت�ضميد
جراح �أبنائنا ب�أيدي �إخوانهم و�أخواتهم
بعزم وجدارة و�إخال�ص معزز ب�صدق
االنتماء ،وتتحقق بذلك �إ�ضافة نوعية
ت�سهم يف فتح �آفاق �أكرب يف هذه احللقة
الهامة من املنظومة ال�صحية.

من بليغ الكلم
•الواثقون من �أنف�سهم ناد ًرا ما
ي�شعرون ب�أنهم جمربون على
الكالم.
•العاجز ُي�س ِّمي اال�ست�سالم توك ًال،
وق�صر الهمة قناعة.
•�إخفاء العلم هلكة ،و�إخفاء
العمل جناة.
•�أ�شد ما يف الك�سل �أنه يجعل العمل
الواحد ك�أنه �أعما ً
ال كثرية.
• �إذا �أقبلت الدنيا على �أحد
�أعارته حما�سن غريه ,و�إذا �أدبرت
عنه �سلبته حما�سن نف�سه.
•�أف�ضل طريقة للتغلب على
ال�صعاب اقتحامها.
• من خال بالعلم مل توح�شه
خلوة ،ومن �أن�س بالكتب مل
تفته �سلوة.
•لي�س اجل�سم يحمل النف�س بل
النف�س حتمل اجل�سم.
•نعم الأر�ض نف�سك �إن بذرت
فيها اخلريات.
عمرو ال�شربيني
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الأخي ـ ـ ــرة

الإقامات حمل ًّيا

يبد�أ مع مطلع العام القادم مب�شيئة اهلل
تطبيق نظام منح الإقامات حمليًّا من خالل
ق�سم العالقات احلكومية باحلر�س الوطني
بالتن�سيق مع جوازات الريا�ض متامًا
كما هو احلال الآن بالن�سبة للإجراءات
املتعلقة بت�أ�شريات اخلروج والعودة
التي ت�ستكمل �آليًا عرب الق�سم الذي
يرتبط بدوره �إلكرتونيًا بنظام وزارة
الداخلية(مقيم)� .صرح بذلك لـ (نب�ض
اجلامعة) الأ�ستاذ حممد امل�ضحي مدير
ق�سم العالقات احلكومية وقال� :إن هذه
اخلطوة املتقدمة ت�أتي يف �إطار �سعي
الق�سم الدائم �إىل تطوير خدماته ،وكذلك
�ضمن خطته امل�ستقبلية الرامية �إىل احلد
من مراجعة الدوائر احلكومية يف �إجناز
�أغلب املعامالت عرب النظام الآيل ،مو�ضحا
�أنها ت�شمل اخلدمات الفردية التي ُتعنى
ب�ش�ؤون العمالة اخلا�صة ملن�سوبي ال�ش�ؤون
ال�صحية من ِّبهًا الراغبني يف اال�ستفادة
من خدمات العمالة املنزلية �إىل التن�سيق
مع الق�سم.

األحد  13ذو القعدة  1430هـ املوافق  1نوفمبر  2009م

�إجنازات ال�ش�ؤون ال�صحية جزء من �إ�سرتاتيجية �شاملة
ا�صدرت الإدارة العامة للمعلومات والإح�صاء
التقرير ال�سنوي لإجنازات احلر�س الوطني
للعام ( 1429 – 1428هـ ) ،حيث ي�أتي �إ�صدار
هذا التقرير تنفيذ ًا للأمر ال�سامي الكرمي رقم
/7ب 9720/وتاريخ 1415/06/28هـ ،وقد
جرى �إعداده وفق منهجية اعتمدت الو�ضوح
يف ا�ستعرا�ض الأهداف املخطط لها ومتطلبات
حتقيقها ون�سبة املنجز من املتطلبات املخطط
لإجنازها يف كافة جهات وقطاعات احلر�س الوطني.
و�ضمن تقرير الإجنازات تقرير ًا عن قطاع ال�ش�ؤون ال�صحية ملا
حتقق من �أهداف رئي�سة وفرعية يف هذا القطاع �شملت :تقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية والتخ�ص�صية
ملن�سوبي احلر�س الوطني وعوائلهم ،دعم ميادين البحث
العلمي الطبي ،امل�شاركة يف تطوير اال�ستثمار يف ال�صناعة
ال�صحية ،امل�شاركة يف تقدمي اخلدمات الطبية �أثناء مو�سم
احلج.
وت�ضمنت �أهم املنجزات خالل العام املعني:
 .تنفيذ اخلطة التطويرية ملراكز الرعاية ال�صحية الأولية.
 .البدء ب�إن�شاء و�إ�ستكمال العديد من امل�شاريع يف خمتلف
املناطق ت�شتمل علي عيادات و�أق�سام و�أجنحة يف تخ�ص�صات
دقيقة كجراحة القلب ،والكلى ،والأورام و �أورام الأطفال ،
وزراعة النخاع ،واحلروق ،والإ�صابات.

