
اجلامعة يف موؤمتر اجلودة يف التعليم العايل

د�رت جميعها حول �أربعة حماور �أ�سا�سية 

هي: �أنظمة �جلودة �لد�خلية مبوؤ�س�سات 

�لتعليم فوق �لثانوي,تو�سيف �لرب�مج 

�ساركت جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز 

للعلوم �ل�سحية يف �ملوؤمتر �لثاين للجودة 

يف �لتعليم �لعايل �لذي نظمته �لهيئة 

�لوطنية للتقومي و�لعتماد �لأكادميي 

حتت رعاية معايل �لدكتور خالد بن حممد 

�لعنقري وزير �لتعليم �لعايل نيابة عن 

خادم �حلرمني �ل�سريفني حفظه �هلل خالل 

�ملدة من 6 ـ 8 ذو �لقعدة 1430هـ )�ملو�فق 

25 ـ 2009/10/27م(, وذلك بقاعة �مللك 

في�سل للموؤمتر�ت بفندق �لإنرتكونتننتال 

بالعا�سمة �لريا�ض.

وعقد �ملوؤمتر بعنو�ن: )�أنظمة �جلودة 

�لد�خلية مبوؤ�س�سات �لتعليم فوق 

�ملتو�سط: �لو�قع و�لتطلعات(, وناق�ض 

�مل�ساركون فيه عدد� من �ملو�سوعات 

وخبري �لتقومي و�لإ�سر�ف �لإكلينيكي.  

و�أكد �أن هذه �لندوة تعدُّ �إحدى �أهم 

�لفعاليات �لهادفة �إىل تعزيز مهار�ت 

�أع�ساء هيئة �لتدري�ض �لأكادميية 

و�لإكلينيكية.            

      تتمة �ض 3

�ل�سنو�ت �لأخرية تو�سعاً يف �إن�ساء �جلامعات, و�بتعاث 

�لآلف من �لطالب �إىل �خلارج.  كما يهدف �إىل حتقيق 

وعي معريف كامل بق�سايا �لتعليم �لعايل وموؤ�س�ساته على 

�مل�ستوى �لعاملي, وذلك مبا ي�سهم يف مو�كبة �لتطور�ت 

�ملت�سارعة �لتي ي�سهدها هذ� �لن�ساط �حليوي �ملهم, و�إىل 

�إتاحة �لفر�سة للمجتمع مبختلف موؤ�س�ساته و�أفر�ده 

للتعرف على �لتجارب �لدولية �لر�ئدة, وفتح قناة 

ت�سارك جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم 

�ل�سحية يف �ملعر�ض �لدويل للتعليم �لعايل �لذي تنظمه 

وز�رة �لتعليم �لعايل حتت رعاية خادم �حلرمني 

�ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز خالل �ملدة من 11 

�إىل 14 من �سهر �سفر �ملقبل 1431هـ )�ملو�فق 29-26 

يناير 2010م( مب�ساركة موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �لعاملية 

و�ملنظمات �لدولية ذ�ت �لعالقة �إىل جانب �جلامعات 

�ل�سعودية و�ملعاهد �لعليا وهيئات �جلودة و�لقيا�ض 

و�لتقومي و�لعتماد �لأكادميي و�لتعليم �لإلكرتوين 

و�لتعليم عن بعد, ومر�كز �لأبحاث و�لدر��سات, وذلك 

مبركز معار�ض �لريا�ض. ويت�سمن برنامج �ملعر�ض 

�لعديد من �لفعاليات �لتي �ست�ساحب �ملعر�ض من 

بينها ملتقى �ملبتعثني, وملتقى �مللحقني �لثقافيني, 

بالإ�سافة �إىل عدد من حلقات �لنقا�ض و�ملحا�سر�ت 

و�لدور�ت �لتدريبية وور�ض �لعمل. وقال �لأ�ستاذ 

�لدكتور علي بن �سليمان �لتويجري عميد �سوؤون 

�لقبول و�لت�سجيل لـ )نب�ض �جلامعة(: لقد وجهت 

�إد�رة �جلامعة برت�سيح عدد من �لطلبة و�لطالبات 

للم�ساركة يف �لتح�سري لأعمال �ملعر�ض وبرناجمه 

�لعلمي. ويهدف �ملعر�ض �إىل توحيد جهود موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �ل�سعودي يف �ل�ستفادة من �لتجارب 

�لدولية, وحتقيق �لتعاون �مل�سرتك مع �جلامعات 

و�ملعاهد �لعاملية يف فرتة �سهدت فيها �ململكة خالل 

ت�سارك �جلامعة يف �لجتماع �لثامن ع�سر لروؤ�ساء ومديري �جلامعات وموؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل بدول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لذي ت�ست�سيفه كليات 

�لعلوم �لتطبيقية بوز�رة �لتعليم �لعايل ب�سلطنة عمان يف يومي �لثالثاء و�لأربعاء 

8 و 9 ذو �لقعدة 1430هـ )�ملو�فق 27, 28 �أكتوبر 2009م(. وي�سارك يف �لجتماع 

�لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد �هلل �لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية 

و�لأ�ستاذ �لدكتور ر��سد بن �سليمان �لر��سد وكيل �جلامعة للدر��سات �لعليا. وي�سبق 

لقاء روؤ�ساء ومديري �جلامعات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �جتماع �آخر حت�سريي 

لوكالء �جلامعات �ملعنية يومي �لأحد و�لإثنني )6, 7 ذو �لقعدة 1430هـ( 27 و 

28 �أكتوبر 2009م.

وتت�سمن �أهم �ملو�سوعات �ملدرجة يف جدول �أعمال �لجتماع ت�سريع �لأد�ء يف م�سرية 

�لعمل �مل�سرتك, �ل�سوق �خلليجية �مل�سرتكة, درء �لتاأثري �ل�سلبي لبع�ض و�سائل 

�لإعالم على �لن�ضء, حث �جلامعات �لوطنية على ��ستحد�ث بر�مج �أكادميية يف 

جمال �لطاقة �لنووية مع توجيه ببع�ض �لبعثات �لدر��سية للتخ�س�ض يف هذ� �ملجال, 

ت�سجيع �حلر�ك �لتعليمي بني موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بدول �ملجل�ض.
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و�أبوة وحنان  �إن�سانية 

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

اجلامعات ال�سعودية يف معر�ض التعليم العايل

يرعى �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري متعب بن عبد �هلل بن 

عبد �لعزيز نائب رئي�ض �حلر�ض 

�لوطني لل�سوؤون �لتنفيذية 

�ملوؤمتر �لعاملي �لأول للخدمات 

�لطبية �لإ�سعافية, طب �لكو�رث, 

طب �حل�سود, �أين نقف؟ و�إىل 

�أين �سنذهب!, �لذي يعقد 

يف رحاب مدينة �مللك عبد 

�لعزيز �لطبية باحلر�ض �لوطني 

حا�سرة �لقطاع �لغربي جدة 

يف �لأيام 14, 15, 16 من �سهر 

ذي �لقعدة �جلاري 1430هـ 

)�ملو�فق من 2 – 3 – 4 نوفمرب 

2009م( وذلك بفنــدق جــــدة 

و�ســــــــنت., �سيعقد مب�ساركة متخ�س�سني وخرب�ء يف جمال طب �لطو�رئ 

من د�خل �ململكة وخارجها.

وت�سمل قائمة �ملو�سوعات �لتي �ستناق�ض �سمن فعاليـــــات �ملوؤمتر �ختريت 

بدقة متناهية يف جمال طب �لطو�رئ ويتناولون كيفية �لتعامل مع �لكو�رث 

و�لتجمعات خا�سة خالل مو�سم �حلج وما قد يرتتـــب عليهـا مــــــن خطــــط 

ومعاجلات                                                                                         تتمة �ض 3

برعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري متعب بن عبد اهلل

املوؤمتر العاملي للخدمات الطبية 

الإ�سعافية ال�سهر املقبل

رعى معايل �لدكتور بندر بن عبد 

�ملح�سن �لقناوي �ملدير �لعام �لتنفيذي 

لل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

ومدير جامعة �مللـك �سعود بن عبد 

�لعزيز للعلوم �ل�سحية  يــوم �لإثنــني 

23 �ســــــو�ل 1430هـ )12 �أكتوبر 

2009م( فعاليات �فتتاح برنامج 

�أ�سا�سيات طب �حلالت �حلرجة 

لالأطفال )PFCCS( �لذي ي�ستهدف 

�سقل مهار�ت �لكادر �لطبي على 

م�ستوى فروع �ل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني و�مل�ست�سفيات 

�لأخرى باململكة, وذلك بح�سور 

�لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد �هلل 

�لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون 

�سارك متحدثون عامليون من ذوي 

�ل�سهرة و�لكفاءة و�خلربة �لعالية 

يف جمال �لتعليم �لطبي يف ندوة: 

»�لجتاهات �لإبد�عية يف �لتعليم 

�لطبي �حلديث« �لذي نظمتها كلية 

�لطب يوم �ل�سبت �ملا�سي �خلام�ض من 

ذي �لقعدة 1430 �ملو�فق 24 �أكتوبر 

2009م وبح�سور 130 من �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ض من خمتلف كليات 

�جلامعة و�ل�ست�ساريني �لعاملني يف 

�ملدن �لطبية باحلر�ض �لوطني.. 

  �سرح بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ 

�لدكتور يو�سف بن عبد �هلل �لعي�سى 

عميد كلية �لطب ووكيل �جلامعة 

لل�سوؤون �لتعليمية, مو�سًحا �أن قائمة 

�مل�ساركني و�ملتحدثني �لدوليني �سمت 

برنامج لأ�سا�سيات طب احلالت احلرجة للأطفال

مديرو اجلامعات اخلليجية 

يلتقون مب�سقط

الجتاهات الإبداعية يف التعليم الطبي بالطب

نيابة عن معايل �ملدير �لعام �لتنفيذي 

لل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

ومدير جامعة �مللك �سعود بن عبد 

�لعزيز للعلوم �ل�سحية �فتتح �لأ�ستاذ 

�لدكتور  ر��سد بن �سليمان �لر��سد وكيل 

�جلامعة للدر��سات �لعليا فعاليات 

�ملوؤمتر �لعاملي �لثاين لأور�م �لثدي 

�لذي نظمه مركز �لأمرية نورة لالأور�م 

بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

بالقطاع �لغربي بالتعاون مع جامعات 

�أمريكية و�أملانية.

                                       طالع �ض 4

 د. الرا�شد

يفتتح موؤمتر 

اأورام الثدي

تو��سل �إيجابية بني �جلهات �لتعليمية يف �ململكة وموؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل يف �لعامل �أجمع.وميثل �ملعر�ض ��ستجابة 

للرغبة �مللحة يف عقد بر�مج تو�أمة و�سر�كة حقيقية مع 

�جلامعات �ملميزة عاملياً ملو��سلة تطوير �لتعليم �لعايل يف 

�ململكة, ونقل �خلرب�ت و�لرب�مج �ملميزة �إليها, وتفعيل 

بر�مج �لبتعاث مبا يف ذلك متكني �أبناء �ململكة من �ختيار 

�لوجهة �ل�سحيحة و�ملنا�سبة لهم يف �لتعليم.

جمموعة من �أف�سل �خلرب�ت على 

�مل�ستوى �لدويل يف هذ� �ملجال منهم: 

�لربوفي�سور هانك �سميدث موؤ�س�ض 

�لتعليم �لطبي �ملبني على حل �مل�سكالت 

يف هولند� و�أحد �أف�سل �خلرب�ء 

�لعامليني يف هذ� �ملجال و�حلائز 

على جائزة نوبل يف �لتعليم �لطبي 

و�لدكتورة �سيلفيا ماميدى خبرية 

�لتعليم �لطبي من جامعة روترد�م, 

و�لربوفي�سور هانك مولني من جامعة 

ما�سرتخت يف هولند� و�أحد رو�د هذ� 

�ملنهج �لتعليمي, و�لربوفي�سور كالرك 

هزلت من جامعة �دمنتون بكند� 

وموؤ�س�ض �لحتاد �لعاملي للتقومي يف 

�لتعليم �لطبي, و�لربوفي�سور كو�سيو 

نري من جامعة نيوكا�سل باأ�سرت�ليا 

�لعلمية و�ملقرر�ت, موؤ�سر�ت �لأد�ء 

�لرئي�سة و�ملقايي�ض �ملرجعية, جتارب 

حملية وعاملية يف جمال تاأ�سي�ض �أنظمة 

�جلودة �لد�خلية, و�لتحديات �لتي 

تو�جه �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف بناء 

�أنظمة �جلودة �لد�خلية.

وهدف �ملوؤمتر �إىل تقوية �أو��سر 

�لتو��سل �لعلمي بني خرب�ء �جلودة يف 

�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لدولية 

و�ملخت�سني و�ملهتمني باجلودة من 

�مل�سوؤولني و�لباحثني و�أع�ساء هيئة 

�لتدري�ض يف �جلامعات وموؤ�س�سات 

�لتعليم فوق �لثانوي باململكة من �أجل 

زيادة �لوعي بق�سايا �جلودة و�لأنظمة 

�لعالية و�ملتنوعة...      تتمة �ض 3

�لتعليمية وعميد كلية �لطب و�لأ�ستاذ 

�لدكتور ر��سد �لر��سد وكيل �جلامعة 

للدر��سات �لعليا وعدد من مديري 

�لإد�ر�ت و�لأق�سام. وبد�أت وقائع 

�لفتتاح بتالوة كرمية من �آيات �لذكر 

�حلكيم ثم كلمة ترحيبية ملعايل �لدكتور 

بندر �لقناوي.

�سرحت بذلك لـ )نب�ض �جلامعة( 

�لدكتورة هالة �لعامل رئي�سة ق�سم 

�لعناية �ملركزة لالأطفال و��ست�سارية 

�لعناية �ملركزة لالأطفال, وقالت: �إن 

هذ� �لربنامج تبنى فكرته ودعمه معايل 

�لدكتور �لقناوي وهو تابع للجمعية 

�لأمريكية لطب �لعناية �حلرجة.

و��ست�ساف �لربنامــــج عـــــدد� مـن 

�لكفاء�ت و�خلرب�ت �لعاملية و�ملحلية 

�ملتخ�س�سة يف هذ� جمال طب �حلالت 

�حلرجة.                        طالع �ض 4
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ا�ستمرار ا�ستقبال طلبات الرت�سيح 

جلائزة الأبحاث ال�سنوية 

يو��سل مركز �مللك عبد �هلل �لعاملي 

لالأبحاث �لطبية وجلنة جائزة �لبحث 

�لعلمي ��ستقبال طلبات �لرت�سيح  جلائزة 

�لأبحاث �ل�سنوية �لثانية حتى �لثالثاء 

�لثامن من �سهر �أكتوبر �ملا�سي وذلك 

بالن�سبة جلميع من�سوبي �ل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني. وكان �لرت�سيح لإحدى 

�لفئات �لتالية:

•جائزة �لباحثني �ملتقدمني )�لذين  	
�أم�سو� �أكرث من 15 عاماً يف �لبحث 

و�لن�ساطات �لعلمية �ملختلفة(.

•جائزة جميع �لباحثني )�لذين ل تنطبق عليهم �سو�بط �جلائزة �لأوىل من حيث  	
�خلربة �لبحثية و�لإ�سر�فية(.

• عاما( جائزة �لباحثني �ملبتدئني )�لذين تقل �أعمارهم عن 35	

وتطلب �لنموذج �لإلكرتوين توثيق �لأن�سطة �لبحثية مثل �لأبحاث �ملن�سورة وكتابات 

�ملوؤمتر�ت وف�سول �لكتاب و�لر�سالت  و�سهاد�ت بر�ءة �لخرت�ع  و�تفاقية منح 

�لأبحاث وغريها من �لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة. للمزيد من �ملعلومات �لتف�سيلية حول 

هذه �جلائزة عليك بزيارة �لتطبيق  1429-28#. علما باأن علميات �لرت�سيح قد 

بد�أت منذ �لثامن من �سهر �سبتمرب 2009م.

دورة العنف �سد الأطفال
تبد�أ يوم غد �لأحد 13 ذو �لقعدة 1430هـ 

)�ملو�فق �لأول من نوفمرب 2009م( 

فعاليات �لدورة �لتدريبية �ملتقدمة �لتي 

يعقدها برنامج �لأمان �ألأ�سري �لوطني 

حول �لعنف �سد �لأطفال وت�ستمر ملدة 

ثالثة �أيام, وذلك بالتعاون مع مركز 

�لدر��سات �لعليا.

ويتحدث يف �لدورة متخ�س�سون دوليون 

ومرموقون يف هذ� �ملجال وهم:

�لأ�ستاذ �لدكتور كيم �أوت�ض �أ�ستاذ 

طب �لأطفال �لفخري بجامعة �سيدين 

باأ�سرت�ليا و�لأ�ستاذة �لدكتورة مار�سلينا ميان �ملدير �لطبي لوحدة حماية �لطفل 

مب�ست�سفى بو�سطن �لعام بولية ما�سات�سو�ست�ض �لأمريكية و�لأ�ستاذة بكلية �لطب 

بجامعة هارفارد.

�لأ�ستاذ �لدكتور ر�ندل �لك�ساندر �ملدير �لطبي لوحدة حماية �لطفل و�أ�ستاذ ورئي�ض 

ق�سم حماية �لطفل وطب �لأطفال �جلنائي بجامعة فلوريد� بالوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتور ماجد �لعي�سى مدير �لق�سم �لطبي بربنامج �لأمان 

�لأ�سري, وقال �سي�سارك يف هذه �لدورة �أكرث من )40 ( طبيًبا من ��ست�ساريي طب 

�لأطفال و�لطب �ل�سرعي و��ست�ساريني ميثلون تخ�س�سات �أخرى �إ�سافة �إىل �ملهتمني 

بامل�ستجد�ت يف جمال طب حماية �لطفل من �لعنف و�لإيذ�ء.

و�أو�سح: تت�سمن �أن�سطة �لدورة حما�سر�ت وور�ض عمل تدريبية متنوعة وحلقات 

مناق�سة تتناول مو�سوعات تتعلق بالإيذ�ء �جل�سدي و�جلن�سي و�لنف�سي �لذي يقع 

على �لطفل بالإ�سافة �إىل �لإهمال, وت�ستعر�ض �لدورة يف �لوقت نف�سه �لنتائج �لتي 

تو�سلت �إليها �أحدث �لدر��سات �ملتعلقة باإ�سابات �لر�أ�ض �ملتعمدة على �لأطفال 

ومقاربات حالت �لإيذ�ء �جلن�سي, وت�ساهم كذلك يف �إك�ساب �مل�ساركني �ملهار�ت 

�لالزمة للتعامل مع حالت �إيذ�ء �لأطفال ف�ساًل عن �إر�سادهم �إىل �آليات �لبحث �لعلمي 

يف هذ� �ملجال �حلديث ن�سبيًّا.

�مل�سارك للدر��سات �لعليا و�ل�سوؤون 

�لأكادميية و�لدكتور ع�سام �لبنيان 

من عمادة �لدر��سات �لعليا و�ل�سوؤون 

�لأكادميية و�لدكتورة حنان بلخي نائبة 

�ملدير �لتنفيذي للطب �لوقائي و�لأ�ستاذ 

�مل�ساعد بكلية �لطب و�لدكتور �سعد 

�ملحرج نائب �ملدير �لتنفيذي للخدمات 

�لطبية باملنطقة �لو�سطى.

وت�سمن برنامج �لزيارة جولة على 

�أق�سام مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية 

ثم زيارة لكلية �لطب, و�ختتم �لربنامج 

بحفل غد�ء على �سرف �لوفد بح�سور 

�مل�سوؤولني.

يف �ل�ساعة �لثانية من بعد �لظهر.

و�ســـــا رك يف �لجتمـــــــاع كــل مــــن 

�لأ�ستاذ عبد �هلل بن علي �لعماري 

مدير عام �لت�سغيل بال�سوؤون �ل�سحية 

و�لدكتور ماجد �لتويجري �ملدير 

�لتنفيذي لتقنية �ملعلومات بال�سوؤون 

�ل�سحية وعميد كلية �ل�سحة �لعامة 

و�ملعلوماتية �ل�سحية و�لدكتور 

�إبر�هيم �لعلو�ن �لعميد �مل�سارك لكلية 

�لطب لل�سوؤون �لأكادميية و�سوؤون 

�لطالب و�لدكتور حممد �خلازم �لعميد 

�مل�سارك لكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 

و�لدكتور عبد �لرحمن �لفايز �لعميد 
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وفد تعليمي بولندي يبحث اأطر التعاون 

العلمي مع اجلامعة

على اخل�سم

الطفرة تهز مفهوم الأمان

د. حممد عبد�هلل �خلازم

كان �لنا�ض قدميا يتكافلون �أفر�ًحا 

و�أتر�ًحا. ولكن �لآن عزَّ �ملبادرون �إىل 

�مل�ساعدة عند �لأزمة, �لذ�ت �أ�سحت 

حمور �لهتمام, و�كتنفت �ملجتمع قيم 

مادية على ح�ساب �لقيم �لنبيلة. قدمًيا 

�ساد مفهوم »�جلار قبل �لد�ر«, لكن مع 

حتول �ل�سكن �إىل �سناديق مغلقة مل يعد 

�جلار يرى جاره, ول يلعب �لطفل مع 

�بن جاره. حتى يف �لقرى و�لهجر تتباعد 

�مل�ساكن يف بطون �لأودية و�أطر�ف 

�جلبال فوهن ن�سيج �جلماعة �لعمر�ين 

ثم �لجتماعي... 

مل يقدم �ملفكرون در��سات كافية ل�سرح 

�لظاهرة, رمبا �سغلتهم طفرة �حلجر, 

ووجدو� �أنف�سهم �سمن �سياق �جتماعي 

�أغلق منافذ تفكريهم. �أ�سبح مهند�سو 

�لعمر�ن مبناأى عن �لبعد �لجتماعي, 

�أحالو� مدننا �سناديق م�سورة تفتقد روح 

�حلي �لجتماعية وبعدها �لإن�ساين. كل 

ذلك برروه بحتمية �إفر�ز�ت �لوفرة �ملادية 

حني باغتتنا ومل ن�ستعد لتاأثري�تها. جرفنا 

�لبناء �حلجري دون وعي �جتماعي �أو 

بناء موؤ�س�ساتي يف جو�نبه �لجتماعية 

و�لتنموية... ون�ساأت فجوة حني ُهدم 

�لبناء �لجتماعي �لتقليدي ب�سبب �لوفرة, 

ومل يحل حمله بناء موؤ�س�ساتي �جتماعي 

حديث. هدمنا بناء �حلي و�لقرية, ومل 

نقدم بناًء معرفيًّا �جتماعيًّا موؤ�س�ساتيًّا 

بدياًل.  يف ظل �لطفرة, هل ميكن �لتاأمل 

لردم تلك �لهوة؟ �أم نو��سل بناء �حلجر 

دون حماولة بناء موؤ�س�سات �جتماعية 

حديثة؟ هل ن�سرتجع �لنماذج �لقدمية 

�أم نقدم مناذج بديلة؟  �لفجوة ُت�سعر 

�لبع�ض بعدم �لأمان, لأنه ي�سعر باألَّ 

�أحد ي�سنده عند �حلاجة.. و�ل�سعور 

بذلك من �أخطر مهدد�ت �لنتماء و�لأمن 

معاً.... �أد�م �هلل على بالدنا نعمة �لأمن 

و�لأمان د�ئماً.

��ستقبلت �جلامعة و�ل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني بالريا�ض بعد ظهر يوم 

�لثالثاء �ملا�سي 8 ذو �لقعدة 1430هـ 

وفد جامعة جاقي لونيان �لبولندية 

�سمن برنامج زيارته للمملكة �لتي بد�أت 

منذ �لأحد �ل�ساد�ض من �سهر ذي �لقعدة 

�جلاري �إىل �لعا�سر منه )�ملو�فق من 25 

ـ 2009/10/29م(. و��ستهدفت زيارة 

�لوفد �لبولندي بحث �أوجه �لتعاون 

�لعلمي يف �ملجال �لطبي مع �جلامعات 

�ل�سعودية.

و�سم �لوفد كالًّ من �لأ�ستاذ �لدكتور 

ت�ساريل �سيزبان بيلين�سكي نائب مدير 

�جلامعة للتعاون �لدويل و�لأ�ستاذ 

�لدكتور ويجي�ض نو�ك نائب مدير 

�جلامعة للدر��سات �لطبية و�لأ�ستاذ 

�لدكتور بايوتر ليدلر نائب عميد 

�لدر��سات �لعليا �لطبية و�لأ�ستاذ 

�لدكتور باربار� مي�سالك بيكول�سكا رئي�ض 

ق�سم �للغة �لعربية باجلامعة.

هذ� وقد تر�أ�ض معايل مدير �جلامعة 

و�ملدير �لعام �لتنفيذي لل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني �لدكتور بندر بن عبد 

�ملح�سن �لقناوي �جتماًعا مع �أع�ساء 

�لوفد بقاعة �لجتماعات مبكتب معاليه 

د. ماجد �لعي�سى 

تو�سعة  مبركز القلب
�فتتح موؤخًر� �لدور �لأول من �لتو�سعة �ملقررة يف مركز �مللك عبد �لعزيز لأمر��ض 

وجر�حة �لقلب بو�قع 48 �سريًر� مما ي�سكل دفعة كبرية خلدمات �ملركز بعد �أن �سهد 

خالل �ل�سهر �ملا�سي �فتتاح  �لدور �لأر�سي ومن �ملتوقع ��ستمر�ر �أعمال �لتو�سعة 

باملركز و�سيفتتح قريبا مب�سيئة �هلل �لدور �لثاين �سمن برنامج �لتو�سعة �ملتكامل.

املراجعة الداخلية ت�سدر تقارير حول تطور املنظومة ال�سحية

دورة )مقدمة يف الأبحاث ال�سريرية(

�أ�سدر قطاع �ملر�جعة �لد�خلية ممثال 

بالإد�رة �لعامة لالإح�ساء و�لتخطيط 

جمموعة من �لتقارير �لإح�سائية �لتي 

تلقي �ل�سوء على موؤ�سر�ت �لتطور 

ودللت �لتقدم �مللمو�ض �لذي حتققه 

منظومة �ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض 

�لوطني يف كافة �ملجالت, مت�سمنة: 

تقرير �لإجناز�ت, تقرير �لرعاية 

يقيم مركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث 

�لطبية بالتعاون مع مركز تدريب �لدر��سات 

�لعليا دورة بعنو�ن:

مقدمة يف �لأبحاث �ل�سريرية مبركز 

�لدر��سات �لعليا يف 18-19 نوفمرب 2009م 

لالأطباء و�ملمر�سات و�لباحثني و�ملن�سقني 

وم�ساعدي �لأبحاث وغريهم. وت�سمل 

�أن�سطة �لدورة:

جتري حالًيا �ل�ستعد�د�ت مبركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث 

�لطبية وجامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية 

لتخريج �لدفعة �لأوىل من طلبة ماج�ستري �لأخالقيات �حليوية 

يف نهاية �لف�سل �لدر��سي �لأول من هذ� �لعام.

ويف ذ�ت �ملنحى تتو��سل هذه �لأيام باملركز �لإجر�ء�ت �خلا�سة 

با�ستقبال طلبات �لر�غبني يف �للتحاق بالدفعة �لثانية من 

برنامج ماج�ستري �لأخالقيات �حليوية للطلبة و�لطالبات للعام 

�لدر��سي 1431/1430هـ وت�ستمر حتى 1430/11/23هـ 

�ملو�فق 2009/11/11م يف حني تبد�أ �لدر��سة مب�سيئة �هلل يوم 

�ل�سبت 1431/3/6 هـ �ملو�فق  2010/2/20م.

وي�سرتط لاللتحاق بهذ� �لربنامج:

�أن يكون �ملتقدم �سعوديا, �أو حا�سل على منحة ر�سمية �إذ� كان 

من غري �ل�سعوديني وحا�سال على درجة �لبكالوريو�ض يف �لطب �أو 

�أحد فروع �لعلوم �ل�سحية من جامعة معرتف بها , وميكن �لنظر 

يف �لتخ�س�سات �لأخرى وفق ما ير�ه �لق�سم ولديه خربة عملية 

يف �أحد فروع �لطب و�لرعاية �ل�سحية ممتدة لثالث �سنو�ت على 

�لأقل بعد ح�سوله على �ل�سهادة �جلامعية ومتخرجا مبعدل ل 

تخريج دفعة وا�ستقبال اأخرى يف الأخلقيات احليوية

�ل�سحية �لأولية, تقرير �مل�ساريع 

�لتطويرية باملنظومة �ل�سحية, تقرير 

�ملوؤ�سر�ت �ل�سحية.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ 

عبد �ملح�سن �حلماد �لع�سري �ملدير 

�لتنفيذي للمر�جعة �لد�خلية.

وقال �إن هذه �خلطوة تاأتي �سمن جهود 

�لإد�رة �لعامة لالإح�ساء و�لتخطيط 

وتفعيل دورها ودعمها بالكفاء�ت 

مبا ي�ساعدها على تطوير منتجاتها, 

وكذلك يف �إطار حت�سني خمرجات 

�لعمل �لإح�سائي, و�نطالقا من �أهمية 

�لبيانات و�ملعلومات و�ملوؤ�سر�ت 

�لإح�سائية يف �إجر�ء عمليات �لتحليل 

مبا ي�ساعد على �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ل�سرت�تيجية و�لتخطيط للم�ستقبل. 

ومن �جلدير بالذكر �أن �لإد�رة متكنت 

من تفعيل وتطوير �آلية جديدة ت�ساهم 

وت�ساعد �جلهات ذ�ت �لعالقة يف �إعد�د 

�ملطبوعات ومر�جعتها وجتهيزها 

للطباعة وتوزيعها,من خالل و�سع 

�آلية تنظيم و��سحــة لالإجر�ء�ت 

�لتي متر بها عملية جمع �ملعلومات 

ومر�جعتها وتدقيقها.

�لريا�ض : حممود �إ�سماعيل

خ�س�ض مركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث �لطبية 10 ماليني ريال جائزة لدعم 

�لأبحاث �لعلمية �لطبية على �أن تكون �جلودة و�لأهمية �لعلمية و�ل�سريرية 

هي معيار �لتناف�ض و�ملفا�سلة بني �لأبحاث �ملقدمة.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �ملدير �لتنفيذي للمركز �لدكتور حممد �جلمعة 

وقال ي�سرتط لختيار �لبحث �لأن�سب للتمويل �أن يكون �ملتقدم من من�سوبي 

�ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني �أو جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز 

للعلوم �ل�سحية �أو مركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث �لطبية ويتمتع بخلفية 

توؤهله لال�ستمر�ر يف �لن�ساط �لعلمي �ملطلوب ـ

وتابع منوًها �إىل �أن �ملركز يرحب �أي�ًسا بالباحثني �ملتعاونني من خارج 

�ملنظومة �ل�سحية باحلر�ض �لوطني على �أن يوفرو� �لتف�سري�ت �ملنا�سبة 

لأبحاثهم وم�ساركاتهم, م�سيًفا �أن �ملركز يف�سل �مل�ساريع �لقابلة للتطبيق 

و�لتي تخدم �ملجتمع ب�سكل عام.

و�أ�سار �لدكتور �جلمعة �إىل �أن �آخر موعد لقبول �لطلبات هو 30 دي�سمرب 

2009م حيث ميكن �حل�سول على طلبات �لتمويل �لبحثي من مركز �لأبحاث 

�أو �لت�سال على حتويلة 16593 �أو بريد �إلكرتوين:

clnresearch1@ngha.med.sa

10 مليني ريال جائزة لدعم 

الأبحاث الطبية
.�لبحث �لكمي مقابل �لبحث �لنوعي. 

.منهجية �لبحث وت�سميم �لدر��سة. 
.�لّطب �ملبني على �لرب�هني و�لتقييم 

�لنقدي للمو�سوع. 

.�لأخالقيات و�لبحوث.
وميكن للر�غبني يف �حل�سول على مزيد 

من �ملعلومات و�لت�سجيل �لت�سال 

بـمن�سقة �لدورة.

�أخبــــــــــــــــــار

يقل عن 3.75 من 5  �أو ما يعادله.�حل�سول على 550 درجة 

.)IELTS( أو 6 يف �ختبار �لـ� )TOEFL (يف �ختبار �لـ

 �أن يكون �ملتقدم لئًقاً طًبيا و حا�ساًلً على مو�فقة مرجعه �إذ� 

كان موظفاً  )مع �لعلم باأنه ل ي�سرتط �لتفرغ �لكامل(.

كما يجب على �لطالب �إح�سار ثالثة خطابات تزكية )�ثنان منهما 

من مرجعية �أكادميية و�لثالث من مرجعه يف �لعمل( و�جتياز 

�ختبار �لقدر�ت و�لكفاءة و�جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية.

ويت�سمن �لربنامج:

تناول �جلانب �لأخالقي يف �ملمار�سات �لطبية و�لبحوث 

�لبيولوجية يف �إطار منهجي �أكادميي, وتاأ�سيل �ملنظور 

�لإ�سالمي لأخالقيات �ملمار�سة �لطبية و�إدر�ك �ملقاربات 

و�ملفارقات بينه وبني �لقو�نني �لعاملية �ملعنية, �لبحث يف 

�أهم �لإ�سكاليات �لأخالقية يف �ملجـــالت �ل�سحية و�حليوية 

وو�سع روؤى لكيفية �لتعامل معها حا�ســـرً� وم�ستقبــــاًل, 

وتاأ�سي�ض منطلقات فكرية للعالقة بني �ملوؤ�س�سة �لطبية 

و�جلمهور م�ستقاة من �لتعاليم �لإ�سالمية ومتما�سية مع 

�لقو�نني �لدولية.