 .تطوير الكفاءات وقدرات الطاقم الطبي عن
طريق التدريب.
 .تنفيذ برنامج الإبتعاث للدرا�سات العليا
والتخ�ص�صية.
 .تطوير اخلدمات الإدارية امل�ساندة وتفعيل
�إ�ستخدام تقنية املعلومات.
 .ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية املميزة لتلبية
احلاجات الت�شغيلية لل�ش�ؤون ال�صحية.
 .حتديث خطة الإ�ستجابة للطوارئ اخلا�صة بالطب الع�سكري
امليداين.
 .ت�شجيع ودعم الإجنازات الطبية عن طريق زيادة متويلها
و�إيجاد جائزة للبحث العلمي ،و�إجناز عدد من الإجنازات
الطبية يف تخ�ص�صات خمتلفة.
 .تطوير م�شروع معاجلة النفايات الطبية.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ عبد املح�سن احلماد الع�شري
املدير التنفيذي للمراجعة الداخلية ِّ
مو�ضحً ا �أن هذه الإجنازات
تع ُّد جزءًا من ا�سرتاتيجية �شاملة لتحقيق توجيهات وطموحات
القيادة العليا بتوفري رعاية �صحية متطورة تتفق مع ر�سالة
اململكة الإن�سانية وتواكب الإحتياجات امل�ستقبلية.
جدير بالذكر �أن الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط تقوم حالياً
ب�إ�ستكمال عر�ض م�شاريع اخلطة اخلم�سية لل�ش�ؤون ال�صحية
املنبثقة من اخلطة الإ�سرتاتيجية للع�شرين �سنة القادمة.

اجلامعـة تعر�ض جتربتها يف ت�أ�سي�س املناهج ب�أندون�سيا

عر�ضت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية جتربتها وخربتها يف ت�أ�سي�س املناهج التعليمية والطبية يف
امل�ؤمتر الدويل اخلام�س جلمعية التعليم الآ�سيوية الذي عقد يف رحاب جامعة باندان جريان مبدينة باندونغ ب�أندوني�سيا
خالل الفرتة من � 15إىل  18من �شهر �شوال املن�صرم 1430هـ (املوافق من  4ـ � 7أكتوبر 2009م) مب�شاركة �أ�ساتذة
وخرباء من دول كندا و�أ�سرتاليا والواليات املتحدة الأمريكية وعدد من الدول املتقدمة الأخرى.
وم َّثل اجلامعة يف هذا امل�ؤمتر الدكتور �إبراهيم العلوان العميد امل�شارك لل�ش�ؤون الأكادميية بكلية الطب متناو ًال
جتربة اجلامعة يف ارتباط مناهجها بالتجربة املطبقة يف جامعتي �سيدين وما�سرتخت فيما يتعلق بتدريب الأكادمييني
وكذلك تعاون كلية الطب مع جلنة علمية مرموقة بالن�سبة لالمتحانات .وحظيت جتربة اجلامعة با�ستح�سان كثري من
امل�شاركني مما دفع �إحدى اجلامعات �إىل تقدمي اقرتاح لتكون كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية م�ست�شا ًرا لها .هذا وقد �ضمت قائمة املتحدثني يف امل�ؤمتر :الأ�ستاذ الدكتور غريغ تان من �أ�سرتاليا ،الأ�ستاذ
تعر�ض مدينة امللك عبد العزيز الطبية الدكتور غري�س تانغ من هانكوك ،الدكتور جوردان بيج من كندا ،الدكتور جون نور�سيني والدكتورة �آرا تيكياين
بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني والدكتور ديفيد فري هومل من �أمريكا.

العناية املركزة
يف م�ؤمتر عاملي

خربتها يف جمال العناية املركزة يف معر�ض
عاملي ت�ست�ضيفه مدينة تورنتو الكندية
مطلع هذا ال�شهر بح�ضور وم�شاركة
ممثلني للعديد من الدول ذات التجارب
املتقدمة واملتطورة يف هذا املجال ،وذلك
بجانب االطالع على التجارب العاملية
الأخرى.
وميثل املدينة يف هذا امل�ؤمتر �أطباء ق�سم
العناية املركزة حيث يعر�ضون خربة
الق�سم يف هذا املجال ويطلعون على
جتارب العامل املتقدم والإفادة منها
يف تطوير اخلدمات الطبية التي تقدمها
مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س
الوطني التي حتر�ص دائمًا على مواكبة
�أعلى امل�ستويات العاملية من خالل توفري
�أحدث ما تو�صل �إليه العلم من و�سائل
وتقنيات لهذه الغاية.

�أول برنامج بكالوريو�س خلدمات الطوارئ والإ�سعاف
بد�أت مع بداية الف�صل احلايل 1430هـ
الدرا�سة يف �أول برنامج خلدمات الطوارئ
والإ�سعاف على م�ستوى البكالوريو�س بكلية
العلوم الطبية التطبيقية لتدريب الطالب
عمليًّا يف هذا التخ�ص�ص ليتخرجوا م�سعفني
تتنوع طبيعة عملهم بتنوع تدريبهم ،فقد
يعملون يف فرق التدخل ال�سريع التابعة للهالل
الأحمر ال�سعودي �أو املنظمات ال�شبيهة يف
القطاعات املختلفة وكذلك يف امل�ست�شفيات
املركزية ب�أق�سام الطوارئ ملبا�شرة الإ�صابات
وتغطية املناطق املحيطة بامل�ست�شفي من
خالل نقل امل�صابني �إليها.
وقال الدكتور عبد اهلل العنزي مدير برنامج

الطوارئ � :إن خريجي هذا التخ�ص�ص
�سيعملون � ً
أي�ضا يف نقل امل�صابني من
م�ست�شفى �إىل �آخر ح�سب �أنواع احلاالت
املر�ضية ووفق ما تلقوه من تدريب،

كما ي�شاركون يف تغطية مو�سم احلج
واملهرجانات والأعمال الطارئة الناجتة
عن الكوارث واحلوادث الطبيعية داخل
اململكة وخارجها.