د. حممد �جلمعة مدير �ملركز
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ت�سلَّم �لدكتور نا�سر بن حمد بن ر��سد 

�لهمالن �ل�ست�ساري مبركز �مللك عبد 

�لعزيز لطب �لأ�سنان مبدينة �مللك عبد 

�لعزيز �لطبية باحلر�ض �لوطني قر�ر 

مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية 

�خلا�ض مبنحه بر�ءة �خرت�ع عن �لنموذج 

�ل�سناعي �لذي تقدم به �إىل �ملدينة حتت 

م�سمى )فر�سة �أ�سنان(. وُمنحت �سهادة 

ل له �حلق يف �لنتفاع بكامل  بذلك تخوِّ

�حلقوق �لتي مينحها �لنظام يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

و�لزمالء مبركز �مللك عبد �لعزيز لطب 

�لأ�سنان ومدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية 

يتقدمون باأخل�ض �لتهاين للدكتور �لهمالن 

على هذ� �لإبد�ع و�لإجناز �لعلمي �لذي 

يعد و�سام فخر له؛ بل وحافًز� لكل 

�ملبدعني �لذين يركزون جهودهم على 

�لبحث و�لطالع و�لتخيل و�ل�ستنباط, 

و�لقادرين على حتويل �أفكارهم وروؤ�هم 

�إىل فعل و�إجناز حقيقي.. مع �أمنياتنا له 

بكامل �لتوفيق يف م�سريته �لعلمية من 

�أجل حتقيق مزيد من �لإبد�عات.

مب�ســاريع حمليـة, وطنيـــة و �إقليميـــــة . 

هذ� وجدير بالذكر �أن هذ� �لربنامج ينفذ بالتعاون 

مع جامعة ليفربول �لربيطانية وبال�ستعانة بخرب�ت 

�أكادميية من تلك �جلامعة. وينتظر �أن ت�سهم خمرجات 

�لربنامج يف �سد �لنق�ض �حلا�سل يف �ملتخ�س�سني يف 

جمال �إد�رة �لأنظمة �ل�سحية و�جلودة على �مل�ستويني 

�لوطني و�لإقليمي.  

الطالب العنزي 

الأكرث فعالية

ح�سل �لطالب خلف �لعنزي على 

لقب �لطالب �لأكرث فعالية يف برنامج 

�لعامني �لإعد�دي للكليات �ل�سحية 

يف �لف�ســل �لـدر��سي �لأول للعام 

1429/ 1430هـ وذلك نظًر� مل�ساركاته 

�لهادفة يف نظام �لتعليم �لإلكرتوين 

خالل �لف�سل �ملعني.

وتلقى �لطالب �لعنزي بهذه �ملنا�سبة 

�سهادة تهنئة على فوزه باللقب من 

�سعادة �لأ�ستاذ �لدكتور يو�سف بن عبد 

�هلل �لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون 

�لتعليمية وعميد كلية �لطب نوه فيها 

�إىل �أن م�ساركات �لطالب حظيت بكثري 

من �لتقدير و�لإعجاب وكانت �ملثال 

�لذي ينبغي �أن يقتدي به زمالوؤه 

من �أجل تعزيز �ملعرفة �لعلمية عرب 

�لو�سائل �لذكية �لتي تعمل �إد�رة 

�جلامعة د�ئًما على توفريها ومتكينها 

يف ف�سولها ومناهجها.

تكرمي املوظف املثايل بجدة

بح�سور �سعادة �ملدير �لتنفيذي للت�سغيل 

بالقطاع �لغربي عقيد مهند�ض/ خالد باكلكا 

مت تكرمي �ملوظفيني �ملثاليني لل�سهور 

�ملا�سيه لعام �بريل 2008 – مار�ض 2009 

, ومت تكرمي موظفة �ل�سنة �ل�سيده/ بونه 

�لف�سلي م�ساعدة وحده طبية بعيادة 

�ملوظفني - ومت ت�سليمها درع �لتميز 

و�ملثالية بال�سافة �ىل مكافاأة مالية قدرها 

"4.000" ريال جلهودها ومثابرتها يف 
عملها و�د�ءها �ملميز.

و�و�سح �لعقيد باكلكا يف كلمة بهذه 

�ملنا�سبة �ن هذ� �لتكرمي ماهو �ل عرفاناً 

بالدور �لذي يقوم به �ملوظف وحتفيزً� لباقي زمالئة يف مو��سلة �لدرب نحو �لنجاح , و�ن ت�سجيع �ملوظفني على ��ستثمار 

طاقاتهم وكل �لمكانات �ملتوفرة ب�سورة فعالة من �أجل �لرتقاء بالعمل. وتقديرً� جلهود �ملوظفني �ملميزين ومكافاأتهم وحثهم 

على �ملزيد من �لبذل و�لعطاء ر�جيا �هلل �لعلي �لقدير �لتوفيق للجميع, و�أ�ساف �أن هذ� �لتكرمي نابع من قيم ديننا �حلنيف 

�لذي حث على �سكر �لنا�ض ومن يح�سن ويتقن عمله لقول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم "من مل ي�سكر �لنا�ض مل ي�سكر �هلل" 

و�ختتم كلمته بال�سكر �جلزيل ملعايل �ملدير �لعام �لتنفيذي �لدكتور بندر �لقناوي على دعمه وت�سجيعه ملثل هذه �ملنا�سبات يف 

�سبيل رفع م�ستوى �أد�ء �لعاملني. 

�سبل تطوير �لأد�ء �لعلمي يف كل ما 

يتعلق بحياة �لإن�سان.

 �لتي ُيعمل بها لتح�سني جودة �أد�ء 

موؤ�س�سات �لتعليم فوق �لثانوي بدول 

�لعامل �ملتقدمة يف هذ� �ملجال, وهدف 

كذلك �إىل دعم �أنظمة �جلودة �لد�خلية 

وتفعيلها يف كافة موؤ�س�سات �لتعليم 

فوق �لثانوي و�ل�ستفادة من �خلرب�ت 

و�لتجارب �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية 

يف تاأ�سي�ض �أنظمة �سمان �جلودة �لد�خلية 

مبا ي�سهم يف حت�سني خمرجات �لتعليم 

وفقاً لحتياجات �ملجتمع ومتطلبات 

�لتنمية باململكة.

ومثل �جلامعة يف هذ� �ملوؤمتر كل من 

�لدكتور ماجد بن حممد �لتويجري 

عميد كلية �ل�سحة �لعامة و�ملعلوماتية 

�ل�سحية و�لدكتورة هيا �لفوز�ن عميدة 

كلية �لتمري�ض بالريا�ض و�لدكتور علو�ن 

�إبر�هيم �لعلو�ن �لعميد �مل�سارك لل�سوؤون 

�لأكادميية و�سوؤون �لطالب بكلية �لطب 

و�لدكتور حممد بن عبد �هلل �خلازم �لعميد 

�مل�سارك بكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 

و�لأ�ستاذ �لدكتور حمي �لدين حممد 

علي جمذوب رئي�ض ق�سم �لتعليم �لطبي 

و�لدكتور بخيت �لدو�سري رئي�ض ق�سم 

�ملعلوماتية �ل�سحية بكلية �ل�سحة �لعامة 

و�ملعلوماتية �ل�سحية و�لدكتور وليد 

بن �أحمد �لبديوي رئي�ض ق�سم �لأنظمة 

و�جلودة �ل�سحية بكلية �ل�سحة �لعامة 

و�ملعلوماتية �ل�سحية و�لدكتورة حنان 

بلخي رئي�سة ق�سم �لتعليم ودعم �لأبحاث 

مبركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث �لطبية 

و�لأ�ستاذ �مل�ساعد بكلية �لطب و�لدكتور 

حممد �لكلية رئي�ض ق�سم �جلودة مبركز 

�مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث �لطبية 

و�لدكتور عبد �لعزيز �أحمد رئي�ض ق�سم 

�لتعليم ودعم �لأبحاث مبركز �مللك عبد 

�هلل �لعاملي لالأبحاث �لطبية.

و�سمت قائمة �مل�ساركني يف �ملوؤمتر خرب�ء 

دوليني وحمليني و عدد من �ملخت�سني يف 

جمال �جلودة يف �لتعليم �لعايل من د�خل 

�ململكة وخارجها �أثرو� حماور �ملوؤمتر 

مبناق�ساتهم وخرب�تهم وجتاربهم �أجنبيا 

3

امل�شرف العام

اأ.د. يو�شـــف العي�شـــــى

م�شت�شارو التحرير

 د. حممــــــد املعمـــــــري  

د. هيـــــــــــا الفــــــــــوزان

اأ. عبدالرحمن املغـربي  

اأ. اأ�شـــــمـــاء الــزهراين 

اأ. مليــــــــــــاء العقيـــــــــل      

التحرير

اأ. اإبراهيـــــــم ال�شـــــايف

اأ. ه�شــــــــــــام اليتيــــــــم

اإخــراج

 اأ. عمـــــــرو ال�شربينـــي

 اأ. طــــــــــارق بهــــــــــرام

للتوا�شل والإعالنات

 هاتــف : 012520088   

حتويلة: 43158     

فاكــــ�س: 012520088   

حتويلة: 43061      

بريد اإلكرتوين 

ksaunp@ngha.med.sa

تتمات ال�سفحة الأوىل

ماج�ستري اإدارة الأنظمة ال�سحية واجلودة يخرج براءة اخرتاع للهملن

اأوىل دفعاته

و��ستعر�سو� جتربة �أبو ظبي و�أ�سرت�ليا املوؤمتر العاملي 

يف تطبيق معايري �جلودة �لد�خلية , كما 

�سارك فيه �لعديد من �ملهتمني بق�سايا 

�لتعليم فوق �لثانوي. وتاأمل �لهيئة �أن 

ُت�سهم �أن�سطة هذ� �للقاء �لعلمي وتو�سياته 

يف تعزيز ثقافة �جلودة ودعم تطبيق �أنظمة 

�جلودة �لد�خلية يف خمتلف موؤ�س�سات 

�لتعليم فوق.

مو�سًحاً �أن �جلامعة توىل �هتماًما 

كبري� لتعزيز و�سقل مهار�ت �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ض بدعمها برناجما طموًحا 

و�سامالً ي�سمل عقد �لعديد من �لندو�ت 

وور�ض �لعمل تد�ر من قبل �أف�سل 

�خلرب�ت �لعاملية يف كافة جمالت 

�لتعليم �لطبي و�ل�سحي.

من جانبه بني �لدكتور حممد بن �سعد 

�ملعمري �لعميد �مل�سارك لل�سوؤون 

�ل�سريرية ورئي�ض برنامج تعزيز 

مهار�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ض �أن 

فعاليات هذه �لندوة د�رت حول �لعديد 

ندوة الجتاهات

موؤمتر اجلودة
ويهدف �ملوؤمتر �إىل �لتعريف باخلدمات 

�لطبية �لإ�سعافية مبفهومها �حلديث 

و�إمكانية تبنيه, وتطوير �أد�ء �لعاملني 

يف �خلدمات �لإ�سعافية, و�لتعرف على 

معايري طب �حل�سود يف �لعامل و�إبر�ز 

متيز طب ح�سود �حلج, و�لتحديات 

و�حللول �ملقرتحة يف هذ� �ل�ساأن, 

بجانب �مل�ستجد�ت طب �لكو�رث 

ًها �إىل �أن فعاليات �ملوؤمتر  و�لنزل, منوِّ

تت�سمن ور�ض عمل عن �خلدمات 

�لإ�سعافية ودورها �أثناء �لكو�رث, 

و�لإخالء �جلوي, وطب ح�سود �حلج, 

وكو�رث �لفا�سيات. 

وجت�سد رعاية �سمو �لأمري متعب 

بن عبد �هلل ـ حفظه �هلل ـ للموؤمتر 

�إدر�كه لأهمية �لدور �حليوي و�ملهم 

للخدمات �لإ�سعافية �لتي تتطلب 

تكثيف �لدر��سات و�لبحوث وتنمية 

�خلرب�ت وتبادل, كما تربز بجالء ـ 

يف �لوقت نف�سه ـ �هتمامه مبثل هذه 

�للقاء�ت �لعلمية �لتي تبحث وتناق�ض 

من �ملحاور �لتى �سملت: مفهوم �لتعليم 

�لطبي �ملبني على حل �مل�سكالت وكيفية 

تطبيقه يف �ملنهج �حلديث �لذي تطبقه 

�جلامعة, مهار�ت �لتعامل و�لتعليم 

�ل�سريري, عالوة على جميع �ملحاور 

�خلا�سة بالتقومي �لأكادميي. كما 

��ستملت �أن�سطتها على �لعديد من ور�ض 

�لعمل �لتي هدفت �إىل تعزيز مهار�ت 

�أع�ساء هيئة �لتدري�ض على �لطرق 

�حلديثة. و�سبق هذه �لندوة ور�سة 

عمل خ�س�ست لع�ساء هيئة �لتدري�ض 

يف �لربنامج �لتح�سريي عن �لطرق 

�ملهنية �حلديثة يف �لتعليم. و�أ�ساف 

�ن �لهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات 

�ل�سحية �أعتمدت 46 �ساعة تعليم 

طبي لهذه �لفعاليات �لعلمية.

كـــافـــة  �ن  قــائــال  و�أ�ستطــرد 

�لــو�ســائــل �لتعليمية و�ملر�جع 

و�ملحا�سر�ت �خلا�سة مت حتميلها 

على برنامج خا�ض متطور على 

�ل�سبكة �لعنكبوتية نظر� ملا تتميز 

به �جلامعة باإعتمادها على �ملناهج 

�لليكرتونية. 

موؤمتر للتطورات احلديثة يف 

طب الباطنة بالأح�ساء
�لأح�ساء – قا�سم �لعنزي 

عقد م�ست�سفى �مللك عبد �لعزيز للحر�ض �لوطني يف �لأح�ساء, موؤمتًر� يف طب 

�لباطنة بعنو�ن »�لتطور�ت �حلديثة لأمر��ض �لباطنة �ل�سائعة«, بح�سور كبري 

من �ل�ست�ساريني و�لأخ�سائيني و�لعاملني يف �أق�سام �لباطنة مب�ست�سفيات �حلر�ض 

�لوطني ووز�رة �ل�سحة و�مل�ست�سفيات �خلا�سة.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( رئي�ض ق�سم �لباطنية ورئي�ض �للجنة �ملنظمة للموؤمتر 

�لدكتور هاين م�سطفى, وقال:

 لقد تناول �مل�ساركون يف �ملوؤمتر عدة �أق�سام: هي �لغدد �ل�سماء, و�لدم, و�لأور�م, 

و�لأمعاء, و�لكبد, و�لأمر��ض �ملعدية و�لقلب, وقدمت �أور�ق ملر�جعة ما مت �كت�سافه 

هذ� �لعام يف هذ� �ملجال.

ونوق�ست كذلك عدة �أور�ق من �أبرزها �مل�ستجد�ت يف �لأمر��ض �لعامة وطب �لباطنة 

و�جلديد يف جمال �ل�سمنة ومر�ض �ل�سكري و�لتهاب �لكبد �لفريو�سي و�لأمر��ض 

�ملعدية و�جللطات �لدماغية وكذلك �جلديد يف �رتفاع �سغط �لدم و�لهبوط �لكلوي 

�حلاد و�ملزمــن و�أمــر��ض فقـــر �لـــدم باأنـــو�عه و�لــــدرن وطــرق ت�ســخي�ســـه 

وعالجه و��سطر�بات �لقلب, و�مل�سر�ن �لغليظ, �إ�سافة �إىل �ست ور�ض عمــل عقــدت 

على هام�ض �أعمال �ملوؤمتر.

�سدرت مو�فقة معايل مدير جامعة 

�مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم 

�ل�سحية و�ملدير �لعام �لتنفيذي 

لل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

على قائمة خريجي �لدفعة �لأوىل 

من طلبة وطالبات برنامج ماج�ستري 

�إد�رة �لأنظمة �ل�سحية و�جلودة بكلية 

�ل�سحة �لعامة و�ملعلوماتية �ل�سحية 

بعد �أنهو� متطلبات �لتخرج وقد �لتحقو� 

بهذ� �لربنامج من تخ�س�سات �لطب, 

طب �لأ�سنان, �ل�سيدلة, �لتمري�ض و 

�لإد�رة �ل�سحية من خمتلف �لقطاعات 

�ل�سحية باململكة, وذلك ملدة �سنتني لدر��سة 36 �ساعة من 

�ملحا�سر�ت و 6 �ساعات كر�سالة ماج�ستري مبجموع 42 

�ساعة مقررة. 

و��ستملت �ملقرر�ت على تخ�س�سات �جلودة وقيا�ض �جلودة 

يف �ملوؤ�س�سات �ل�سحية, نظم �ملعلومات �ل�سحية, �إد�رة 

�ملو�رد �لب�سرية, �لإح�ساء�ت �حليوية, �لطب �ملبني 

على �لرب�هني, �إد�رة �ملاليـــة �ل�سحيــــة وغــريهــــا مــن 

�ملو��سيع �ملتعلقة. و�أدى �لطلبــة بحــوث ر�ســالة �ملاج�ســتـري 

�أخبــــــــــــــــــار

. �خلـريـجــــون



األحد 13 ذو القعدة 1430 هـ املوافق 1 نوفمبر   2009 م

�لقادر �أنديجاين رئي�ض �ملركز ورئي�ض 

�للجنة �ملنظمة للموؤمتر, مو�سًحا �أن 

عقد �للقاء كان مبنا�سبة �ل�سهر �لعاملي 

للتوعية و�لك�سف �ملبكر ل�سرطان 

�لثدي, و�ساركت فيه جامعة هاربر 

عبد �لعزيز �لطبية.

هذ� وقد �سمت �للجنة �ملنظمة للربنامج كالًًّ 

من �لدكتور �أ�سامة كنتاب ��ست�ساري طب 

طو�رئ �لأطفال و�لدكتورة هالة �لعامل 

و�لدكتور حممود �لرببري �ل�ست�ساري يف 

ق�سم �لعناية �ملركزة ـ قلب �لأطفال.

�نطلقت يوم �لإثنني 23 �سو�ل 1430هـ 

)12 �أكتوبر 2009م( فعاليات برنامج 

�أ�سا�سيات طب �حلالت �حلرجة لالأطفال 

)PFCCS( �لتابع للجمعية �لأمريكية 

لطب �لعناية �حلرجة و�لذي ي�ستهدف 

�سقل مهار�ت �لكادر �لطبي على م�ستوى 

فروع �ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

و�مل�ست�سفيات �لأخرى باململكة, وهو 

برنامج ُيعقد لأول مرة خارج �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية. ويتميز با�ستقطاب 

نخبة من �ملدربني �لأكفاء �لتابعني لهذه 

�جلمعية من �أجل تطوير و�سقل مهار�ت 

�لكادر �لطبي يف جمال طب �لعناية �حلرجة 

لالأطفال يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

خرباء عامليون يف برنامج اأ�سا�سيات طب احلالت احلرجة للأطفال

برامج لتنمية 

املهارات

موؤمتر �سان 

اأنطونيو

زيارات وحما�سرات ودورات

اليوم العاملي لل�سكر 

وقالت �لدكتورة هالة �لعامل رئي�سة ق�سم 

�لعناية �ملركزة لالأطفال و��ست�سارية 

�لعناية �ملركزة لالأطفال,: �إن هذ� �لربنامج 

تبنى فكرته ودعمه معايل �ملدير �لعام 

�لتنفيذي لل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض 

�لوطني ومدير جامعة �مللك �سعود بن 

عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية.

  و��ست�ساف �لربنامج كالًّ من �لدكتور 

رودريغو مايا و�لدكتور مورين مادلني 

و�لدكتور د�نيال بروزيني و�لدكتور 

مهان ماي�سون, و�سارك فيه 55 م�سارًكا 

ميثلون جميع قطاعات �ل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني �إ�سافة �إىل عدد من 

�لقطاعات �ل�سحية �ملختلفة وت�سمنت 

فعالياته �سل�سلة من �ملحا�سر�ت تناولت 

�آخر ما تو�سل �إليه �لعلم يف �أ�سا�سيات طب 

�لعناية �حلرجة لالأطفال وكذلك �لعديد 

من ور�ض �لعمل �لتي ��ستهدفت تنمية 

و�سقل مهار�ت �مل�ساركني, و�ختتمت 

�لفعاليات باإعد�د جدول م�ستقبلي لإعادة 

عقد �لربنامج ب�سورة متكررة بال�سوؤون 

�ل�سحية باحلر�ض �لوطني.

ونوهت �لدكتورة �لعامل �إىل �أن �ل�سيوف 

�أ�سادو� بالإمكانات �ملتطورة ملركز 

تدريب �لدر��سات �لعليا و�أبدو� �إعجابهم 

بامل�ستوى �ملتقدم �لذي و�سلت �إليه 

�لعناية �ملركزة بق�سمي �لعناية بالقلب 

لالأطفال وطو�رئ �لأطفال يف مدينة �مللك 

. نظمت �إد�رة �سئون �لطالبات بكلية �لتمري�ض بجدة زيارة �إىل  مركز �لعون لالأطفال 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة, �ساركت فيها جمموعة من ع�سو�ت �للجنة �لجتماعية 

بنادي �لطالبات ت�سمن برناجمها جولة د�خل �ملركز و�ل�ستماع �إىل عر�ض تعريفي 

عنه وعن �أن�سطته ثم قدمت �لطالبات هد�يا لأطفال �ملركز.

.ونظمت �لإد�رة نف�سها حما�سرة لالأ�ستاذة منى �حلارثي �لأخ�سائية �لنف�سية 
مب�ست�سفي �مللك خالد باحلر�ض �لوطني بجدة عن �ل�سحة �لنف�سية للمر�أة, ��ستعر�ست 

خاللها �أهم �ل�سغوط �لتي تتعر�ض لها �ملر�أة وكيفية �لتعامل معها. 

.عقد فريق �سوؤون �لطالبات دروة تدريبية مكثفة ملوظفتني من ق�سم �سوؤون �لطالبات 
و�ل�سوؤون �لإد�رية يف فرع كلية �لتمري�ض بالأح�ساء ��ستمرت ملدة يومني وذلك يف �إطار 

�لتعاون بني كليات �لتمري�ض بجامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية. 

هذ� وقد مت تنظيم هذه �لأن�سطة و�لفعاليات �سمن خطة �لإد�رة للف�سل �لدر��سي 

�حلايل �لتي ت�ستهدف �إثر�ء �حلياة �جلامعية للطالبات يف خمتلف �ملجالت.

.يفتتح �لدكتور حممد �جلمعة �ملدير �لتنفيذي ملركز �مللك عبد �هلل �لعاملي لالأبحاث 
�لطبية ور�سة عمل يف �أخالقيات �لبحوث يف �لفرتة �لو�قعة بني 2-3 نوفمرب يف مقر 

ق�سم �لطب �ملبني  على �لرب�هني بكلية �لطب حيث ت�ستقطب هذه �لدورة �أ�سحاب 

�لخت�سا�ض من �لبحاثة و�لعلماء, وتركز على �سرورة �لتحلي باأخالق �لبحث 

�لعلمي, و�لقائمة على تعاليم �لدين �لإ�سالمي و�ملفاهيم �لأخالقية �لعاملية يف 

�لبحث, �إ�سافة �إىل �أهمية �للتز�م بالقيم �لبحثية, و�عتبار خدمة �لإن�سان  حمور 

�لبحوث �لعلمية يف �ملركز.

.يعقد مركز �مللك عبد �هلل �لعاملي  لالأبحاث �لطبية وبالتعاون مع مركز �لدر��سات 
�لعليا باجلامعة دورة ) تب�سيط �لإح�ساء ( يف �لفرتة �لو�قعة بني 4-5 من �سهر 

نوفمرب يف مقر مركز �لطب �ملبني على �لرب�هني يف كلية �لطب باجلامعة , علما 

�أن هذه �لدورة تعقد ب�سكل دوري من قبل  �ملركز حيث ي�ستفيد من هذه �لدورة 

�لأطباء وطو�قم �لتمري�ض وموظفو� �لإد�رة على �ل�سو�ء, وتركز �لدورة على 

�أهمية مهار�ت �لإح�ساء من حيث �لتوثيق �ل�سحي للحالت �لطبية وللمر�جعني 

و�لإ�سابات للطو�قم �ل�سحية, �لأمر �لذي يوؤ�س�ض لبنك �ملعلومات �خلا�ض بكل ق�سم 

من �لأق�سام يف �مل�ست�سفيات و�لعياد�ت و�لإد�ر�ت �ملختلفة.

�أعدت �ملر�جعة �لد�خلية بالتن�سيق مع 

�إد�رة �لتدريب و�لتطوير بجامعة �مللك 

�سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية, 

خطة للتدريب تهدف �إىل تنمية مهار�ت 

�لأد�ء من خالل منظومة من �لرب�مج 

حتقق �لتكامل بني �ملعرفة, و�ملهارة, 

و�لجتاهات �لإيجابية نحو �لعمل 

ونحو �لآخرين.

وقد ت�سمنت �خلطة جمموعة من �لرب�مج 

�لتدريبية تتفق مع �لحتياجات �حلالية 

و�مل�ستقبلية ملوظفي �ملر�جعة �لد�خلية, 

وتهدف �إىل تطوير �لأد�ء بال�ستفادة 

من �خلرب�ت و�لتجارب �لعاملية يف 

جمال �ملر�جعة �لد�خلية و�كت�ساب 

�ملعارف و�ملهار�ت �مل�ستجدة يف هذ� 

�ملجال, حيث مت تنفيذ عدد من �لرب�مج 

و�لدور�ت:

ويف �إطار �سيا�سة �لتدريب �مل�سار �إليها 

ونظر�ً لأهمية تنويع �خلرب�ت و�لتجارب 

و�لتعرف على �أحدث �ملفاهيم و�لأ�ساليب 

و�لتطبيقات يف جمال �ملر�جعة �لد�خلية 

فقد مت �لتفاق مع معهد �لإد�رة �لعامة 

على تنفيذ برناجمني تدريبيني ملوظفي 

�ملر�جعة �لد�خلية هما: برنامـــج خـــا�ض 

للم�ستجديــــن يف هــذ� �ملجال, وبرنامج 

تدريبي ) �أثناء �خلدمة(.

كما يجري حالياً �لتن�سيق مع �ملعهد 

للرتتيب لتنفيذ هذ� �لتعاون يف جمال 

�لتدريب.

اتفاقية بني اجلامعة ونيت�سر

وقعت �جلامعة �تفاقية �سر�كة وتعاون مع جمموعة )نيت�سر( للن�سر تتهياأ 

مبوجبها للمركز �حلقوق �حل�سرية للن�سر و�ل�ستفادة من موقع �ملجموعة 

�خلا�ض بال�سرق �لأو�سط. ذكر ذلك �لدكتور حممد �جلمعة �ملدير �لتنفيذي للمركز 

وقال �سيكون موقع جمموعة نيت�سر �ل�سرق �لأو�سط ـ وفق هذه �لتفاقية ـ بو�بة 

�لعلماء و�لباحثني �إىل �لأفق �لعاملي و�سوف ي�سهم يف م�ساعدة �لباحثني يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية و�لعامل �لعربي على �لطالع ون�سر �إنتاجهم �لعلمي بحيث 

ي�سل �إىل �لقر�ء و�لباحثني يف جميع �أنحاء �لعامل, م�سيفا �أن خدمات هذ� �ملوقع 

لن تقت�سر على ذلك فقط؛ بل �ستقدم �أي�سا خدمات �أخرى كالأخبار �لعلمية 

عن �لإجناز�ت و�لأن�سطة �لعلمية �لبحثية و�ملوؤمتر�ت �إ�سافة �إىل �خلدمات 

�ملتعلقة بالتوظيف حيث ميكن للمن�ساآت �لعربية و�لعاملية �أن ت�سيف �لإعالنات 

�خلا�سة بالوظائف �ملتوفرة, وميكن للمت�سفح و�لباحثني عن �لوظائف �لبحثية 

و�لأكادميية �لتعرف على �حتياج �ل�سوق من تلك �لوظائف. و�أو�سح �أن هذه 

�لتفاقية قد �أعطت �ملركز �أحقية �ل�ستفادة من جميع �ملجالت �لعلمية وقو�عد 

�لبيانات �لتي متتلكها �ملجموعة مما يهيئ جلميع باحثي �ملركز و�جلامعة �إمكانية 

�لطالع �مل�ستمر على جميع �مل�ستجد�ت �لعلمية يف جمالت تخ�سهم م�سرًي� �إىل �أن 

هذه �ملبادرة جاءت لدعم وت�سجيع �لبحث �لعلمي على �مل�ستوى �ملحلي و�لعربي 

ومتثل �متد�د� لل�سيا�سة �لعامة للدولة �أعزها �هلل بتبني �لبحث �لعلمي كخيار 

��سرت�تيجي للنهو�ض و�لتنمية �لد�ئمة بحول �هلل.

ينظم ق�سم طب �لأطفال مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية باحلر�ض �لوطني فعاليات 

يوم �ل�سكر �لعاملي لعام 2009م يف �ليوم �ل�ساد�ض من �سهر �ملحرم �لقادم 1431هـ 

)�ملو�فق 23 دي�سمرب 2009م( بالتعاون مع مركز تدريب �لدر��سات �لعليا وذلك 

فندق �ملاريوت – �لريا�ض .

 ذكرت ذلك �لدكتورة �أنغام �ملطري ودعت جميع �ملتخ�س�سني يف �ملجالت 

 �لطبية حل�سور هذ� �لن�ساط �لطبي �لتعليمي �مل�ستمر, م�سرية �إىل �أن  

�لهيئــة �ل�سعــوديــة للتخ�س�ســات �ل�سحيــة �ستمنــح �سهــادة ح�سـور معتمدة 

) 8 �ساعات تعليمية(.

ويت�سمن برنامج �ليوم:

. كل ما يتعلق مبر�ض �ل�سكري نوع 1 ونوع 2 لدى �لأطفال.
.�مل�ستجد�ت �ملتعلقة بت�سخي�ض د�ء �ل�سكري و�حلد منه.

.�لتقنيــــات �جلـديــــدة �لتي تتــعلـــق بت�سـخيـــ�ض د�ء �ل�سـكـــري و�لـحــــد 
مـــن م�ساعفاته.

يعقد ق�سم �لأور�م بال�سئون �ل�سحية 

بالتعاون مع مركز تدريب �لدر��سات �لعليا 

يومي6 , 7 / 1 / 2010م موؤمتر �سان 

�أنطونيو ل�سرطان �لثدي لل�سنة �لر�بعة 

يف �ل�سرق �لأو�سط بالتعاون مع مركز 

�أبحاث وعالج �ل�سرطان وكذلك �جلمعية 

�لأمريكية لأبحاث �ل�سرطان  وذلك بفندق 

�لفور�سيزنز. ووجهت �للجنة �لعلمية 

�لدعوة جلميع �ملتخ�س�سني حل�سور 

هذ� �ملوؤمتر, وحددت نهاية �سهر نوفمرب 

�حلايل موعًد� نهائًيا لتقدمي �لأور�ق 

و�لأبحاث �لعلمية.

4
�أخبــــــــــــــــــار

�ختتمت موؤخر� فعاليات �ملوؤمتر 

�لعاملي �لثاين لأور�م �لثدي �لذي �أقيم 

حتت رعاية �لأ�ستاذ �لدكتور  ر��سد 

بن �سليمان �لر��سد وكيل �جلامعة 

للدر��سات �لعليا نيابة عن معايل �لدكتور 

بندر بن عبد �ملح�سن �لقناوي �ملدير 

�لعام �لتنفيذي لل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني ومدير جامعة �مللك 

�سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية 

و�لذي نظمه مركز �لأمرية نورة 

لالأور�م بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض 

�لوطني بالقطاع �لغربي بالتعاون 

مع جامعات �أمريكية و�أملانية يومي 

�لثالثاء و�لأربعاء �ملا�سيني �أول وثاين 

�أيام �سهر ذي �لقعدة 1430هـ )20 و 

21 �أكتوبر 2009(. ذكر ذلك لـ )نب�ض 

�جلامعة( �لدكتور عبد �لوهاب عبد 

برعاية د. الرا�شد 

جامعات ومراكز عاملية يف املوؤمتر الثانى لأورام الثدي

ومركز كرمانو�ض لالأور�م وجامعة وين 

ينوفر�ستي ديتوريث ميت�سجان ومركز �أم 

دي �نرد�سون تك�سا�ض بالوليات �ملتحدة 

�لأمريكية,  ومركز هيليو�ض لالأور�م 

بالعا�سمة �لأملانية برلني, بالإ�سافة 

�إىل نخبة من �ملتخ�س�سني و�خلرب�ء يف 

هذ� �ملجال من د�خل �ململكة وخارجها 

ناق�سو� خالله �لعديد من �ملو��سيع 

�ملتعلقة باأور�م �لثدي و�لك�سف �ملبكر 

و�لفح�ض �لذ�تي, و�جلهود �ملبذولة 

من �أجل �لو�سول �إىل رعاية �سحية 

�أف�سل . و�سمت قائمة �مل�ساركني من 

خارج �ململكة �لربوف�سور د�نيال في�سر, 

و�لربوف�سور دونالد ويفر, و�لربوف�سور 

جيم�ض قاربيز , و�لربوف�سور فليب 

�قوب فليب, و�لربوف�سور بيرت 

لنرنوب ـ من جامعة ميت�سجان �أمريكا, 

و�لربوف�سور مايكل �أُنتخ برلني ـ �أملانيا, 

و�لربوف�سور نوهاد �إبر�هيم جامعة 

تك�سا�ض,و�لدكتور �أندريه كون�سكي 

فيالدلفيا ـ بن�سلفانيا, و�لدكتور وي 

فون فرت�سن برلني ـ �أملانيا. 

تدريب على مهارات الإلقاء والعادات للأفراد الأكرث فاعلية

عقدت �إد�رة �لتدريب و�لتطوير مبدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية بالريا�ض موؤخر� دورة تدريبية عن تطوير مهار�ت �لإلقاء 

مها �خلبري �لعاملي فر�نك مكجفرن, و�سارك فيها عدد كبري من من�سوبي �ل�سئون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني.,  بفعالية �أكرث قدَّ

وذلك بقاعة �لدكتور �سمري حريب.

وتناولت �لدورة �لأفكار �لر�ئدة �لتي ت�سيع �سدى ب�سبب خجل مبدعيها من �لتحدث �أمام �جلمهور, وقدم �ملحا�سر �أفكارً� وجيزة 

عن كيفية ك�سر �ملبدعون لهذ� �حلاجز و�لتمكن من �لتحدث �أمام �أي جمهور كان, منوها �إىل �أن �ملتحدث يجب �أن يكون على در�ية 

كافية و�ساملة باملو�سوع �لذي يريد �لتحدث عنه, وعليه كذلك �أخذ ثقافة جمهوره بعني �لعتبار قدر �لإمكان, كما ينبغي عليه 

ترتيب �أفكاره بطريقة �سل�سة مر�عاة للوقت �ملخ�س�ض له. ويف نهاية �لدورة �لتدريبية قامت �إد�رة �لتدريب و�لتطوير بتقدمي 

هدية تذكارية للمحا�سر تقديرً� ملا بذله من جهود خالل هذه �لدورة

ويف �إطار �ل�سعي لتطوير مهار�ت من�سوبي �جلامعة نظمت �لإد�رة دورة تدريبية �أخرى عن �لعاد�ت �ل�سبع لالأفر�د �لأكرث 

فعالية يف يوم �لأحد 11 �أكتوبر 2009م, قدمها �أي�ًسا �خلبري فر�نك مكجفرن نبه فيها �إىل عدم  جتاهل �لتنوع �لثقايف خا�سة فيما 

يتعلق بلغة �جل�سد, �أما فيما يتعلق بالإعالم.

�ل�سرطية.  �لعبار�ت  و��ستخد�م  بالكلمات  �لتالعب  خطر  من  باحلذر  �حل�سور  �لربوفي�سور  ن�سح  فقد    

و��ستهل �ملحا�سر فعاليات هذه �لدورة بالتعريف مبفهوم �لعادة و�لفعالية و�لقدرة على �لتغيري, ثم تناول �لعاد�ت �ل�سبع 

و�حدة تلو �لأخرى.
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اأدام اهلل عزك يا وطني

م�سوؤولو ومن�سوبو احلر�ض الوطني بالقطاع ال�سرقي يحيون ذكرى الوفاء

اإجنازات وقيادة حكيمة

 قال �ملدير �لإقليمي �لتنفيذي لل�سوؤون �ل�سحية يف �حلر�ض �لوطني بالقطاع �ل�سرقي 

�لدكتور �أحمد بن عبد �لرحمن �لعرفج: �أقف �أمام هذ� �ليوم �لعظيم من تاريخنا 

لأتاأمل يف ذكر�ه مطوًل, و�أجد نف�سي عاجزً� عن �لتعبري �أمام هذ� �ل�سموخ, ففي 

�ليوم �لوطني لهذه �لأر�ض �لطاهرة �سجل �لتاريخ تفا�سيله بحروف من ذهب وعزة 

و�فتخار من خالل ملحمة بطولية قادها �ملوؤ�س�ض �لر�حل �ملغفور له �مللك عبد �لعزيز 

بن عبد �لرحمن �آل �سعود طيب �هلل ثر�ه طيلة �أكرث من ربع قرن من �لكفاح �ملتو��سل 

و�لذي توَجُه با�سرتد�د عا�سمة �أجد�ده و�آبائه.

"ولعلي �أقف قلياًل على �أبرز �ملنجز�ت �لتي حققها م�ست�سفى �مللك عبد �لعزيز للحر�ض 
�لوطني يف �لأح�ساء خالل عام و�حد فقط, م�ست�سهدً� بها عن مدى �لتطور �ل�سحي 

�لذي و�سلت �إليه مملكتنا �لغالية, موؤكدً� �أن ور�ء هذه �لإجناز�ت قيادة حكيمة على 

ر�أٍ�سها ملك �لإن�سانية وويل عهده �لأمني وحكومته �لر�سيدة.

ويويل حفظه �هلل �لقطاع �ل�سحي برعاية خا�سة, وخلري دليل على ذلك �مل�ساريع 

�ملتو��سلة �ملنفذة و�لتي ت�سب يف خدمة �ملو�طن, كل هذه �لإجناز�ت و�أخرى ل ي�سع 

�ملجال لذكرها لدليل و��سح �أن �لحتفال بهذ� �ليوم �ل�سعيد من حقنا ونحن نرى كل 

هذه �ملنجز�ت �لتي تعلق على �سدر �لعامل و�ساماً عنو�نه �لعزة و�لكر�مة. 

مراكز متقدمة و�شهادات عاملية 

و�أعرب نائب �ملدير �لإقليمي �لتنفيذي لل�سوؤون �لطبية يف م�ست�سفى �مللك عبد 

�لعزيز يف �حلر�ض �لوطني يف �لأح�ساء �لأ�ستاذ �لدكتور طارق خا�سقجي عن فخره 

بهذه �ملنا�سبة فقال: �أجد نف�سي يف هذه �لذكرى منت�سياً ب�سعادة �ملنجز�ت �ملتقدمة 

�لتي حققتها �لدولة ت�ساعدياً منذ �لإعالن عن تاأ�سي�سها, وحتى يومنا هذ�, ولعلي 

�أحتدث بلمحة ب�سيطة جدً� عن ما و�سلت �إليه مملكتنا �لغالية يف �ملجال �لطبي على 

وجه �لتحديد من مر�كز متقدمة ب�سهاد�ت عاملية متخ�س�سة حتى بات ي�سار �إليها 

بالبنان يف هذ� �ملجال.

�أ�سبحت �ململكة قبلة �لطب �لعاملي يف جر�حات متخ�س�سة مثل ف�سل �لتو�ئم و�لتي 

تعد من �لعمليات �ملعقدة جدً�, وتابعت عيون �لعامل باأ�سره عمليات عدة دللت على 

ما و�سلت �إليه �ململكة من تطور طبي من �لناحية �لب�سرية و�لتقنية �أي�ساً, ومع 

نهاية كل عملية يقف �لعامل مذهوًل من هذه �لنجاحات �ملتو�لية, وهذ� مثال و�حد 

ملنجز�ت متعددة ل ي�سع �لوقت لذكرها.

و�أنا �أقف على �أعتاب هذه �لذكرى �لغالية على �أنف�سنا كمو�طنني وعلى نف�ض كل 

عربي وم�سلم على هذ� �لكوكب, �أجد نف�سي عاجزً� عن ترجمة ما يجول يف خاطري 

من كلمات, �إل �أنني �أرفع يد �ل�سر�عة للعلي �لقدير �أن يحفظ هذ� �لبلد من كل �سر, 

و�أن يرد كيد كل معتٍد عليه.

 

عالمة بارزة يف تاريخنا

وقال نائب �ملدير �لإقليمي �لتنفيذي لل�سوؤون �لطبية يف م�ست�سفى �لإمام عبد �لرحمن 

�آل في�سل يف �لدمام �لدكتور �أحمد �ل�سعيبي: �إن �ليوم �لوطني عالمة بارزة وو��سحة 

يف تاريخ �أمتنا, و�سعادتنا بالحتفال به دليل و��سح وجلي على �أنه غرّي وجه ما�سينا 

وحا�سرنا وم�ستقبلنا �إىل �خلري �إن �ساء �هلل, و�ل�سوؤون �ل�سحية يف �حلر�ض �لوطني يف 

�لقطاع �ل�سرقي ت�ستغل هذه �ملنا�سبة �لكرمية لرتفع بالنيابة عن من�سوبيها و�لعاملني 

يف خمتلف �أق�سامها وقطاعاتها �أ�سمى �لتهاين و�لتربيكات ملقام �سيدي خادم �حلرمني 

�ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز, وويل عهده �لأمني �سمو �لأمري �سلطان بن 

عبد �لعزيز, و�إىل �حلكومة �لر�سيدة و�ل�سعب �لكرمي, وندعو �هلل �أن يعيده علينا 

ونحن نرفل بالأمن و�لأمان يف ظل قادتنا حفظهم �هلل تعاىل.

عربَّ عدد من م�سوؤويل ومن�سوبي �ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني بالقطاع �ل�سرقي 

وفرع جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية عن �عتز�زهم بذكرى 

�ليوم �لوطني باعتبارها ذكرى ي�ستلهم منها �ملو�طن �لإر�دة و�لعزم و�لت�سميم على 

�مل�ساركة يف �لبناء �لوطني و�لإ�سهام يف �سناعة �لنه�سة �لتي ت�سهدها بالدنا �لغالية 

يف كل جمالت �حلياة.. 

وبهذه �ملنا�سبة �ملجيدة �لتي �سادفت يوم �لأربعاء �لر�بع من �سهر �سو�ل �ملا�سي 

1430هـ )�ملو�فق �لثالث و�لع�سرين من �سهر �سبتمرب 2009م(.. تن�سر )نب�ض 

�جلامعة( �نطباعات �سيوفها �لتي جاءت مفعـمة بالـــولء و�لغيــرة و�لوفاء لهذ� 

�لوطـــــــن �ملعطاء.

احتفال يومي بالوطن

وحتدث نائب �ملدير �لإقليمي �لتنفيذي للت�سغيل يف م�ست�سفى �لإمام عبد �لرحمن 

�آل في�سل يف �لدمام �لدكتور �إبر�هيم �جلمعان م�ستدعًيا تد�عيات ملحمة بطولية يف 

تاريخنا �حلديث فقال: �إننا حني نحتفل بهذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة ن�ستح�سر تاريخاً 

مليًئا بالت�سحيات و�لإجناز�ت و�لبطولت, �إىل جانب حا�سر يفي�ض باملنجز�ت 

على جميع �لأ�سعدة, وم�ستقبل مبهر يف ظل �ملعطيات �حلالية, �إل �أنني ميكن �أن 

�أخالف �جلميع, فيوم �لوطن مل يكن حمكوماً بيوم حمدد من كل عام على �لإطالق 

فاأنا �أر�ه يف كل يوم على مدى �لعام, و�حتفل به يف كل حلظة لأنه وباخت�سار وطن 

للفرح و�لعزة و�لكر�مة, ونحمد �هلل تعاىل �أن ��سمنا �رتبط با�سمه فاأ�سبح ي�سرفنا 

يف كل بقعة نطاأها على هذ� �لكوكب.

�شواهد عظيمة 

ويرى نائب �ملدير �لإقليمي �لتنفيذي للت�سغيل يف م�ست�سفى �مللك عبد �لعزيز للحر�ض 

�لوطني يف �لأح�ساء �لدكتور هياف �لعمري �أن هناك دلئل بارزة على نه�سة �لوطن, 

وقال: يف كل عام وبالتحديد يف مثل هذ� �لتاريخ �ملجيد و�لذي يعلن ذكرى يومنا 

�لوطني, تتجلى �سور كثرية �أمامنا تقف بنا على �سو�هد عظيمة ودلئل هائلة 

على �لنه�سة �ل�ساملة لهذ� �لوطن, منذ �أن وحد �أركانه �ملغفور له باإذن �هلل �مللك 

عبد �لعزيز, وبالدنا تعي�ض نه�سة مت�سارعة يف جميع �ملجالت, وهذه �لنعم �لتي 

نحمد �هلل عليها تدعونا كمو�طنني �أن نقف �سفاً و�حدً� مرت��ساً للحفاظ على �أمن 

ومكت�سبات هذ� �لوطن �لغايل.

"�إن �ليوم �لوطني يعني لنا �حلب و�لأمل و�ل�سالم و�لطموح و�لرت�بط حتت ر�ية 
�لتوحيد �خلالدة, وهو يوم ي�سدد على 

�ل�سر�كة �ملبنية بني �ل�سعب و�لقيادة 

, فحفظ �هلل هذه �لبقعة �لطاهرة من 

كل �ل�سرور.

 

امل�شتقبل اأجمل

و��ستعر�ض قائد �لطب �لع�سكري �مليد�ين 

للقطاع �ل�سرقي �لعميد حممد بن �سامان 

�ل�سمري ما يحظى به �لوطن من �ن�سجام 

وتالحم بني �لقيادة و�أبناء �لوطن مما 

ميثل �أعلى �سور وحدة �لإر�دة و�لهدف 

و�لتطلع و�مل�سري, فيقول: �لوطن نعمة 

ل يعرفها �إل من عانى �لت�سرد و�حلرمان 

و�لغربة, ووطننا لي�ض كباقي �لأوطان 

بل يحمل متيز من جو�نب عدة يعرفها 

�لقا�سي و�لد�ين, ولعل ما ينعم به من وحدة 

وطنية متميزة يح�سدها عليها �لكثريون, 

�إىل جانب ما و�سل �إليه من منجز�ت عدة 

على جميع �لأ�سعدة, يجعل منه وطنا 

ي�ستحق �لحتفال به, بل ي�ستحق �لحتفاء 

به يف كل حلظة.

و�أنا �أقف على �أعتاب هذه �لذكرى �مليمونة 

�أجد نف�سي ملزماً بالعتز�ز به, وكلي ثقة 

باأن �مل�ستقبل �أجمل مما نعي�سه �لآن من 

جمال, يف ظل �لتخطيط �لثابت �ملبني 

على فكر منري وو�عي و�ملت�سل بالو�قعية 

�جليدة, نحن كمو�طنني ن�سارك قيادتنا 

هذ� �لعيد �ل�سعيد بكل ما منلك من م�ساعر 

�سادقة, و�أحا�سي�ض نابعة من �سميم 

�لقلب, ر�فعني �لأكف للعلي �لقدير �أن 

ي�سبغ نعمه وف�سله �لد�ئم على هذ� �لوطن 

�لغايل وقيادته �حلكيمة.

يوم العامل 

م�سرف �إد�رة �لعالقات �لعامة و�لإعالم يف 

�لقطاع �ل�سرقي قا�سم �لعنزي قال:

"لي�ض مبقدورنا �أن جنمع �لكلمات �ملنا�سبة 

لهذه �لذكرى �لعظيمة, و�لتي جاءت مو�كبة لعيد �لفطر �ملبارك, بعد �نق�ساء �سهر 

�خلري و�لعطاء �سهر رم�سان �ملبارك �لكرمي, �إل �أننا لن نبالغ لو �أطلقنا عليها م�سمى: 

�أقطار �لعامل من  �أثًرت وتوؤثر يف كل  "يوم �لعامل" لأنها بالفعل تعلن ولدة دولة 
خالل �أهميتها �ل�سرت�تيجية و�لقت�سادية وحتى طاقاتها �لب�سرية, ول ي�سعنا �إل 

�أن ن�سجد هلل حمدً� على �إيجاده لهذه �لبقعة �ملباركة, ون�ساأله �أن تبقى �ساخمة فوق 

جبني �لدهر.. �إنها ذكرى من �أعز �لذكريات �لتي ترد علينا ونحن نعي�ض يف رغد وخري 

يف ظل قيادتنا �لر�سيدة, �إن يوم �لوطن, يوم للعزة و�لفتخار بهذ� �لكيان �لعظيم 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 

�لعميد حممد �ل�سمري د. �إبر�هيم �جلمعان د. طارق خا�سقجي د. �أحمد �ل�سعيبي

�نطـبـــاعــــــات
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امل�ستجدون وامل�ستجدات... طموحـات وتطلعـات وروؤية واثقة نحــو امل�ستقبـل

اجلامعــــــة... اإدارة متميــزة للوقــت وا�شتثمـــــاره ب�شكــــــــل اأف�شـــل

الدرا�شــــــة اجلامعية ثقــــــة يف النف�س واعتمــاد كبيــــر على الذات

��ستطالع: عبد �هلل �لدهم�سي:

 �أحا�سي�ض متد�خلة �سيطرت على طالبنا �مل�ستجدين عند �إعالن �أ�سمائهم �سمن قائمة �ملقبولني 

د, خوف, حرية.. ثم �نطباعات متباينة تر�وحت بني �لتفاوؤل  باجلامعة.. فرح, حزن, تردُّ

و�حلذر و�لإيجابية و�لغمو�ض حني و�سعو� �أوىل خطو�تهم د�خل �جلامعة, و�جنلت �ل�سورة 

�مل�سو�سة كما يقولون بعد بد�ية �لدر��سة و�لتعرف على �جلامعة و�إمكاناتها و�أ�ساتذتها.

 هكذ� عرب �أبناوؤنا يف �ل�ستطالع �لذي �أجرته معهم )نب�ض �جلامعة(عن �أحا�سي�سهم و�نطباعاتهم 

عن �جلامعة ودر��سة �لعلوم �ل�سحية, و�أعربو� عن �أمنياتهم وطموحاتهم بعد �لتخرج.. وتلزمنا 

�لإ�سارة هنا �إىل �أننا ��ستبعدنا �لإجابات �لتي و�سلتنا خالية من توقيعات �أ�سحابها.

��ســـــتطالع

فرحة من رزق بولد

ـ ما هي ردة فعلك حني علمت بقبولك يف �جلامعة؟

 ردة فعلي كمن ُرزق بولد.. كانت تلك �إجابة �سريعة �أطلقها �لطالب حممد 

�لدو�سري يف بد�ية جولتنا بكلية �لطب فور �أن طرق �أذنيه �ل�سوؤ�ل, وتاله 

�لطالب �سلطان �حلوطي معرًب� عن فرحته �أي�ًسا فقال: كانت حلظة غري عادية, 

ور�ودتني وقتها �أفكار كثرية, وت�سورت نف�سي ومظهري بعد �سبع �سنو�ت 

من �لآن, وُيرجع �لطالب �سالح �لنفي�سة �سبب فرحه و�سروره �إىل ما �سمعه 

عن �لدر��سة يف هذه �جلامعة باعتبارها من �أقوى �لدر��سات �جلامعية �إ�سافة 

�إىل �أن �مل�ست�سفى يعدُّ من �أف�سل �مل�ست�سفيات يف �ململكة.. �أما �لطالب �سعود 

�لروكان وحممد �لقرين و�سامي �لقحطاين وم�سعب عبد �لرحمن �حلز�م وعبد 

�لرحمن خالد �ليمني و�أحمد �لعولة فقد جت�سدت ردود �أفعالهم يف �إح�سا�ض 

طاغ بالفرح و�ل�سعادة م�سوب بقليل من �خلوف, بينما يوؤكد �لطالبان ماجد بن 

�سو�ل �لبقمي وحممد بن دريوي�ض  �لعتيبي �أن ردة فعلهما كانت عادية لأنهما 

كان و�ثقان من �لقبول.. ويح�سر بندر �لر�سيد�ن ردة فعله يف �حلرية �لتي 

متلكته يف بد�ية �لأمر, ويف عالمات �ل�ستفهام �لتي طر�أت على ذهنه حول ما 

�إذ� كانت هذه �جلامعة هي �لأف�سل, ثم تبنيَّ من �أول �أيام �لدر��سة �أن �لتوفيق 

كان حليفه و�أنها من �أف�سل �جلامعات يف جمال تخ�س�ساتها.. 

اختيار موفق

ل يجد �لطالب جمال عبد �هلل حرًجا يف �لقول �إنه كان ل يعرتف بهذه �جلامعة 

يف بد�ية �لأمر؛ ولكنه مل يرتك هذه �لفكرة ت�سيطر عليه, بل �جتهد يف �لبحث 

للتعرف عليها من خالل بع�ض �لكتيبات �ل�سادرة عنها بالإ�سافة �إىل و�سائل 

�لإعالم وموقعها على �لإنرتنت �إىل �أن تاأكد متاًما �أنها جديرة بالهتمام 

و�لنتماء �إليها.. ول يبتعد �لطالبان �إبر�هيم بن �سلطان �لزمامي ونو�ف بن 

عبد �لإله �ل�سليِّم عن روؤية زميلهما جمال �إذ يقول �لزمامي كنت مرتدًد� بني 

ح�سور �ملقابلة �ل�سخ�سية �أو �نتظار نتائج �لقبول يف جامعات �أخرى, ولكن 

بعد �ملقابلة حمدت �هلل كثرًي� �لذي وفقني لهذ� �لختيار.. بينما يوؤكد نو�ف 

�أن خلفيته عن كلية �لطب باحلر�ض �لوطني كانت �سعيفة ويحبذ �للتحاق 

بجامعة �مللك �سعود, ولكنه �لآن ي�سكر �هلل على توفيقه لاللتحاق بهذه �جلامعة 

وقد �أدرك �لفرق بني هاتني �جلامعتني.

توافق مع الطموح

ويف كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية ��ستوقفنا ثالثة من طالبها �مل�ستجدين 

�ملنخرطني يف �لدر��سة بال�سنة �لتح�سريية مع زمالئهم بكلية �لطب, وهم 

�لطالب عبد �لعزيز �سعد �ملطريي ـ تخ�س�ض خمترب�ت, و�لطالبان عبد �هلل عبد 

�لرحمن �ل�سهري وبكر ر�سيد �ل�سمري �للذ�ن يدر�سان تخ�س�ض �لعالج �لتنف�سي 

و�ساألناهم عن �أ�سباب �ختيارهم لهذ� �جلامعة؟ فابتدر �حلديث �لطالب �ل�سهري 

فاأجاب: لأنها �جلامعة �لتي تنا�سب طموحاتي وتتيح يل در��سة �لتخ�س�ض 

�لذي كنت �أطمح �إليه منذ �ملر�حل �لدر��سية �ملبكرة,ولأنها �أف�سل جامعة يف 

�ململكة �لتي تخرج �أطباء و�أخ�سائيني على م�ستوى عاٍل من �لتاأهيل. ومل يبتعد 

�لطالب �ل�سمري عن �إجابة زميله, 

بل بدت �إجابته متطابقة معها فقال: 

هي �جلامعة �لوحيدة دون غريها 

من �جلامعات �لتي هياأت يل فر�سة 

�للتحاق مبجال تخ�س�سي غري 

�ملتوفر يف جامعات �أخرى, وحقيقة 

مل �أكن �أملك معلومات كافية عنها؛ غري �أنني ��ستنتجت باأنها �ستكون من 

�جلامعات �لعاملية �لر�ئدة يف هذ� �ملجال. �أما �لطالب �ملطريي فرُيجع �سبب 

�ختياره لها �إىل معرفته �ل�سابقة بعدد من �لطالب �لد�ر�سني فيها وما كان 

ي�سمعه من ثنائهم �ملتو��سل عليها, وو�سفها باأنها من �أف�سل �جلامعات يف 

جمال �لعلوم �ل�سحية.

اإمكانيات هائلة وجتهيزات عالية

ـ �نطباعك و�أنت ت�سع �أوىل خطو�تك د�خل �جلامعة؟ وكيف وجدت 

�إمكاناتها؟

 �سعور تام بالرتياح و�لر�سا �لد�خلي ـ هكذ� ��ستهل �لطالب �ل�سليِّم �إجابته 

عند عودتنا �إىل كلية �لطب ـ مع حما�سة د�فقة للدر��سة و�لتح�سيل, و�أدركت 

منذ �لوهلة �لأوىل �أنني �أ�سع قدميَّ على بد�ية �لطريق لتحقيق حلمي يف �أن 

�أكون طبيًبا؛ ل�سيما بعد �أن تاأكدت من �أن �إمكانات �جلامعة ترقى �إىل درجة 

�لمتياز, ويلتقط خيط �حلديث زميله �لطالب علي �لقرين في�سف �جلامعة باأنها 

� ومتطورة, و�لأ�ساتذة متعاونون ولذلك فقد �ت�سعت م�ساحة �أملي  ر�قية جدًّ

لتحقيق طموحاتي �ل�سخ�سية ول �أبالغ �إن قلت �إن هذه �جلامعة متميزة عن 

�جلامعات �لأخرى من حيث �لإمكانات �لهائلة و�لنو�حي �لتنظيمية �ملتميزة 

و�لتجهيز�ت �لعالية.. وُي�سري �لطالب �سامي �لقحطاين �إىل �أن �سيق م�ساحة 

�جلامعة مل يوؤثر على متيزها, و�أنها �ستزد�د متيًز� عند �لنتقال �إىل �ملباين 

�جلديدة بتجهيز�تها �حلديثة و�لرفيعة ومبر�فقها �لتدريبية و�لرتفيهية 

و�لريا�سية.. �أما �لطالب �لزمامي فيقول لقد تكون لدي �نطباع جيد منذ �لبد�ية 

د  ورمبا يرجع ذلك �إىل فرتة �لت�سجيل و�ملر�جعات قبل بدء �لدر��سة مما مهَّ

للتعرف على �جلامعة و�ساعد يف �لتاأقلم مع �لدر��سة ب�سكل �أ�سرع خا�سة و�إن 

�إمكانات �لتعليم هنا متميزة.

بدايات موفقة

 ويتابع �لطالب �حلز�م في�سف بد�ياته د�خل �جلامعة باأنها موفقة؛ بل من 

�أجمل �سنو�ت حياته, ويوؤمن على ذلك زميله حممد �لعتيبي فيقول لقد مل�سنا 

من �أول وهلة ما تزخر به �جلامعة من �إمكانات عالية وتنظيم قوي وقدر�ت 

فائقة على �إي�سال �ملعلومة, ول ينق�سنا �لآن �إل �لنتقال �إىل �ملوقع �جلديد 

و�سيكون ذلك قريًبا باإذن �هلل حيث تتوفر و�سائل �لتدريب و�لرتفيه و�ل�سكن 

�لذي �سيكون قريًبا من �جلامعة, ويتفق �لطالب �لبقمي و�لروكان و�لعولة 

و�سالح �لنفي�سة على �أن �لبد�ية بالفعل كانت موفقة وبرزت بو�سوح من 

خالل تعامل �لأ�ساتذة �لر�قي و�لحرت�يف مع �لطالب وجو �حلرية �ملتاح لهم 

لال�ستفادة من �إمكانات �جلامعة �ملتقدمة, ويرى �لطالب حممد �لدو�سري �أن 

�لبد�ية كانت �إيجابية من جميع �لنو�حي موؤكًد� �أنهم وجدو� �ملناهج متميزة 

و�لأ�ساتذة يتمتعون بخرب�ت عالية يف تخ�س�ساتهم ف�ساًل عن و�سائل �لتعليم 

�حلديثة و�ملعينة على �لدر��سة و�لتح�سيل.

�شغر امل�شاحة ال يحجب التميز

 �أما �لطالب بدر �سعد �لقحطاين فيقول كنت متفائاًل قبل �أن �أ�سع خطو�تي د�خل 

�جلامعة, ثم �نتابني �سعور طفيف باحلزن حني وجدت نف�سي يف مباٍن �سغرية 

�حلجم و�أو�سكت على �تهام نف�سي باتخاذ �لقر�ر �خلاطئ لاللتحاق بهذه 

�جلامعة؛ ولكن �سرعان ما ز�ل هذ� �ل�سعور عندما لح يل بو�سوح �مل�ستقبل 

�لباهر �لذي ينتظرنا بعد �أن نتخرج بدرجة عالية من �ملعرفة و�لتدريب 

ا فيما  �ملكثف.. ويف �حلي �جلامعي �جلديد ��ستكمال لكل ما نر�ه نق�ًسا وخ�سو�سً

يتعلق بالن�ساط �لطالبي. ويك�سف �لطالب �حلوطي عن �لنطباع �ل�سالب �لذي 

�سيطر عليه يف �لبد�ية, ويقول كانت �ل�سورة م�سو�سة وغام�سة ب�سبب �سغر 

م�ساحة �جلامعة, ولكن مع مرور �ليوم �لأول و�لثاين و�لأ�سبوع بد�أت �لفكرة 

تت�سح و�لروؤية �ملتميزة تتجلى, وتاأكد لنا �أن �سغر �ملباين و�سيق �مل�ساحة 

ل يعيب �جلامعة ول يحجب متيزها �لتعليمي و�لعلمي و�لتدريبي �لو��سح 

�لذي يوؤهل �لطالب بدوره �إىل �لتفوق على �أقر�نه يف �جلامعات �لأخرى, فحمدنا 

ر لنا �لقبول يف جامعة من �أف�سل �جلامعات �ملحلية و�لإقليمية,  �هلل �لذي ي�سَّ

جامعة متفردة يف تخ�س�ساتها وكفاء�تها ومناهجها.

ويقول �لطالب عبد �هلل �ل�سهري ـ عالج تنف�سي: هذه �جلامعة متطورة وحديثة 

وتلبي جميع �حتياجات �لطالب, وتنتقل فر�سة �حلديث �إىل زميله بكر �ل�سمري 

يف �لتخ�س�ض نف�سه, فيقول بكل �سر�حة ودون جماملة وبعيًد� عن �لثناء 

و�ملديح فاإن �إمكانات هذه �جلامعة جيدة من كل �لنو�حي, وقد وجدت نف�سي 

فيها, وي�سفها عبد �لعزيز �ملطريي ـ خمترب�ت باأنها عاملية ومتطورة

و�شائل عرفتنا باجلامعة

ـ كيف تعرفت على �جلامعة؟

ُيجمع �لطالب حممد �لعتيبي و�سالح �لنفي�سة وعلي �لقرين وجمال عبد �هلل 

ونو�ف �ل�سلّيم وماجد �لبقمي على �أن �لأ�سرة و�لإنرتنت و�لأقارب �سكلت 

جميعها و�سائل �أ�سا�سية للتعرف على هذه �جلامعة, ويوؤكدون �أن �جلامعة 

رغم عمرها �لق�سري �إل �أنها حققت �سمعة طيبة وممتازة, بينما تعرَّف عليها 

�لطالب بدر �لقحطاين و�لعولة وطالل �جلمعة عرب �لإعالنات يف �ل�سحف 

�ملحلية.. ويقول �لطالب �حلوطي �أنه عرفها من خالل و�لده لرتباط عمله 

باملجال �لطبي وكذلك �لطالب حممد �لدو�سري عن طريق و�لد �سديق له يعمل 

بامل�ست�سفى, بينما عرفها �لطالب �لروكان عن طريق �أقرباء وزمالء يدر�سون 

بها, وكذلك عرفها �لزمامي عن طريق �أحد �أقربائه..ويرجع �لطالب �سامي 

�لقحطاين وم�سعب �حلز�م وتركي �ملقرن وعبد �لرحمن �ليمني معرفتهم 

باجلامعة �إىل عدد من زمالئهم. 

اأ�شرف العلوم واأف�شل مهنة

ـ ما �سبب �ختيارك لتخ�س�سك �سو�ء يف �لطب �أو �لعلوم �ل�سحية؟

يف كلية �لطب ي�سف �لطالب �ل�سليَّم علم �لطب و�لعلوم �ل�سحية باأنها من 

�أ�سرف �لعلوم بعد علوم �ل�سريعة, وتقف على ر�أ�ض قائمة �خلدمات �ملقدمة 

لبني �لب�سر؛ لأنها تقدم خدمات تتعلق برعايتهم �ل�سحية وبحياتهم, وقال لقد 
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ـ عالج تنف�سي �إىل �إكمال �لدر��سة خارج �ململكة من �أجل �إعد�د نف�سه خلو�ض 

حتدٍّ جديد لأنه يع�سق �لتحدي.

اهتمام فوق املتوقع

ـ  ما م�ستوى �لهتمام �لذي مل�سته باجلامعة؟ وماذ� تبني لك من فرق قبل 

وبعد �لتحاقك بها؟

� وحم�سو�ض من  � جدًّ  يوؤكد �لطالب حممد �لعتيبي �أنه على م�ستوى عاٍل جدًّ

جميع �لنو�حي من ناحية �لتعليم و�خلدمات �لأخرى, وقد مل�سنا جت�سيًد� 

و��سًحا ملقولة �لربوف�سور يو�سف �لعي�سى وكيل �جلامعة لل�سوؤون �لتعليمية 

وعميد كلية �لطب يف حفل �ل�ستقبال �لذي �أقيم لنا يف �لأ�سبوع �لأول من 

بد�ية �لدر��سة وهي: »�لطالب �أوًل.. �لطالب �أوًل«, وبخ�سو�ض �لفرق فقد 

تنامى د�خلي مبجرد دخويل �إىل �جلامعة �لإح�سا�ض بامل�سوؤولية �لتي �أوكلت 

�إلينا ون�ساأل �هلل �أن يعيننا ويوفقنا فيها. ويقول �لطالب �ل�سليِّم �إن م�ستوى 

�لهتمام جيد وقد �أح�س�ست كذلك بامل�سوؤولية وبقدرة على �إد�رة وقتي ب�سكل 

�أف�سل., و�إىل ذلك يذهب �لطالب �لبقمي فيقول بعد �لتحاقي باجلامعة عليَّ �أن 

�أحتمل م�سوؤولية نف�سي وقر�ر�تي برغم �أن م�ستوى �لهتمام بي كطالب عال 

�, ويوجد  �. ويرى �لطالب تركي �ملقرن �أن م�ستوى �لهتمام ممتاز جدًّ جدًّ

تو��سل و��سح بني �لإد�رة و�لطالب يتمثل يف �لوقوف على ما يحتاجون �إليه 

من خدمات ومعينات و�أن�سطة, وقد و�سح يل منذ �أول يوم �مل�ستوى �لر�قي 

من �لتعامل, بينما ي�سف �لطالب �جلمعة �أن �لهتمام �لذي مل�سوه من �إد�رة 

�جلامعة و�أ�ساتذتها كان فوق �ملتوقع, ويكمن �لختالف بالن�سبة للطالب 

�لروكان بني �جلامعة وما قبلها يف �ملنهج وطرق �لتدري�ض.

م�شوؤولية ذاتية وتوظيف للوقت 

�هتمام و��سح و�سوح �ل�سم�ض يف ر�بعة �لنهار كما يقول �لطالب �لعوله, ويتابع: 

و�إد�رة �جلامعة ل تتو�نى يف تقدمي كل �خلدمات �لتي ت�ساعدنا يف در��ستنا, 

ولحظنا �ختالًفا كبرًي� يف �ملعاملة بني �جلامعة وما قبلها, وبد�أنا ن�سعر باأننا 

ل�سنا طالًبا فقط؛ بل �أبناء لأ�ساتذتنا.. ويقول 

�لطالب �سلطان �حلوطي لإد�رتنا جزيل �ل�سكر 

وخال�ض �لعرفان على جهودهم �لكبرية وطرقهم 

�خلا�سة يف �لفوز باحرت�م طالبهم, وعلى توجيه 

�لطالب �إىل �لهتمام بعامل �لوقت و��ستثماره 

بال�سورة �ملثلى و�لرتكيز و�حلر�ض على 

�ل�ستفادة, وذلك بجانب تدريب �لطالب على 

رقابة نف�سه ذ�تًيا.. وهذ� ما مل يكن يحدث يف 

�ملرحلة �ل�سابقة حيث مير �لوقت تباًعا دون 

��ستفادة. وي�ستهل �لطالب  �إبر�هيم �لزمامي 

�إجابته قائاًل �لفرق بني �جلامعة وما قبلها كبري 

بالطبع, ويختلف جو �جلامعة عن �ملدر�سة 

ا خا�سة فيما يتعلق بالعتماد على  �ختالًفا جذريًّ

�للغة �لإجنليزية, �إ�سافة �إىل �أن �لطالب يكون 

يف �جلامعة م�سوؤوًل عن نف�سه ب�سكل كبري.. 

ويرى �لطالب م�سعب �حلز�م �أن �لهتمام 

على درجة عالية من �لتميز, �أما �لفرق فيكمن 

يف ما يجده طالب �جلامعة من حرية وجهود 

و��سحة من قبل �لإد�رة و�لأ�ساتذة يف بناء 

�سخ�سيته و��ستثارة قدر�ته وتنمية مهار�ت 

�لتح�سيل لديه منذ �لأيام �لأوىل للدر��سة �أي 

حتى وهو يف �ل�سنو�ت �لتح�سريية.

اجلامعة احللم

ويف كليتي �لطب و�لتمري�ض ��ستطلعنا ر�أي 

بع�ض �لطالبات عن �سبب �ختيارهن لهذه 

�جلامعة دون غريها وما �إذ� كن يعرفن عنها 

�سيًئا قبل �لتقدمي؟ وكيف وجدن �إمكاناتها؟ 

فقالت �لطالبة مو�سي طرقي �لعنزي �إنها جامعة 

متطورة وطرق �لتعليم فيها �أف�سل, وجميع من 

فيها يبذلون جهًد� مقدًر� يف �أن تكون �لطالبة �أو 

�لطالب �أف�سل من زمالئه يف �جلامعات �لأخرى 

ف�ساًل عن �إمكاناتها �حلديثة.. و�أكدت زميلتها 

بالكلية نف�سها �لطالبة ندى عبد �لعزيز �ملبايع 

على �أنها من �أهم �جلامعات يف �ململكة, ويرجع 

�ختياري لها ل�سعة �إمكانات �لتعلم فيها وتوفر 

�خلدمات, وقد مل�ست من �أول وهلة �لتعاون 

�ل�سديد بني طالباتها وع�سو�ت هيئة �لتدري�ض.. 

وتوؤكد زميلتهما بكلية �لتمري�ض �لطالبة �أ�سو�ق 

�إبر�هيم �حلجي �أنها طاملا حلمت باللتحاق 

بهذه �جلامعة م�سرية يف �سيء من �لطر�فة 
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الدرا�شــات العليــــا هــــدف ل�شتكمــــال م�شيـرة التعلم والتخ�ش�س الدقيق

��ســـــتطالع

�خرتت تخ�س�سي هذ� حتقيًقا لرغبتي يف خدمة �لنا�ض, و�أن �أكون �سبًبا يف �أن 

ن على قوله  يعي�سو� حياة �سعيدة هانئة خالية من �ملنغ�سات �ملر�سية.. و�أمَّ

زميله بندر �لر�سيد�ن فقال �لطب و�لعلوم �ل�سحية من �أف�سل و�أ�سرف �ملهن, 

ول ُيقبل على در��سة �لطب بالذ�ت �إل �لطالب �أ�سحاب �لقدر�ت �لعالية.. 

و�لطب ـ كما يقول �لطالب �ملقرن و�جلمعة و�لروكان وحممد بن دريوي�ض �إن 

�لطب على وجه �خل�سو�ض تخ�س�ض �إن�ساين يفيد �لب�سرية ويوؤدي �إىل خدمة 

�ملجتمع وم�ساعدة �ملر�سى و�مل�ساكني, وكانت هذه �أبرز دو�فعنا لختيار 

در��سته, وي�سيف �لطالب �حلوطي �إىل ذلك ما يلحق بالطبيب من دعو�ت 

�سادقة ونابعة من قلوب �ملر�سى �لذين مينُّ �هلل عليهم بال�سفاء, كما يرى 

�لطالب �لبقمي �أن �لعلوم �لطبية من �أف�سل �لتخ�س�سات وهي من �لعلوم �لتي 

ل ميكن �لإحاطة بجميع تخ�س�ساتها, ويف هذ� �ملنحى يقول �لطالب �ليمني �إن 

�لطب من �لتخ�س�سات �لتي حتتاج �إىل تطوير و�أنا ممن يحبون �لتطوير.

يف د�خل �أروقة كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية يوؤكد �لطالب عبد �لعزيز �ملطريي 

�أن در��سة �ملخترب�ت تتيح له �إمكانية �للتحاق مبجالت عدة بعد �لتخرج, 

�أما زمياله يف �لعالج �لتنف�سي عبد �هلل �ل�سهري وبكر �ل�سمري فيذهبان �إىل �أن 

د�فعهما وطني حم�ض لأن �لقطاعات �ل�سحية يف �ململكة تعاين من نق�ض �لكو�در 

�لعاملة يف جمال تخ�س�سهما.

الرغبة ال�شخ�شية دافع اأ�شا�شي

خل�ض �لطالب بكلية �لطب علي �لقرين �سبب �ختياره لدر��سة �لطب يف �أربع 

نقاط يف مقدمتها �لرغبة �ل�سخ�سية, ثم �لد�فع �لذ�تي مل�ساعدة �لآخرين, 

وثالًثا ملا يتيحه من مكانة �جتماعية, ور�بًعا ملا يف مهنة �لطب من منافع مادية 

و�أجر ُمدَّخر لالآخرة, ويذهب �لطالب �سامي �لقحطاين �إىل �أن مهنة �لطب حلم 

حياته �لذي عمل بجد و�إخال�ض لتحقيقها, وكذلك �لطالب بدر �لقحطاين يرى 

�أنها جمرد ع�سق وحب وطموح.. كما ترتبط در��سة �لطب بالرغبة �ل�سخ�سية 

و�مليول منذ �ل�سغر لدى �لطالب �لدو�سري و�لنفي�سة و�لعوله و�حلز�م وجمال 

و�لزمامي. 

الدرا�شات العليا.. اأولوية

ـ �إىل ماذ� تطمح بعد �لتخرج؟

�تفق معظم �لطالب �مل�ساركني يف هذ� �ل�ستطالع على �أن �لدر��سات �لعليا 

حتظى بالأولوية لديهم بعد �لتخرج, ويطمحون �إىل تطوير �إمكاناتهم �لعلمية 

��ستهد�ًفا �إىل حتقيق مر�حل متقدمة ومنزلة مرموقة يف هذ� �لعلم كل وفق ما 

يتاح له من تخ�س�ض دقيق يف خمتلف جمالت �لطب, وي�ساألون �هلل �أن تتهياأ 

لهم �لفر�سة ل�ستكمال در��ساتهم يف �خلارج لكت�ساب مزيد من �خلرب�ت 

و�لوقوف على �آخر ما و�سل �إليه �لعلم من معارف وم�ستجد�ت يف جمال �لطب. 

�أما بع�سهم  فقد جعل �لأولوية للزو�ج ثم تليه �لدر��سات �لعليا فالطالب 

�سلطان �حلوطي يقول: �لزو�ج �أوًل ثم �إكمال �لدر��سات �لعليا بعون �هلل �أوًل 

ثم مب�ساعدة �لزوجة ودعمها �إن �ساء �هلل, �أما �لطالب جمال عبد �هلل فريتب 

طموحاته �مل�ستقبلية على �لنحو �لتايل: �لزو�ج ثم �لدر��سة يف �خلارج ثم 

�لوظيفة, بعك�ض �لطالبني حممد �لدو�سري وبدر �لقحطاين �للذ�ن قدما �لعمل 

ثم �لزو�ج ثم �ل�سفر �إىل �خلارج لإكمال �لدر��سة �لعليا وذلك يف حني �كتفى 

عبد �لرحمن �ليمني بالعمل و�لر�حة فقط. ويبنيِّ �لطالبان �ملطريي ـ خمترب�ت 

و�ل�سهري عالج تنف�سي �أنهما يطمحان �إىل خدمة �لوطن بكل ما تهياأ لهما من 

علم ومعرفة يف جماليهما و�لإ�سهام يف ترقيتهما, بينما يطمح زميلهما �ل�سمري 

�أنها ولدت يف مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية مما يعزز �لنتماء �إىل �جلامعة 

ويدفعها �إىل �إكمال م�سريتها د�خل هذه �ملنظومة �ل�سحية �لعمالقة, وبالطبع 

فهي �جلامعة �لوحيدة �لتي تتميز مبعاملها �ملتخ�س�سة, وتتيح مز�يا ل تعرفها 

�لطالبة �إل من خالل در��ستها وعملها بها, فاإمكاناتها ر�قية جًد�. �أما �لطالبة 

حنني حممد �لرتكي من كلية �لطب فتوؤكد �أنها جامعة حديثة متميزة عن غريها 

باأ�سلوبها �ملتقدم, وكنت �أحلم باأن تتاح فر�سة در��سة �لطب للطالبات لأنها 

كانت قا�سرة على �لطالب, ولكن ما �أن علمت بفتح باب �لقبول للطالبات حتى 

�جتهدت وت�سجعت للتقدمي بعد �أن �سيطرت عليَّ فكرة �لن�سمام لها ل �سيما 

و�أن �إمكاناتها كبرية ومتميزة.

اختارين التخ�ش�ص ومل اخرته

�ساألنا �لطالبة مو�سي عن �سبب �ختيارها لتخ�س�ض �لتمري�ض فاأجابت 

ب�سر�حة �سديدة على �لفور: مل �أخرت هذ� �لتخ�س�ض بل هو �لذي �ختارين! 

و�أتطلع �إىل �لعمل يف هذ� �ملجال ثم �أن ت�سنح يل يف فر�سة �لبتعاث للخارج 

ل�ستكمال �لدر��سة �لعليا. �أما �لطالبة ندى �ملبايع فتقول كان د�فعي �إىل در��سة 

�لتمري�ض يتمثل يف م�ساعدة من هم يف �أم�ض �حلاجة يل ولأمثايل ملا يف ذلك من 

�لأجر �لعظيم عند �هلل �سبحانه وتعاىل, �إ�سافة �إىل ت�سجيع �لو�لدين و�لأهل, 

و�أطمح �إىل �إكمال �أق�سى درجة يف �لتعليم يف هذ� �لتخ�س�ض باعتباره من �أهم 

�لتخ�س�سات �لتي ميكن من خاللها خدمة �ملجتمع و�لإ�سالم و�مل�سلمني.. 

وبادرت �لطالب �أ�سو�ق �حلجي �إىل �لقول: ل �أخفي عليكم �أن طموحي كان 

در��سة �لطب, ولكن ـ وهلل �حلمد ـ دخلت كلية �لتمري�ض فوجدتها �ملجال �لأن�سب 

يل و�ساأعمل على مو��سلة �لدر��سة �لعليا على م�ستوى �ملاج�ستري و�لدكتور�ه 

حتى �أ�سبح )دكتورة �أ�سو�ق(. وتقول �لطالبة حنني �لرتكي �إن �لطب كان 

حلمي من �ل�سغر ولذلك �خرتت در��سة هذ� �ملجال و�لتعمق فيه, و�أمتنى �أن 

يعينني �هلل على تطبيق ما در�سته يف �مل�ست�سفى بهذه �ملدينة �لطبية �ل�سخمة 

�لتي تتمتع باإمكانات هائلة.

نو�ف �ل�سليم

�سهيب �أبو �سليمانر�كان �سمب�ض

عبد �لعزيز �ملطريير�سيد �ل�سمري

عبد �لرحمن �ليمني
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ج�ســر من الأفكــار

خالل �إحدى جولته �لتفقدية يف �مل�سنع لحظ �ملدير �ساًبا م�ستنًد� على �حلائط 

ل يفعل �سيًئا, �قرتب منه و�ساأله بهدوء: كم ر�تبك؟ تفاجاأ �ل�ساب بهذ� �ل�سوؤ�ل 

�ل�سخ�سي! ولكنه �أجاب: �ألفان يا �سيدي.. ملاذ�؟ �أخرج �ملدير حمفظته وعدَّ 

مبلغ 2000 ريال دفع بها �إليه )مبثابة �إنهاء �خلدمة(, قائاًل: �أنا �أدفع للنا�ض 

هنا ليعملو�, ولي�ض للوقوف, و�لآن ُخذ ر�تبك مقدًما ول تُعد.. ��ستد�ر �ل�ساب 

و�أ�سرع مبتعًد�, خاطب �ملدير للحا�سرين بنربة قوة: هذ� ينطبق على �لكل 

بهذه �ل�سركة, من ل يعمل ننهي عقده مبا�سرة. ثم �قرتب من �أحدهم و�ساأله: 

من كان ذلك �ل�ساب �لذي طردته لتوي؟

فجاءه رد مل يكن يتوقعه: رجل تو�سيل �لبيتز� يا �سيدي.

ن�ستنبط من تلك �حلكاية مالحظات �أولها و�أهمها �أن �ملدير ل يعرف موظفيه, 

وثانيها �أن وقوف �ملوظف �أو �لعامل ملدة وجيزة م�ستنًد� �إىل حائط يعني 

لدى �ملدير �أنه غري منتج ولو كان �أف�سل �لعاملني لديه, �إل �أنه ـ �أي �ملدير ـ 

ل يدري؛ و�لنقطة �جلوهرية يف هنا هي �أن �ملدير بعيد عن موظفيه, وجولته 

هذه لي�ست كافية لتقييم �لأد�ء و�حلكم على �إنتاجية �لعاملني وم�ساعرهم 

ومهار�تهم ناهيك عن طموحاتهم.

�إن زيارة �ملدير �إىل موقع �لعمل و�للتقاء باملوظفني ـ رغم �أهميتها ـ لي�ست 

�آلية دقيقة لتقييم �لأد�ء, وهذ� �أمر ل �أعتقد �أننا نختلف فيه؛ بل �إن هدفها 

�أ�ساًل لي�ض تقييم �لأد�ء, فقد يكون �لتعرف على طبيعة �لعمل عن قرب, وعلى 

�ملوظفني ورفع روحهم �ملعنوية و�ل�ستماع �إليهم, وقد يحقق لهم �حتياجات 

ومتطلبات بقر�ر�ت فورية ل حتققها �لقنو�ت �لبريوقر�طية.

و�حلكم على �ملوظف يف زيارة و�حدة ـ كما يفعل بع�ض �ملديرين ـ حكٌم غري 

دقيق, و�إذ� �أردنا فعاًل �لعتماد على �لزيار�ت �لتفقدية لتكوين �آر�ء و�نطباعات 

و�أحكام حول �أد�ء �ملوظف فهذ� يعني تكثيفها, �أما �حلكم من خالل زيارة 

و�حدة خالل عام كامل فهو غري مو�سوعي, فقد ُت�سادف زيارة �ملدير موظًفا 

على �لهاتف لأمر هام, فيت�سكل لديه �نطباع باأنه موظف لي�ض له �سغل �سوى 

�لتحدث بالهاتف, �أو مير و�ملوظف خارج �ملكتب يف مهمة تتعلق بالعمل, فيعتقد 

�أنه كثري �خلروج من �ملكتب, �أما �إذ� كان يقر�أ جريدة وقت مروره؛ فهذ� خطاأ 

ج�سيم ويعني يف عرفه �أنه  ي�سيع �لوقت يف قر�ءة �ل�سحف و�إن كانت قر�ءته 

ذ�ت عالقة بطبيعة عمله. بل �إن قر�ءة �ل�سحف ب�سكل عام لأي موظف ر�فد 

ثقايف و�جتماعي لإثر�ء �لعمل و�إحاطة �ملوظف باملتغري�ت و�مل�ستجد�ت فهو 

جزء من �ملجتمع ولي�ض �سجيناً د�خل جدر�ن �ملكتب.

هناك �سيء ��سمه �لإنتاجية هو �ملعيار �لأ�سا�ض يف تقييم �لأد�ء, ولي�ض �لتو�جد 

يف �ملكتب �أو �لتوقيع �ل�سباحي يف دفرت �حل�سور.                                                                                   

�ملر�جعة �لد�خلية * 

جولة تفقدية

 فن التعامل مع ذوي الطباع ال�سعبة

ل ت�سبق رئي�سك!

    حمررة �ل�سفحة  �أمل �ملطريي 

يحتوى م�ستودع مهار�ت �لت�سالت 

�لتي متلكها على درجات متفاوتة من 

�ملعرفة و�جلهل مع ما ينتج عنهما من 

�أ�سباب �لقوة و�ل�سعف, وتبًعا لذلك 

فاإنك لن جتد عناًء يف �لتعامل مع �سخ�ض 

ممن ل يطيق �أحد �لتعامل معه؛ لكون 

ذلك �ل�سخ�ض جمرًد� من �لأحا�سي�ض 

و�لعو�طف , ورمبا جتد �سعوبة �أكرب 

يف �لتعامل مع �أنا�ض �سلبيني ممن هم 

كثريو �ل�سجة و�لإزعاج, ولرمبا 

تبنيَّ لك �أن �لتعامل مع من يتَّ�سفون 

بالعدو�نية من �لنا�ض هو �أمر يرقى 

�إىل م�ساف �أعلى درجات �لتحدِّي , 

�ء تعاملك  وقد ت�ساب بالإحباط جرَّ

مع �لك�ساىل من �لنا�ض , ورمبا فقدت 

�لقدرة على �لتحمل لو تعاملت مع 

�ملتبجحني و�ملتعجرفني . 

ومن طبيعة �لأ�سياء �أنك �أنت نف�سك قد 

تت�سبَّب يف �لإحباط لكثري من �لنا�ض؛ لأن 

�أي �سخ�ض قد ي�سبب عبًئا على �سخ�ض 

�آخر على �لأقل يف بع�ض �لأوقات. ومن 

�ملحتمل �أن تتفق �أو تختلف مع هذ� 

�ل�سخ�ض �أو ذ�ك يف وجهات �لنظر حول 

 , من هو �ل�سخ�ض �ل�سعب ومن هو �لهنيِّ

ومن هو �ل�سالح ومن هو �لطالح, ورغم 

ذلك فاإنَّ �ملجتمعات �ملهذبة لديها �إجماع 

معنيَّ يف �لر�أي عن �لنا�ض �لذي يتميَّزون 

بال�سعوبة, وعن �ل�سعوبات �لتي جتدها 

تلك �ملجتمعات يف ت�سرفاتهم, ولقد حددنا 

ع�سرة مناذج من �ل�سلوكيات �ملعينة �لتي 

يلجاأ �إليها �لعقالء من �لنا�ض حني ي�سعرون 

بالتهديد �أو �ملعار�سة مما ميثل مقاومتهم 

للتهديد �أو �لن�سحاب من تلك �ملو�قف 

�ملكروهة, ونورد فيما ياأتي ع�سًر� من 

حالت �ل�سلوك �حلرجة �لتي ي�سل فيها 

�أنا�ض عاديون �إىل �أ�سو�أ حالتهم.

 

1-  العدواين 

�إن �ل�سخ�ض �لعدو�ين د�ئًما يجعل �سالحه 

�سالح حتدٍّ وت�سويب وغ�سب, وهذ� هو 

ذروة �ل�سغط و�ل�سلوك �لعدو�ين. 

2-  املتهكم:

�إن �لتعليقات �لقا�سية و�لتهكم �ملوؤذي 

و�لتوقيت �جليد لدور�ن �لعيون, وكذلك 

�خت�سا�ض �ملتهكم هي �لتي ت�سعك يف 

موقف �لغبّي فتقتل �إبد�عك ومو�هبك. 

3-  الهائج بال �سبب مقنع 

بع�ض �لنا�ض يتعامل معك بهدوء , ثم 

ينفجر ويهيج ب�سبب �أ�سياء ل متت ب�سلة 

�إىل �حلالة �لر�هنة. 

4-  املتعامل الذي يدعى املعرفة 

مما ل �سك فيه �أن �ملتعامل �لذي يدعي 

�ملعرفة قل �أن يحتمل �ل�سو�ب و�خلطاأ, 

وعند حدوث خطاأ ما فاإنه يحاول �أن يظهر 

معرفته به . 

5-  املغرور 

�إن �ملغرورين ل ي�ستطيعون خد�ع جميع 

�لنا�ض �إىل �لأبد, لكنهم ي�ستطيعون خد�ع 

بع�ض �لنا�ض ملدة ما, وي�ستطيعون خد�ع 

�لنا�ض �لب�سطاء لوقت طويل, ل �سيء �إل 

لال�ستحو�ذ على �نتباههم و�هتمامهم. 

6-  الإمَّعة 

عات من �لنا�ض لإر�ساء  د�ئًما ي�سعى �لإمَّ

�أنا�ض �آخرين جتنًبا للمو�جهة معهم, 

يقول �لإمعات د�ئًما {نعم} دون �لتفكري 

مبا يلزمون به �أنف�سهم من �أعمال, وهم 

ي�ستجيبون جلميع �لطلبات على ح�ساب 

وقتهم , وعلى ح�ساب �لتز�ماتهم �ل�سابقة, 

لون �أنف�سهم ما ل طاقة لهم به من  ويحمِّ

�للتز�مات �إىل �أن ي�سيعو� ما لأنف�سهم 

عليهم من حق, وبذلك ت�سبح حياتهم 

نوًعا من �ملاآ�سي. 

7-  املرتدد 

يف �للحظة �لتي يجب �أن يتخذ فيها �لقر�ر؛ 

يلجاأ �ملرتدد �إىل �لت�سويف و�ملماطلة 

على �أمل �أن يتاح له خيار �آخر, ومن 

�ملحزن بالن�سبة ملعظم �لقر�ر�ت �أنه قد 

تطر�أ فكرة �سغرية جًد� يف وقت متاأخر 

جًد� من �ساأنها �أن جترب �لقر�ر على �أن 

ُيتََّخَذ بنف�سه. 

8-  ال�سخ�ص العدمي / الالمبايل 

كم كان هناك نوع من رغبات و�أمنيات ؛ 

بل حقائق ووقائع قتلها �ل�سخ�ض �لالمبايل 

بربوده وقلة حما�سته. 

9-  ال�سخ�ص الراف�ص 

قد يكون لكلمة �أثر حا�سم يف رفع �ملعنويات 

�أو هدمها, ويف هزمية �لأفكار �لكبرية �أو 

دعمها, �أثر �أكرب من ر�سا�سات طائ�سة 

قاتلة, �أو �أثر �أقوى من �لأمل. 

 �إن �ل�سخ�ض �ل�سلبي �لر�ف�ض؛ مثله مثل 

�سخ�ض خمادع مائع �ل�سلوك يحارب د�ئًما 

معركة ل تنتهي .  معاركه عقيمة ل طائل 

حتتها, ول �أمل له بك�سبها. 

10-  ال�ساكي الباكي 

�إن �ل�سكاة من �لنا�ض ُت�ْسعر د�ئًما بالبوؤ�ض 

, وباأن �ل�ساكني حماطون بعامل ظامل, 

و�أن �ل�سو�ب هو مقيا�سهم ؛ ولكنَّ �أحًد� 

ل يقدِّرهم حق قدرهم, وحني تقدم لهم 

�لن�سائح و�حللول ت�سبح �سديًقا غري 

مرغوب فيه, وبذلك يزد�د تذمرهم. 

هوؤلء هم من يتميزون بال�سعوبة من 

�لنا�ض, و�لذين ل يتحمل معظم �لنا�ض 

�لتعامل معهم, �أو �لعمل معهم �أو �حلديث 

معهم, فال تياأ�ض �إذ� ما مللت من �لك�سل, �أو 

�أحبطت من �لتبجح, �أو �أ�سابتك طبيعة 

�لب�سر بخيبة �أمل, بدًل من ذلك تذكر 

د�ئًما �أنك �ساحب �خليار, بل �ساحب 

�أربعة خيار�ت عندما تتعامل مع �سعبي 

�ملمار�سة من �لنا�ض: 

1-  ميكنك �أن تبقى ول تعمل �سيًئا, 

ويت�سمن ذلك بالنتيجة �ملعاناة و�ل�سكوى 

�إىل �لبع�ض ممن ل ي�ستطيعون �أن يعملو� 

لك �سيًئا. 

�إن �لبطالة هي �أمر خطري؛ لأن �لإحباط 

�لناجت من �لتعامل مع �سعبي �ملر��ض 

من �لنا�ض يزد�د �سوًء� مع �لزمن. �أما 

�ل�سكوى �إىل �لنا�ض �لذين ل يْقدرون على 

عمل �سيء فمن �ساأنها �أن تثبط �لعز�ئم, 

وتدين م�ستوى �لإنتاجية, وتوؤدي �إىل 

تاأجيل �لأعمال �لهامة. 

2-  ميكنك �أن تفارق بالتي هي �أح�سن, 

ويف بع�ض �لأحيان يكون �لرحيل �أف�سل 

�خليار�ت, فلي�ض جميع �مل�ساكل قابلة 

للحل, وبع�سها ل ي�ستحق �حلل. 

 �إن �لنجاة ي�سبح لها ما يربرها عندما 

ي�سبح تعاملك مع �سخ�ض ما غري ذي 

فائدة, وعندما يتدهور �ملوقف ويوؤدي كل 

ما تقوله �أو تفعله من �سيئ �إىل �أ�سو�أ. 

3-  با�ستطاعتك تغيري ر�أيك يف �ل�سخ�ض 

�ل�سعب �لذي تتعامل معه, حتى لو 

��ستمر ذلك �ل�سخ�ض يف �لتم�سك مبوقفه 

�ل�سعب, ميكن �أن تتعلم كيف تر�هم , 

وت�ستمع �إليهم , وت�سعر بهم كل على 

حدة, ومبو�قف خمتلفة, وباإمكانك �أي�ًسا 

�لقيام بعدة تغيري�ت د�خل نف�سك لكي 

تتحرر من ردود �لفعل �لتي �أحدثها ذوو 

�مل�ساكل من �لنا�ض. 

4-  باإمكانك تغيري �سلوكك عندما تغريِّ 

�أ�سلوب تعاملك مع �ل�سعبني من �لنا�ض؛ 

فاإنه يتعنيَّ عليهم �أن يتعلمو� و�سائل 

جديدة من �أجل �لتعامل معك, فبقدر ما 

ي�ستطيع بع�ض �لنا�ض �إظهار �أح�سن ما 

فيك من خ�سال, و�أ�سوئها فاإنَّ لديك �لقدرة 

على �إظهار ما يف �لآخرين من خ�سال 

ومز�يا مماثلة, وهناك ��سرت�تيجيات 

الة ميكن تعلمها من �أجل �لتعامل مع  فعَّ

�ل�سلوكيات �ملعقدة, فعندما تعرف ما 

يجب عمله وكيف تقوم بعمله؛ ت�ستطيع 

د يوؤدي بك �إىل  �ل�سري على درب معبَّ

�ل�سيطرة على �ملوقف, ثم توجيه �ملوقف 

�إىل جادة �ل�سو�ب. 

 www.islammemo.cc

القيادة الإدارية واملهارات الإدارية يف مفهوم التخطيط
يحكى �أن مديرً� و�سكرتريته ورئي�ض 

جمل�ض �إد�رة �سركة كبرية كانو� مي�سون 

يف حديقة �ل�سركة يف طريقهم للغد�ء 

فوجدو� م�سباحاً فعبثو� به فخرج عليهم 

مارد قال لهم �ساأنفذ لكم لكل و�حد طلب 

فاطلبو�. قال �ملدير: �أنا �لأول �أريد رحلة 

حاملة �إىل جزر �سي�سل �أ�ستمتع بهو�ية 

قيادة �لقو�رب �ل�سريعة فلم مت�ِض 

حلظات �إل وقد �ختفى منفذً� طلبه. هبت 

�ل�سكرترية وقالت: �أنا �لثانية. قال لها 

�ملارد: �طلبي. قالت �أريد �لذهاب �إىل جزر 

�لهاو�ي �أ�سرتخي هناك و�أعي�ض باقي 

حياتي وفى ملحة ب�سر كانت هناك. قال 

�ملارد لرئي�ض جمل�ض �لإد�رة مل يبق �إل 

�أنت فاطلب. قال كل ما �أريده هو �إعادة 

هذين �ملجنونني ملكتبيهما يف �ل�سركة �إذ� 

�نتهى وقت �لغد�ء.

�حلكمة:

   ل تكن مندفعًا وت�سبق رئي�سك، فليكن 

الأول دائمًا.

www.al-jazirah.com

�لتخطيط عن�سر �أ�سا�سي من عنا�سر �لإد�رة وله �أولوية على جميع عنا�سر �لإد�رة 

�لأخرى, �إذ ل ميكن تنفيذ �أعمال على خري وجه دون تخطيط لها, فالتخطيط مرحلة 

�لتفكري – �لتي ت�سبق تنفيذ �أي عمل – و�لتي تنتهي باتخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة مبا 

يجب عمله وكيف يتم؟ ومتى يتم؟ فالتخطيط �إًذ� �سل�سلة من �لقر�ر�ت �لتي تتعلق 

بامل�ستقبل.. يقول فايول )وهو من رو�د �لإد�رة �لأو�ئل(: �إن �لتخطيط يف �لو�قع ي�سمل 

�لتنبوؤ مبا �سيكون عليه �مل�ستقبل مع �ل�ستعد�د لهذ� �مل�ستقبل. فالتخطيط �إًذ� هو عمل 

ا �ستكون عليه �لأحو�ل يف �مل�ستقبل, ثم و�سع خطة تبني �لأهد�ف �ملطلوب  �فرت��سات عمَّ

�لو�سول �إليها, و�لعنا�سر �لو�جب ��ستخد�مها لتحقيق �لأهد�ف, وكيفية ��ستخد�م 

هذه �لعنا�سر وخط �ل�سري و�ملر�حل �ملختلفة �لو�جب �ملرور بها و�لوقت �لالزم لتنفيذ 

�لأعمال, وعلى هذ� ميكن تق�سيم �لتخطيط �إىل عنا�سره �خلم�سة �لآتية:

حتديد �لأهد�ف �ملطلوب �لو�سول �إليها باجلهد �جلماعي.

•حتديد �لعنا�سر )كماً ونوعاًً( �لو�جب ��ستخد�مها لتحقيق �لأهد�ف, �سو�ء  	
كانت هذه �لعنا�سر مادية )مو�د, عدد و�آلت, �أمو�ل ...( �أو ب�سرية )موظفني 

وعمال, فنيني وغري فنيني(.

•ر�سم �ل�سيا�سات �أي �لقو�عد �لتي حتكم ت�سرفات �ملروؤو�سني يف ��ستخد�مهم  	
للعنا�سر �ملذكورة.

•�إقر�ر �لإجر�ء�ت �أي �خلطو�ت �لتف�سيلية �لتي تتبع يف تنفيذ خمتلف  	
�لعمليات.

•و�سع �لرب�مج �لزمنية �أي ترتيب �لأعمال �ملطلوب �لقيام بها ترتيبا زمنياً مع  	
ربطها ببع�سها.

�مل�سدر: كتاب �لتخطيط �ل�سرت�تيجي, �أ.د. نبيل مر�سي

�إن حمتوى �لقيادة �لإد�رية هو حتقيق 

نتيجة من خالل عمل �لغري و�ملو�رد �ملتاحة 

مع حتمل م�سوؤوليتها, وتبًعاً لذلك فاإن 

�لقيادة �لإد�رية تتكون من:

. �لهدف: هو حتقيق نتيجة ما, وهذه 

�لنتيجة ت�ستمل على كل �لأهد�ف �ملقررة 

للمنظمة, �أو جزء منها يف �إطار �لكل.

. �لو�سيلة: هي �ملو�رد �ملتاحة بجانب 

عمل �لغري, وهذه مفارقة كامنة يف �لقيادة 

�لإد�رية. فمن عليه �لقيام بعمل ما, فاإمنا 

يوؤديه مبدئياً بنف�سه, بينما يعهد به �لقائد 

�لإد�ري �إىل �لأجهزة �لوظيفية و�لتنفيذية 

�ملخت�سة.

. �مل�سوؤولية: فالقائد �لإد�ري هو �مل�سوؤول 

عن �لنتيجة �ملحققة,  بينما غريه هو �لذي 

توىل حتقيقها. وهذه �أي�ساً �إحدى مفارقات 

�لقيادة �لإد�رية, لأن من يقوم بعمل ما, هو 

�لذي ُي�ساأل يف �لعادة عن حتقيقه.

وتختلف مهمة �لقائد �لإد�ري عن مهمة �أي 

موظف فني �أو تنفيذي �آخر, كاملحا�سب 

و�ملهند�ض و�لطبيب و�مليكانيكي, �أو 

عامل �لإنتاج؛ فكل 

من هوؤلء يقوم بنف�سه 

بن�ساط معني, ويكون 

م�سوؤوًل عنه, �أما هو 

فعليه تن�سيق جهود 

�لآخرين, ويوجهها 

بفاعلية لتحقيق �لأهد�ف 

�ملقررة للمنظمة, ويكون 

م�سوؤوًل عن �لنتيجة. ولذ� فالقائد �لإد�ري 

هو جوهر �لإد�رة. و�مللهم و�ملحرك. وعليه 

يقع عبء حتقيق �لنتائج �مل�ستهدفة, 

وم�سوؤولية �لتنفيذ. ولذلك, فاإن قدر�ته 

عامل حا�سم يف �لنجاح. فلقد �نق�سى 

�لزمن �لذي كانت فيه �لقيادة �لإد�رية 

مطمحاً لكل طامع, ب�سرف �لنظر عن 

موؤهالته وقدر�ته �لتي حتدد مدى �سالحه, 

فري�أ�ض ول يقود, �أو يقود, ويلحق �أفدح 

�لأ�سر�ر باملنظمة. فالعبء �لكبري �لذي 

يتحمله �لقائد �لإد�ري, و�مل�سوؤولية �لتي 

تنجم عن قيادته؛ جعلت �ل�سيا�سيني 

و�أ�سحاب �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات يف 

�لدول �ملتطورة, يو�سدون هذه �ملهمة 

�إىل �أف�سل �لرجال �أ�سحاب �لتجربة 

و�خلربة, ممن يتمتعون ب�سفات �لقيادة. 

وهي �سفات متميزة عن �ملهارة �لفنية, 

وتتطلب معارف وقدر�ت ومهار�ت, 

وخرب�ت �سرورية للقيام باملهام �لقيادية, 

وتوجيه �لقائمني باملهام �لفنية و�لتنفيذية 

�ملختلفة, بال�سلوك �لإن�ساين �لبّناء لأجل 

جناح �ملنظمة و�زدهارها. فالفني ـ مهما 

كانت كفاءته ـ ل ي�سلح للقيادة, �إل �إذ� 

متتع مبتطلباتها �ملتميزة. 

�مل�سدر: �سل�سلة دليل �لقائد �لإد�ري, 

وظائف �لقائد �لإد�ري, كمال نور �هلل

يوسف القبالن *
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�مل�سهود لها بغز�رة �ملحتوى, و�سنتمكن 

 من جلب �ملو�د يف �أقل من دقيقتني.

ويو�سح بر�نن �أن �لفرتة �لقادمة �ست�سهد 

�لعديد من �لتفاقيات لزيادة ر�سيد 

حمتوى �ملكتبة, بعد �أن وّقعت �جلامعة 

نحو 20 �تفاقية مع جامعات وموؤ�س�سات 

ذ�ت طابع معلوماتي بحت بهدف 

 �لو�سول ملكتبة فريدة �سكال وم�سمونا. 

وحول �أبرز حمتوياتها مع بد�ية 

عمل �لطالب, �أجاب مدير مكتبة 

�جلامعة بالقول: تنطلق مكتبة 

جامعة �مللك عبد�هلل باأكرث من 15 

�ألف مطبوعة, و1200 جملة علمية 

�إلكرتونية متخ�س�سة, �إل �أن �لأ�سهر 

�لقادمة من عمر �لعام �لدر��سي �لأول 

للجامعة �سي�سهد تطور� طبيعيا يف 

حياة �ملكتبة مبجرد �أن تبد�أ بالتفاعل 

 �حليوي مع �لباحثني و�لعلماء.

ونفى )بر�نن( �قت�سار خدمات �ملكتبة 

على طالب �جلامعة فقط.. موؤكد� �أن 

�ملكتبة لن تغفل �ملجتمع �ملحيط, 

معلوماتية

9

يقام بتنظيم من هيئة التحقيق والدعاء العام  

امللتقى العلمي ملكافحة جرائم 

 املعلوماتية
 

هيئة  نظمت 

�لتحقيق و�لدعاء 

بالتعاون  �لعام 

�لعلمي مع جامعة 

�لعربية  نايف 

للعلوم �لأمنية, 

فعاليات �مللتقى 

�لعلمي ملكافحة 

جر�ئم �ملعلوماتية 

بدعم من �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري 

نايف بن عبد�لعزيز 

�لنائب �لثاين لرئي�ض 

جمل�ض �لوزر�ء وزير �لد�خلية وذلك خالل �لفرتة من 23 - 25 �سو�ل بفندق 

�لفي�سلية و مب�ساركة ممثلي �جلهات �لعدلية و�لق�سائية بدول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي. 

و��ستعر�ض �مللتقى خالل 9 جل�سات ت�ستمر ملدة 3 �أيام �سارك فيها م�سوؤولني 

وخرب�ء وباحثون من د�خل �ململكة و�أمريكا و�أوروبا و�لعامل �لعربي �أربعة 

حماور رئي�سة :

خ�سائ�ض �جلر�ئم �ملعلوماتية و�أنو�عها و�سفات مرتكبيها وكيفية �لتحقق 

من وقوعها, كما يعر�ض لتطبيقات ومناذج من �جلر�ئم �ملعلوماتية عربياً 

وعاملياً, مع �لرتكيز على طبيعة �جلر�ئم �ملعلوماتية بدول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي. 

وياأتي �مللتقى ��ستجابًة للتطور �لكبري يف تقنيات �لت�سالت و�ملعلومات, 

و�لزيادة �لهائلة يف حجم �ملتعاملني معها, وما ر�فق ذلك من ممار�سات �سلبية 

ت�سل يف كثري من �لأحيان �إىل جر�ئم تهدد �لأمن مبعناه �ل�سامل, من خالل 

طرح تقنيات متقدمة يف و�سائل �لتحقيق و�لدعاء وطرق ك�سف �جلرمية 

�ملعلوماتية من خالل تطبيق �أف�سل �لو�سائل ملكافحة �جلرمية �ملعلوماتية يف 

جميع مر�حلها, وتطبيق �لعقوبات بحق مرتكبيها. 

اإرهاب املديرين ملوظفي تكنولوجيا املعلومات

الإحباط ي�شول لبع�س املوظفني اخرتاق نظم و�شبكات 

ومواقع املعلومات

�إن �خلطر �لأكرب على �ملعلوماتية ل ياأتي 

من �خلارج كما ُتوهمنا بذلك عناوين 

�لأخبار �لتي ل تتوقف, و�إمنا ياأتي من 

�لد�خل من موظفي �ملعلوماتية يف �ملقام 

�لأول, ثم ياأتي بعد ذلك من باقي �ملوظفني. 

�أما �لأ�سباب �لد�فعة لهم لرتكاب تلك 

�خليانة, فهي عديدة وت�سمل �ل�سرقة 

و�لبتز�ز, �أو �لتعر�ض لتهديد خارجي 

من �ملجرم, وكل ما �سبق و�رد ويحدث 

بالفعل, غري �أن هناك �سبًبا �آخر ي�ستحق 

�أن يب�سط له �حلديث وهو �لنتقام من 

�ملوؤ�س�سة ؟!

ل بد �أن يويل خرب�ء �أمن �ملعلومات 

�هتماًما بتوظيف موظفني �أمناء, حيث يوؤكد خرب�ء علم نف�ض �جلرمية �أن �لعبء 

�لو�قع على �ملديرين يف م�ساألة �أمن �ملعلومات هو منع �ملوظف �حلايل و�ل�سابق من 

�لإتيان بجرمية معلوماتية cybercrime. ويو�سح “جريولد بو�ست” �أ�ستاذ 

طب �لنف�ض بجامعة جورج و��سنطن هذه �لنقطة باعتبارها فرعا من عنف �لعمل, 

حيث ي�سبح �ملوظفون حمبطني ول يجدون ما يزيلون به هذ� �ل�سغط �لنف�سي عن 

�سدورهم, وطبقا لدر��ساته �لتي �أجر�ها على جر�ئم �ملعلوماتية يف ع�سر تكنولوجيا 

�ملعلومات فاإن جر�ئم �لتكنولوجيا عبارة عن �نعكا�ض ل�سيق ب�سبب حاجات غري 

م�سبعة تت�سلل �إىل نطاق �لعمل, فالأ�سل �أن كل �ملوظفني على ولء للعمل مع بد�ية 

�لتوظيف.

ولفت �لأنظار �إىل �أن ن�سبة �سئيلة من موظفي تكنولوجيا �ملعلومات لديها ��ستعد�د 

لرتكاب �جلرمية, �إل �أنه ��ستدرك قائال: �إن هوؤلء �لذين ي�سبحون بالفعل م�سدر 

�إزعاج معلوماتي, لي�ض لدى روؤ�سائهم مهارة تخفيف �سغوط �لعمل كو�سيلة فعالة 

لنزع فتيل �لقنبلة قبل ��ستعاله. لذ� فاإنه يرى �حلل يف �أن يدرك �ملديرون �ل�سغوط 

�لتي تعت�سر موظفيهم و�أن يقومو� بتخفيف تلك �ل�سغوط ما ��ستطاعو� لذلك �سبيال, 

كذلك ل بد للمديرين من �ل�سعي ور�ء �كت�ساب مهار�ت قيادية �أف�سل بحيث ت�سب يف 

�لنهاية يف جمرى تر�سيخ �لولء للموؤ�س�سة �لتي يعمل بها �ملوظف.

�أما وجهة نظر »بيل تافويا« �ملحا�سر �حلايل بجامعة �حلكام, و�لعميل �ل�سابق 

�أعلن عمالق �لإنرتنت »ياهو!« �أنه �أبرم 

�سفقة ل�سر�ء موقع »مكتوب« �ل�سعبي 

�ملتمركز يف �لأردن من �أجل �لو�سول �إىل 

�أكرب عدد من �مل�ستخدمني يف �لعامل �لعربي. 

ومل يتم �لك�سف عن تفا�سيل �ل�سفقة 

�ملربمة بني »ياهو« و»مكتوب«, لكن حمرك 

�لبحث �لعمالق ذكر يف بيان �أن �ل�سفقة 

 �ست�ستكمل يف �لربع �لأخري من �لعام �حلايل. 

غري �أن مدونة »تيك كر�ن�ض دوت 

كوم« نقلت عن م�سادر مل ت�سمها �أن 

 قيمة �ل�سفقة تو�زي 85 مليون دولر. 

وقد تاأ�س�ض »مكتوب« يف �لعام 2000 

ويحظى بنحو 16.5 مليون م�ستخدم 

يف بلد�ن مثل �لإمار�ت و�لكويت وم�سر 

و�ل�سعودية. وقالت �ل�سركتان �إن بو�بة 

»مكتوب« »ت�سل �إىل ثلث �مل�ستخدمني 

�ملوجودين على �لإنرتنت يف �لوقت �لفعلي 

يف �لعامل �لعربي«. ويق�سي �لتفاق باأن 

تقدم »ياهو!« حمتوى باللغة �لعربية 

للمرة �لأوىل لعر�ض ن�سخ بالعربية عن 

منتجاتها وخدماتها مبا فيها خدمتا 

�لر�سائل �لفورية و�لربيد �لإلكرتوين. وقالت 

كارول بارتز �ملديرة �لتنفيذية لل�سركة 

�أن �ل�سفقة »�ستزيد من ��سرت�تيجية 

ياهو! يف �لتو�سع يف �أ�سو�ق ت�سهد منو� 

كبري� حيث نوؤمن باأن ياهو! حتظى 

بفر�سة ل �سابق لها لت�سبح �خليار �لأول 

للم�ستهلكني«. من جهته, و�سف موؤ�س�ض 

»مكتوب« �سميح طوقان �ل�سركتني باأنهما 

»�سريكني طبيعيني«.

و�أ�ساف �أن هذه �ل�سر�كة »يجب �أن 

ت�ساعد يف تن�سيط �سوق �لإنرتنت يف 

�ملنطقة ككل«.

لدى مكتب �لتحقيقات �لفيدر�لية لأكرث 

من 25 عاًما �أم�ساها يف ر�سم �سخ�سية 

ز على �أن �لد�فع جلرمية  �ملجرم, فهي ُتركِّ

�ملعلوماتية ياأتي يف �ملقام �لأول ب�سبب 

�إرهاب �ملديرين بال�سياح �أو �لعبو�ض يف 

وجوه مرءو�سيهم من موظفي تكنولوجيا 

�ملعلومات.

ومما �سبق يبدو �أن �لعبء و�قع ب�سكل 

مبا�سر على �مل�سوؤولني قبل �ملوظفني؛ لذ� 

يو�سيهم خرب�ء �أمن �ملعلومات بالتايل:

. �حلذر من غياب �لرقابة, و�لغفلة فهما 
عامالن م�ساعد�ن للمجرم على �رتكاب 

جر�ئم �ملعلوماتية دون خوف من �فت�ساح 

�أمره, وي�سهمان يف وقوع �جلرمية, فهناك بع�ض �ملديرين ل ُيجهدون �أنف�سهم يف �لتحقق 

من �ل�سرية �لذ�تية ملن يتقدم �إىل وظيفة يف جمال �ملعلوماتية �حل�سا�ض و�ملطلع على 

�لأ�سر�ر و�خلفايا, و�ملحيط بكل دقائق �ملوؤ�س�سة لطبيعته �لإح�سائية.

. �إجر�ء دور�ت تدريبية منتظمة عن عمليات تاأمني �ل�سبكات, وطرق معاجلة 
�ملعلومات خا�سة �حل�سا�ض منها, و�إي�ساح �أهمية و�سائل �لتاأمني و�تباعها, وكذلك 

�لتب�سري باإر�ساد�ت ��ستخد�م �لإنرتنت, و�لكمبيوتر.

. ل بد �أن يتلقى �ملديرون تدريًبا عن كيفية معاجلة �سخط �ملوظفني, خا�سة عندما 
يكون متكرًر�, وعليهم كذلك �لتاأكد من م�سرية موظف �ملعلوماتية وتكنولوجيا 

�ملعلومات باملوؤ�س�سة, خا�سة قبل �ل�سروع يف توظيفه, و�لتدقيق يف م�ساألة �لرو�تب 

و�حلو�فز.

. �أخري� ل بد من طبع �إر�ساد�ت �أمن تكنولوجيا �ملعلومات, ولو �قت�سى �لأمر ل بد 
من توقيع �ملوظفني على ��ستالم ن�سخ منها, وميكن �إدر�ج ثو�بتها يف عقود �لعمل, 

كما �أن �ملعلومات �حل�سا�سة ل بد من تد�ولها طبقا لدرجة ح�سا�سيتها, ول د�عي لأن 

يعرف �ملوظف �أكرث مما ينبغي بغ�ض �لنظر عن درجة �أمانته, فقد يكون م�سارًكا 

دون �أن يعلم يف جرمية.

�مل�سدر موقع �إيالف

ياهو! ي�سرتي 

‘مكتوب’

جهات حكومية 

ت�سكل جلانا ملعاقبة 

ق�سايا الإنرتنت

يدخل نظام �جلر�ئم �ملعلوماتية حيز 

�لتنفيذ يف �ل�سعودية, �لذي من خالله 

�ستبد�أ �لأجهزة �لأمنية مبالحقة 

ومقا�ساة كل من ي�ستخدم �ل�سبكة 

�لعنكبوتية كو�سيلة للن�سب و�لحتيال, 

�أو يعمد �إىل �إتالف وت�سويه �لبيانات 

و�ملعلومات و�لتالعب باملو�د �ملخزنة,  

بالإ�سافة �إىل �جلر�ئم �ملرتبطة بحقوق 

�مللكية �لفكرية لرب�مج �حلا�سوب 

ونظمه »جر�ئم  قر�سنة �لربجميات« 

كالن�سخ و�لتقليد, مبا يف ذلك �نتحال 

�سخ�سيات �أخرى بطريقة غري �سرعية 

على �لنرتنت, �أو �مل�سايقة و�ملالحقة 

بر�سائل �لتهديد و�لتخويف لإحكام 

�ل�سيطرة على �ل�سحية, �أو �عتماده 

كاأد�ة للت�سهري وت�سويه �ل�سمعة �أو 

�لتغرير و�ل�ستدر�ج.

و �سكلت جلان يف �ل�سعودية ملحاربة 

جر�ئم �لإنرتنت يف جهات حكومية 

خمتلفة منها �إمار�ت �ملناطق. 

خالل دقيقتني فقط ميكن لرو�د مكتبة 

جامعة �مللك عبد �هلل للعلوم و�لتقنية 

يف ثول )�سمال جدة(, �أن يح�سلو� 

على �ملعلومة �ملوثقة �لتي يحتاجونها 

من �أهم مر�كز �ملعلومات و�ملكتبات 

يف �لعامل.ومنذ �ليوم �لأول لفكرة 

�إن�ساء جامعة �مللك عبد�هلل للعلوم 

و�لتكنولوجيا تبلورت لدى م�سوؤوليها 

فكرة �أن حتت�سن �جلامعة مكتبة تليق 

بحجم �لعمل �لعلمي �لذي �ست�سهده 

�أروقة �جلامعة, و�تفقو� �أن يعطو� 

�ملكتبة �هتماما منهجيا بال�سر�كات 

و�لتحالفات �لعاملية يف �إطار جتهيز 

�ملكتبة �لهادفة خللق بيئة ذ�ت 

طابع علمي �سرف, �إ�سافة لرت�سيخ 

مفهوم �أهمية �لتقنية يف �حلياة. 

بد�ية �لتاأ�سي�ض للمكتبة كان بربنامج 

�ل�سر�كة �ملتميز مع �ليون�سكو ومكتبة 

�لكوجنر�ض �لذي �أعطى دليال قاطعا 

على �أهمية �ملكتبة وحجم �هتمامها 

بالتكنولوجيا و�لإنتاج �لفكري 

�لعربي و�لإ�سالمي.وقال مدير مكتبة 

جامعة �مللك عبد�هلل �لدكتور )جو 

بر�نن( �إن مكتبة �جلامعة لن تكون 

تقليدية وبفعل ثورة �لتكنولوجيا 

�لتقنية, ين�سب �لهتمام على 

�ل�سر�كات و�لتحالفات يف جمال 

توفري وجلب �ملعلومة, ولهذ� بنت 

�ملكتبة �سر�كات مع كربيات مر�كز 

�ملعلومات يف �لعامل و�جلامعات 

احل�سول على املعلومة املوثقة من م�سادرها

مكتبة جامعة امللك عبد اهلل

ل تقدم بال اأخالق

هناك مثالن مهمان على �أهمية �لتمتع 

بالأخالق �حلميدة و�حرت�م �لعلـــوم 

و�لتكنولوجيا خلدمة �لتطور و�لتقدم 

ومنها:

1- طالب جامعة �مللك �سعود بن عبد 

�لعزيز للعلوم �ل�سحية يتمتعون بوعي 

ل ي�ستهان به , فهم �سفوة  من �لطالب 

�لذين يدر�سون �سفوة �لتخ�س�سات , 

ذ�ت �مل�ستقبل �ملهني و�لعملي �مل�سمون, 

مب�سيئة �هلل, ولعل �أهم عالمة على هذ� 

�لوعي تكون باحرت�م �لعلوم �حلديثة, 

وعلى ر�أ�سها علوم �لتقنية �لتي �أدخلتها 

�جلامعة يف �سميم �خلطط �لدر��سية 

�ملميزة �لتي تعدها  لهم, و�لتي تاأتي 

من روؤية تعليمية و��سحة ل من قبيل 

�مل�سادفة. ومع هذ� �لتعليم ياأتي دور 

�لتمتع  بالثقافة �لكافية لإعطاء هذه 

�لعلوم حقها, من خالل �سلوك �لدروب 

�ل�سحيحة نحو �لنجاح  و�كت�ساب 

�ملهار�ت �لتي توظف هذ� �لأمر يف 

حت�سني درجاتهم يف �لعلوم �لطبية, مع 

�لنتباه �إىل �أن در��سة �لعلوم �لطبية 

و�لتخ�س�سات �ل�سحية �لتي توؤهلهم 

ليكونو� �أطباء وقياديني يف قطاع 

�ل�سحة , ل توؤتي �أكلها �إل باقرت�نها 

باأح�سن �لأخالق.

 2- يفقد �لبحث �لعلمي كثري� من قيمته 

�إذ� ما �تهم �ساحبه بالتالعب بالعلم 

و�لتكنولوجيا من �أجل �لو�سول �إىل 

هدفه, �أو حتقيق نظرية علمية من خالل 

�أبحاثه, �لتي تدر عليه �أمو�ًل طائلة , 

وجتلب له �ل�سهرة و�لأ�سو�ء, ولي�ض 

م�ستبعدً� �أن يفيق �لباحث �ملتالعب من 

�أحالمه يف �إحر�ز �ملجد, على كابو�ض 

�لقدح بنز�هته و�سرفه �لعلمي و�لت�سهري 

باألقابه و�سفاته �لعلمية.

على فكرة

ه�شام اليتيم

و�لبيئة �مل�ستهدفة.و�أ�ساف: �إل �أنها 

تخ�ض من�سوبي �جلامعة بالتفا�سيل, 

فيما يتمكن �لعامة من �لو�سول �إىل 

�لعناوين �لرئي�سية للمو�د فقط.

وي�ستدرك جو بر�نن قائال: ومع ذلك 

فهناك حقوق قد ت�سل حد �ل�سرت�ك 

لال�ستفادة �لكلية من �إمكانات �ملكتبة 

ب�سكل يومي.وتهدف مكتبة جامعة 

�مللك عبد�هلل �أن تكون مكانا لجتماع 

�لأج�ساد و�لأفكار يف �آن و�حد, لذ� 

ينت�سر خلف و�جهة �ملبنى �لفريد 

يف ت�سميمه �لهند�سي �أمناء �ملكتبة 

ولهم غاية و�حدة, هي خدمة جميع 

من يق�سدونها �أو يتجهون نحو بابها 

�مل�سرع لت�سهيل �حل�سول على جميع 

�أنو�ع �ملعلومات �لعلمية )مطبوعة 

كانت �أو �إلكرتونية(, �إ�سافة �إىل 

 �لربجميات و�لو�سائط �ملتعددة. 

ويوؤكد بر�نن �أن مكتبة جامعة �مللك 

عبد�هلل للعلوم و�لتقنية تعد من 

�أهم و�أحدث �ملكتبات �لعلمية على 

م�ستوى �لعامل, �إذ حتتوي على مركز 

معلومات متطور يت�سع لـ400 مقعد, 

 و�أرفف ت�ستوعب ن�سف مليون جملد. 

وتنت�سر يف �أرجاء �ملبنى حمطات �لعمل 

�لعامة, وم�ساحات للتعلم �لتعاوين, 

ومناطق هادئة للدر��سة, وي�سم 

�ملبنى مركز� لتقدمي خدمات �لن�سخ 

يتيح للم�ستخدمني ن�سخ بحوثهم 

وم�سحها �سوئيا. 
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�أجد من و�جبي �لإ�سادة مرة �أخرى برب�مج عبد �للطيف جميل �لتي تخدم فئات 

كثرية يف �ملجتمع, وتقدم عطاء�ت متتالية متجاوزة �حلدود, و تتميز باأنها ل 

تعرف �للتفات �إىل �لور�ء؛ بل تنطلق نحو �لآفاق وت�ست�سرف �مل�ستقبل, وهي 

لبنة كبرية تقف �ساخمة على درجات �لعمل �خلريي يف هذه �لبالد �لطيبة, 

وبالتايل كل �لذين يعملون ويبذلون �جلهد و�أبدعو� ي�ستحقون �لثناء و�ل�سكر؛ 

لأنهم ح�سدو� حب �لآخرين وتقديرهم, وكما قال �لدكتور �سعد عطية �لغامدي 

�إنهم كال�سم�ض ل تغيب؛ ولكنها ت�سرق كل حلظة على �لآخرين متنحهم �لدفء 

ا تثلج �ل�سدر  و�ل�سباح �جلميل. فهذه �لرب�مج جتاوزت �أهد�فها, وقدمت فر�سً

لأبناء هذ� �لوطن, فهناك قدر�ت خا�سة منتلكها نحن �لب�سر, وبها ن�ستطيع �إحد�ث 

نقلة نوعية يف م�سرية حياتنا, و�إذ� ما مدت لنا يد �لعون و�مل�ساعدة, فاإننا نحول 

�لأفكار �إىل حقائق, وهكذ� بر�مج عبد �للطيف جميل قدمت �لعون, ومدت يدها 

لكل من ميتلكون �لأفكار.

هذه �أريج �سيدة �سعودية �ساعدها �سندوق دعم �مل�ساريع لت�سبح �ساحبة عمل, 

ومتكنت من حتقيق هدفها وبد�أت باآفاق جديدة وم�ستقبل م�سرق,وها هي حنان 

حجي �ساحبة ق�سة جناح ��ستطاعت بقيمة �لقر�ض تزويد نف�سها باحتياجات 

م�سروعها �ل�سغري من �أدو�ت تغليف وتزيني )كو�ض �لأفر�ح( وم�ستلزمات 

�خلياطة, ثم بد�أت �لت�سويق ملنتجاتها بحزم و�إ�سر�ر ل�سق طريقها يف ك�سب 

قوت �أولدها, وكما قال �لدكتور مقبل �لذكري بجريدة �لقت�سادية عنو�نا ملقالته 

ـ جنم جميل يف �سماء بالدي.

من الأعماق
يتفاجاأ �لإن�سان �أحيانا باأن ذ�كرته حتتفظ باأ�سياء كامنة يف منطقة م�سيئة, ولي�ض 

و��سحاً كيف �ستعاد �لذكرى لأن �لأ�سياء �جلميلة رمبا تاأتي يف غري وقتها, فقد 

�ت روحنا وم�ساعرنا و�سعرنا فيها بالفرح و  ع�سنا تلك �لذكريات بكل ذرة من ذرَّ

�لطماأنينة ع�سنا يف تلك �ملدينة منبع �لر�سالت �ل�سماوية �أن�سودة �لعمر �لتي ي�سطع 

نورها لي�سيء �لكون, كيف ل وهي مهبط �لوحي, وقدر لها �ل�سعد باأن تكون قبلة 

�مل�سلمني, ومولد خري �ملر�سلني �مل�سطفى عليه �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم., تهفو 

�إليها �لقلوب لأنها يف �لوجد�ن حمل �لروح, ومهما بعدنا نعود ل�سفائها ولأر�سها 

�لتي م�سى عليها �سيد �لكائنات عليه �ل�سالة و�ل�سالم.

*مدير العالقات العامة - القطاع الغربي

اإطللــــة من جــــدة
 

بر�مج

جميل امل�شرقة

عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

�ليوم فقط �أ�ستطيع �أن �أدخن �سيجارتي 

دون �أن �أخ�سى �أثر �لإ�سابة بالأزمة 

�ل�سدرية, �ليوم فقط �أ�ستطيع �أن �أترك 

�سعري �لطويل م�سدًل دون �أن  �أخاف 

�حل�سد, �ليوم فقط �أ�ستطيع �أن �أخرب 

جميع �سديقاتي مبدى جناحي دون �أن 

�أ�سع يف �حل�سبان غريتهن �ملوؤكدة, �لآن 

فقط �أ�ستطيع �أن �أ�ستمتع بوجبتي �لد�سمة 

لذيذة �ملذ�ق دون �أن �أهتم لل�سمنة, �لآن 

فقط عرفت كم �أنا حمظوظة �أن �أُعطيت 

�لفر�سة كي �أعرف هذ� كله, و�أن �سعادتي 

تزد�د يف كل حلظة �أق�سيها بعيدة عن 

�لغيبة و�لنميمة و�حلقد و�حل�سد, 

و�أعرف باأين كنت مميزة بني �لب�سر �أن 

حظيت بتلك �للحظات.

�ليوم �أ�ستطيع �أن �أغم�ض عيني دون 

�أن �أخاف �لغد لأين �لآن فقط عرفت ما 

� فقط عرفت قدري �ل�سعيد  �أو�جهه, توًّ

�لذي �أعطاين �حلظ لكي �أكون يف ج�سد 

�مر�أة بروح طفل, �ليوم فقط �أعرف �أن 

�لوقت يكفي لكي �أفعل كل ما �أريده حتى 

لو كان ق�سرًي� يف نظر �لبع�ض, �ليوم �أريد 

�أن �أكون �أنا و�أن �أنزع �أقنعتي �لو�حد 

تلو �لأخر و�أرمي بها بعيد�, �ليوم ولدت 

وغًد� قد �أموت, �ليوم عرفت �ل�سعادة لأين 

�ساأغادر حياة �سريرة ل رحمة فيها �إىل 

�أر�ض �أكرث عدًل و�أمناً, وحتى لو تعذبت 

ف�سوف �أكون ر��سية �سعيدة لأنها �إحدى 

وجوه �لعد�لة, �ليوم و�أخرًي� �ليوم مع 

�إ�سابتي بال�سرطان �أ�سافر بال �أمتعة مع 

اليوم.... فقط
�أول دليل للحياة و�ملوت مًعا و�لذي مل 

يكن بالن�سبة يل �إل رحلة عرب �حلياة 

علمتني يف وقت ق�سري ما مل تعلمه يل 

�سنو�ت طويلة... وهكذ� عرفت حياة 

مل �أعرفها من قبل. 

روؤى �شربي/ كلية التمري�س 

ما ل تعرفونه عن عمر!
عمر ل يحب �ملدر�سة, وعانى �ل�سف 

�لأول م�ساكل كثرية فيها. و�سنة بعد 

�سنة �زد�د �لو�سع �سوءً�, �نتقل �إىل 

�ل�سف �لر�بع ولكنه ل يجيد مهار�ت 

كثرية مثل زمالئه.  �لكل ي�ستكي منه: 

�لبيت, �ملدر�سة وحتى �حلي! مزعج, 

وقح , ك�سول,غبي, متخلف, عبار�ت 

�سلبية تطرق �أذين �لطفل �مل�سكني, �لكل 

يتجنبه, ل �أحد يلعب معه. فَقد ثقته 

بنف�سه و�أ�سبح حزيناً منطوياً. معاناة 

متز�يدة يو�جهها يومًيا, ذنبه �لوحيد 

�أنه يعاين د�ٍءً لي�ض منه �سفاء, مر�ض 

لي�ض كغريه من �لأمر��ض, فهو ل ي�سيبه 

بالإعياء وُيلزمه �لفر��ض لي�سفقو� عليه 

ويدعون له بال�سفاء؛ مر�ض يجعله كثري 

�حلركة, قليل �لرتكيز, �سريع �لنفعال. 

�إن عمر م�ساب با�سطر�ب فرط �حلركة 

وت�ستت �لنتباه, وهو لي�ض ورماً ول 

�لتهاًبا؛ ولكنه خلل كيميائي ع�سبي 

ًيجعله �ندفاعًيا وُي�سعف قدرته على 

ا.   �لرتكيز �أكادمييًّ

�ض �ل�سطر�ب يف عياد�ت �لأع�ساب  ُي�سخَّ

�أو �لطب �لنف�سي, ويعترب �لأكرث �نت�ساًر� 

بني �لأمر��ض �لنف�سية و�لأع�ساب لدى 

�لأطفال. وت�سري �إح�سائية �إىل �أن حو�يل 

15٪ من �أطفال �ل�سعودية يعانون هذ� 

�ل�سطر�ب, ويعتقد �لعلماء �أنه نتيجة 

نق�ض يف بع�ض �لناقالت �لع�سبية. 

وبالن�سبة لأ�سباب هذ� 

�خللل فاإنها قد تكون 

ور�ثية �أو بيئية. 

وهناك �أبحاث تربط 

بني �حلامل �ملدخنة 

طفلها  و�إ�سابة 

بال�سطر�ب. ورمبا 

تكون ت�سمية �حلالة 

با�سطر�ب فرط �حلركة 

وت�ستت �لنتباه غري دقيقة �أحياناً 

لوجود نوعني من هذ� �ملر�ض. فالأول 

ت�ستت �نتباه)ADD(  و�لثاين فرط 

 )ADHD( حلركة مع ت�ستت �لنتباه�

فكل �حلالت ل تعاين فرط �حلركة, وقد 

ي�سيب �ملر�ض �لذكور و�لإناث ولكن ت�سري 

�أبحاث �أمريكية �إىل �أنه �أكرث �نت�سار� 

بني �لذكور. ويف معظم �حلالت ت�ستمر 

�مل�سكلة مدى �حلياة باأ�سكال خمتلفة �إذ 

غالباً ما ي�ستطيع �لإن�سان �لر��سد �لتحكم 

بالأعر��ض �مل�ساحبة للحالة.

 مع �لت�سخي�ض �ملبكر ي�ستطيع �لطبيب 

�لنف�سي م�ساعدة �لطفل بالعالج �لنف�سي 

وتعديل �ل�سلوك, بجانب �لأدوية 

حتفيز  على  �مل�ساعدة 

�لنتباه و�ل�سيطرة 

على فرط �حلركة 

و�لندفاعية, 

لكن �لأدوية 

ل  �ملتوفرة 

ت�سفي �لطفل؛ 

بل قد ت�ساعده 

على �سبط �لنف�ض 

و�لتعلم. و�ملهمة 

�لأوىل تبقى لالأهل و�ملدر�سة, 

�إذ يلزمهما �لعرت�ف بوجود م�سكلة 

وطلب �مل�ساعدة من �لطبيب �لنف�سي 

�أو طبيب �لأع�ساب للك�سف عن �حلالة. 

وهناك عدة �أعر��ض لت�ستت �لنتباه  

منها: �سعوبة �ملحافظة على �لرتكيز, 

كرثة �لن�سيان, عدم �لنتباه للتفا�سيل, 

�رتكاب �أخطاء ب�سبب �لإهمال, �لعجز عن 

�إنهاء ما بد�أه, �لفو�سوية, فقد�ن �لأ�سياء 

�خلا�سة, جتنب �لو�جبات �ملنزلية, بينما 

تتجلى �أعر��ض �لندفاعية يف عدم �ملقدرة 

على �ل�سرب و�نتظار �لدور, �لت�سرع 

يف �لإجابة, مقاطعة �لآخرين. وت�سمل 

�أعر��ض فرط �حلركة: عدم �لقدرة على 

�لبقاء جال�سا وعلى �للعب بهدوء, كرثة 

�لكالم و�لرك�ض و�لت�سلق. وعند حتري 

�لأعر��ض علينا مقارنة �لطفل مبن هم يف 

�سنه, �إذ �أن وجود �ل�سطر�ب يوؤخر منو 

�لطفل �لعقلي بن�سبة 30٪. فاإذ� ر�قبنا 

حالة عمر مثاًل,  جند �أن ت�سرفاته ت�سبه 

�أطفال �ل�سف �لأول ل �لر�بع.

لقد حان �لوقت ملحاربة �جلهل وحمو �سلبية 

جمتمعاتنا �لعربية, فهما تدفعانا �إىل �إ�ساءة 

معاملة عمر و�أمثاله, عمر  يحتاج جمتمعا 

مثقفا يفهم حالته ويح�سن معاملته. و�أي�ساً 

�إىل جمتمع �إيجابي يتقبل م�سكلته! فالوعي 

و�لإيجابية �أمل عمر يف حياة كرمية بعيدة 

عن �ل�سياع يف دو�مة �لف�سل. فلنثقف �أنف�سنا 

لن�ساعده على جتاوز �ل�سطر�ب! بل على 

�لإبد�ع, فهناك ر�بط بني ��سطر�ب ت�ستت 

�لنتباه و�لإبد�ع! وتوؤكد هذه �لنظرية لئحة 

م�ساهري مبدعني و�جهو� م�ساكل مدر�سية 

وعانو� هذ� �ل�سطر�ب كاأين�ستاين, نيوتن, 

ديزين, جوردن, �أدي�سون.....

د. هناء فاخوري

املجتمع
والتربع بالدم

كثري من �أفر�د �ملجتمع من يفعل �لأعمال 

�خلرية, ومنها �لتربع, فيتربع باملال 

�أو باملالب�ض �أو �لطعام؛ ولكن جمالت 

�لتربع كثرية ومنها �لتربع بالدم �لذي 

ميكن �أن نح�سي له فو�ئد كثرية منها: 

1- �لأجر و�ملثوبة من �هلل يف ذهابك 

وعودتك من �لتربع وتعبك.

 2- ��ستفادة �ملخت�سني من هذ� �لدم 

يف بحوثهم.

 3-  ��ستفادة �ملر�سى و�ملحتاجني 

منه.

4- تن�سيط �لدورة �لدموية يف ج�سم 

�لإن�سان.

 5- �لإ�سهام يف دعم بنوك �لدم يف 

�مل�ست�سفيات.. �إ�سافة �إىل كثري من �لفو�ئد 

�لتي ل يعلمها �إل �هلل... فهيا بنا �إىل 

�لتربع بالدم.. ولنتقرب �إىل �هلل بالطاعة 

و�لتربعات و�لأعمال �خلريية

�أحمد علي �لقحطاين-  �ملخترب�ت 

َـّـــــق!! النـــ
�لنق و�لنقيق حالة ت�سيب بع�ض �لنا�ض »بالرتيكايا«, وهو مر�ض جلدي �سديد �لوجع يتفاعل باحلك و�لحتكاك بحيث ل ي�ستطيع 

بعده �لو�حد �إل �أن ينق,  و�لنق ظاهرة مر�سية ت�سرب �لنا�ض فتجعلهم )يلوكو�( يف حالة من �لت�سنج حديًثا يف �أمور �سغرية 

ل ت�ستحق ذلك, ومن ثم فهو عك�ض )�حلديث( �ملمدوح و�ملطلوب.

ولعل مما يثري �لإزعاج و�مللملة �أن يتز�يد �أع�ساء نادي هذه �ل�سريحة ب�سورة مزعجة مثل تكاثر �خلاليا �ملر�سية... ول غر�بة يف 

�أن يجد �لإن�سان �سعوبة يف معرفة ماذ� يريدون؟ وماذ� يقبلون؟ وماذ� يرف�سون؟ هم �أ�سبه بالطفل �ملدلل ل يعرف ماذ� ينق�سه؟ 

ول ماذ� يثريه؟ وبالطبع فهي فئة ل يخلو منها جمتمع �ليوم متقدًما كان �أو نامًيا �أو متخلًفا, ولكن مما ُيزعج ويثري �لأع�ساب 

رمبا �إىل حد �لنفالت �أن تكاثر هوؤلء مثل �لنباتات �لطفيلية, وهم عادة ل يعجبهم �لعجب, ويركزون )�لنق( غالًبا حول �أنف�سهم, 

يحاولون ��ستقطاب �لإعجاب حول قدر�تهم و�إمكاناتهم �ملتوهمة... فاإىل �هلل �ملُ�ستكى.

م ـ على  حياة �لب�سر �أ�ساًل �أ�سحت �سعبة من دون )نقيق(, وبهم �أ�سعب و�أتع�ض بالطبع, ول توجد قوة  تلغي �أهل )�لنق( يف �لعامل �أو تق�سيهم عن �ملجتمعات, �أو حُتجِّ

�لأقل ـ نهمهم �إىل �لنقيق �إىل حد يتجاوز �لإ�سباع, �أي ل يعرف )�ل�سبع( فال�سهية مفتوحة دوًما, فكيف ميكن حتجيمهم و�ل�سفادع منذ �آلف �ل�سنني )تنق( ليل نهار ومل 

يتغري من �لعامل �سيء.. ويبدو �أن �لبع�ض قد حتول ب�سبب )�لنق( �ملتكرر مثل �لذبذبات �إىل �سفدع كبري, و�أ�سحى ل ُيح�سن �سوى )�لنقيق(, ول نخالف �لو�قع �إن قلنا 

ا د�رًجا ي�سيب �لكثري, �سار �لبع�ض كبع�ض مذيعي �لقنو�ت �لهابطة كثريي �لإطاللة يف كل مكان وز�وية, ينرثون �ل�سالح و�لطالح, وهذ�  �إن )�لنق( �ليوم �أ�سبح مر�سً

ق�سري وهذ� طويل, ويتكلمون ويحللون ويغو�سون يف �أعر��ض مر�ض �أنفلونز� �لتما�سيح و�أنفلونز� �لفيلة و�آثارها وعالجها... و�هلل �مل�ستعان على ما ي�سفون.

و�أخرًي�: )�لنق( ظاهرة ل ميكن جتاهلها �أو غ�ض �لطرف عنها, لذ� فهي جديرة بالدر��سة و�لبحث و�لتف�سيل... و�أ�ساأل �هلل �أل تكون �أنت �حد �أع�ساء هذ� �لنادي �أو 

�ملنتدى )�لنقيقي(.

عبد �هلل �ل�سعد

م�ست�سفى �لإمام عبد �لرحمن بن في�سل

ع�سرة اأ�سرار جتذب الأ�سخا�ض باجتاهك

جتذب  �أ�سياء  ع�سرة  هناك 

 �لنا�ض �إليك وجتعلهم يحبونك:

1ـ �لأخالق: كن خلوقاًً تنل ذكرً� 

جمياًل, يقول �لر�سول )�ض(: »�أكمل 

�ملوؤمنني �إمياناً �أح�سنهم خلقاً, �ملوطاأون 

�أكنافًا, �لذين ياألفون ويوؤلفون, 

 ول خري فيمن ل ياألف ول يوؤلف«.

�هتمامك  �أظهر  �لهتمام:  2ـ 

 بالآخرين حتى يظهرو� �لهتمام بك.

يقول �ل�ساعر:

�أح�سن �إىل �لنا�ض ت�ستعبد قلوبهم 

فطاملا ��ستعبد �لإن�ساَن �إح�ساُن.

 

3ـ  �لتفاوؤل و�حلما�ض: قال �لر�سول 

 )�ض(: »تفاءلو� باخلري جتدوه«.

تو��سع  �لتو��سع:  4ـ 

�ل�ساعر: قال  �لنا�ض,   لكل 

 تو��سع تكن كالنجم لح لناظر

 على �سفحات �ملاء وهو رفيع

5ـ �حللم: ل تغ�سب �أبدً�.. قال �لر�سول 

)�ض(: »لي�ض �ل�سديد بال�سرعة �إمنا 

 �ل�سديد �لذي ميلك نف�سه عند �لغ�سب«.

6ـ �لبت�سامة: وهي ما ي�سمى �أي�ساً 

بال�سحر �حلالل, يقول �لر�سول )�ض(: 

 »تب�سمك يف وجه �أخيك �سدقة«.

7ـ  �لتهادي: ل تن�ض تقدمي �لهد�يا 

�لر�سول  �ل�سد�قة(,قال  )رمز 

حتابو�«. »تهادو�   )�ض(: 

8- �لأناقة: �هتم ب�سكلك ومظهرك, 

يقول �هلل تعاىل يف حمكم تنزيله: )يا 

َبني �آَدَم ُخُذو� زيَنَتُكْم عنَد كّل َم�ْسِجٍد 

وُكُلو� َو��ْسَرُبو� َول ُت�ْسِرُفو� �إّنُه ل 

ُيِحُب �ملُ�ْسِرفنَي( �لأعر�ف: 31, ويقول 

�لر�سول )�ض(: »�إن �هلل جميل يحب 

 �جلمال, �لكرب بطر �حلق وغمط �لنا�ض«.

9ـ  �لتحدث: �أتقن فن �لكالم, يقول 

)�ض(: »من كان يوؤمن باهلل و�ليوم 

�لآخر فليقل خريً� �أو لي�سمت«.

 

10ـ  �لإن�سات: �أتقن فن �ل�ستماع 

و�لإ�سغاء.. ذكر عن عطاء بن �أبي 

رياح �أحد �لعلماء �أنه قال: �إن �ل�ساب 

ليحدثني حديثاً فاأ�ستمع له كاأين مل 

�أ�سمعه, وقد �سمعته قبل �أن ُيولد, 

وقال �لإمام علي:»من �أر�د �أن ين�سف 

�لنا�ض من نف�سه فليحب لهم ما يحب 

لنف�سه«.

منال �ملرهون ـ كلية �لتمري�ض

قراءة يف نحلة )نب�ض �سورة( 

ي�ستطيع �لقارئ �أن ي�ستنبط من �للقطة �لبديعة �لتي ن�سرها �لدكتور �إبر�هيم 

�لعلو�ن يف ز�ويته )نب�ض �سورة( بالعدد �لأخري ) �حلادي ع�سر (؛ �لعديد من 

ل �ل�سورة بتلك �لعبارة �لتي �أ�سقطت خيوط  �ملعاين و�لدللت حتى و�إن مل ُتذيَّ

من �لإ�ساء�ت على فحوى ما هدفت �إليه, فالنحلة يف د�أبها وذروة ن�ساطها �ليومي 

تتفاعل معها بيئتها �جلاذبة و�ملحفزة, تلك �لبيئة �ملتمثلة يف �لأزهار و�لورود 

بجمالها و�ألو�نها �للطيفة �لباهرة, فتقع عليها متت�ض رحيقها لتحوله عرب تفاعالت 

كيميائية �إىل �سر�ب خمتلف �ألو�نه فيه �سفاء للنا�ض, فهي ت�ستفيد من مكونات بيئتها 

لتوفر �ل�سفاء لغريها برتياق عذب حلو �ملذ�ق..

وكاأن �لدكتور �لعلو�ن يريد هنا �لقول �إن بيئة �ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

جاذبة وحمفزة لالأطباء و�ملهنيني �لعاملني يف �ملجال �ل�سحي على �ختالف 

تخ�س�ساتهم كي ينهلو� من �أوعيــــــة �لعلم و�ملعرفــــــة �لطبيــــــة و�لتدريبية 

�ملتاحة , وما عليهم �إل �أن يد�أبو� ويجتهدو� يف �حل�سول على �أكرب قدر من �ل�ستفادة 

و��ستثمارها لنفع �لآخرين, فال�سوؤون �ل�سحية مبا حتويه من كفاء�ت علمية 

ومهنية ومن جتهيز�ت �أكادميية وبحثية وتقنية تتيح للجادين من �ملتخ�س�سني 

�إمكانية �لرتفاع بقدر�تهم �لعلمية ومهار�تهم �ملهنية من �أجل تقدمي رعاية �سحية 

�آمنة وعالج �ساف باإذن �هلل للمحتاجني �إليه من �أبناء �ملجتمع, وكاأن هذه �للقطة 

تدعو �لأطباء �إىل �لتفوق على ذو�تهم وعلى نو�زع )�لأنا( من �أجل مر�ساهم, �أي 

�أن على �لطبيب �أن ي�سبح �سخ�سية )غريية( متاًما مثل هذه �لنحلة �لتي تهبط 

د�خل �إكليل �لزهرة...

وكاأمنا �أر�د �أي�ًسا �أن يقول �إن بيئة �حلر�ض �لوطني �سفافة مثل هذه �لزهرة ير�ها 

�ملجتمع من �خلارج, ويتبنيَّ �ل�سعي �جلاد و�حلثيث لأطقمها �لفنية و�لطبية 

وتفانيهم من �أجل ر�سم �لب�سمة على �سفاه من يعت�سرهم �حلزن و�لأمل وتق�ض 

م�ساجعهم �ملعاناة.            �إبر�هيم �ل�سايف

�آر�ء
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حوار اأ�شماء الزهراين

»هناء حجازي«، واحدة من ممثلي اقرتان مده�س يجمع بني العلم والفن 

برابطة الإبداع، حيث ل ي�شطدم اأحدهما بالآخر بقدر ما مينحه متيزه.. 

ا�شم لمع مي�شي بهدوء يف �شماء الأدب، �شانعا ب�شمته اخلا�شة بحروف 

من معاناة وتعاي�س مع قلب املجتمع الناب�س بالأمل، من واقع عملها طبيبة 

متميزة، ومن واقع جتربتها كاأم وزوجة متفانية. اأ�شدرت جمموعتها »هل 

راأيتني؟ كنت اأم�شي يف ال�شارع!« لتربهن على مقولة الفيل�شوف الفرن�شي 

»بول ريكور«: )احلياة ق�شة تعا�س، والق�شة حياة ُتروى!(... �شمحت لنا 

باحلوار التايل حول جتربتها الق�ش�شية وجتربتها الفكرية امل�شمنة ن�شو�س 

جمموعتها: )ن�شو�س(.

ن�صو�ص
ـ كتابك الأخري: هل راأيتني؟ كنت اأم�شي يف ال�شارع، اخرتت م�شطلح: )ن�شو�س( 

عنواًنا فرعًيا ملجموعتك، ما ال�شر؟ هل هو خوف من الت�شنيف؟

ا، ن�شو�س لأنها ن�شو�س تنتمي لأنواع خمتلفة من الأدب، بع�شها  ** لي�س �شرًّ

كان ق�شة ق�شرية، وبع�شها مل اأمتكن من ت�شنيفه فعاًل، يف وقت من الأوقات 

كانوا ي�شمونه كتابة مفتوحة.. اأطلق اأحدهم هذه الت�شمية على ن�س كتبته 

قبل 18 عاًما، يبدو اأن الت�شنيف اأ�شبح هو�ًشا اأكرب هذه الأيام ومل تعد هذه 

الت�شمية مطروحة. لكن ال�شوؤال هو ملاذا كلمة خوف التي وردت يف �شوؤالك 

اأ�شماء؟ ومم يجب اأن اأخاف؟ على العك�س متاًما، قلت يف اأكرث من مكان اإن 

اإ�شدار كتابي بهذا ال�شكل كان مغامرة، كنت اأعي جيًدا اأنها مغامرة، واملغامرة 

�شد اخلوف يف اعتقادي.

عنوان م�صتفز!!
ـ عنوان الكتاب: هل راأيتني؟ كنت اأم�شي يف ال�شارع. األي�س م�شتفزًا وطوياًل 

نوعا ما؟

غريبا رمبا، طوياًل نعم، لكن املهم.. األي�س جميال؟ هو عنوان اإحدى الق�ش�س التي 

جاءت يف الكتاب، وجدته ب�شكل من الأ�شكال اأف�شل ما ميثل الكتاب، فهو يتحدث 

عن حلم مغامر وتفا�شيل �شغرية حميمة تخت�شر بقية الق�ش�س.

ـ املراأة يف ن�شو�س هناء منك�شرة، حاملة يف حني، ويف اأحيان تبحث عن فر�شة 

لتتمرد..! ، اأيهما هي النموذج املف�شل لديك ؟

ل اأدري ملاذا ُقرئت املراأة يف كتابي بهذا ال�شكل، منك�شرة؟ ل، لي�شت منك�شرة، 

هي واقعية، اأن تري الواقع وتتحدث عنه با�شتياء لي�س انك�شارا.. اأن حتلمي 

وتتوقعي األ يتحقق حلمك، ذلك لي�س انك�شارا بل واقعية، بالرغم من ذلك 

اأنت ل زلت قادرة على احللم وعلى ال�شتياء.. اأين النك�شار يف ذلك؟ اأعتقد اأن 

هناء حجازي: حلقة يف �سل�سلة يتعانق فيها الطب والإبداع!!
هناك خلطا بني ال�شجن املبثوث يف كامل الكتاب تقريبا وبني النك�شار، ما كتبته 

�شجًنا ولي�س انك�شاًرا، رمبا حتدثت بانفعال عن النك�شار، لأين �شد النك�شار، �شد 

املراأة املنك�شرة، ومل اأرها يف كتابي، هي ل تعرب عني اأبدا، ول تعرب عن املراأة يف 

الكتاب، هي حاملة رمبا، متمردة اأحياًنا. التمرد غري املنفعل، التمرد الذي ين�شج 

على نار هادئة، ومبا اأنني ا�شتبعدت النك�شار من النماذج التي قدمت، اأ�شتطيع 

اأن اأخربك اأنني اأقدم منوذًجا واحًدا هو احلاملة املتمردة، وهو بهذا ال�شكل 

املتكامل هو النموذج الذي اأحب اأن اأقدمه من خالل كتابي.

البوح واالن�صغال بنقد املجتمع
ـ يطغى على ن�شو�س هناء بوح داخلي مع روح متململة ومن�شغلة بيومها 

وهام�شها، وناقدة للمجتمع وعاداته املتوارثة.. تعليقك؟

اأحببت اأنك قراأت الن�شو�س بهذا ال�شكل، هذا حتديًدا ما اأردت اأن اأو�شله، 

التململ، الن�شغال باليومي والهام�شي، كم اأ�شعدين هذا ال�شوؤال، لأنه قال 

بب�شاطة اإن كتابي و�شل لقارئة مهمة بالن�شبة يل مثلك، اأحب الكتابة التي 

تن�شغل بالأمور اليومية والهام�شية، والتي هي يف احلقيقة الأمور احلقيقية يف 

احلياة، كم اأحب اأن اأنظر اإىل عمل فني وهو ي�شنع، الطريقة التي مي�شك بها 

الفنان الفر�شاة، كيف يخلط الألوان، اأحب اأن اأنظر اإىل الأيدي وهي تعمل، 

تبقى يف ذاكرتي، يبقى مثاًل منظر يد اأمي وهي تلم فتات اخلبز من الأر�س بعد 

اأن ننتهي من الأكل.. يدها وهي تفر�س القما�س على الأر�س، تقي�س بيديها كم 

�شرًبا عليها اأن تق�س، كيف ت�شع اخليط يف الإبرة بعد اأن تبلله بريقها.. كل هذه 

التفا�شيل ال�شغرية هي التي ت�شكل احلياة، الأ�شياء الأخرى غري اليومية وغري 

الهام�شية هي جمرد اأفكار، اأفكار ل نعي�شها، اأفكار ت�شبب الكوارث على الأر�س، 

نعي�س نتائجها فقط، لذلك اأكتب واأ�شجل اليومي والهام�شي، لأن اجلمال يكمن 

فيها، ولأنها هي احلياة التي نعي�س.

العمل واالأدب
ـ عملك كطبيبة اأ�شرة، وقلمك كاتبة ق�شة.. ان�شغلت بنقد موروثات املجتمع.. 

هل من رابط؟

ل اأعرف واهلل يا اأ�شماء، رمبا هناك رابط، هو ال�شخ�شية التي جتمع الثنني مًعا، 

اأق�شد اأنني بداأت الكتابة قبل اأن اأفكر يف تخ�ش�شي هذا، ثم اخرتت التخ�ش�س 

الذي اأحببته ولزلت اأحبه واأوؤمن به على الرغم من امل�شاعب التي نواجهها يف 

تطبيقه.. يف راأيي اأن الرابط بني الثنني هو اأنا، مل يجعلني طب الأ�شرة كاتبة، 

ول الكتابة هي التي وجهتني لطب الأ�شرة، لكن لبد اأن تكوين �شخ�شيتي هو الذي 

�شدين لالثنني، لكن بالتاأكيد اأن الكاتبة ت�شتفيد من طبيبة الأ�شرة وطبيبة 

الأ�شرة ت�شتفيد من الكاتبة، فالثنني عمل اإن�شاين بحت..

ال�صاعرية والرمزية

ـ ن�شو�شك ن�شو�س �شردية تقرتب من النف�س ال�شعري ومليئة بال�شور املكثفة 

مع لغة مغمو�شة يف الرتميز.. هل يف ذلك حماولة لعدم التما�س بو�شوح مع ما 

تريدين قوله؟ 

من ال�شعب اأن اأقول ل�شخ�س قراأ عملي اإين اأرى ما ترى، وقد قلت ذلك حتى الآن 

اأكرث من مرة، فاعذريني اأ�شماء، لكني فعاًل ل اأرى اأي رمزية يف كتابتي ول اأرى 

ا، رمبا هناك �شور مكثفة؛ لكن �شدًقا ل اأرى عدم و�شوح، على العك�س،  غمو�شً

هناك الكثري من القراء غري املتخ�ش�شني و�شلتهم ال�شورة بو�شوح �شديد..

ـ ثقافة املراأة، ما م�شاحة ح�شورها ون�شبتها حلياتها العامة، العملية ب�شكل خا�س؟ 

وماذا عن نظرة املجتمع للمراأة املثقفة ؟

اأعتقد اأن الثقافة ب�شكل عام ت�شقل املراأة متاًما كالعمل، الثنان مًعا ي�شكالن 

وعًيا حاًدا مهًما للمراأة يف جمتمع ملتب�س كمجتمعنا، نظرة املجتمع للمراأة املثقفة 

اأعتقد اأنها نظرة مبعثها الحرتام حتى لو حاول اأن يظهر غري ذلك..

الق�صة فن منربي

ـ بحكم م�شاركتك يف اأكرث من اأم�شية.. هل ترين اأن الق�شة فن منربي؟ ومباذا 

تخدم املنربية الق�شة؟

كنت اأ�شعر باملتعة واأنا اأقراأ ق�ش�شي، ل اأ�شتطيع و�شف الق�شة باأنها فن منربي، 

حتى ال�شعر احلديث مل يعد فًنا منربًيا اإذا كنا نق�شد باملنربي ال�شوت املرتفع 

وا�شتثارة امل�شاعر، لكن لحظت حني اأقراأ الق�شة اأنني ا�شتطيع اأن اأو�شل متاًما 

ما اأردت قوله من طريقة القراءة، ال�شخرية مثاًل اأو خف�س ال�شوت يف مقطع 

حميمي هو �شيء ي�شبه التمثيل، على هذا الأ�شا�س اأ�شتطيع القول اإن الق�شة 

فن ميكن ال�شتمتاع به بال�شتماع اإليه .. نعم، بالإ�شافة اإىل اأن اإقامة اأم�شية 

ق�ش�شية م�شاألة ت�شبه الحتفال الثقايف اأو الحتفاء بفن الق�شة، على الأقل 

ن�شتطيع بهذه الطريقة اأن نتميز على الرواية التي اجتهت اإليها الأنظار، يعني 

على الأقل يبقى لنا حظوة اإقامة الأم�شيات. 

ـ يف ن�شو�شك الق�ش�شية جتنحني للجانب الفكري الناقد على ح�شاب اجلانب 

الفني، هل ترين يف الفن ر�شالة اجتماعية؟

ل اأ�شتطيع الإجابة دون اأمثلة، بالن�شبة يل مل اأر هذا اجلنوح اأبدا، اأ�شعفيني 

باأمثلة كي اأقتل هذا الن�س، ل.. اأنا �شد طغيان الفكري على الفني على طول 

ا طغى فيه الفكر على الفن �شاأرديه قتياًل  اخلط، ولو اأثبتِّ يل فعال اأن هناك ن�شًّ

حاًل..

ـ  واأخرًيا ماذا بعد )بنت( و )هل راأيتني ؟(..؟

م�شاريع كثرية يف راأ�شي، يوميات مثال، ت�شبه يوميات اأنايي�س نن، .. ل اأدري، مل 

اأنته بعد من �شداع اإ�شدار هذا الكتاب، املهم اأين �شاأ�شتمر يف الكتابة.. 

ر�شول  يكوَن  اأن  املعّلُم  كـاَد 

 

وعقول؟  اأنفـُ�شًا  وين�شُئ  يبني 

 

الأوىل  القـروَن  بالقلِم  علَّْمَت 

 

�شـبيال  املبنَي  النـوَر  وهدْيَتُه 

 

ِديء احلديِد ، وتارًة م�شقول  �شَ

 

الإجنيـال  فعلََّم  الَبتـوِل  وابَن 

 

ف�شقى احلديَث وناَوَل التنزيال 

 

اأُِديـال  عليه  مغربها  باُل  ما 

 

بني ال�شمو�ِس وبني �َشْرِقِك ِحيال 

 

وا�ْشَتْعَذبوا فيها العذاَب وبيال 

 

ْقبـِيـال  التَّ َي�ْشَتِهي  بٍّ  حُمِ �َشَفَتْي 

 

نبيـال  وَت  مَيُ اأن  واآَثَر  َفاأََبى 

 

ووجدُت �شجعاَن العقوِل قليال 

 

دوُهُم كهَف احلقوِق ُكهـول  جَتِ

 

وهَو الذي يبني النفو�َس ُعـدول 

 

اأ�شيـال  الأمـوِر  يف  َراأيًا  وُيريِه 

 

ُروُح العدالِة يف ال�شباِب �شـئيال 

 

جاءْت على يِدِه الَب�شاِئُر ُحـول 

 

الت�شـليال  ِه  َف�َشمِّ الغروِر  ومن 

 

وَعـويال  َماأمَتًا  عليهـِم  فاأِقـْم 

 

كفيـال  بهنَّ  لكم  الثباَت  اأِجُد 

 

ووكيـال كاِفاًل  خرٌي   
ُ
فاهلل

التبجيـال ـِه  َوفِّ للمعّلِم  ُقـْم 

اأعلمَت اأ�شرَف اأو اأجلَّ من الذي

معـّلٍم خـرَي  اللهمَّ  �شـبحانَك 

اأخـَْرْجـَت هذا العقَل من ظلماتِه

تـارًة  ، املعّلـِم  ِبَيِد  وطبعَتـُه 

اأر�َشلَت بالتـوراِة مو�شى ُمر�شدا

وفجـرَت ينبـوَع البياِن حمّمدًا

ِمن م�شرِق الأر�ِس ال�شمو�ُس تظاهرت 

نف�َشه املعّلـُم  َفَقَد  ُمْذ  اأر�ُس  ًيا 

َذَهَب الذيَن حَموا حقيقـَة ِعلِمِهم

�ُشْقراُط اأَْعَطى الكـاأ�َس وهي َمنـِّية

وا احليـاَة علْيِه وهي غباَوة َعَر�شُ

اإنَّ ال�شجاعَة يف القلوِب كثرية

وا على الإن�شاِف ِفـْتياَن احِلمـى َربُّ

فهَو الـذي يبني الطبـاَع قـوميًة

ويقيم منطَق كلِّ اأعـَْوِج منطـٍِق

واإذا املعّلُم مل يكـْن عدًل، َم�َشى

واإذا املعّلُم �شـاَء لـَحـَْظ َب�شيـرٍة

واإذا اأتى الإر�شاُد من �َشَبِب الهوى

واإذا اأ�شيـَب القوُم يف اأخالِقـهم

اأّننـي اإّل  الغايـاِت  اأبعـَد  ما 

فِكُلوا اإىل اهلِل النجـاَح وثابـروا

ر  العبقرية هبة اإلهية نادرة، وُتطوَّ

عرب ملكتي التفكري والتخيل، ف�شاًل عن 

القراءة والطالع، والعبقري يتمتع 

بذكاء خارق وقدرة على ال�شتنباط 

والتحليل الذي يقوده اإىل الإبداع 

والخرتاع والكت�شاف، والعباقرة يف 

عاملنا قليلون، واأحياًنا ُيدخلهم بع�س 

العامة حتت ت�شنيف اجلنون نظًرا ملا 

يخرجون به من اأفكار واأفعال واإبداعات 

فوق الت�شور واملمكن... وقد نقراأ كثريا 

اأقوال بديعة نرثتها األ�شنُة عباقرة 

وا  اأثروا العامل باإبداعاتهم، وغذُّ

الفكر الإن�شاين باأقوالهم واأفعالهم، 

ولو ا�شتهدى النا�س مبا قالوا ومبا 

وا جمرى  فعلوا لنتفعوا كثرًيا، ولغريَّ

التاريخ، ونقلوا احل�شارات اإىل اآفاق 

رحبة تتعاي�س فيها �شعوب الأر�س من 

منطلق التوافق والت�شالح، ومن منظور 

وحدة الهدف والتطلع وامل�شري. فكن 

عبقرًيا اأو م�شتهدًيا باأطر ونظم واأ�شاليب 

العباقرة تكن نافًعا للب�شرية جمعاء، 

ه النا�س جميًعا فلن ير�شى  ومن يكن همُّ

اأن تقت�شر طموحاته على نف�شه.

ويقيًنا واإمياًنا قاطًعا فاإن اأعظم من خرج 

من رحٍم هو الر�شول الكرمي حممد �شلى 

اهلل عليه و�شلم، وقد و�شعه اأحد كتاب 

الغرب )مايكل هارت( يف اأعلى قائمة 

اخلالدين يف كتابه )اخلالدون مئة 

اأعظمهم حممد(.

هزاع العنزي

التدريب والتطوير

الإفادة من 

العباقرة
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�سجـون

الت�سكيل الب�سري يف ال�سعر احلديث

ق�شة اجتهاد اأحاط بثالث �شنوات فجعل منها �شورة جميلة ت�شمى التميز.. 

ق�شة يا�شمني اأريد له اأن يذبل رغما عنه.. ق�شة كفاح مقيد ب�شال�شل من 

العن�شرية.. ق�شة نبوغ اأحب اأن يتحرر من �شجن الأنانية.. ومت اغتياله 

دون ذنب.. ق�شة قلم اأبى اأن يعلن احلداد.. ق�شة عطاء اأعطي عن طيب 

نف�س دون �شكر ...

 ت�شاوؤلت فتاة وقفت ب�شهادة تفوقها على اأبواب اجلامعة، حتمل خيبتها 

وتت�شاءل فقط!! 

تربيت منذ �شغري على اأن لكل جمتهد ن�شيب، واأن من زرع ح�شد، ومن 

جد فال �شك اأنه �شيجد.

ومل اأعلم اأنه جمرد كالم كانت ت�شمعني املعلمة اإياه لُتَغِرر بي.. تعلمت يف 

مادة الريا�شيات اأن هناك فرقا بني الن�شبة املئوية 99% و�لن�سبة %80 

كالفرق الذي يوجد بني ال�شماء والأر�س.. تعلمت يف مادة الفيزياء اأن 

لكل فعل ردة فعل؛ واإذ بي اأفاجاأ باأنه اإذا ُفعل بي �شيء فغري م�شموح يل اأن 

اأقوم مبا ي�شمى ردة الفعل.

تعلمت من احلياة اأنه ل فرق بني اثنني ميلكون نف�س املوهبة بنف�س القدر 

ولكن ما راأيته كان العك�س! ومل؟ ل اأعلم؟؟ علمتموين منذ �شغري اأن التلميذ 

املوؤدب املثايل لبد اأن ُيكرم مبا هو اأهله، فلما كربت مل ينا�شبكم الأمر، 

ا ل اأعلم؟؟ در�شت يف مبادئ الإ�شالم ال�شمحة: اأعطوا الأجري  ومل؟ اأي�شً

حقه قبل اأن يجف عرقه، ومل اأعط حقي حتى بعد جفاف عرقي ب�شهور. 

كانت املعلمة تتغنى بتلك الأبيات:

بالد العـرب اأوطانـي      من ال�شـام لبغدان

ومــن جنـد اإىل  مين      اإىل م�شر فتطوان

فال حـد يبـاعدنـــــا       ول ديـن  يفرقنا

اأخربتنا عن قائلها وعن مواطن اجلمال فيها، ومل تخربنا اأن ال�شاعر كان 

يحلم حني قالها. مفاهيم منذ ال�شغر، تغريت عندي يف الكرب.

واأخريا ولي�س اآخرا قارئ خاطرتي العزيز مل اأكتب بالأ�شود حتى ل تقل 

مت�شائمة، فربي الذي اأنطق عي�شى عليه ال�شالم يف املهد، وحمى مو�شى عليه 

ال�شالم بع�شا �شقت البحر، ورفع ذكر حبيبي حممد عليه ال�شالة وال�شالم 

حتى اأن بلغني واآمنت به لن ي�شيعني اأنا واأمثايل.. متنياتي لك عزيزي 

مبفاهيم راكزة ثابتة ل تتغري. 

نهى ال�شيد

كلية التمري�س - جدة

 خواطر يا�سمني
�سيء اآخر!

ثمة اأ�شياء كثرية يف هذه احلياة جتذبك نحوها، كاحلب، الزواج، ال�شداقة، اكت�شاف جمهول ف�شوًل ولي�س اقتناعًا، 

وما اإن تلبث يف ذلك املجهول ال�شيء الب�شيط، حتى ت�شعر بالفتور ليجذبك �شيء اآخر! ل ت�شتطيع اأن تعرتف بكل ما 

ت�شعر به، فقط تتمنى اأن لو كانت احلياة دائمًا ذلك ال�شيء الآخر ..

وقت اآخر.. جتل�س مبفردها تنتظر وقتًا اإ�شافيًا اآخرا، تنظر ل�شاعتها، ت�شرح بعيدًا عن ال�شاعة اإىل تلك 

اللحظة التي اختارها لها، كانت منده�شة من ذوقه الراقي؛ لكنها �شاعة غالية الثمن، مل تكن تتوقع 

منه اأن ي�شرتيها بتلك ال�شهولة، كم هو حنوٌن يف حبه يل، تعود ملكانها حينما تناديها النري�س »م�ش�س 

 نورة .. يور تامي«! حتمل حقيبتها حتى ت�شل لغرفة الدكتورة، تطرق الباب ثم تدخل  دون انتظار. 

اليوم هو اليوم الأول يف العام الهجري، ل اأحد ا�شتطاع متييز هذا اليوم عدا �شم�شة، فجاأة يرن هاتفها! نورة لرمبا 

حتمل نتائج �شارة. هاه ما الأخبار؟ ل جديد! ماذا اأخربتك الطبيبة؟ هل اأنت ال�شبب يف .... ؟

اأخرى. لقاءات  معها  ويل  �شهر،  ملدة  احلبوب  بع�س  اأعطتني  لكنها  احلكم،  ت�شتطيع   ل 

ا�شتب�شري خريًا فهي من اأف�شل الدكاترة يف البلد.. واهلل الرازق.

 تخرج من العيادة، وهي تغطي وجهها بطرف من غطاء الراأ�س، ل تريد اأن يعرفها اأحد وبالذات هو، تلتفت مينة 

وي�شرة وكاأن هناك ثمة �شيء يرقبها من بعيد، حتى اأنها تخ�شى من الظل الذي يتبعها . ت�شل لل�شيارة، ترمي بذلك 

الغطاء جانبًا ثم تهوي على مقود ال�شيارة وكاأنها مل تعد ت�شتطيع اأن تتحمل الثقل الناجت عن راأ�شها! تعود ل�شفحات 

املا�شي، اأول يوم لهما! ال�شهر الأول دائمًا يكون الأحلى والأ�شفى، احلب يف هذه احلياة ل ينتهي، ولكن قد يطغى عليه 

بع�س امللل! اأحتاجه من عمق لعمق! اآه كم الف�شاء فارغ دون وجودك فيه. اجلميل يف هذه احلياة اأنها تعطيك اأماًل 

كبريًا  يف اللحظة التي تفتقد فيها كل معاين احلياة ذاتها! ،حينما ت�شعر باأنك حمطم ول رغبة لديك يف احل�شول 

على املزيد، ففي كل يوم هناك حزن كبري ينتظرك، لكن تفاجئك احلياة بكميات من الفرح ل تعرف اأنت م�شدرها! 

ا�شتقرت اأمام املدر�شة، يا ترى هذه املرة بانتظار من؟ هي ل تعرف، فقط كان ات�شاًل هاتفيًا �شريعًا من اأختها، وطلبها 

مل يكمل الدقيقتني: هل من املمكن اأن تاأخذي ابنتي من املدر�شة اليوم! �شكرًا .

جاءت �شمية وركبت ال�شيارة وكاأنها تعلم باأن خالتها تنتظرها هنا، �شمية يف ال�شف الثاين، وهي ابنة اأختها التي 

تكربها بفارق ال�شنتني، جل�شت بجوارها، انطلقت بال�شيارة وكاأن ل اأحد فيها غريها، والذاكرة الفارغة من الذكريات 

جتربها باأن تعود للما�شي، هي تعي�س هناك وفقط! يا ترى لو رزقنا اهلل ببنت؛ ما ال�شم الذي �شتختاره لها ؟ راح 

اأ�شميها �شمية، اأنا اأحب هذا ال�شم كثريا ً».

حليمة الرويل 

اأرق  2-2

ي�سلح لأمي �أعطال �لأجهزة 

�لكهربائية, ويلتقط لنا مئات �ل�سور 

 دون �أن يظهر يف و�حدة منها.. 

عندما ��سرتى يل در�جتي �لهو�ئية, 

جرى بجانبي مئات �لكيلومرت�ت 

قبل �أن �أ�سيطر عليها مبفردي«.. كنُت 

 �أخاف من كل...

  - كح كح

�أكره �ل�سعال يا دكتور.. �أتاأمُل 

كثريً� عندما �أ�سعل و�أ�سغط بيدي 

على �سدري يف كل مرة لأخفف من 

حدة �لأمل.. و�أكره �لأمل قدر كرهي 

لل�سعال, و�أكرث.. هل ت�سّدق لو 

�أخربتك باأنني �بتلع حبتي »بنادول« 

مبجرد �ح�سا�سي بوخزة ب�سيطة يف 

�أي جزء من ج�سمي؟.. وباأنني كثريً� 

ما �أفقد وعيي لي�ض من �لأمل, بل خوفا 

 من �لأمل؟.. حدث و�أن..

 - كلنا نتحا�سى �ل�سعور بالأمل قدر 

 ما ن�سـ..

 - ل تقاطعني �أرجوك!.. دعني 

 �أكمل..

 -  �أنا �آ�سف!

-  ل باأ�ض.. لكن �أرجوك ل تفعلها 

ثانيًة.. �أ�سعر ب�سيق عندما يقاطعني 

 �لآخرون..

يجعلونني �أ�سعر وكاأنني مملة �أو 

ل قيمَة ملا �أقوُله.. لقد ت�ساجرُت مع 

�سديقتي �لأ�سبوع �ملا�سي ملجرد �أنها 

قاطعتني و�أنا �أحتدث..

م�سكينة �سديقتي يا دكتور.. تزوج 

�أبوها باأربع ن�ساء وعندما �ساق ذرعاً 

بهن, طّلقُهن جميعاً وذهب للعي�ض 

يف �لبادية.. تخّفف من كل ما يربُطه 

باملدينة وم�سى ليعي�ض وحيدً� يف 

خيمة.. بعد ثالث �سنو�ت من عزلِته, 

ز�َره �أحُد �أبناِئه و�ساأَله عمن �فتقده 

خالل كل تلك �ل�سنو�ت.. هل تدري 

 ماذ� قال؟

 -  ماذ� قال؟

قال: �أمي.. �فتقدُت �أمي, ثم بكى 

 مبر�رة كالأطفال.. 

لقد ذّكرين بـ و�نغ جتينغتاي, هل 

�سمعَت ق�سَته؟

 

  - ل!

»و�نغ تيجنغتاي رجٌل من �ل�سني.. 

لي�ض هو كونفو�سيو�ض حكيُم �ل�سني 

ولي�ض هو ماو ت�سي تونغ.. مل يكتب 

�لكتب ومل يقل �لكالم �لكثري.. لقد قال 

كلمة و�حدة فقط.. �أرجوك يا دكتور 

حاول �أن حتفظ ��سَمه.. 

 

�إنه رجٌل يف �خلم�سني من �لعمر 

تقريباً وق�سته ق�سرية جدً�.. حينما 

كان يف �لع�سرين من عمِره تزوج  من 

�مر�أة �أحبها, وبعد �أ�سهر �أخذْت منه 

�حلب و�أعطُته �جلنون.. وهذ� لي�ض 

مهما, هذه هي �لقاعدة!.. لكن و�نغ 

جتينغتاي مل ُير�سل �إىل م�سح عقلي.. 

خاف �أهل �لقرية من جنونه ف�سدو� 

وثاقه وربطوه جيدً�.. يف حفرة! 

 

جعلوه ينام فوق �سرير من »�لتنب« 

طو�ل ثالثني عاما.. وعندما �كت�سف 

�مل�سئولون �أمَرُه �أر�سلوه �إىل م�ست�سفى 

للمعاجلة بعد �أن ق�سو� �أظافره 

 و�سعره مبن�سار.. 

كان و�نغ تيجنغتاي نحياًل مثل 

�لق�سب, ومن كرثة �لوحدة ن�سي 

�لكالم.. �أحياناً كانت ترمى له قب�سة 

من �لرز مع �ملياه و�أحيانا ل ترمى له 

 قب�سة من �لرز مع �ملياه..

حدثْت �أ�سياء كثرية يف �ل�سني 

خالل �لأربعني �سنة �ملا�سية خارج 

حفرِته.. قامت �لثورة �لثقافية �لتي 

مل ير�سل جمانيُنها �إىل �حلفر.. مات 

�لرئي�ض ماو و�نتحرت �أرملُته يف 

�سجِنها �لهادئ.. و.. و.. و .. �أ�سياء 

 كثرية يا دكتور..

�ملهم, بعد ثالثني �سنة جاءت �أخُته 

لزيارِته يف �مل�ست�سفى.. وبعد ثالثني 

 �سنة من �لعي�ض يف حفرة, �ساألته:

 -و�نغ, من �فتقدت خالل �ل�سنو�ت 

 �لثالثني �ملا�سية؟

قال و�نغ كلمة مل ترد يف �لكتاب 

�لأحمر ول يف تعاليم كونفو�سيو�ض.. 

 قال:

 -  �أمي. 

�أنا �أي�ساً �أحُب �أمي يا دكتور.. �أحبها 

رغم �أنها وّبختني �لبارحة.. جاءتني 

و�أنا �أقر�أ, ف�سرخْت يّف كما مل ت�سرخ 

 من قبل: 

  - �أما زلِت م�ستيقظة �إىل �لآن؟.. نامي 

 ول ت�ستيقظي!

 نومي يف تدهور م�ستمر يا دكتور..

مل �أعد �أنام �أكرث من �أربع �ساعات 

يف �ليوم رغم �أنني �أق�سي معظم 

�لوقت على �ل�سرير.. ��ستخدمُت 

»مو�سيجور« لتح�سني �سهيتي ونومي 

فقام بالأوىل على نحو جيد لكنه ف�سل 

يف �لثانية ف�ساًل ذريعاً.. فقد منحني 

خموًل عجزُت معه عن �لقيام بـ..

 

 - بّر�!

 

- ل تقاطعني �أرجوك.. �أ�سعر 

ب�سيق عندما يقاطعني �لآخرون.. 

يجعلونني �أ�سعر وكاأنني مملة �أو 

ل قيمَة ملا �أقوُله.. لقد ت�ساجرُت مع 

�سديقتي �لأ�سبوع �ملا�سي ملجرد 

 �أنها..

 - بّرر�!

 

 -  دكتور..

  - بررر�!

  - دكـ..

 - بّرررر�!

خديجة ال�شاعدي

ال�شــاعــر

هل تقروؤون على غ�شون 

جبينه: »الرحال يف وجع 

 ال�شنني« 

بحثا عن الغرقى على جنبات 

خارطة الأرق وبني يديه 

 بو�شلة ت�شري اإىل زمان التيه

تخت�شر الطريق اىل حمطات 

 ال�شنى

ماأهولة بالعابرين

 ترتاق�س الأحزان يف عينيه

تزدحم احلروف على م�شارف 

 �شمته

هل ت�شمعون غناءه و الناي 

حمرتق على �شفتيه ينفث يف 

 ثياب الليل عطر الذكريات

روؤى معتقة احلنني

ثارت عليه بواطن الأقالم 

وانتف�س الورق

ومترت�شت بجفونه �شهقات تاريخ 

�شما حتى اختنق

وقوافل الناجني ت�شخر من 

قواربه التي انتحرت على كف 

النزق

هذا الذي مل تعرف البيداء 

وطاأته

وما �شغل املدى هذيانه

اأم�شى �شواد العمر ينفث يف 

ثياب الليل عطر جنونه

حتى احرتق

اأزف الكالم

فاع�شو�شب اخلوف القدمي على 

م�شار البوح

وافرت�شته قافلة من الكلمات

بني ال�شحو ترتع واملنام

حني تراكمت ما بني ده�شته 

و�شط جنونه جثث النيام

هل تقــــــراأون على غ�شـــون 

جبينه :

»منح امل�شافة �شره _ التف 

ده�شته _ ونام ؟                                                       

اأ�شماء الزهراين

asma@alzahrani.com

يف حب الأم
 

حافظ اإبراهيم 

اأَْعـَدْدَتـَهـا  اإَِذا  َمـْدَر�َشــٌة  الأُُمّ 

ـَب الأَْعـَراِق  اأَْعـَدْدَت �َشْعبـًا َطِيّ

احَلـَيــا  ـَدُه  َتـَعَهّ اإِْن  َرْو�ٌس  الأُُمّ 

اإِْيــَراِق  ـَمـا  اأََيّ اأَْوَرَق  ِيّ  ِبـالـِرّ

الأَُلـى  الأَ�َشـاِتـَذِة  اأُ�ْشـَتـاُذ  الأُُمّ 

الآَفـاِق َمـَدى  َمـاآِثُرُهْم  �َشَغَلـْت 

اأبو العالء املعري 

الَعْيـ�ُس َما�ٍس َفاأَْكـِرْم َواِلَدْيـَك ِبـِه 

َواإِْحـ�َشـاِن  ِبـاإِْكـَراٍم  اأَْوَلـى  والأُُمّ 

ـاُع ُتْدِمُنـُه  َوَح�ْشُبَها احَلْمـُل َوالإِْر�شَ

ـِل َنـاَل ُكَلّ اإِْن�َشـاِن  اأَْمـَراِن ِبالَف�شْ

املتنبي 

َاأِحـُنّ اإِىَل الَكـاأْ�ِس الِتي �َشـِرَبْت ِبَهـا 

ـَمّ ـَراَب َوَما �شَ واأَْهـَوى مِلَْثـَواَها الُتّ

�مل�سدر

www./forum.te3p.com

يف حما�شرة عن الت�شكيل الب�شري يف ال�شعر العربي احلديث، قال الدكتور 

حممد ال�شفراين اإن درا�شته لنيل الدكتوراه يف الت�شكيل الب�شري يف 

ال�شعر العربي احلديث كانت اأ�شبه باملغامرة، وتطلبت منه جهًدا كبرًيا 

يف البحث والدرا�شة والتحليل ولقاء علماء جتويد وت�شكيليني و�شعراء 

ومو�شيقيني. واأ�شاف اأن درا�شته ميكن اعتبارها نظرية كونها توؤ�ش�س 

ل�شل�شلة من املفاهيم لظواهر مثبته يف ال�شعر العربي احلديث بني عامي 

1950 و2004، وتابع اأن الدرا�شة التي ميكن اأن تتابع اآلت به لتحقيق 

ما يزيد عن الـ 123 مفهوًما م�شتقال يف الت�شكيل الب�شري. 

كانت املحا�شرة بعنوان: »الت�شكيل الب�شري: املفهوم واملنهج« ونظمها 

)بيت ال�شعر(، واأدارها م�شئول البيت ال�شاعر اإبراهيم الوايف بح�شور 

عدد من املهتمني، وتطرق فيها املحا�شر اإىل ندرة درا�شة مفهوم الت�شكيل 

الب�شري يف املفاهيم النقدية، وقال: »اإن الت�شكيل الب�شري ع�شو حيوي 

يف ن�شو�س ال�شعر العربي احلديث« واأو�شح اأن اأطروحته يف الت�شكيل 

الب�شري تقوم على نظرية �شمات الأداء ال�شفهي. وعرب بالربوجيكتور 

عر�س هذه ال�شمات من بداية  تداول ال�شعر العربي �شفاهة وحتوله اإىل 

مطبوع، وعر�س مناذج �شعرية واأمثلة لتقنيات كاملد الكتابي والنقطي 

وتفريق حروف الكلمات على اأ�شطر وو�شلها كاأمثله لهذه ال�شمات، وقراأ 

ا �شعرية لأدوني�س وملحمد الثبيتي و�شعدي يو�شف و�شعد احلميدين،  ن�شو�شً

ا اأخرى لبيان دللة الفعل  وطبق عليها هذه التقنيات. وعر�س ن�شو�شً

من خالل الر�شم ال�شعري على اأ�شكال مثلثية ودائرية يف ن�شو�س لأمل 

دنقل وحممد بّني�س وعالء عبد الهادي.

وقال »اإن ا�شتغال �شمات الأداء ال�شفهي يف كتابة الن�س ال�شعري ي�شابه 

ا�شتغال علم التجويد يف تالوة القراآن«، واأ�شار اإىل اأن تطور و�شائل 

الكتابة والطباعة اأدى اإىل انح�شار العتماد على امل�شافهة، وبالتايل 

انتقل الإبداع اإىل املكتوب.

واأن الكتابة موت وعدم وغياب؛ بينما ال�شوت حياة وح�شور ووجود، 

وهذا اأدى لتج�شيد رغبة يف عمل ت�شكيالت ب�شرية عمد منها ال�شعراء 

لأجل اإي�شال اجلزء املفقود من ن�شو�شهم اإىل املتلقي. وتطرق كذلك اإىل 

الثقافة الب�شرية الراهنة م�شرًيا اإىل اأنها تهدف ـ من خالل الت�شكيل 

الب�شري ـ اإىل جت�شيد الإدراك احل�شي للعامل، ولي�س خلق الت�شورات 

عنه ما يجعلها املحفز الرئي�س للت�شكيل الب�شري يف ال�شعر العربي 

احلديث. كما حتدث عن عالقة الأ�شكال والرمز بالت�شكيل الب�شري، 

وعن اأن الت�شكيل الب�شري ي�شاير واقع احلياة املعا�شرة، ويجب اأن يفهم 

على اأنه  بنية دللية. 
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 »خواطر اأكادميية«

تعد �إد�رة �ملناهج وتطويرها من �لتحديات �لكبرية للعملية �لأكادميية, 

فنتيجة للتقدم �لكبري و�لتو�سع �ل�سريع يف �ملعرفة ب�سكل عام وجمالت 

�لبحث �لعلمي ب�سكل خا�ض, �أ�سبحت عملية تطوير �ملناهج و�د�رتها عامال 

مهما يف ��ستمر�رية جناح �أي من�سـاأة �أكادميية وقدرتها على �لتميز و�لبد�ع 

و�مل�ساركة �لفاعلة يف �ملجتمع. ويزد�د �لتحدى يف �ملجال �ل�سحي لت�سارع 

�ملتغري�ت و�رتباطها بنظام �سحي يزد�د تعقيد� وتطور�. فمهما بلغ تاأهيل 

ع�سو هيئة �لتدري�ض ومهما بلغت �لبنى �لتحتية, فاإنها ل توؤدى �ىل تعليم كفائته 

عالية �لنوعية من م�سمون وطرق وو�سائل بدون حتديد �لثابت و�ملتغري يف 

�ملناهج. فعندما تطغى �لثو�بت على �ملتغري�ت, يكون �ملنهج جامد� ويفقد 

تدريجيا مو�ئمته لحتياجات �ملجتمع وجودة �ملخرجات �لتعليمية. و�لعك�ض 

�سحيح عند تطغى �ملتغري�ت, يفقد �ملنهج ثباته و��ستقر�ره وتنا�سق �أد�ء 

�أع�ساء هيئة �لتدري�ض معه وعدم مو�كبة و�سائل �لتعليم له. فالثابت مثال 

ي�سمل وجود �لهد�ف �لتعليمية و�ملحتوى �ملعرفى و�ملهار�ت �ل�سا�سية, 

وتنظيم �ملقر�رت �لكادميية, وتطبيق طرق تعليم حديثة, و��ستخد�م 

�لو�سائل �لتعليمية �لليكرتونية �ملتطورة, وتطوير مهار�ت �أع�ساء هيئة 

�لتدري�ض, وتطبيق طرق تقييم وتغذية ر�جعة منا�سبة. �أما �ملتغري�ت فت�سمل 

�ملر�جعة �لدورية �مل�ستمرة ملحتوى �لثو�بت �ملذكورة �آنفا, و�لتاأكد على 

مو�ئمتها وتطويرها, كما ت�سمل �أي�سا �ملر�جعة �ملرحلية بناء على ما ينتج 

من مر�جعة دورية وما ي�ستجد من معارف ومهار�ت وتقنيات. �أما �جلانب 

�لأخر فهو �إنغما�ض �لقائمني على �لعملية �لتعليمة بجو�نب �د�رة �ملنهج 

وت�سغيله و�لتعامل مع �مل�ساكل �ليومية من نق�ض يف �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 

وت�سارب �ملو�د وجتهيز �لمتحانات, ويكون ذلك على ح�ساب تطوير �ملناهج 

و�حد�ث �لتغري�ت �ل�سرورية و�ل�سا�سية يف �لأهد�ف �لتعليمية وطرق 

�لتعليم و�لو�سائل �ملطبقة وطرق �لتقومي. وينتج عن �لرتكيز �لكبريعلى 

�د�رة �ملنهج وت�سغيله جمود� تدريجيا حتى ي�سبح للمناهج قد�سية توؤدى 

مع مرور �لوقت �إىل مقاومة �أي تغيري �أو تطوير. �إن �لعملية �ملنظمة لتطوير 

ومر�جعة �ملناهج توؤدى �إىل حتفيز �لقائمني عليها بعمل مر�جعات دورية 

و�لنظر يف تو�فق خمرجاتها �لتعليمية مع حاجة �ملجتمع و�سوق �لعمل, لذ� 

فاملنهج يتفاعل ككائن حي يتاأثرباملدخالت وتوؤثر عليه �ملخرجات ويتجاوب 

�سلبا �أو �يجابا مع �لعو�مل �ملحيطة به من �ع�ساء هيئة تدري�ض ونوعية 

�لطالب و�لطرق و�لو�سائل �لتعليمية و�لبيئة �لكادميية بحيث ي�ستمر يف 

�لنمو يف مر�حل متعاقبة ليحقق �أهدفه �ملرجوة. 

املنهج ... كائن حي

د. حممد بن �شعد املعمري

ا�ست�سارات طبية

�رتفع عدد عمليات �لغ�سيل �لكلوي �لتي 

يجريها ق�سم �أمر��ض �لكلى مبدينة �مللك 

عبد �لعزيز �لطبية من 45 �إىل 95 حالة 

يوميًّا وذلك بعد �أن �سهد �لق�سم تو�سعة 

كبرية خالل �ل�سنو�ت �لثالث �لأخرية 

�لتي متثلت �سر�ء وتاأمني �أحدث �لآلت 

و�لأجهزة �لتي تو�كب �آخر ما و�سل �إليه 

�لعامل من تقنيات يف هذ� �ملجال, ويجري 

كذلك عملية غ�سيل حلو�يل 25 مري�ًسا يف 

جميع �أق�سام �لعناية �ملركزة و�لعناية 

�ملركزة للقلب و�لعناية �ملتو�سطة وكذلك 

�لطو�رئ بالإ�سافة �إىل �ملر�سى �ملنومني 

يف ق�سم �أمر��ض �لكلية..

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لدكتور غرم 

�هلل بن عبد �هلل �لغامدي, وقال: �إن �لق�سم 

يهتم كثرًي� بت�سجيع �لأقارب على �لتربع 

بالأع�ساء, ونن�سق يف هذ� �ل�ساأن مع �ملركز 

�ل�سعودي لزر�عة �لأع�ساء يف �ململكة, 

وجنري عمليات زر�عة �لكلى بالتعاون 

مع �لزمالء �جلر�حني يف ق�سم زر�عة 

�لكبد, ويف �لآونة �لأخرية حدثت زيادة 

ملحوظة يف عدد عمليات زر�عة �لكلية 

ون�سبة جناح �لعمليات بالق�سم ت�ساهي 

�أكرب �ملر�كز �لطبية يف �لعامل.

وتابع مو�سًحا �أن �لق�سم ل يكتفي بزر�عة 

�لكلى فقط؛ بل يتابع يف عياد�ته �خلارجية 

مع مر�سى �أجريت لهم عمليات زر�عة كلى 

د�خل �ململكة وخارجها يرت�وح عددهم ما 

ًها �إىل �أن  بني 500 �إىل 1000 مر�جع منوِّ

�آلية تنظيم مر�جعة �ملري�ض يف عياد�ت 

زر�عة �لكلى جتري عن طريق روؤية 

�ملري�ض من قبل من�سق زر�عة �لكلى 

ولدينا ثالثة خمت�سني ترتكز مهمتهم يف 

مر�جعة جميع �لعالجات مع �ملري�ض 

و�لتاأكد من �سحة �أخذ �لأدوية يف �لوقت 

يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية

95 عملية غ�سيل ملر�سى الف�سل الكلوي يوميا 

متلزمة نفق الر�سغي

احلمية قليلة الف�سلت

و�جلرعة �ملنا�سبة ويت�سمن عملهم �أي�ًسا 

جلب �لكلى �ملر�د زرعها من م�ست�سفيات 

�أخرى يف �لريا�ض �أو من م�ست�سفيات �أخرى 

باململكة.. و�أود �لإ�سارة �إىل �أن �لعمل 

بالق�سم حتكمه �جلماعية وروح �لفريق 

�لو�حد, وي�سم خم�سة ��ست�ساريني يف 

�أمر��ض زر�عة �لكلى وهم من �حلا�سلني 

على زمالت كندية وبريطانية.

وحتدث �لدكتور �لغامدي عن مطابقة 

�لأن�سجة و�لف�سائل فقال: �إن برنامج 

زر�عة �لكلى يف �أي م�ست�سفى يف �لعامل ل 

يكتمل �إل بوجود خمترب لإجر�ء عمليات 

مطابقة �لأن�سجة و�لف�سائل يف مثل هذه 

�لعمليات, ويتوفر يف مدينة �مللك عبد 

�لعزيز �لطبية هذ� �لنوع من �ملر�كز 

حمتوًيا على �أحدث �لأجهزة يف عمليات 

�ملطابقة و�إظهار نتائج �لفحو�سات ب�سرعة 

عالية وخالل مدة �أق�ساها �ست �ساعات 

مناف�ًسا يف ذلك �ملر�كز �لعاملية �ملتطورة, 

وي�سرف عليه �لأ�ستاذ �لدكتور علي هجري 

�لأ�ستاذ بكلية �لطب و�أحد �أميز �لكفاء�ت 

 )Immunology( و�أف�سل �أطباء علم

باململكة.

ويخطط �لق�سم ـ ي�ستطرد �لدكتور �لغامدي 

ـ �إىل زيادة �إجر�ء عمليات زر�عة �لكلى 

باعتبارها �حلل �لأمثل و�لأف�سل للمر�سى 

�ملعنيني, وكذلك من �أجل تخفيف �ل�سغط 

على �لغ�سيل �لدموي )�لديلزة(, وهذ� 

يتما�سى مع �خلطط �لطموحة لل�سوؤون 

�ل�سحية �ملتمثلة يف �إقامة �ملركز �لذي 

يتو��سل �لعمل فيه �لآن ليكون مركًز� 

كبرًي� لزر�عة �لأع�ساء, ونخطط �أي�ًسا �إىل 

تو�سعة وحدة �لغ�سيل تلبية لحتياجات 

و�ملتطلبات �لكبرية ملر�سى �لف�سل �لكلوي 

�لذين يتز�يد عددهم يوميًّا, و�إىل �مل�سي 

ُقدًما يف بر�مج �لتوثيق �لإلكرتوين �لكامل 

ملعلومات وبيانات حالة �ملري�ض �إذ يوفر 

�لربنامج معلومات دقيقة عن حت�سن 

حالته كما �أنه يحتفظ بهذه �ملعلومات 

حال مر�جعته مل�ست�سفى �آخر �أو عند 

تنقله من مكان �إىل �آخر.

هذ� ويعد �لق�سم �أحد �لأق�سام �حليوية 

�لتي تعك�ض جهود �إد�رة �ل�سوؤون �ل�سحية 

باحلر�ض �لوطني لالرتقاء بخدماتها �لطبية 

وفق �أحدث �لأ�ساليب و�لتقنيات ومن 

خالل �أف�سل �خلرب�ت �لطبية, ويتكون 

من عدة �أق�سام رئي�سية تعنى بالغ�سيل 

�لكلوي وباأمر��ض �لكلى �لعامة و�ملزمنة 

�إىل جانب تقدمي حلول جذرية مل�ساكل 

�لف�سل �لكلوي من خالل زر�عة �لكلى 

حتت �إ�سر�ف �أطباء �أكفاء لهم جتارب 

طويلة وعريقة على م�ستوى مرموق 

ت�ساهي �أعلى �مل�ستويات �لعاملية, و�لق�سم 

جزء من ق�سم �أمر��ض �لباطنة ويعد من 

�أكرث �لأق�سام حركة و�لأكرث مر�جعة من 

�ملر�سى, وي�سم عدة �أق�سام هي: 

ق�سم غ�سيل �لكلى �لذي ينق�سم �إىل: ق�سم 

�لغ�سيل �لدموي �لذي يجرى بو��سطة 

 ,)Hemodiltsis( آلت �لغ�سيل�

وق�سم �لغ�سيل �لربيتوين )عن طريق 

�لبطن(.

ق�سم �أمر��ض �لكلى �لعامة: ويخت�ض 

بعالج حالت �أمر��ض �لكلى �ملزمنة مثل 

�لف�سل �لكلوي وعالج �أمر��ض �لكلى �حلادة 

مثل �لف�سل �لكلوي �حلاد.. ون�سبة دخول 

�ملر�سى لهذ� �لق�سم يومًيا ترت�وح بني 3 

�إىل 4 مر�سى جدد مما يعطي ن�سبة تو�جد 

�أ�سبوعية من 22 ـ 30 مري�ض يومًيا.

ق�سم زر�عة �لكلى, ويتوىل رئا�سته �لأ�ستاذ 

�لدكتور عبد �هلل �ل�سياري, وهو �أول طبيب 

كلى يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وكان 

وقتها يعمل يف �مل�ست�سفى �لع�سكري.

وتناول �لدكتور �لغامدي يف ختام حديثه 

ر�سالة �لق�سم, فقال �إنها تتمثل يف تقدمي 

�أرقى و�أف�سل �خلدمات يف جمال �لغ�سيل 

وزر�عة �لكلى مع �لتمتع باأق�سى درجات 

�ملحافظة على �ل�سالمة, وهناك خطط 

اأخ�سائيو  العلج التنف�سي.. من هم؟

�أخ�سائي �لعالج �لتنف�سي �أو �ملعالج �لتنف�سي 

هو من يخت�ض مبعاجلة ورعاية �ملر�سى 

�لذين يعانون ��سطر�بات قلبية رئوية 

بعناية تامة من ت�سخي�ض �حلالة حتى 

�ل�سفاء �لتام باإذن �هلل, و�ملعالج �لتنف�سي 

يقّيم ويعالج جميع �أنو�ع �ملر�سى �لذين 

ترت�وح �أعمارهم من �لأطفال �خلدج �لذين 

مل تكتمل رئتهم حتى �لأ�سخا�ض �مل�سنني 

�لذين يعانون من �أمر��ض بالرئة كالنتفاخ و�للتهاب, وكذلك بحالت �لطو�رئ ممن 

يعانون من نوبة قلبية �أو غرق �أو �أزمة تنف�سية.

ولكن كيف ي�سخ�ض �لأخ�سائي �لتنف�سي حالة �ملري�ض �لأولية؟ يف �ملرحلة �لأوىل 

يقابل �لأخ�سائي �ملري�ض ويبد�أ �لختبار�ت �لت�سخي�سية لكي يقيم حالته, فيخترب 

قدرة �لتنف�ض لديه, ومدى تركيز �لأوك�سجني و�لغاز�ت �لأخرى يف دمه, ثم يقي�ض 

�لـ ph )ن�سبة حمو�سة �لدم( لكي يقّيم قدرة رئته, ويجعله كذلك ي�ستخدم �آلة 

قيا�ض حجم وتدفق �لأوك�سجني �أثناء �ل�سهيق و�لزفري, وذلك بقر�ءة ن�سبة تدفق 

�لأوك�سجني ومقارنتها مع عمره وجن�سه ووزنه وطوله.

�أما بالن�سبة ملتابعة �ملري�ض �ملنّوم, فتكمن م�سوؤولية �لأخ�سائي �لتنف�سي يف متابعة 

�ملري�ض �لذي يعاين ��سطر�بات يف �جلهاز �لتنف�سي �إما بجرعات من �لأدوية �لبخاخة 

و�ل�سائلة,  �أو بزيادة ن�سبة �لأوك�سجني من خالل �لقناع �أو من خالل �لأنبوب �ملو�سل 

�إىل �لق�سبات �لهو�ئية  ومنها �إىل �لرئتني, وكذلك عن طريق �لعالج �ل�سدري �لطبيعي 

�لذي يكمن يف �إز�لة �ملخاط )�لبلغم( من �سدر �ملري�ض لكي ي�ستطيع �لتنف�ض باأريحية 

�أكرث, و يكون �لعالج �ل�سدري �إما بالنقر على �ل�سدر �أو بالتدخل �جلر�حي..

وبخ�سو�ض مدة �لعمل و مناطق �لعمل �لن�سطة؛ فاإن �أخ�سائي �لعالج �لتنف�سي 

عموماً يعمل ما بني 35 – 45 �ساعة �أ�سبوعياً ترت�وح ما بني �لعمل لياًل ونهارً� ويف 

عطل نهاية �لإ�سبوع و�لإجاز�ت �ل�سنوية و�لدينية, ويكرث ن�ساطهم يف غرف �لعمليات 

)OR(, وحدة �لعناية �ملركزة )ICU(, وحدة �لعناية �ملتو�سطة, وحدة �لعناية 

�لقلبية �لفائقة )CCU(, وحدة �لعناية �ملركزة لالأطفال )NICU(, غرف �لطو�رئ 

)ER( وغرف تنومي �ملر�سى.

عبد�هلل معيوف �لعنزي 

عالج تنف�سي

�لنفق �لر�سغي هو عبارة عن حزمة متينة 

من �لعظام �لر�سغية و�لأغ�سية حتمي 

د�خلها �لأوعية �لدموية و�لأع�ساب 

و�لأربطة. تناذر �لنفق �لر�سغي هو عبارة 

عن �آلم وخدر يف �ليد ب�سبب �سغط �لنفق 

�لر�سغي على �لع�سب �لو�سطي �لذي 

مير من خالل �لنفق ويغذي �أ�سابع �ليد 

جميعها عد� �خلن�سر .. �أما �لأعر��ض 

فت�سمل:

	•خدر وتنميل يف �ليد �مل�سابة و �لأ�سابع 
جميعها عد� �خلن�سر .

�إىل �لذر�ع ,  �أحيانا  �ليد ينتقل  	•�أمل يف 
يزيد �لأمل و �خلدر لياًل .

	•يخف �لأمل عند رفع �ليد وجعلها �أعلى 
من م�ستوى باقي �جل�سم.

خطر �لإ�سابة: ميكن �أن ت�سبب �سعفاً 

بالع�سالت على �ملدى �لطويل �إن مل 

يتم عالجها.

 �إن تناذر �لنفق �لر�سغي م�سكلة منت�سرة 

ب�سكل و��سع وت�سيب �لكثري من �لنا�ض, 

لكن هناك بع�سهم �أكرث عر�سة لالإ�سابة 

بها من غريهم وهوؤلء هم: 

�لأربعني  �سن  بني  ما  	••�ل�سيد�ت 
و�خلم�سني.

	••�ل�سيد�ت �حلو�مل. 
	••�لأ�سخا�ض �لذين ي�ستعملون �ليدين 
كثريً� يف �أعمالهم مثل �لطابعني و موظفو 

�حلا�سب

 	•�لأ�سخا�ض �مل�سابون بالتهابات 

�لروماتويد. 

وبالن�سبة لالإر�ساد�ت:

لذوي  �لوزن  تنقي�ض  من  بد  	••ل 
�لأوز�ن �لز�ئدة

 	•رفع �ليد �مل�سابة على خمدة و 

جعلها �أعلى من م�ستوى باقي �جل�سم 

�أثناء �لنوم 

و  �ليد  على  متحركة  جبرية  	••لب�ض 
�لر�سغ �أثناء �لنوم

لدى  �لولدة  بعد  �مل�سكلة  	••تختفي 
كثري من �ل�سيد�ت �لالتي عانني منها 

�أثناء �حلمل.

�إذ� مل يتح�سن �مل�ساب بعد �إتباع 

�لن�سائح �ل�سابقة ين�سح بالتوجه 

�حلبوب بع�ض  ليعطيه   للطبيب 

�لتي ت�ساعد على تخفيف �مل�سكلة, ويف 

بع�ض �لأحيان يحتاج �مل�ساب لأخذ 

حقنة �ستريويدية يف �لنفق �لر�سغي. 

ويف �أحيان �أخرى ل بد من �إجر�ء عملية 

جر�حية لفتح �لأغ�سية و حترير �لع�سب 

�مل�سغوط.

�ملعيدة ر�سا عبد �هلل �لهز�ع

ت�سريح ـ كلية �لطب

ـ ما هي �حلمية قليلة �لف�سالت؟ هكذ� 

ت�ساءل �أحدهم م�ستغرًبا!

ومن خدمات �لتوعية باإد�رة �لتغذية 

�لعالجية ح�سلنا على �لإجابة �لتالية:

�حلمية قليلة �لف�سالت هي:

حمية تزودنا بالطعام �لذي 

يحد من كمية �لف�سالت �ملنتجة 

يف �لأمعاء للتقليل 

من حركتها.

ثم طرح �سوؤ�ًل 

�آخر:

ـ من هم �ملر�سى 

يجب  �لذين 

عليهم �تباع هذه 

�حلمية؟

جتب على �ملر�سى 

�لذين يعانون: 

م�ساكل يف �لأمعاء, 

�سيق يف �لأمعاء, قبل �أو بعد عملية 

جر�حية للجهاز �له�سمي �أو بعد م�ساعفات 

�ملعاجلة بالأ�سعة.

وتقدم �لإد�رة �لن�سائح �لتالية فيما يتعلق 

بالر�غبني يف تطبيق هذه �حلمية:

�ملاء و�ل�سو�ئل. تناول  	••�لإكثار من 
وجوب �لبتعاد عن �حلليب يف حالة 

�لإ�سهال.

�إىل  خم�ض  متكررة:  وجبات  	••تناول 
�ست وجبات �سغرية.

	••�لبتعاد عن �لأطعمة �لغنية بالألياف 
)مثل �ل�سلطة(

 	••تناول �لطعام �لد�فئ )درجة 

حر�رة �لغرفة( وجتنب �لطعام 

�سديد �حلر�رة �أو �لربودة.

عن  	••�لبتعاد 
�لأطعمة �ملنتجة 

للغاز�ت �أو �لتي 

مغ�ض  ت�سبب 

مثل  �ملعدة  يف 

�مل�سروبات �لغازية: 

�للبان, �لبقوليات 

)لوبيا, فا�سوليا, 

�لأطعمة  فول(, 

�ملبهرة.

من  �لتقليل  • •	
�لدهون.

�لمتناع عن �مل�سروبات �لكحولية لأنها 

تثري حركة �لأمعاء وتزيد ح�سا�سية 

�ملعدة.

يثري  لأنه  �لتدخني  عن  	••�لبتعاد 
حركة �لأمعاء.

على  �ملحتوية  �مل�سروبات  	••جتنب 
�لكافيني )مثل �ل�ساي و�لقهوة(
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�شامي بن اأورن�س ال�شعالن

احلق ..والواجب..

 حملت �لإح�سائيات �ملعلنة عن 

�لحتياج �لوطني ملمار�سي مهنة 

�لتمري�ض �أرقامًا خميفة �أ�سارت 

جميعها �إىل ندرة �لعن�سر �لوطني يف 

هذه �ملهنة �لنبيلة؛ مما يجعل �حلاجة 

قائمة جللب ممر�سني وممر�سات من 

دول �سقيقة و�سديقة, و�ساعدت بع�ض 

�لعاد�ت و�لتقاليد �لبالية ـ �لتي بنيت 

على مفاهيم خاطئة جتاه هذه �ملهنة 

�لإن�سانية بامتياز ـ على �إحجام �أبناء 

وبنات �لوطن عن �لنخر�ط يف �سفوف 

مالئكة �لرحمة.

ولعل �إطاللة �سريعة وخاطفة على 

�لتاريخ �لعربي �ملليء بالفتوحات �لتي 

ل تتحقق �إل بعد خو�ض �لعديد من 

�ملعارك؛ ُتربز لنا �أن مثل هذه �ملو�جهات 

ي�سقط فيها عادة كثري من �جلرحى؛ لذ� 

فاإن �ل�سحابيات ـ ر�سو�ن �هلل عليهن ـ 

قد قمن بدور �لتمري�ض بكل ماحتمله 

من م�سامني �سامية عربية و�إ�سالمية, 

ت�سرفت �ملر�أة �لعربية �مل�سلمة بحمل 

لو�ئها و�أثبتت فيها جد�رة وتفوًقا. ولعل 

مثل هذ� �ملعنى �ل�سحيح و�ل�سليم �أخذ 

طريقه موؤخرً� �إىل �لكثري من �لأ�سر, 

فبد�أنا ن�سهد توجهاً كبريً� لدى �ل�ساب 

و�ل�سابات �ل�سعوديني و�ل�سعوديات 

لالنخر�ط يف جمال �لتمري�ض, قابله 

تو�سع يف �لكليات ويف �أعد�د �ملقبولني 

و�ملقبولت يف كل كلية, وهذ� يبعث روح 

�لأمل �لوطني لدينا باأن نرى ت�سميد 

جر�ح �أبنائنا باأيدي �إخو�نهم و�أخو�تهم 

بعزم وجد�رة و�إخال�ض معزز ب�سدق 

�لنتماء, وتتحقق بذلك �إ�سافة نوعية 

ت�سهم يف فتح �آفاق �أكرب يف هذه �حللقة 

�لهامة من �ملنظومة �ل�سحية.

العين الثالثة

قراءات ومتابعات

عقل اأين�ستاين يف ثلجة.. 

وعيناه يف بنك

من عيادتي

وليت �أثناء فرتة �لمتياز م�سوؤولية �لإ�سر�ف على جناح �جلر�حة, وحتَّمت 

عليَّ رغبتي يف �ل�ستفادة �لق�سوى من هذه �لفرتة �لتدريبية �أن �أخ�س�ض 

ُجل وقتي ملبا�سرة �ملر�سى �ملنومني يف هذ� �جلناح.

ا وعلًما وجتربة.  وبالطبع فقد كنت وقتها �أ�سغر �أع�ساء �لفريق �لطبي �سنًّ

وذ�ت مرة ��ستقبلنا مري�سة مت تنوميها لإجر�ء عملية جر�حية لها ل�ستئ�سال 

�لغدة �لدرقية, ولكن بعد مرور �ل�ست�ساري ولأمر طبي بحت �أُلغيت �لعملية 

وخرجت �ملري�سة, ثم عادت بعد �أ�سبوعني للمتابعة فاأخطرت بقر�ر �إجر�ء 

�لعلمية مرة �أخرى و�أن عليها �أن تدخل �جلناح للتنومي..

كنت خارج �لعيادة حينها, ولكنها فاجاأتهم باأنها لن جتري �لعملية �إل بعد 

مو�فقة �لدكتور �إبر�هيم )�أي �أنا طبيب �لمتياز(..

م وطلب مني �ملو�فقة على  مل يغ�سب �ل�ست�ساري ومل ينزعج؛ بل تب�سَّ

�لعملية! �هتز طبيب �لمتياز طرًبا ووقع على �ملو�فقة.

نب�شــــــــــــة:
بع�ض �ملر�سى يت�سفون بالب�ساطة و�لعفوية, ويعتقدون �أن طبيب �لمتياز 

هو �ل�ست�ساري �لأول بحكم �أنه �لأكرث مروًر� وتو�جًد� معهم.

من بليغ الكلم
 

•الواثقون من اأنف�شهم نادًرا ما  	
ي�شعرون باأنهم جمربون على 

الكالم.

ي ال�شت�شالم توكاًل،  •العاجز ُي�شمِّ 	
وق�شر الهمة قناعة.

•اإخفاء العلم هلكة، واإخفاء  	
العمل جناة.

•اأ�شد ما يف الك�شل اأنه يجعل العمل  	
الواحد كاأنه اأعماًل كثرية.

• اإذا اأقبلت الدنيا على اأحد  	
اأعارته حما�شن غريه، واإذا اأدبرت 

عنه �شلبته حما�شن نف�شه. 

•اأف�شل طريقة للتغلب على  	
ال�شعاب اقتحامها.

• من خال بالعلم مل توح�شه  	
خلوة، ومن اأن�س بالكتب مل 

تفته �شلوة.

•لي�س اجل�شم يحمل النف�س بل  	
النف�س حتمل اجل�شم.

•نعم الأر�س نف�شك اإن بذرت  	
فيها اخلريات.

عمرو ال�شربيني

موافقة طبيب المتياز

من كرث لغطه كرث �سقطه

»كفى باملرء كذبـًا �أن يحدث بكل ما �سمع« )حديث �سحيح رو�ه م�سلم(

ب به, وقد ي�سغي �إليه �سخ�ض ما على  ها �لنا�ض ويت�سايقون منها �إىل حدٍّ بعيد, وكثري �لكالم غري ُمرحَّ كرثة �لكالم �سفة ميجُّ

م�س�ض, جماملة �أو رغبة يف عدم �إحر�جه.. فاإن كنت كثري �لكالم فاعلم �أنها �سفة مذمومة, ولن ي�سدق �أحد كل ما تقول؛ لأنك 

ُعر�سة لل�سقطات و�لفلتات, فمن كرث لغطه كرث �سقطه, وقد قيل خري �لكالم ما قل ودل, فكن م�ستمًعا �أكرث منك متكلما.. و�إل و�سعك 

�لت�سنيف �سمن قائمة �ملهرجني, فاحفظ ل�سانك تتجنب �لزلل, وتوخى قلة �لكالم تكن �أكرث �سدًقا ويحبك �لآخرون. 

�لب�سر قبل �حلجر

لوقف نزيف هجرة �لعقول �لعربية علينا �لهتمام بالب�سر قبل �حلجر, و��ستبد�ل �إن�ساء �ملجمعات �لتجارية وناطحات �ل�سحاب 

و�ملباين �لأ�سمنتية باإن�ساء جامعات �لفكر و�ملعرفة مثل جامعة �مللك عبد �هلل للعلوم و�لتقنية )فو�ز �لعلمي ـ جريدة �لوطن(.

�لتنمية �لب�سرية هي مفتاح �لتقدم, وهي �لطريق �إىل �ملناف�سة و�لريادة, و�أي �أمه ت�سع تعليم �أبنائها على ر�أ�ض �أولوياتها, 

وحتر�ض على ترقية طاقاتهم �لذهنية و�لعلمية و�لإبد�عية؛ فاإنها �ستكون قادرة �ملناف�سة, و�ستظل منتجة للعلوم و�ل�سناعة 

و�لتقنية, وما �لنه�سة و�لنمو �حل�ساري �إل �نعكا�ض ملدى تقدم �لإن�سان وقدرته على �مل�ساركة يف عملية �لبناء و�لتطور.. 

ا لقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية, ولذلك قلَّ �أن يهجر �لوطن  و�لهتمام باملو�رد �لب�سرية وبو�سائل تنميتها يعدُّ هدًفا �أ�سا�سيًّ

�أبناوؤه كما يحدث بالن�سبة لبع�ض �لبلد�ن.

بني �لعارف و�جلاهل

�لذين يعرفون �لقليل يتحدثون كثريً�, و�لذين يعرفون �لكثري ل يتحدثون �إل قلياًل )رو�سو(

�أل�سنُة �جلهلة ل تعرف �ل�سمت, وهم مغرمون بالرثثرة توهًما منهم باأنها و�سيلة لإثبات �لذ�ت, ي�سورون �أنف�سهم على �أنهم 

مثقفون وعلماء, وتر�هم يهرفون مبا ل يعلمون ُبغية �إقناع �لآخرين مبلكاتهم, ولأنهم جاهلون؛ فاإن �إثبات هذه �لفر�سية يدفعهم 

�إىل نرث كثري من �ملفرد�ت.. �أما �لعارف فيدرك قدر نف�سه, ويعرف �أنه كلما تعلَّم �زد�د جهاًل, ولذ� فهو يتكلم وفق مقت�سيات 

�حلديث ول يخرج عن م�سمونه, وميلك قدره على تقدمي �ملعلومة يف �أقلِّ عدد من �ملفرد�ت, ذلك �أن خري �لكالم ما قلَّ ودل... 

و�ستان ما بني �لثنني.   

�أثمن ما يف �لعامل هو �حلد�ض �أو �لفكرة �لالمعة )�أين�ستاين(

�لفكرة �لالمعة وم�سة ت�سيء �لطريق �إىل �لإبد�ع, و�حلد�ض ما هو �إل قناة �ملبدع �إىل �أفكار نافعة ميكن �أن تتحول �إىل منتج 

يفيد �لب�سرية, ول تلمع �لأفكار �إل يف �أذهان �لذين يعي�سون للعلم, �ملهمومون بالبحث و�لطالع بحًثا عن �ملعلومة �لتي حتيلها 

�لتجارب �إىل و�قع... وقد خلَّد �لتاريخ علماء ومبدعني �أثرو� �حلياة �لإن�سانية بنتاج وثمر�ت �أفكارهم و�إبد�عاتهم.. ولكن �أنَّى 

خلاملي �لأذهان �مل�ساركة يف �سناعة �حلياة.

�ب�سط وجهك للنا�ض تك�سب ودهم, و�ألن لهم �لكالم يحبوك, وتو��سع لهم يجلوك )عائ�ض �لقرين(

 �لب�سا�سة وطالقة �لوجه �أمام �لآخرين نافذة �ملرء �إىل �جتذ�ب �لآخرين و�كت�ساب ودهم, وقد قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إنكم لن 

ت�سعو� �لنا�ض باأمو�لكم فلي�سعهم منكم ب�سط �لوجه وح�سن �خللق", وحثتنا �ل�سنة �لنبوية �لكرمية على ب�سط �لوجه و�لتب�سم 

يف �لقول �لكرمي: "تب�سمك يف وجه �أخيك �سدقة".. وعذوبة �ملفردة ولني �لقول ولطفه مفتاح قلوب �لنا�ض �إىل قلبك وحبك, كما 

�أن �لتو��سع �سنام �لأخالق, ومن تو��سع هلل رفعه, ومن تو��سع للنا�ض نال �إجاللهم و�إكر�مهم و�إعز�زهم.

اأبو حممد

مل تكن حياة �ألربت �ين�ستاين خالية 

من �لطر�ئف و�ملفارقات, فقد تاأخر 

يف �لنطق يف طفولته حتى �لثالثة من 

عمره, وكره �لذهاب �إىل �ملدر�سة, 

ومل يو��سل درو�ض تعلم �لعزف 

على �آلة �لكمان, ويقال 

يف  ر�سب  �نه 

در�ض �لريا�سيات 

�لذي �أبدع فيه. 

ويف �خلام�سة من 

عمره �أعطاه �أبوه 

بو�سلة �أدرك 

من خاللها �أن 

ثمة قوة يف 

�لف�ساء تقوم 

بالتاأثري على 

�إبرة �لبو�سلة 

وتقوم 

بتحريكها, 

وكان و�لده 

يعمل يف ور�سته لبيع �لري�ض �مل�ستخدم 

 يف �سناعة �لو�سائد, ت�ساعده �أمه يف ذلك.

رحلة عبقرية قطعها من �سنو�ت 

�لطفولة حتى �كت�ساف نظرية �لن�سبية 

�لتي ح�سل بها على جائزة نوبل, 

ويف �أو�خر �أيامه �أو�سى باأن يحرق 

جثمانه يف مدينة )ترينتون( يف ولية 

نيوجر�سي يف �لـ18 من �أبريل 1955م 

ونرث رماده يف مكان غري معلوم, 

وو�فق �أن يحظى �لطبيب �ل�سرعي 

توما�ض هاريف بت�سريح دماغه �لذي 

�حتفظ به بعد 7 �ساعات من وفاته, 

وطو�ل ثالثني عاماً, ظل دماغه مثار 

 جدل بالن�سبة لالأبحاث �لعلمية.

در��سات عديدة �أجنزتها �جلامعات 

�لأمريكية يف �لأعو�م ما بني 1980م 

و1990م ون�سرت �إحد�ها يف عام 

1999م, �إذ تعادل عقل هذ� �لعبقري 

مع عقول 35 رجاًل و56 �مر�أة 

جمموعة, ومنطقة �لعقل �مل�ستخدمة 

يف �حل�ساب �لريا�سي وت�سور حركة 

�لف�ساء عنده �أكرب بن�سبة ٪15 

من �لعقل �ملتو�سط �لعادي, وعند 

غالبية �لأ�سخا�ض يعرب خط فارق 

هذ� �جلزء من �لدماغ ولكن ل يوجد 

ذلك يف عقله, وهذ� ما يجعل عملية 

�لتو��سل �أكرث �سرعة, وما 

يز�ل م�ست�سفى برن�ستون يف 

نيوجر�سي يحتفظ بدماغه فيما 

 يحتفظ بنك نيويورك بعينيه.

وهذ� �خلرب �لذي ن�سرته 

)كورييه  جملة 

�نرتنا�سيونال( 

�لفرن�سية 

موؤخرً� على 

�إحدى  �أنها 

عجائب �لعامل 

وغر�ئبها 

�إىل  يعيدنا 

طرح �ل�سوؤ�ل 

�ل�ساذج: هل 

ل�سغر �لدماغ عالقة بالغباء, 

ول�سخامته عالقة بالعبقرية؟ �لأبحاث 

�لعلمية توؤكد �أن وزن دماغ �ين�ستاين 

ي�سل �إىل 1230 غر�ماً يف حني �أن �لوزن 

�لعادي للدماغ للنا�ض �لعاديني 1400 

غر�م �أي �أن دماغ �ين�ستاين �أقل وزناً 

من �لوزن �لعادي, وهذ� ما يدح�ض 

حمتوى �ل�سوؤ�ل �ل�سابق. وتوؤكد 

جميع �لنظريات �أن �أكرب عقل ظهر يف 

�لقرن �لع�سرين هو عقل �ين�ستاين يف 

علوم �لريا�سيات و�لفيزياء �لكونية.. 

وما ز�ل �لعامل يحتفظ مبقولة هذ� 

�لعبقري: »�ل�سيئان �للذ�ن لي�ض لهما 

حدود, �لكون وغباء �لإن�سان, مع �أنني 

ل�ست متاأكدً� بخ�سو�ض �لكون«. وهذ� 

ما ياأتي يف �سياق قول بيكا�سو عندما 

�ساألوه »ملاذ� �أنت ذكّي«؟ فاأجابهم: 

»�إنني ل�ست ذكياً, بل �ن �ملحيطني 

بي �أغبياء«. 

منــــــال

د. اإبراهيم العلوان
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ا الإقامات حمليًّ

يبد�أ مع مطلع �لعام �لقادم مب�سيئة �هلل 

تطبيق نظام منح �لإقامات حمليًّا من خالل 

ق�سم �لعالقات �حلكومية باحلر�ض �لوطني 

بالتن�سيق مع جو�ز�ت �لريا�ض متاًما 

كما هو �حلال �لآن بالن�سبة لالإجر�ء�ت 

�ملتعلقة بتاأ�سري�ت �خلروج و�لعودة 

�لتي ت�ستكمل �آلًيا عرب �لق�سم �لذي 

يرتبط بدوره �إلكرتونًيا بنظام وز�رة 

�لد�خلية)مقيم(. �سرح بذلك لـ )نب�ض 

�جلامعة( �لأ�ستاذ حممد �مل�سحي مدير 

ق�سم �لعالقات �حلكومية وقال: �إن هذه 

�خلطوة �ملتقدمة تاأتي يف �إطار �سعي 

�لق�سم �لد�ئم �إىل تطوير خدماته, وكذلك 

�سمن خطته �مل�ستقبلية �لر�مية �إىل �حلد 

من مر�جعة �لدو�ئر �حلكومية يف �إجناز 

�أغلب �ملعامالت عرب �لنظام �لآيل, مو�سحا 

�أنها ت�سمل �خلدمات �لفردية �لتي ُتعنى 

ب�سوؤون �لعمالة �خلا�سة ملن�سوبي �ل�سوؤون 

ًها �لر�غبني يف �ل�ستفادة  �ل�سحية منبِّ

من خدمات �لعمالة �ملنزلية �إىل �لتن�سيق 

مع �لق�سم.

�خلليج منوًها �إىل �أن ريا�سة كرة �لقدم 

باجلامعة يتوىل �لإ�سر�ف عليها مدربون 

حمرتفون يف �أندية ريا�سية كبرية.  

من جهة �أخرى فقد �سهد مطلع هذ� �ل�سهر 

�نطالق �أحدث �خلدمات �ملتعلقة بت�سهيل 

معامالت و�حتياجات �لطالب �خلا�سة 

من خالل موقع �جلامعة �لإلكرتوين مبا 

ميكنهم من طلب خدمات عديدة ترتبط 

بدر��ستهم وذلك دون حاجة �إىل مر�جعة 

�ملوظفني ل�سيما و�أن �إد�رة �سوؤون �لطالب 

تتعامل مع طلباتهم و�لرد عليها ب�سورة 

فورية علًما باأن �ملوقع �نطلق مب�ساعدة 

ق�سم �حلا�سب بكلية �لطب, وقد عقدت 

دورة لعدد من �ملوظفني �أهلتهم للتعامل 

مع هذ� �لنظام.
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كلمة التحرير

اأهًل ومرحبـــــــًا
مرحًبا بجميع قر�ئنا من من�سوبي ومن�سوبات جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز 

للعلوم �ل�سحية ومدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية وفرعيها بالقطاعني �لغربي 

و�ل�سرقي مع بد�ية عام در��سي جديد ناأمل �أن يكون حافاًل بالن�ساط �لأكادميي 

و�لإبد�ع �لعلمي و�لبحثي و�لإجناز�ت �ملهنية يف خمتلف �لتخ�س�سات �لطبية, 

عام ن�ستاأنف معه م�سريتنا �ل�سحفية خلدمتكم و�إبر�ز جهودكم و�لإعالم عن 

�أن�سطتكم يف خمتلف �ملجالت, فما )نب�ض �جلامعة( �إل و�سيلة متثل و�جهة �إعالمية 

للجامعة و�ملنظومة �ل�سحية باحلر�ض �لوطني, وحتاول بقدر �لإمكان تعريف 

خمتلف قطاعات �ملجتمع مبا متور به هذه �ملنظومة من �إجناز�ت علمية وطبية 

وبحثية يف حماولة لتوطيد �لعالقات و�لتعاون بني �لطرفني وحتقيًقا لل�سر�كة 

و�ل�ستفادة �ملتبادلة بينهما, خدمة لهذ� �لوطن �لغايل �لذي ي�سعى جميع قادته 

ـ حفظهم �هلل ـ �إىل تي�سري كل ما يخدم �ملو�طن علمًيا و�سحًيا وثقافًيا ويحقق له 

�أكرب قدر من �لرفاهية.. فتنمية �ملو�طن �ل�سعودي و�لرتفاع بقدر�ته وطاقاته 

مُتثل ذروة �لهتمام يف فكر ولة �أمرنا, ويحظى بالأولوية �لكاملة يف خطط �لدولة 

وبر�جمها �لطموحة.

و�لآن بعد �أن �أكملت �ل�سحيفة عامها �لأول وتعرَّف �لقر�ء عليها؛ نتطلع �إىل 

م�ساركة فاعلة من جميع �ملن�سوبني و�ملن�سوبات,و�سيجد �إنتاجهم كل �لحرت�م 

و�لتقدير, ونرجو �أن يتفاعل �جلميع معها... فكل ذلك ـ ول �سك ـ ي�سب يف م�سلحة 

هذه �ملنظومة �ل�سحية �لعمالقة... ون�سكر كل من تعاون معنا ودعمنا يف بد�ياتنا 

من �إد�ر�ت و�أق�سام وُكتَّاب... فاأهاًل ومرحًبا بكم ومب�ساهماتكم يف عددنا �لثاين من 

م�سو�رنا للعام �لثاين, وكل عام و�أنتم بخري.

التحرير

اإجنازات ال�سوؤون ال�سحية جزء من اإ�سرتاتيجية �ساملة

العناية املركزة  

يف موؤمتر عاملي

��سدرت �لإد�رة �لعامة للمعلومات و�لإح�ساء 

�لتقرير �ل�سنوي لإجناز�ت �حلر�ض �لوطني 

للعام ) 1428 – 1429هـ (, حيث ياأتي �إ�سد�ر 

هذ� �لتقرير تنفيذً� لالأمر �ل�سامي �لكرمي رقم 

7/ب/9720 وتاريخ 1415/06/28هـ, وقد 

جرى �إعد�ده وفق منهجية �عتمدت �لو�سوح 

يف ��ستعر��ض �لأهد�ف �ملخطط لها ومتطلبات 

حتقيقها ون�سبة �ملنجز من  �ملتطلبات �ملخطط 

لإجنازها يف كافة جهات وقطاعات �حلر�ض �لوطني.

و�سمن تقرير �لإجناز�ت تقريرً� عن قطاع �ل�سوؤون �ل�سحية ملا 

حتقق من �أهد�ف رئي�سة وفرعية يف هذ� �لقطاع �سملت: تقدمي 

خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية و�لثانوية و�لتخ�س�سية 

ملن�سوبي �حلر�ض �لوطني وعو�ئلهم, دعم ميادين �لبحث 

�لعلمي �لطبي, �مل�ساركة يف تطوير �ل�ستثمار يف �ل�سناعة 

�ل�سحية, �مل�ساركة يف تقدمي �خلدمات �لطبية �أثناء مو�سم 

�حلج.

وت�سمنت �أهم  �ملنجز�ت خالل �لعام �ملعني:

. تنفيذ �خلطة �لتطويرية ملر�كز �لرعاية �ل�سحية �لأولية.

. �لبدء باإن�ساء و�إ�ستكمال �لعديد من �مل�ساريع يف خمتلف 

�ملناطق ت�ستمل علي عياد�ت و�أق�سام و�أجنحة يف تخ�س�سات 

دقيقة كجر�حة �لقلب, و�لكلى, و�لأور�م و �أور�م �لأطفال , 

وزر�عة �لنخاع, و�حلروق, و�لإ�سابات.

. تطوير �لكفاء�ت وقدر�ت �لطاقم �لطبي عن 

طريق �لتدريب.

. تنفيذ برنامج �لإبتعاث للدر��سات �لعليا 

و�لتخ�س�سية.

. تطوير �خلدمات �لإد�رية �مل�ساندة وتفعيل 

�إ�ستخد�م تقنية �ملعلومات.

. ��ستقطاب �لكفاء�ت �لب�سرية �ملميزة لتلبية 

�حلاجات �لت�سغيلية لل�سوؤون �ل�سحية.

. حتديث خطة �لإ�ستجابة للطو�رئ �خلا�سة بالطب �لع�سكري 

�مليد�ين.

. ت�سجيع ودعم �لإجناز�ت �لطبية عن طريق زيادة متويلها 

و�إيجاد جائزة للبحث �لعلمي, و�إجناز عدد من �لإجناز�ت 

�لطبية يف تخ�س�سات خمتلفة.

. تطوير م�سروع معاجلة �لنفايات �لطبية.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ عبد �ملح�سن �حلماد �لع�سري 

ًحا �أن هذه �لإجناز�ت  �ملدير �لتنفيذي للمر�جعة �لد�خلية مو�سِّ

تعدُّ جزًء� من ��سرت�تيجية �ساملة لتحقيق توجيهات وطموحات 

�لقيادة �لعليا بتوفري رعاية �سحية متطورة تتفق مع ر�سالة 

�ململكة �لإن�سانية وتو�كب �لإحتياجات �مل�ستقبلية.

جدير بالذكر �أن  �لإد�رة �لعامة لالإح�ساء و�لتخطيط تقوم حالياً 

باإ�ستكمال عر�ض م�ساريع �خلطة �خلم�سية لل�سوؤون �ل�سحية 

�ملنبثقة من �خلطة �لإ�سرت�تيجية للع�سرين �سنة �لقادمة.

تنطلق يف يوم �لإثنني �ل�سابع من �سهر 

ذي �لقعدة �حلايل 1430هـ )�ملو�فق 26 

�أكتوبر 2009م( مناف�سات دوري كرة 

�لقدم لهذ� �لعام بني فرق كليات �جلامعة 

�لذي ينظمه �لن�ساط �لريا�سي بعمادة 

�سوؤون �لطالب,  ويف هذ� �خل�سو�ض فقد 

��ستكملت �لعمادة كل �لرتتيبات �لالزمة 

�ملتعلقة بذلك و�لتي ت�سمل حجز �ملالعب 

وحتديد �لفرق و�أ�سمائها وو�سع �للم�سات 

�لنهائية لبد�ية �ملباريات.

ذكر ذلك لـ )نب�ض �جلامعة( �لأ�ستاذ 

نبيل �سامل مدير �سوؤون �لطالب وقال �إن 

�جلامعة يف �إطار �سعيها لتعميق �أو��سر 

�لتو��سل بني طالبها وتنمية مهار�تهم 

�لإبد�عية فاإنها حتر�ض على ترقية ودعم 

�لأن�سطة غري �ل�سفية.

و�أ�ساف: تقوم �إد�رة �سوؤون �لطالب 

بو�سع خطة للن�ساط �لريا�سي وتنفيذها 

بدقة, وت�سمن ذلك �لتعاقد على مالعب 

ريا�سية لكرة �لقدم ميكن �أن ت�ستوعب 

فعاليات ون�ساطات �أخرى م�ستقبالً وتوؤهل 

طالبنا �إىل �مل�ساركة يف �لبطولت �لتي 

جتري على م�ستوى جامعات �ململكة �أو 

انطلق دوري القدم وبرنامج 

حديث لت�سهيل معاملت الطلب 

بد�أت مع بد�ية �لف�سل �حلايل 1430هـ 

�لدر��سة يف �أول برنامج خلدمات �لطو�رئ 

و�لإ�سعاف على م�ستوى �لبكالوريو�ض بكلية 

�لعلوم �لطبية �لتطبيقية لتدريب �لطالب 

عمليًّا يف هذ� �لتخ�س�ض ليتخرجو� م�سعفني 

تتنوع طبيعة عملهم بتنوع تدريبهم, فقد 

يعملون يف فرق �لتدخل �ل�سريع �لتابعة للهالل 

�لأحمر �ل�سعودي �أو �ملنظمات �ل�سبيهة يف 

�لقطاعات �ملختلفة وكذلك يف �مل�ست�سفيات 

�ملركزية باأق�سام �لطو�رئ ملبا�سرة �لإ�سابات 

وتغطية �ملناطق �ملحيطة بامل�ست�سفي من 

خالل نقل �مل�سابني �إليها.

وقال �لدكتور عبد �هلل �لعنزي مدير برنامج 

اأول برنامج بكالوريو�ض خلدمات الطوارئ والإ�سعاف

تعر�ض مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية 

بال�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني 

خربتها يف جمال �لعناية �ملركزة يف معر�ض 

عاملي ت�ست�سيفه مدينة تورنتو �لكندية 

مطلع هذ� �ل�سهر بح�سور وم�ساركة 

ممثلني للعديد من �لدول ذ�ت �لتجارب 

�ملتقدمة و�ملتطورة يف هذ� �ملجال, وذلك 

بجانب �لطالع على �لتجارب �لعاملية 

�لأخرى. 

وميثل �ملدينة يف هذ� �ملوؤمتر �أطباء ق�سم 

�لعناية �ملركزة حيث يعر�سون خربة 

�لق�سم يف هذ� �ملجال ويطلعون على 

جتارب �لعامل �ملتقدم و�لإفادة منها 

يف تطوير �خلدمات �لطبية �لتي تقدمها 

مدينة �مللك عبد �لعزيز �لطبية باحلر�ض 

�لوطني �لتي حتر�ض د�ئًما على مو�كبة 

�أعلى �مل�ستويات �لعاملية من خالل توفري 

�أحدث ما تو�سل �إليه �لعلم من و�سائل 

وتقنيات لهذه �لغاية. 

عر�ست جامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم �ل�سحية جتربتها وخربتها يف تاأ�سي�ض �ملناهج �لتعليمية و�لطبية يف 

�ملوؤمتر �لدويل �خلام�ض جلمعية �لتعليم �لآ�سيوية �لذي عقد يف رحاب جامعة باند�ن جري�ن مبدينة باندونغ باأندوني�سيا 

خالل �لفرتة من 15 �إىل 18 من �سهر �سو�ل �ملن�سرم 1430هـ )�ملو�فق من 4 ـ 7 �أكتوبر 2009م( مب�ساركة �أ�ساتذة 

وخرب�ء من دول كند� و�أ�سرت�ليا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وعدد من �لدول �ملتقدمة �لأخرى.

ومثَّل �جلامعة يف هذ� �ملوؤمتر �لدكتور �إبر�هيم �لعلو�ن �لعميد �مل�سارك لل�سوؤون �لأكادميية بكلية �لطب متناوًل 

جتربة �جلامعة يف �رتباط مناهجها بالتجربة �ملطبقة يف جامعتي �سيدين وما�سرتخت فيما يتعلق بتدريب �لأكادمييني 

وكذلك تعاون كلية �لطب مع جلنة علمية مرموقة بالن�سبة لالمتحانات. وحظيت جتربة �جلامعة با�ستح�سان كثري من 

�مل�ساركني مما دفع �إحدى �جلامعات �إىل تقدمي �قرت�ح لتكون كلية �لطب بجامعة �مللك �سعود بن عبد �لعزيز للعلوم 

�ل�سحية م�ست�ساًر� لها. هذ� وقد �سمت قائمة �ملتحدثني يف �ملوؤمتر: �لأ�ستاذ �لدكتور غريغ تان من �أ�سرت�ليا, �لأ�ستاذ 

�لدكتور غري�ض تانغ من هانكوك, �لدكتور جورد�ن بيج من كند�, �لدكتور جون نور�سيني و�لدكتورة �آر� تيكياين 

و�لدكتور ديفيد فري هومل من �أمريكا.

�لأخيـــــــرة

�لطو�رئ : �إن خريجي هذ� �لتخ�س�ض 

ا يف نقل �مل�سابني من  �سيعملون �أي�سً

م�ست�سفى �إىل �آخر ح�سب �أنو�ع �حلالت 

�ملر�سية ووفق ما تلقوه من تدريب, 

كما ي�ساركون يف تغطية مو�سم �حلج 

و�ملهرجانات و�لأعمال �لطارئة �لناجتة 

عن �لكو�رث و�حلو�دث �لطبيعية د�خل 

�ململكة وخارجها. 

اجلامعـة تعر�ض جتربتها يف تاأ�سي�ض املناهج باأندون�سيا 

مطابع �ل�سوؤون �ل�سحية باحلر�ض �لوطني