كلمة التحرير
�أه ًال ومرحبـــــــًا

مرحبًا بجميع قرائنا من من�سوبي ومن�سوبات جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية ومدينة امللك عبد العزيز الطبية وفرعيها بالقطاعني الغربي
وال�شرقي مع بداية عام درا�سي جديد ن�أمل �أن يكون حاف ًال بالن�شاط الأكادميي
والإبداع العلمي والبحثي والإجنازات املهنية يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية،
عام ن�ست�أنف معه م�سريتنا ال�صحفية خلدمتكم و�إبراز جهودكم والإعالم عن
�أن�شطتكم يف خمتلف املجاالت ،فما (نب�ض اجلامعة) �إال و�سيلة متثل واجهة �إعالمية
للجامعة واملنظومة ال�صحية باحلر�س الوطني ،وحتاول بقدر الإمكان تعريف
خمتلف قطاعات املجتمع مبا متور به هذه املنظومة من �إجنازات علمية وطبية
وبحثية يف حماولة لتوطيد العالقات والتعاون بني الطرفني وحتقي ًقا لل�شراكة
واال�ستفادة املتبادلة بينهما ،خدمة لهذا الوطن الغايل الذي ي�سعى جميع قادته
ـ حفظهم اهلل ـ �إىل تي�سري كل ما يخدم املواطن علميًا و�صحيًا وثقافيًا ويحقق له
�أكرب قدر من الرفاهية ..فتنمية املواطن ال�سعودي واالرتفاع بقدراته وطاقاته
تمُ ثل ذروة االهتمام يف فكر والة �أمرنا ،ويحظى بالأولوية الكاملة يف خطط الدولة
وبراجمها الطموحة.
والآن بعد �أن �أكملت ال�صحيفة عامها الأول وتع َّرف القراء عليها؛ نتطلع �إىل
م�شاركة فاعلة من جميع املن�سوبني واملن�سوبات،و�سيجد �إنتاجهم كل االحرتام
والتقدير ،ونرجو �أن يتفاعل اجلميع معها ...فكل ذلك ـ وال �شك ـ ي�صب يف م�صلحة
هذه املنظومة ال�صحية العمالقة ...ون�شكر كل من تعاون معنا ودعمنا يف بداياتنا
من �إدارات و�أق�سام و ُك َّتاب ...ف�أه ًال ومرحبًا بكم ومب�ساهماتكم يف عددنا الثاين من
م�شوارنا للعام الثاين ،وكل عام و�أنتم بخري.

التحرير

انطالق دوري القدم وبرنامج
حديث لت�سهيل معامالت الطالب
تنطلق يف يوم الإثنني ال�سابع من �شهر
ذي القعدة احلايل 1430هـ (املوافق 26
�أكتوبر 2009م) مناف�سات دوري كرة
القدم لهذا العام بني فرق كليات اجلامعة
الذي ينظمه الن�شاط الريا�ضي بعمادة
�ش�ؤون الطالب ،ويف هذا اخل�صو�ص فقد
ا�ستكملت العمادة كل الرتتيبات الالزمة
املتعلقة بذلك والتي ت�شمل حجز املالعب
وحتديد الفرق و�أ�سمائها وو�ضع اللم�سات
النهائية لبداية املباريات.
ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ
نبيل �سامل مدير �ش�ؤون الطالب وقال �إن
اجلامعة يف �إطار �سعيها لتعميق �أوا�صر
التوا�صل بني طالبها وتنمية مهاراتهم
الإبداعية ف�إنها حتر�ص على ترقية ودعم
الأن�شطة غري ال�صفية.
و�أ�ضاف :تقوم �إدارة �ش�ؤون الطالب
بو�ضع خطة للن�شاط الريا�ضي وتنفيذها
بدقة ،وت�ضمن ذلك التعاقد على مالعب
ريا�ضية لكرة القدم ميكن �أن ت�ستوعب
فعاليات ون�شاطات �أخرى م�ستقبالً وت�ؤهل
طالبنا �إىل امل�شاركة يف البطوالت التي
جتري على م�ستوى جامعات اململكة �أو

اخلليج منوهً ا �إىل �أن ريا�ضة كرة القدم
باجلامعة يتوىل الإ�شراف عليها مدربون
حمرتفون يف �أندية ريا�ضية كبرية.
من جهة �أخرى فقد �شهد مطلع هذا ال�شهر
انطالق �أحدث اخلدمات املتعلقة بت�سهيل
معامالت واحتياجات الطالب اخلا�صة
من خالل موقع اجلامعة الإلكرتوين مبا
ميكنهم من طلب خدمات عديدة ترتبط
بدرا�ستهم وذلك دون حاجة �إىل مراجعة
املوظفني ال�سيما و�أن �إدارة �ش�ؤون الطالب
تتعامل مع طلباتهم والرد عليها ب�صورة
فورية علمًا ب�أن املوقع انطلق مب�ساعدة
ق�سم احلا�سب بكلية الطب ،وقد عقدت
دورة لعدد من املوظفني �أهلتهم للتعامل
مع هذا النظام.
مطابع ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني

