�إن�سانية وحنان و�أبوة
				
العدد  - 13السنة الثالثة

صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

خادم احلرمني ال�شريفني يف مقدمة امل�ستقبلني

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

جوائز قيمة لبحوث امل�ؤمتر العلمي لطالب اجلامعات
حدَّدت اللجنة املنظمة للم�ؤمتر العلمي
الأول لطالب وطالبات التعليم العايل
باململكة العربية ال�سعودية الذي تنظمه
وزارة التعليم العايل يف الفرتة من  15ـ
1431/3/18هـ ( 4 – 1مار�س 2010م)
حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبــد اهلل بـن عبــد العزيــز ،يوم التا�سع
والع�شرين من �شهر دي�سمرب اجلاري
2009م موعدًا �أخريًا ال�ستقبال البحوث
و�أوراق العمل التي �سي�شارك بها طالب
وطالبات اجلامعات ال�سعودية .و�أعلنت
عن ع�شر جوائز ت�شجيعية ترتاوح قيمتها
بني  4000ريال و  6000ريال ،علمًا ب�أن
الوزارة ر�صدت جوائز ب�أكرث من مليون
ريال للأعمال املقبولة
وترتكز م�شاركات الطلبة والطالبات
يف جماالت البحوث العلمية وم�شاريع
التخرج وور�ش العمل واالبتكارات
العلمية واملعار�ض املتخ�ص�صة والأفالم
الوثائقية.

ويت�ضمن برنامج امل�ؤمتر جمموعة من
الفعاليات متمثلة يف عر�ض البحوث
والدرا�سات العلمية و�أوراق العمل
املحكمة واملل�صقات العلمية ف�ض ًال عن
املعر�ض امل�صاحب للمنتجات البحثية
واالبتكارات العلمية الطالبية املحكمة
وعرو�ض الأفالم الوثائقية العلمية التي
يعدها الطالب.
ويعد هذا امل�ؤمتر الأول من نوعه يف
اململكة العربية ال�سعودية الذي يتوىل
طالب وطالبات اجلامعات ال�سعودية
كل مراحل تنفيذه من تخطيط و�إعداد
وحت�ضري وم�شاركة يف خمتلف �أن�شطته
وفعالياته حتت �إ�شراف وزارة التعليم
وتدور مو�ضوعات امل�ؤمتر حول ثالثة .العلوم الأ�سا�سية والهند�سية ،وت�شمل العايل ،ويهدف �إىل تطوير قدرات الطلبة
كافة جماالت العلوم والهند�سة واحلا�سب والطالبات وتطوير مهاراتهم القيادية
حماور هي:
 .العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وت�شمل والتقنية احليوية وتقنيات النانو ورفع م�ستوياتهم العلمية واملعرفية
�سواء من خالل امل�شاركة ب�إنتاج علمي
علوم ال�شريعة والثقافة الإ�سالمية ،الأدب والزراعة.
واللغة العربية ،علوم الإدارة واالقت�صاد .العلوم ال�صحية ،وت�شمل الطب وال�صيدلة معني �أو من خالل التنظيم والإدارة
املعريف ،العلوم االجتماعية والإعالم .والعلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض .واحل�ضور.

الأمري خالد بن في�صل بن تركي
بناء الإن�سان بالعلم غاية وهدف ال�ش�ؤون ال�صحية واجلامعة
و�صف �صاحب ال�سمو الأمري الدكتورخالد بن في�صل بن تركي �آل �سعود وكيل
احلر�س الوطني بالقطاع الغربي امل�ؤمتر العاملي الأول للخدمات الطبية الإ�سعافية
«طب الكوارث – طب احل�شود» الذي نظمته ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
بجدة خالل �شهر ذي القعدة املن�صرم ب�أنه حلقة من احللقات العلمية التي
حر�صت مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة على توا�صلها باعتبار �أن بناء
الإن�سان بالعلم واملعرفة غاية وهدف ال�ش�ؤون ال�صحية واجلامعة .ومن هذا
املنطلق كان الهداف ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ان تتبنى هذا النهج
من خالل تعدد اللقاءات العلمية والندوات الطبية والتى �ستكون حمل فائدة
جلميع العاملني يف هذا املجال احليوي والهام ب�إذن اهلل .جاء ذلك يف كلمته التي
�ألقاها يف حفل افتتاح امل�ؤمتر الذي �أقيم حتت رعايته نيابة عن �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني
لل�ش�ؤون التنفيذية بح�ضور معايل الدكتور بندر بن عبداملح�سن القناوي املدير
العام التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني ومدير جامعة امللك �سعود
بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية وذلك بفندق جدة و�سنت.

وح�ضر وقائع االفتتاح �سعادة الأ�ستاذ
الدكتور ح�سني بن حممد الفريحي الأمني
العام للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية والدكتور �أندرو بادمو�س

خادم احلرمني يهنىء �أخاه ويل
العهد بعد عودته معافى لأر�ض الوطن

بكل م�شاعر احلب واملودة اخلال�صة ال�صادقة عانق خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز �أخاه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان ويل العهد ونائب
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام وهو ي�ضع قدميه
على تراب الوطن يف مدخل ال�صالة امللكية مبطار امللك خالد الدويل عائدًا من خارج
اململكة بعد رحلة ا�ست�شفاء تك َّللت بحمد اهلل بالتوفيق والنجاح الكامل ،وكان يف مع َّيته
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض وعدد كبري من
�أ�صحاب ال�سمو الأمراء والعلماء و�أ�صحاب املعايل الوزارء وقادة احلر�س الوطني
تتمة �ص 3
والقوات امل�سلحة والقوات النظامية حفظهم اهلل.
انطباعات من�سوبي اجلامعة �ص 7 ، 6

اجلامعة يف ور�شة تطوير القادة

�شارك معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
مدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية يف ور�شة العمل التي
نظمتها وزارة التعليم العايل بعنوان
«تطوير القادة الأكادمييني» ،بح�ضور
 14من مديري اجلامعات ال�سعودية
وذلك بفندق االنرتكونتيننتال
اجلبيل.
وناق�شت الور�شة التي �شارك فيها
ثالثة من �أبرز اخلرباء الدوليني يف
القيادة الأكادميية �أهم امل�ستجدات
وقال �سموه �إن اململكة العربية ال�سعودية منذ ن�ش�أتها على يد املغفور له امللك احلديثة والعاملية الهادفة �إىل تطوير
عبد العزيز �آل �سعود وحتى يومنا هذا �أولت و ُتويل املواطن �أهمية كربى يف القيادات الأكادميية ،وتطرقت �إىل
تتمة �ص � 3أبرز النظريات الإدارية احلديثة مبا
جميع جماالت التنمية.

برنامج كندي لتطوير �أداء الأطباء املقيمني
انطلقت يف ال�ساعة الثامنة من �صباح
الثالثاء املا�ضي  21ذو احلجة 1430هـ
(املوافق  8دي�سمرب 2009م) حتت
رعاية معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية فعاليات ور�شة
العمل�( :أ�سا�سيات التعليم الطبي للأطباء
املقيمني ح�سب املعايري الكندية) التي
ينظمها مركز الدرا�سات العليا بال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني بالتن�سيق مع
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
وعمادة الدرا�سات العليا والكلية امللكية
للأطباء واجلراحني بكندا وا�ستمرت
ملدة �أ�سبوع.
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يف ذلك الدور القيادي ملدير اجلامعة
وبناء الفريق القادر على خلق ثقافة
التميز يف العمل الأكادميي.
و�أكد معاليه �أن الور�شة ات�سمت
بفاعلية كبرية من خالل النقا�شات
اجلادة واحلوارات الهادفة.

عمداء كليات الطب يلتقون بال�شرقية

�شاركت كلية الطب يف االجتماع ال�سابع للجنة عمداء كليات
الطب باململكة الذي عقد يف التا�سع والع�شرين من �شهر ذي
القعدة املن�صرم 1430هـ (املوافق  17نوفمرب )2009على
هام�ش م�ؤمتر التعليم الطبي ال�سابع لكليات الطب بدول جمل�س
التعاون اخلليجي .ومثل اجلامعة يف هذه الفعاليات الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية وعميد كلية الطب ،وقال يف ت�صريح لـ (نب�ض اجلامعة)
لقد ر�شحت اللجنة يف هذا االجتماع الذي عقد بعد ظهر الثالثاء
الأ�ستاذ الدكتور خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن عميد
رئي�سا
كلية الطب بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ً
لها والأ�ستاذ الدكتور �سميح بن حممد الأملعي عميد كلية الطب
بجامعة امللك في�صل بالدمام نائبًا له ،ثم ناق�ش الأع�ضاء عددًا
املدير التنفيذى للكلية امللكية للأطباء من املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال وما ا�ستجد منها.
واجلراحني بكندا والأ�ستاذ الدكتور وبعد ظهر يوم الأربعاء التايل  18نوفمرب عُقد االجتماع اخلام�س
را�شد بن �سليمان الرا�شد وكيل اجلامعة والع�شرين لعمداء كليات الطب بجامعات دول جمل�س التعاون
تتمة �ص  3اخلليجي .وتابع مو�ضحً ا �أن م�ؤمتر التعليم الطبي ال�سابع لكليات
للدرا�سات العليا..

الطب بدول جمل�س
التعاون اخلليجي
عُ قد حتت عنوان:
«التعليم الطبي
بحوث وتطبيقات»
و�شارك فيه عدد
كبري من الباحثني
واخلرباء من داخل
اململكة وخارجها،
وت�ضمنت فعالياته
ور�ش عمل وحما�ضرات حول التعليم الطبي قدمها متخ�ص�صون
�أكفاء من خمتلف دول العامل .وناق�ش امل�ؤمتر الو�سائل املنا�سبة
ال�ستيعاب وتطبيق امل�ستجدات يف كليات الطب بدول املجل�س
ويف جمال التعليم الطبي ف�ض ًال عن و�سائل ترقية املهارات
التعليمية والإبداعية للطالب وتنمية مهارات �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
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على ا�ÿشم
�أن�س``نة �Ö``£d
د .حممد عبداهلل اخلازم
العلوم االإن�شانية كالفنون االأدبية تتعامل غالبًا مع اجلوانب القيمية (من القيم) بينما
العلوم التطبيقية تتعامل مع امل�شلمات ومع التجريب .اإذ ًا ،لي�س ي�شرت• التجريب
على كل مانريد معرفته .فهل يعترب الطب علماً تطبيقياً بحتاً? كيف ذلك وهو يكتنفه
غمو�س يف حاالت كثرية? غمو�س وعدم دقة يف الت�شخي�س والعالج ويف تاأكيد تطور
املر�س .اأال يبني الطبيب ا�شتنتاجه على القيا�س و(التخمني) اأحياناً ،ويتاأكد ذلك يف
غياب التقنيات احلديثة? األي�س الطبيب كاالأديب يعتمد على املجاز واملقاربة حني ينظر
اإىل تفا�شيل اجل�شم عرب �شور االأ�شعة?
ل�شت مهتماً هنا بببح åظاهرة االأدباء االأطباء ،اأو االأطباء االأدباء ،فهي موجودة منذ
�شقرا• ،واأفالطون ،واأر�شطو واأبقرا• (اأبو الطب) وجالينو�س الذين جمعوا بني الطب
واحلكمة والفل�شفة واالأدب .ومنذ احلارث بن كلدة العربي �شاحب املحاورة امل�شهورة
مع ك�شرى اأنو �شروان ،وحتى ع�شرنا احلدي åو�شرية القا�س العاملي �شومر�شت موم
ومثله ال�شاعرين اإبراهيم ناجي واأحمد زكي اأبو �شادي والقا�س العربي عبدال�شالم
العجيلي ،وكلهم جمعوا مهنة الطب باالأدب
لقد ن�شاأ منذ القدم علم يعرف باأدب الطب ،ويف م�شماه األف اإ�شحق ابن الهرهاوى كتاب
«اأدب الطب» وفيه اعترب االأطباء «حرا�شاً لالأرواح واالأج�شاد» و ح åعلى اتباع معايري
رفيعة لل�شلوك االأخالقى يف العمل الطبي ..ويف الع�شر احلدي åنرى جامعات عاملية
مثل جامعة (درم) تتبنى مفهوم اأن�شنة الطب (كتعبري عن قراءة العلوم الطبية من
خالل تطبيقات العلوم االإن�شانية كعلوم االآداب والتاري ïواالأنرثوبوجليا ،اإل )ïعرب
مركزها للطب االإن�شا.)Medical Humanities( Ê
ما ذكر اأعاله ،اأطرحه كمقدمة وفيها اأدعو اإىل اأن�شنة املهن الطبية اأو عدم Œريدها
من م�شامينها االأدبية واالإن�شانية ،يجب عدم االكتفاء بتعليمها كعلوم تطبيقية جافة
خالية من املعا Êاالإن�شانية والثقافية والتعبريية واجلمالية .فكلما كان الطبيب اأنيقاً
يف حديثه وتعبريه; كان اأكرث قدرة على التوا�شل مع مر�شاه ،وكلما كان اأكرث مقدر ًة
على تخيل اجلوانب اجلمالية واحل�شية واالإن�شانية; كان اأكرث قدر ًة على ت�شور تقلبات
املر�س وحالة املري�س النف�شية والروحية ،وكلما كان حام ًال للقيم املعرفية والثقافية
واالأخالقية; كان اأكرث اإخال�شاً يف مهنته وقرباً للمري�س وجمتمعه.
هي دعوة لاللتفات اإىل مباديء اجلمال والفن واحل�س واالأدب والذوق والقيم يف
تعليم املهن الطبية ،وك�شر الرتابة واجلفاف الذي ي�شود بيئتنا التعليمية والتدريبية
للتخ�ش�شات ال�شحية...
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لقاء مهني للتîطي§ والتط�ير الإداري ال�شحي Mملة تãقيØية
�شدرت املوافقة على ا�شتحداث لقاء مهني
هذه االأعمال ومعرفة اآخر ما” التو�شل له
ً
للتخطيط والتطوير االإداري يف املجال
كافة
يخدم
مبا
املهنية
املعرفة
ونقل
ا
عاملي
للن�شاء يف
ال�شحي لكافة االأجهزة ال�شحية يف اململكة
املن�شاآت ال�شحية.
أتي
ا
ي
امل�شروع
هذا
أن
ا
ا
وتابع
بهدف تبادل االأفكار واخلربات والتجارب
مو�شحًال�شوؤون ال�شحية واجلامعة ه�شا�شة الع¶ام
امتداد ًا لتوجه
والروؤى حول اخلدمات ال�شحية ودور

التخطيط والتطوير االإداري يف رفع م�شتوى
االأداء مبا ي�شاهم بالرقي باخلدمات ال�شحية،
وتطوير العمل امل�شاند لها واإبراز اأهمية
التخطيط والتنظيم وتطوير كفاءة االأداء،
و�شوف ي�شارك يف هذا اللقاء العاملون يف
جمال التخطيط والتطوير االإداري يف كافة
امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة ومن له عالقة يف هذا املجال
من االأكادمييني والباحثني واملهتمني.
ذكر ذلك لـ (نب�س اجلامعة) االأ�شتاذ عبد املح�شن احل qماد الع�شري
املدير التنفيذي للمراجعة الداخلية م�شري ًا اإىل اأن ال�شوؤون
ال�شحية �شوف تنظم اللقاء االأول الذي �شينبثق عنه لقاء مهني
له �شفة اال�شتمرارية ،وتو�شع له اآلية تنظيمية لتحقيق العمل
التكاملي وتوحيد اجلهود يف جمال التخطيط والتطوير االإداري،
واالتفاق حول روؤى و�شيا�شات م�شرتكة للتطوير املهني من خالل
اللقاء ب�شفة دورية واإ�شدار مطبوعة متخ�ش�شة ،كما �شيتم
اإن�شاء جمل�س يتوىل و�شع اال�شرتاتيجيات الأعمال التخطيط
والتنظيم وتطوير كفاءة االأداء واإعداد املعايري املهنية وتن�شيق
اجلهود وتبادل اخلربات وبح åكل ما من �شاأنه رفع وتطوير

نحو العمل املوؤ�ش�شاتي ،والتميز والريادة
وحتقيق اجلودة يف االأداء مبا يتنا�شب
مع االأهمية البالغة ملا تقدمه من خدمات
للمجتمع ،واإيجاد نواة اإدارية تتبناها
ال�شوؤون ال�شحية نحو حتقيق االأهداف
املن�شودة من خالل عقد اللقاءات واملجال�س
واللجان امل�شرتكة مع القطاعات ال�شحية يف اململكة مبا يخدم
التطوير املهني وامل�شلحة العامة .و�شكر االأ�شتاذ الع�شري يف
نهاية حديثه معايل الدكتور القناوي على اإقرار هذه الفكرة لكافة
املنتمني ملجال التخطيط والتنظيم والتطوير االإداري لتوحيد
اجلهود وتبادل اخلربات التي �شيتبعها و�شع تنظيم للعمل
يت�شمن اأهداف اللقاء والع�شوية واآلية العمل واالإجراءات وما
اإىل ذلك ،بجانب و�شع خطة عمل لهذا اللقاء .و‡ا يجدر ذكره
اأن الفئة املقرتحة للم�شاركة ت�شم :مديري وم�شوؤويل التخطيط
يف املن�شاآت ال�شحية ،مديري وم�شوؤويل التنظيم االإداري يف
املن�شاآت ال�شحية ،مديري وم�شوؤويل تطوير االأداء االإداري،
مديري وم�شوؤويل اأعمال اإعداد وتطوير املعايري املهنية وتطوير
االأنظمة واللوائح ،املتخ�ش�شني واملهتمني يف هذا املجال.

متري†ض الأ�Mشاء ت�شار∑ يف ندوة علمية

�شاركت كلية التمري�س باالأح�شاء يف اأعمال الندوة العلمية الثالثة لربنامج القيادة للتغيري التي نظمتها االإدارة العامة للتمري�س
بوزارة ال�شحة حتت �شعار" :نحو النجاح التمري�شي القيادي للتغيري" بالتعاون والتن�شيق مع املجل�س العاملي للتمري�س
ومنظمة ال�شحة العاملية وذلك يومي االأثنني و الثالثاء 2009/10/27-26م املوافق 1430/11/8-7هـ باملركز الرتفيهي
مب�شت�شفى امللك فهد بالهفوف.
ومثلت الكلية يف هذه الندوة الدكتورة اإلهام العتيق العميدة امل�شاركة لل�شوؤون االإكلينيكية وقدَّمت حما�شره بعنوان" :التخطيط
اال�شرتاتيجي ملديري التمري�س" ،والدكتورة �شلوى ح�شنيني والدكتورة اأمل اأبو الفتوح ع�شوتا هيئة التدري�س بق�شم التمري�س
بالكلية ،وقدمتا ورقة عمل بعنوان ":البح åـ اال�شتفادة من البحوث يف اإدارة التمري�س".
وح�شــر فعاليــات النــدوة عــدد كبيــر من طالبـــات الكليــة ،ووزعـــت علــى هامــ�س هــذه الفعاليــات ن�شــرات تعريفيــة عــن
كلية التمري�س باالأح�شاء .

نظمت اجلمعية ال�شعودية له�شا�شة العظام
حملة تثقيفية للن�شاء عن ه�شا�شة العظام
يوم الثالثاء املا�شي  21ذي احلجة 1430
ه املوافق  8دي�شمرب  2009م وذلك مبركز
االأمري �شلمان االجتماعي مبدينة الريا�س
ا�شتمل برناجمها على قيا�س كثافة العظم
وحما�شرات عن اله�شا�شة واأ�شبابها وكيفية
ت�شخي�شها والوقاية منها وعالجها ودور
التغذية ومعر�شا طبيا وركنا للتغذية
وركنا لال�شت�شارات الطبية واالإجابة
عن االأ�شئلة واال�شتف�شارات مدعومة
بكتيبات ومطويات تثقيفية.
ذكر ذلك لـ (نب�س اجلامعة) الدكتور
يو�شف ال�شالح �شكرتري اجلمعية ومدير
برنامج تدريب الزمالة ال�شعودية والعربية
لطب الباطنة ،وقال :اإن هذه احلملة تاأتي
امتدادًا للن�شا• الذي بداأ يف يوم  20اأكتوبر
مبنا�شبة يوم اله�شا�شة العاملي ومن
منطلق احلمالت التي تقيمها اجلمعية
ملكافحة مر�س ه�شا�شة العظام.
وت�شمن برنامج املحا�شرات:ه�شا�شة
العظم ،اأ�شبابها واأعرا�شها ،ـكيفية
ت�شخي�س ه�شا�شة العظم والوقاية منها،
عالج ه�شا�شة العظم ،دور التغذية يف
ه�شا�شة العظم والوقاية منها ،
اأما نتائــج كثافـــة العظم واملعر�س
وور�س العمل ف�شملت:
نتائـج فح�س الكثافــة واال�شـت�شـــارة
الطبيــة باالإ�شافة اإىل ركـن التغذيــة
والتثقيـف ال�شحي.

خدمات متµاملة ل†شي�ف الرMمن بامل�شاعر املقدSشة
�شاهمت ال�شوؤون ال�شحية باحلر�س
الوطني ب�شكل فعال ورائد يف خدمة
�شيوف الرحمن بامل�شاعر املقد�شة خالل
مو�شم حج هذا العام �شمن قطاعات
الدولة االأخرى املعنية ،وا�شتطاعت
توفري رعاية طبية متميزة ومتكاملة
متثلت يف Œهيز امل�شت�شفى امليدا Êالذي
ظل يقدم خدماته طوال � 24شاعة ،وهو
مبني من مادة الفايربجال�س املقاومة
للحرائق والعازلة للحرارة والتي
تتنا�شب مع الظروف املناخية للم�شاعر
املقد�شة ،وي�شم اأربعني �شري ًرا جمهزة
وعددًا من اأ�شرة العناية الفائقة ،ف�ش ًال
عن تزويده باأحدث االأجهزة الطبية
وكافة امل�شتلزمات ال�شريرية ،ويتكون
من ق�شمني ق�شم لتنو Ëالرجال وق�شم
لتنو Ëالن�شاء ،كما ي�شتمل على العديد
من العيادات التخ�ش�شية املختلفة
واخلدمات امل�شاندة وعيادات االأ�شنان
وعيادات الن�شاء والوالدة ،باالإ�شافة اإىل
غرفة عمليات جراحية �شغرى متكاملة،
ومكاتب ا�شتقبال ومكاتب اإدارية  .كما
ت�شم اخلدمات امل�شاندة للم�شت�شفى
خمتربا متكامال للتحاليل الطبية ،وغرفة
اأ�شعة  ،و�شيدلية ل�شرف االأدوية.
كما متكنت ال�شوؤون ال�شحية من توفري
مظالت واقية من ال�شم�س داخل امل�شت�شفى
لراحة املر�شى من احلجاج ،وتاأمني
التكييف الالزم جلميع مرافقه ،ومولدات
احتياطية للطوار Çال�شتخدامها وقت
احلاجة ،وذلك اإ�شافة اإىل التن�شيق بينها
وبني القطاعات احلكومية االأخرى; خا�شة
يف برنامج االإخالء الطبي بامل�شاعر املقد�شة
الذي ت�شارك فيه بع�شر فرق جمهزة

Œهي ًزا متكامالً ،وكذلك التن�شيق امل�شتمر
مع الدفاع املد Êلنقل جميع احلاالت
املر�شية التي تتطلب التدخل ال�شريع لنقل
املر�شى بالطريان العمودي اإىل مدينة امللك
عبدالعزيز الطبية بجدة ،ومع بعثات احلج
املختلفة وتزويدها ببع�س احتياجاتها
ال�شرورية من اأدوية وم�شتلزمات طبية
وا�شتقبال احلاالت املحولة من قبلهم
للتنو Ëمب�شت�شفى الطوار ،Çبجانب

ا�شتقبال املر�شى بالعيادات اخلارجية
وتقد Ëاال�شت�شارات الطبية الالزمة،
كما ” الربط بني مركز املعلومات التابع
لوزارة ال�شحة وم�شت�شفى منى امليداÊ
التابع لل�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني
عن طريق خط رقمي �شريع.
وت�شمنت م�شاركة ال�شوؤون ال�شحية
Œهيز مع�شكرات �شحية متكاملة لتقدË
خدمات طبية متميزة.

اأكادÁي�ن Sشع�دي�ن يف منتد iعاملي
Ãاليزيا
�شارك وفد اأكادميي �شعودي يف املنتدى العاملي للتعليم العايل الذي عقدته وزارة
التعليم العايل املاليزية خالل الفرتة من  27ـ  29ذو احلجة 1430هـ (املوافق
من  14اإىل  16دي�شمرب اجلاري 2009م) بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�شات
بوزارة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�شعودية ومب�شاركة جامعة العلوم
يف ماليزيا ويف مقرها مبدينة بينا„
و�شم الوفد االأكادميي العديد من ‡ثلي وزارة التعليم العايل واجلامعات
ال�شعودية وبع�س االأكادمييني اإ�شافة اإىل مدير وم�شت�شاري مركز البحوث
والدرا�شات بالوزارة
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معايدة باملنطقة ال�Sشطى

تبادل من�شوبو ال�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني بالريا�س وجامعة امللك �شعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية التها Êوالتربيكات مبنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك
على �شرف معايل الدكتور بندر بن عبد املح�شن القناوي املدير العام التنفيذي
لل�شوؤون ال�شحية ومدير اجلامعة واالأ�شتاذ الدكتور يو�شف بن عبد اهلل العي�شي
وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية واالأ�شتاذ الدكتور را�شد بن �شليمان الرا�شد وكيل
اجلامعة للدرا�شات العليا واملديرين التنفيذيني بال�شوؤون ال�شحية ومن�شوبي
ال�شوؤون ال�شحية واجلامعة والعمداء امل�شاركني بالكليات واأع�شاء هيئة التدري�س
ومديري اأق�شام امل�شت�شفى.

واأخر iبال�شرقية

فعاليات يف
ي�م ال�شµر

تد�شني املرMلة النتقالية لت�شلم مراف≥ اجلامعة
اأكد االأ�شتاذ حممد بن زيد العريج املدير التنفيذي لل�شوؤون املالية بال�شوؤون
ال�شحية باحلر�س الوطني اأن جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية
ت�شهد هذه االأيام جهودًا مكثفة تدخل بها املرحلة االنتقالية متهيدًا لت�شلم مرافق
ً
م�شتعر�شا خطة ت�شغيل اجلامعة ومركز امللك عبد اهلل
اجلامعة الدائمة ،وتابع
العاملي لالأبحاث الطبية بالريا�س وجدة واالأح�شاء خالل ال�شنوات القادمة اعتبا ًرا
من العام املايل 1431/1430هـ .
جاء ذلك يف معر�س اإجاباته على بع�س االأ�شئلة التي طرحتها عليه (نب�س اجلامعة)
وقال اإن خطة ت�شغيل اجلامعة تنف�شم اإىل مرحلتني هما :اأو ًال املراحل التح�شريية
التي ت�شبق ت�شلم املن�شاآت واملرافق الدائمة يف ال�شنتني االأوىل والثانية من اخلطة
بجانب اال�شتفادة من االإمكانات واملرافق املتوفرة لدى ال�شوؤون ال�شحية ،ومن
اأبرز مالحمها تاأ�شي�س وتهيئة االإدارات الرئي�شية يف اجلامعة واملركز وامل�شت�شفى
التعليمي وما ي�شاحب ذلك من ا�شتقطاب القيادات االأكادميية واالإدارية والفنية ،باالإ�شافة اإىل و�شع البنى التحتية للنظم
االأكادميية والت�شغيلية والفنية وتوثيق العالقات بعقد اتفاقات اأكادميية وعلمية وبحثية مع اجلامعات واملراكز الطبية
العاملية املرموقة ،ثانيًا :مرحلة ما بعد ت�شلم املرافق الدائمة للمن�شاآت يف ال�شنوات الثالثة والرابعة واخلام�شة من اخلطة
وترتكز اأبرز مالحمها يف يف النقلة النوعية للجامعة مبا يف ذلك م�شت�شفى امللك عبد اهلل التخ�ش�شي لالأطفال ومركز امللك
عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية وذلك باالنتقال اإىل املرافق الدائمة ذات التقنية العالية وما يرتتب على ذلك من تاأمني
كافة امل�شتلزمات اال�شتهالكية وتوفري اخلدمات التقنية والطبية والت�شغيلية واإبرام العقود الرئي�شية ل�شيانة املرافق
وت�شغيل اخلدمات.

اأعلن ق�شم طب االأطفال يف ال�شوؤون
ال�شحية باحلر�س الوطني بالتعاون
مع مركز تدريب الدرا�شات العليا عن
تنظيم فعاليات يوم ال�شكر العاملي للعام
التي �شتقام يوم  23من �شهر دي�شمرب
اجلاري 2009م بفندق املاريوت ـ الريا�س
وتت�شمن اأن�شطته:
كل ما يتعلق مبر�س ال�شكري نوع  1ونوع
 2لدى االأطفال.
امل�شتجدات املتعلقة بت�شخي�س داء
ال�شكري واحلد منه.
التقنيات اجلديدة املتعلقة بت�شخي�س داء
ال�شكري واحلد من م�شاعفاته.
ووجهت الدكتورة اأنغام اآل مطري الدعوة
اإىل جميع املتخ�ش�شني يف املجاالت الطبية
حل�شور هذا الن�شا• الطبي التعليمي
امل�شتمر ،منوهة اإىل اأن الهيئة ال�شعودية
للتخ�ش�شات ال�شحية �شتمنح �شهادة
ح�شور معتمدة (� 8شاعات تعليمية) .اأقام برنامج تدريب االأطباء بق�شم الطب
الباطني مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني حفل وداع للدكتور
اأحمد طه االأ�شتاذ امل�شارك بكلية الطب
بجامعة امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�شحية مبنا�شبة مغادرته اململكة اإىل
ال�شودان ال�شقيق بعد  28عامًا حافلة
ُيعقد يومي 2010 / 1 / 7،6م موؤمتر بالعطاء واالإ‚از ق�شاها بني زمالئه
�شان اأنطونيو ل�شرطان الثدي الذي ينظمه وطالبه واأ�شدقائه يف رحاب املدينة
مركز االأورام بال�شوؤون ال�شحية باحلر�س الطبية واجلامعة وغريها وذلك بفندق
الوطني بالتعاون مع مركز تدريب املاريوت بالريا�س بح�شور عدد كبري من
الدرا�شات العليا ومركز اأبحاث وعالج االأطباء يف االأق�شام االأخرى.
ال�شرطان واجلمعية االأمريكية الأبحاث
ال�شرطان ،وذلك بفندق الفور�شيزونز.
ووجهت الدكتورة اأم اخلري اأبو اخلري
رئي�شة اللجنة العلمية الدعوة جلميع تبداأ يف اليوم التا�شع من �شهر مار�س القادم لعام  2010م فعاليات واأن�شطة املوؤمتر
املتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية حل�شور الرابع الأبحاث طب االأطفال الذي ينظمه ق�شم االأطفال مبدينة امللك عبد العزيز
هذا املوؤمتر الذي يعد ن�شاط ًا طبي ًا الطبية باحلر�س الوطني وت�شتمر حتى اليوم التا�شع من ال�شهر نف�شه (املوافق 23
تعليمياً فريد ًا من نوعه م�شرية اإىل اأن من ربيع االأول لعام 1431هـ) وذلك بقاعة الدكتور �شمري بن حريب مبدينة امللك
الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية عبد العزيز الطبية بالريا�س.
�شتمنح �شهادة ح�شور معتمدة (�شاعات وقد ت�شلم ق�شم االأطفال ملخ�شات االأبحاث امل�شاركة يف الفرتة التي �شبق اأن حددها
تعليمية) ،و�شتعر�س االأبحاث املختارة وهي منت�شف دي�شمرب اجلاري 2009م ،ويدعو الراغبني يف مزيد من املعلومات
خالل املوؤمتر ،ويت�شمن الربنامج تكر Ëاإىل االت�شال به .ويهيب باملخت�شني احلر�س على حدور هذه الفعاليات لال�شتفادة
اأف�شل  3اأبحاث.
واإثراء احلوارات واملناق�شات.

الطب الباطني ي�د´ د .اأMمد طه

م�ؤمتر ل�شرطان
الãدي

امل�ؤمتر الراب™ لأبحاث طب الأطØا∫

اأقامت ال�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني يف القطاع ال�شرقي حفل املعايدة الذي
اأقامته ملوظفيها �شمن برنامج خا�س اأعد بهذه املنا�شبة التي ح�شرها عدد كبري من
االإداريني واملوظفنيُ ،
وخ�ش�شت الفرتة ال�شباحية مل�شت�شفى االإمام عبد الرحمن
اآل في�شل بالدمام ،والفرتة امل�شائية مل�شت�شفى امللك عبد العزيز باالأح�شاء .واحتفل
امل�شت�شفيان كذلك يف اأول اأيام العيد مع املر�شى بهذه املنا�شبة حي åوزعت عليهم
العديد من الهدايا والورود.

الأمS Òشلطان ..
وا�شتجا�شت م�شاعر �شموه الكر Ëوهي ي�شهد
حفاوة اال�شتقبال ويرى �شمات الفرح املرت�شمة
على كل الوجوه حلظة و�شوله اإىل اأر�س
فعرب عن هذه اللحظة بقوله« :اأعود
املطارَّ ،
منَّ
علي بال�شحة
اهلل
وقد
الوطن
اإىل اأر�س
َّ
علي نعمه ظاهرة وباطنة،
والعافية واأ�شب≠ َّ
واأحت�شب عنده ما اأ َّ
مل بي من تعب ومر�س،
واإ Êالأ�شعر بالغبطة وال�شعادة ،وتغمرÊ
البهجة واأنا األتقي مليكي املفدى واأبناء
علي هذا
ال�شعب ال�شعودي الويفُ ...
وميلي َّ
املقام اأن اأتقدم باأخل�س امل�شاعر واأ�شدقها
اإىل �شيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز الذي غمر Êبلطفه ،وخ َّفف
معاناتي بكر Ëمتابعته و�شرف زيارته،
وكان دائم ال�شوؤال عذب الكلمات �شادق
الدعوات ..فاأ�شاأل اهلل جلت قدرته اأن يجزيه
خري اجلزاء ويهبه دوام ال�شحة ..اإنه �شميع
جميب الدعاء »..واأعرب �شموه يف ختام
كلمته عن �شكره لكل من �شاأل عنه اأو بادر
باالت�شال موؤكدًا اأن مل�س ً
في�شا من م�شاعر
�شادقة ،واأنه يقدر هذا احلب ويبادل الكل
مثله ،واأن �شعادته تت�شاعف عندما ي�شمع

تتمات ال�شØحة الأو¤
اأن ما ُر�شد الإعالن اأو احتفال اأو غريه قد
اأُنفق لوجه اهلل تعاىل فيما ينفع املحتاجني
واملعوزين ،اأو ما ينفع الوطن واملواطنني
على املدى القريب والبعيد.
ويف اخلارج كان املواطنون يتلهفون ال�شتقبال
ويل العهد وهو ي�شرف العا�شمة الريا�س
التي ا�شتكملت ا�شتعداداتها ولب�شت جميع
اأحيائها وطرقاتها اأبهى ُ
احللل ،وتز َّينت
باأجمل الزينات ابتهاجً ا بعودته حفظه اهلل
بعد اأن منَّ اهلل عليه بال�شفاء الكامل.

واأ�شاف اأنه من االأهداف الطبية يف احلر�س
الوطني ‡ثلة يف مدينة امللك عبدالعزيز
الطبية بجدة االهتمام باالأطباء والعاملني
وتطوير قدراتـهم لتواكب م�شريتهم العلمية
نظرياتـها يف البلدان املتقدمة.
وت�شمن الربنامج كلمة ملعايل الدكتور القناوي
اأكد فيها على اأهمية املوؤمتر واملو�شوعات
املطروحة فيه وكلمة لرئي�س اللجنة العلمية
د.اأحمد الرابغي وكلمة لرئي�س اجلمعية
ال�شعودية لطب الطوار Çد.خالد اجلهني.

بناء الإن�شان..

برنامج كندي..

موؤكدًا اأن لقطاع اخلدمات ال�شحية جزءًا
كبري ًا من االهتمام واأنها �شمن االأولويات
يف خطط التنمية من حي åامل�شت�شفيات
العمالقة التي ت�شارع اأف�شل امل�شت�شفيات
العاملية ،وقد تطور االهتمام بتنمية الفرد
فابتع åاالآالف من الطلبة اإىل اأف�شل واأرقى
املعاهد العاملية للح�شول على اأعلى الدرجات
العلمية وكانوا بف�شل اهلل وتوفيقه عند ح�شن
الظن ،فباتت اململكة االآن Œري اأدق واأ�شعب
العمليات اجلراحية ،وتعالج يف م�شت�شفياتها
املتخ�ش�شة معظم االأمرا�س امل�شتع�شية.

والدكتور عبد الرحمن ال�شميمري عميد
الدرا�شات العليا وعدد كبري من اأع�شاء هيئة
التدري�س واالأطباء.
وبداأت فقرات برنامج االفتتاح بالقراآن الكرË
ثم األقى الدكتور ع�شام البنيان ا�شت�شاري
طب االأطفال ومدير التعليم الطبي مبركز
الدرا�شات العليا كلمة رحب فيها بامل�شاركني
واحل�شور وحتدث عن الور�شـة واأهدافهــا
واأهميتهــا ،ثم األقى الدكتور بادمو�س كلمة
تناول فيها Œربة الكلية امللكية الكندية
يف جمال التدريب الطبي.وبعد ذلك األقى

االأ�شتاذ الدكتور ح�شني الفريحي كلمـــة بهـــذه
املنا�شــبــة تطـرق فيهــا اإىل التعـــاون القائــم
بـني ال�شعـوديــة والكلية امللكيــة لالأطبـاء
واجلراحني بـكندا يف املجاالت التدريبية
والتعليمية للتخ�ش�شات ال�شحية.
وحتدث اأخريًا معايل الدكتور بندر القناوي
مرحبًا باجلميع ومتمنيvا لالأطباء املقيمني
حتقيق اأق�شى ا�شتفادة ‡كنة من هذه
الفعاليات املهمة ومن خربات العلماء الكنديني
يف جمال التدريب والتطوير الطبي م�شريًا اإىل
عمق الروابط وات�شاع جماالت التعاون بني
جامعات اململكة عمومًا وجامعة امللك �شعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية وال�شوؤون
خ�شو�شا مع
ال�شحية باحلر�س الوطني
ً
الكلية امللكية لالأطباء واجلراحني بكندا يف
خمتلف املجاالت العلمية ال�شيما يف جمال
تدريب االأطباء تنمية خلرباتهم وتطوي ًرا
ملهاراتهم باعتبارهم اأطباء امل�شتقبل.
وتابع معاليه مو�شحً ا اأن اجلامعة ت�شعى
اإىل تب uني معايري الكلية الكندية وتطبيقها يف
برامج تدريب االأطباء والطببيات ال�شعوديني،
وت�شتهدف من ذلك مواكبة خطة اجلامعة
ونهجها احلثي åلتبني طرق علمية عاملية
دقيقة ترفد م�شرية التدريب والتعليم الطبي

‡ا ينعك�س اإيجابًا على م�شتوى الرعاية
واخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطنني،
م�شي ًفا اأن اجلامعة ت�شعى حاليًا لتوفري
فر�س تدريبية للملتحقني يف برامج اجلامعة
تتوافق مع هذه املعايري العاملية.
ومن جانبه �شرح الدكتور البنيان لـ (نب�س
اجلامعة) يف نهاية حفل االفتتاح فقال اإن هذه
الور�شة ت�شتهدف كل م�شوؤويل ومديري برامج
التدريب ونوابهم يف خمتلف التخ�ش�شات
مبدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س
الوطني مو�شحً ا اأن الغر�س االأ�شا�شي منها
يكمن يف تطوير التدريب الطبي لالطباء
املقيمني تعزي ًزا لقدراتهم ومهاراتهم برغم
متيز م�شتوياتهم حتى ال تقت�شر جهودهم على
تلقي املعلومات والتعليم الطبي فقط وهذا
ما يجعل طبيب امل�شتقبل متكام ًال ومتمي ًزا
وتنطبق عليه كل معايري الطبيب الناجح
املعروفة يف االأو�شا• الطبية العاملية مبا
يلبي متطلبات جميع املر�شى على اختالف
اإ�شاباتهم واأمرا�شهم.
وا�شاف مب uي ًنا اإن التن�شيق مع الكلية امللكية
لالأطباء واجلراحني بكندا يف اإقامة هذه
الفعاليات �شيتيح لنا اإمكانية اال�شتفادة من
براجمها وخرباتها الطويلة يف جمال التدريب.
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برعاية ال©قيد باكلµا
Mملة للت�عية Ãر�ض ال�شµري بéدة

نظمت ال�شوؤون ال�شحية
باحلر�س الوطني بالقطاع
الغربي خالل االأ�شبوع
املا�شي برعاية املدير
التنفيذي للت�شغيل
بال�شوؤون ال�شحية
باحلر�س الوطني
بالقطاع الغربي العقيد
مهند�س خالد حممد باكلكا
حملة التوعية ال�شنوية
مبر�س ال�شكر حتت
�شعار (التوعية والوقاية
من داء ال�شكري) وذلك
مبنا�شبة اليوم العاملي ملر�س ال�شكري .وت�شمن برنامج افتتاح
احلملة كلمة لرئي�س اللجنة املنظمة الدكتور عبد العزيز التوË
اأرجع فيها اأ�شباب الزياده يف انت�شار وباء ال�شكري اىل النمو
املطرد يف عدد ال�شكان ،وزيادة متو�شط االأعمار عن ذي قبل،
وتغري اأ�شلوب احلياة املعا�شرة اإىل التمدن ،وما ي�شاحب ذلك
من ال�شمنة وقلة احلركة وزيادة ال�شغو• النف�شية والتغري
البيئي يف اأنواع االطعمة ،م�شرياأ اإىل اأن حاالت ال�شكر بنوعيه
االأول والثا Êقد زادت بن�شبة مقلقة بني االأطفال والبالغني،
وبلغت ن�شبة انت�شارها معدالت مرتفعة يف دول العامل خ�شو�شاً
دول اخلليج ،حي åترتاوح ن�شبة اال�شابة بني �شكانها ما بني
 %25-14وهي ن�شبة عالية جد ًا بكل املقايي�س .اأما يف اململكة

فقد زادت ن�شبة
االإ�شابة بني ال�شكان
لت�شل االآن اإىل حوايل
 %24من ال�شكان
‡ن هم فوق �شن
الـ � 30شنه.
كما ت�شمن الربنامج
كلمة لبطل الراليات
ال�شعودي االأ�شتاذ
عبد اهلل باخ�شب
وكلمة للعقيد
مهند�س باكلكا قال
فيها اإن ال�شئون
ال�شحية باحلر�س الوطني قد خطت خطوات كبرية و�شارت
يف درب النجاح املنظور املتميز نحو اأداء ر�شالتها االإن�شانية
فيما يتعلق باأهمية التعليم والتثقيف ال�شحي ملر�شى ال�شكر
‡ا ي�شاعد باإذن اهلل يف تقليل ما يعانوه من املر�س وم�شاعفاته
املزمنة.
وت�شمنت الفعاليات تكر Ëالق�شم املميز وح�شل على اللقب
ق�شم التموين وت�شلم الهدية االأ�شتاذ حممد اأبو حيمد ،كما كُرمت
اأخ�شائية تعليم وتدريب مر�س ال�شكري من�شقة اللجنة ال�شيدة
اإميان العقل ،وال�شيدة اعتماد ال�شريف من اللجنة املنظمة،
و lقدمت كذلك هدية تذكارية لال�شتاذ باخ�شب .ويف النهاية افتتح
العقيد باكلكا املعر�س الطبي امل�شاحب للفعاليات.

يف م�شت�شف≈ املل∂ عبد ال©õي õبالأ�MشاA
Sشيدة تع�د للحياة بعد ت�ق∞ قلبها اأرب™ مرات
االأح�شاء – قا�شم العنزي
اأنقذ فريق طبي مب�شت�شفى امللك عبد
العزيز يف احلر�س الوطني باالأح�شاء
�شيدة يف العقد الثامن من عمرها بعد اأن
توقفت نب�شات قلبها الأكرث من اأربع مرات
متتالية ،و‚ح التدخل ال�شريع واملتقن
يف اإعادة احلياة اإليها بعد عمل االإنعا�س
القلبي الرئوي املتطور با�شتخدام اأحدث
الطرق واالأ�شاليب التي ت�شتخدمها دول
العامل املتقدم ال�شتعادة نب�شات القلب
واإعادة عمل الرئيتني واملحافظة على عدم
رجوع هذه احلالة مرة اأخرى.
ذكر ذلك لـ (نب�س اجلامعة) رئي�س الفريق
الطبي املعالج وا�شت�شاري اأمرا�س التنف�س
والعناية املركزة الدكتور عبد ال�شالم
العيثان ،وقال :لقد ا�شتغرق االإنعا�س
اأكرث من ثما� Êشاعات متوا�شلة قبل اأن
يعلن الفريق الطبي ا�شتقرار احلالة ليتم
ت�شخي�شها بدقة و�شرعة وب�شكل �شليم ثم
تبني بعد ذلك اأنها تعا Êمن ثقب يف جدار
َّ
االإثني ع�شر ‡ا اأدى اإىل ت�شرب ع�شارة
االأمعاء اإىل Œويف البطن واإحداث �شدمة
تعرف طبياً بـ (انتانية) فنتج هبو• حاد

يف وظائف القلب والدورة الدموية وبالتايل
اإىل توقف متقطع يف عمل القلب.
واأ�شاف مو�شحً ا لقد خ�شعت املري�شة
اإىل عملية جراحية ال�شتك�شاف البطن
و�شد االنثقاب يف االإثني ع�شر بوا�شطة
ا�شت�شاري اجلراحة الدكتور بابكر اإدري�س
ت�شمنت تنظيف Œويف البطن من ال�شديد
املتجمع ،ثم حولت اإىل العناية املركزة
وهي يف حالة حرجة جد ًا ،ولكن الفريق
متكن من اإكمال العالج وا�شتعادة الوعي
خالل اأ�شبوعني ،وغادرت بعد اأن مكثت
ثالثة اأ�شابيع وهي يف كامل وعيها.
واأكد الدكتور العيثان اأن هذه احلالة تعد
من احلاالت النادرة جد ًا الأنه بعد توقف
القلب والرئتني عن العمل الأكرث من مرة
يندر اأن ي�شتعيد املري�س وعيه كام ًال
م�شريًا اإىل اأن ن�شبة الوفيات يف حاالت
‡اثلة تتجاوز  ،%80وقد اعتمد الفريق
على اأكرث من اأ�شلوب وطريقة حديثة يف
االإنعا�س القلبي والرئوي ومل يقت�شر
االأمر على االأدوية �شملت اإ�شافة املحاليل
والدم وبع�س االأدوية التي مل ت�شتخدم
�شابقاً يف مثل هذه احلاالت ،موؤكد ًا اأن

الطب احلدي åتو�شل لطرق واأ�شاليب
�شاهمت يف اإنقاذ حاالت اأ�شد خطورة من
هذه احلالة وعلى االأطباء التنبه الأهمية
معرفتها والتدرب عليها.
من جانبه اأو�شح الدكتور اأحمد العرفج
املدير االإقليمي التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية
يف احلر�س الوطني بالقطاع ال�شرقي اأن
امل�شت�شفى ا�شتقبل هذه احلالة بعد حتويل
م�شتعجل من م�شت�شفى اأرامكو وت�شكل على
الفور فريق متكامل من ق�شم الطوار،Ç
منوها اإىل اأن هذا االإ‚از يع tد مفخرة
لل�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني،
وهو نتاج ل�شل�شلة متوا�شلة من الدورات
وور�س العمل واملحا�شرات والندوات
حول اأحدث ما تو�شل اإليه العلم احلديå
يف جمال االإنعا�س الرئوي املتطور.
وŒدر االإ�شارة اإىل اأن هذه ال�شيدة
اأ�شيبت باإغماء كامل قبل اأن تنقل ب�شورة
م�شتعجلة اإىل ق�شم الطوار Çيف م�شت�شفى
اأرامكو ،وبعد اإجراء االإ�شعافات االأولية
توقفت وظائف قلبها ورئتيها ،فا�شطر
االأطباء هناك اإىل نقلها وب�شورة عاجلة
اإىل م�شت�شفى امللك عبد العزيز.

مركز مت�îش�ض يف الµتابة الطبية

يدر�س ق�شم التعليم الطبي مبركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث
الطبية حاليvا اإمكانية تاأ�شي�س مركز متخ�ش�س يف الكتابة الطبية
والبحثية وذلك بهدف م�شاعدة االأطباء والعلماء والباحثني

دورة  ∫�Mن�شر الأبحاث
يعقد املركز الوطني اخلليجي للممار�شة ال�شحية املبنية على
الرباهني يومي  18و  19يونيو 2010م دورة متقدمة حول ن�شر
االأبحاث بطريقة  Survey and Cross Sectionبالتعاون مع مركز
تدريب الدرا�شات العليا يتحدث فيها اخلبري الدويل الربف�شور
هولقر �شو‰ا رئي�س جمل�س اإدارة علم االأمرا�س واالإح�شاء
احليوي يف جامعة ماكما�شرت بكندا ،وذلك مبعمل احلا�شب 1
مببنى املركز .وت�شتهدف االأطباء والعلماء واملمر�شات ومن�شقي
ومن�شقات االأبحاث وم�شاعدي وم�شاعدات الباحثني ،و�شيتم
اعتمادها من الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية.

على تطوير مهارة الكتابة والبح åالعلمي واكت�شاب مهارات
يف اللغة االإ‚ليزية العلمية والتثقيف اللغوي والتحرير
الطبي املتخ�ش�س.
ذكر ذلك لـ (نب�س اجلامعة) الدكتور حممد اجلمعة املدير
التنفيذي للمركز ،وقال اإن مركز الكتابة ميثل حجر الزاوية
يف الكتابة الطبية والبحثية يف كل اجلامعات ومراكز االأبحاث
العاملية ولذلك فاإننا ن�شتهدف من خالله تقد Ëخدمات جمانية
متخ�ش�شة وذلك من اأجل رفع م�شتوى االأداء البحثي وتنمية
مهارات االإبداع واالإثراء اللغوي للعلماء والباحثني واالأطباء
العاملني يف املجال ال�شحي.
واأ�شاف :و�شيعمل املركز على ا�شتقطاب العديد من اأ�شحاب
االخت�شا�س من اأبناء الوطن والعامل من اأجل حتقيق طموحاتنا
بتقد Ëخدمات بحثية متخ�ش�شة وبفعالية عالية ‡ا يجعل
من مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية منارة عاملية
ت�شاف اإىل اإ‚ازات قيادتنا احلكيمة حفظها اهلل.

دي SشتيØان�
بالأ�Mشاء

ا�شت�شافت كلية التمري�س باالأح�شاء
موؤخ ًرا الربوف�شورة اآنا دي �شتيفانو
امل�شئولة االأكادميية يف جامعة فيلدين≠،
كاليفورنيا ،الواليات املتحدة االمريكية
ورئي�شة هيئة االعتماد يف اجلمعية
الغربية للكليات واجلامعات �شمن برنامج
م�شاركتها يف الندوة العلمية الثالثة التي
عقدت يف االأح�شاء حتت �شعار« :نحو
النجاح التمري�شي القيادي للتغيري»
والتي ا�شتعر�شت خاللها خرباتها
ال�شابقة وناق�شت عدة مو�شوعات متعلقة
باعتماد كليات التمري�س من موؤ�ش�شات
عاملية متخ�ش�شة يف التمري�س وجماالت
التعاون امل�شرتك .ورافقتها يف هذه
الزيارة الدكتورة اأندريا زيلكه نادكارÊ
من جامعة مون�شرت باأملانيا والدكتورة اآÊ
كاليجيان من جامعة فوردهام بنيوجر�شي
والدكتورة باتري�شيا هين�س برجر من
جامعة والية كاليفورنيا.
ذكر ذلك لـ (نب�س اجلامعة) االأ�شتاذ
الدكتور عبد اللطيف الفرائ�شي عميد
الكلية وقال لقد اأبدى الوفد الزائر
اإعجابه ال�شديد مبا حققته الكلية من
اإ‚ازات منذ افتتاحها واأ�شاد بجو العمل
االإيجابي فيها.

 16بح ãkا يف الي�م البحãي
الأو∫ لطب الأSشرة

الدكتور اجلمعة
الدكتور اجلمعة يت�شلم درع �شكر من الدكتور العويد
عر�س اأكرث من  16باح ًثا م�شاريعهم البحثية �شمن فعاليات اليوم البحثي االأول
الذي نظمته اإدارة طب االأ�شرة والرعاية ال�شحية االأولية بح�شور الدكتور حممد
اجلمعة املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية وبرعاية الدكتور
عبد اهلل العويد نائب املدير التنفيذي للخدمات الطبية بطب االأ�شرة والرعاية
ال�شحية االأولية ،وبرئا�شة الدكتور �شعيد الرحمن رئي�س جلنة اأبحاث طب االأ�شرة،
وذلك خالل ال�شهر املا�شي بقاعة �شمري حريب ..وتخللت الفعاليات مناق�شة �شتة
من�شورات بحثية.
واألقى الدكتور اجلمعة يف بداية الفعاليات كلمة اأثنى فيها على جهود القائمني على
اإدارة طب االأ�شرة ثم تطرق اإىل اأن�شطة واإ‚ازات مركز االأبحاث منذ اإن�شائه حتى
االآن منوهً ا اإىل اإقامة يوم بح åعاملي م�شتقب ًال يجمع جميع االإدارات.
وت�شمن الربنامج كلمة للدكتور �شعيد الرحمن �شكر فيها جميع امل�شاركني ومركز
االأبحاث واأع�شاء جمل�س االأبحاث على اإ‚از واإ‚اح هذه الفعالية ،وحتدث بعده
الدكتور العويد م�شجعًا الباحثني ومعربًا عن اأمنياته باأن يحقق كل منهم م�شروعاته
البحثيه التي يتطلع اإىل اإ‚ازها.
ويف ختام اليوم تف�شل الدكتور العويد بت�شليم الدكتور اجلمعة درع �شكر ،وتال ذلك
تكر Ëباح åطب االأ�شرة الدكتور حممد الرويلي وت�شليمه درع وجائزة ،كما ُك uرمت
الدكتورة عبري ال�شهرا Êعن اأف�شل بح åمقدم من طبيب مقيم ،وكذلك الدكتورة
عايدة الدغيرث وفريقها عن اأف�شل بح åمقدم للخدمات ال�شحية ،ثم �شلم الدكتور
�شعيد الرحمن �شهادات �شكر للم�شاركني ومقدمي الربنامج وروؤ�شاء اللجان.
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التحØيز والهز∫

ج�ش``ر من الأف``µار

كلمتي هزل وعمل ال تتفقان ،اأو تبدوان متناق�شتني; اإال اأن هناك ترابطاً بني الهزل واملرح اأثناء العمل من جهة،
الهزل واملرح اأثناء العمل من العنا�شر املوؤثرة يف ‚اح املوؤ�ش�شة .ورغم اأن
r
واإنتاجية العامل واإبداعه ور�شاه من جهة اأخرى ،بجانب ر�شا الزبائن وفوائد اأخرى .ومبعنى اآخر فاإن حميط العمل بيئة ميكن اأن تفي بحاجات كثرية للعاملني ت�شاعد يف حتفيزهم ،ومنها:
ت�شجع ذلك; يتمتع العاملون بطاقة وحما�شة كبريتني ،وبتقدير عال وروح جماعية وحتفز م�شتمر لالأداء .ويف�شل كثري منهم الروح املرحة والدعابة
الهزل واملرح والدعابة ..ويف بيئة u
للتخفيف من �شغط العمل اليومي ،وبالتايل تزداد طاقتهم وثقتهم يف اأنف�شهم ،وترتفع وترية حبهم جلو العمل ،ولي�س هناك اأجمل من �شحكة من االأعماق تخفف من العناء ،والتعب.
«� ‰eN�«Ë WÐUŽbK� WOłu�uO�H�« bz«uHي�شري «نورمان كوزنز» اأ�شتاذ علم النف�س والعلوم ال�شلوكية اإىل اأن ال�شحك قوة �شفائية طبيعية ،اتبعها هو نف�شه كعالج الأمرا�س
اأملت به فتغلب عليها وعا�س طوي ًال .وهكذا ،فحينما نتحدث عن الدعابة يف العمل اإ‰ا ن�شري اإىل هذه الفوائد الف�شيولوجية للمدير وللعاملني .والهزل من اأهم عوامل تخفيف الوحدة فال بد
لك اأن ت�شارك اأحد ًا بنكتة وت�شحكان معاً ،وبهذا Œدد ن�شاطك وتفكريك ،وتعمل يف جو ‡تع خال من الكاآبة اأو ال�شغط النف�شي.
«� W�ÝRLK� …dŁR� WO−Oð«d²Ý« ∫‰eNتتخذ �شركات كثرية من الهزل والدعابة يف العمل ا�شرتاتيجية حتفز على حتقيق نتائج اأف�شل ،وبناء ثقافة و�شيا�شة مرنة للموؤ�ش�شة
ت�شاعدها على التكيف واملراجعة يف اأي ظرف اأو موقف تتعر�س له .اإننا ال نرمي اإىل اتخاذ حميط العمل مكاناً ل َّلعب واملتعة فح�شب; واإ‰ا نق�شد اأال يت�شم دائماً بجدية بع�س املديرين اأو
اأرباب العمل; فاجلدية املفرطة توؤدي اإىل ال�شعور بال�شيق ،وعدم الراحة ،وكاأن العامل حيوان ،واإن حاول كبت �شعوره باملرح; فاإ‰ا يكبت حافز ًا للعمل املمتع واملريح.
« ”UM�« v�≈ W�uKF*« ‰UB¹≈ w� WÐUŽb�« ‰ULF²Ýي�شجع مديرو «�شاوث وي�شت ايرالينز» العاملني على الدعابة والهزل الإي�شال بع�س التعليمات اإىل امل�شافرين على
طائراتها ،خا�شة عند عر�س اإجراءات ال�شالمة .فحظر التدخني مث ًال تذكره امل�شيفة بطريقة هزلية كاأن تقول« :ندعو راغبي التدخني للتوجه اإىل �شالتنا على جناح الطائرة :لال�شتمتاع
مب�شاهدة فيلم (ذهب مع الريح)».وغاية ذلك طبعاً Œنب امللل والروتني يف عر�س اإجراءات كهذه .هذا اإ�شافة اإىل �شد العاملني لهذا العمل الذي يبدو وكاأنه حدي åهزيل مع اأ�شدقاء.
وتعترب �شركة بروكر�س للتاأمني من رواد ا�شتعمال الهزل اأثناء العمل ،اإذ يعتقد قادتها اأن احلياة ق�شرية ،ويجب اال�شتمتاع بكل حلظاتها ..خا�شة يف العمل ،وبالتايل تبدع جو ًا من
املرح ،والثقة يوؤدي اإىل اأعلى حالة من التحفز واالإثارة والطاقة والر�شا يف العمل ..وال عجب اإذا عرفنا اأن هذه ال�شركة تك�شر الرقم القيا�شي يف االأرباح مثل «�شاوث وي�شت ايرالينز».

امل�شدر :فن حتفيز العاملني /تاأليف :اآن برو�س -جيم�س �س بيبتو / Êترجمة :د .زكي جميد ح�شن

م�اUشØات
ال�شµرت Òالناجí

.

ال�شكرتري الناجح ال ينتظر من املدير
قائم ًة باالأعمال املطلوبة منه ..بل يبادر
باأداء مهماته ويقرتح احللول العملية
وينقذ الرئي�س من املواقف املتنوعة
املحرجة.

.

ال�شكرتري الناجح يعرف ‰ط الرئي�س
واأ�شلوب تعامله وو�شائل االت�شال
املحببة اإليه ونوعية التقارير املف�شلة
عنده ومواعيد االجتماعات ،وهو اأي�شا
ي�شل اإىل املعلومة املطلوبة ب�شرعة حل�شن
تنظيمه وت�شنيفه.

.

اإن وجود �شكرتري بهذه املوا�شفات
يجعل من املدير �شخ�شية مثالية،
ويجعل من القائد االإداري مبدعا يف
اأفكاره واأعماله.

امل�شدر

www.annokhbah.net.sa

املدي`رون اأربع``ة

املديرون اأربعة :با Êوحار�س ومطور
ومدمر..
املدير البا Êهو الذي يوؤ�ش�س الإدارة
جديدة مل تكن موجوده من قبل ،ويبداأ
تكوينها من ال�شفر  ،ف ُيقدر عدد املوظفني،
وي�شكل هيكلها االإداري ،ويخطط الأهدافها
ولنظام العمل واالإجراءات املتبعه فيها،
ويتابعها حتى تبداأ عملها.
املدير احلار�س :هو الذي يحافß
على الق�شم الذي اأوكل اإليه،
وال يغري فيه �شي ًئا ،وي�شلمه
عندما يرتكه كما اأخذه� ،شبهه
بع�س الزمالء بالوكيل على اأموال اأيتام ال يتاجر
فيها وال يحاول تنميتها; بل ي�شلمها كما اأخذها،
اأو كمثل الذي ينوب عن مدير يف اإجازته فهو ي�شري العمل
بالطريقه نف�شها حتى ال يتوقف العمل حلني عودته..
املدير املطور :هو الذي يراجع عمل االإدارة ،ويحاف ßعلى
ما هو جيد فيه ،ويعدل ما يحتاج اإىل التعديل ،ويحدث قفزة
يف االإنتاج واخلدمات التي تقدم ،ويك�شب ر�شا املتعاملني مع
االإدارة من زبائن اأو عمالء ،ويرتاح املوظفون معه ،وترتفع
روحهم املعنوية ،ويدب الن�شا• يف االإدارة ،وي�شعر من
اعتادوا على خدماتها بالفرق ،وتظهر ب�شماته عليها ،ويذكره

النا�س حتى بعد مغادرتها.
املدير املدمر :وهو ا�شواأ االأنواع ،فال
هو الذي يطور ،وال هو الذي اأبقى على
الو�شع كما كان ،فقد يت�شلم اإدارة كانت
ت�شري على نظام ،وتوؤدي خدمة بطريقة
معقولة ،فيبداأ بالتغيري غري املق،
ويدمر النظام القد Ëدون اأن يكون قد
هياأ اآخر يحل حمله; فت�شوء اخلدمات
املقدمة ،ويتذمر العمالء واملتعاملون
معها ،ويفقدون الثقة بكل ماهو �شادر
منها ،وتتعطل م�شالح النا�س ،وتكرث
اال�شتثناءات والتفرقة بني املوظفني،
وتتدخل فيها امل�شائل ال�شخ�شية ،فيرتقى البع�س دون
اأحقية ،ويجمد اآخرون دون �شبب ،فتنهار الروح املعنوية
للعاملني معه ،وتكرث طلبات النقل واال�شتقاالت وال�شكاوي
والتذمر ،وتكرث االإ�شادة باملدير ال�شابق واحلنني لوقته،
وت�شطر االإدارة العليا للتدخل عاج ًال (اإن مل يكن هناك من
ي�شانده) اأو اآجال (اإن وجد من يدعمه) ،وكلما كان الداعم
(الر�شمي) كبريًا; تاأخر التدخل املحتوم ،وكلما تاأخر التدخل;
كان الف�شاد اأكرب والتدمري اأ�شمل ...واهلل اأعلم

حممد املا�شي
ال�شوؤون االإدارية

كي∞ ت�ؤKر على –�شني الأداء?

ثالث خطوات عليك اتباعها لك�شب ثقة
العاملني ،ثم التاأثري على حت�شني اأدائهم.
اأو ًال :ابتداع حميط لالأداء العايل:
لتوخي م�شتويات اأداء عالية عليك �شنع
حميط عمل م�شبع بالثقة وبعوامل التحفيز
مثل :و�شوح االأهداف ،االإثارة ،التحدي
يف العمل ،ال�شعور باالحرتام والتقدير،
وجود امل�شادر واالأدوات املطلوبة ،تعاون
العاملني مع بع�شهم ومع االإدارة .ويلزم
لذلك تقييم حميط العمل ،ثم تقرر ما يجب
عمله ،واأ�شرك العاملني يف التقييم لتك�شب
ثقتهم ،واح�شل منهم على معلومات ثم
اخرت اأف�شل طريقة لالإفادة منها واأ�شعرهم
بذلك ،فمن االأ�شواأ اإ�شراكهم يف ا�شتبيان عن
حاجات معينة ال يجدون لها اأثر ًا يف حميط
عملهم .ولهذا عليك :اإ�شراكهم يف مناق�شة
املعلومات التي ح�شلت عليها واطلب منهم
اأفكار ًا واقرتاحات اإ�شافية ،واجعلها خطة
لتح�شني االأداء ووزعها عليهم ،مع التاأكيد
على التزامك لدائرتك ولفريق عملك ،وامتدح
التزامهم وثقتهم واربط ‚احهم بنجاح
املنظمة .وبهذا توؤكد لهم اأنك تقيم جهودهم،

٥

وتوظفها خلدمتهم وخدمة املوؤ�ش�شة.
ثانيًا :امل�شاركة يف مكافاآت االأداء
الناجح:
من برامج التحفيز الناجح �شعور العاملني
اأن العمل يعترب مكافاأة ،وعلى املدير اأن يعزز
هذا التحفيز مبكافاآت اأخرى نتيجة اأدائهم
املتميز .ولذا فاإن فكرة م�شاركة العاملني
مبكافاآت االأداء املتميز قد ال تكون مفهومة،
اأو مطبقة ب�شكل �شحيح ،وعليك :تقدË
مكافاآت خا�شة ،فعندما يطور العاملون
طريقة اإنتاجية جديدة تقت�شد النفقات
وتنتج عنها فوائد مالية ،عليك اأن متنحهم
ق�شمًا من الفوائد كاأن تخ�ش�س ن�شبة منها

اإىل املوؤ�ش�شة تاأكيد ًا على جهودهم ،ثم تقا�شم
االأرباح والعالوات ،اإذ اأن ما حت�شل عليه
املوؤ�ش�شة من اأرباح اإ‰ا هو نتيجة جلهودهم،
واأدائهم العايل .فمن املنطقي اإذن عليك اأن
تقا�شمهم االأرباح بطريقة حتف ßحقوقهم
كافة; كاأن تخ�ش�س عالوات �شنوية اإ�شافية
ت�شاوي اأجور ب�شعة اأ�شابيع� .شحيح اأنهم
�شي�شتلمون عالوات ح�شب رواتبهم اإال
اأن اجلميع �شي�شعر باالإن�شاف والتقدير.
وباإمكانك ا ً
أي�شا اإ�شراكهم مبكافاآت االأداء
الناجح عرب التقدير والثناء وبالتايل قد
تنده�س من اأثرهما يف نفو�شهم ،وذلك
بجانب اإقامة دورات تدريبية وحلقات

بح ،åوور�س عمل :فالتعليم ي�شجعهم على
التطور املهني وال�شخ�شي ويحفزهم للعمل
�شريطة اأن يتبع ذلك مردود فعلي يف جمال
العمل حتى يح�شوا بجدوى له.
ثال ًثا :اإلهام االآخرين الأداء عايل
امل�شتوى:
اإ�شاعة حميط ي�شوده �شعور بحب العمل;
يتطلب مهارات معينة الإلهام العاملني
الأداء عايل امل�شتوى ،منها :التجوال
والتحدث للعاملني وتقد Ëنف�شك ‰وذجً ا
يتمنونه ،احلما�س ،التذكري باأن لكل
م�شكلة حل ،االعرتاف مببادرات حت�شني
االأداء واإن كانت غري ‡كنة التطبيق،
االعرتاف باقرتاحات لتذليل العقبات،
االهتمام باالأفكار االإيجابية. ،ت�شجيع
االآخرين ملخاطبتك واالإف�شاء مب�شاعرهم،
.االجتماع والتحدث مع العاملني ،اإظهار
التفاوؤل والثقة بهم ،ال�شخرية من اأخطائك
اأمامهم وال�شحك ،الرتكيز على املكت�شبات
ال�شئيلة ذات االأهمية اخلا�شة ،االحتفال
كلما �شنحت منا�شبة.

Mالة للتدريب
�* Êö�I�« n�u
هل ميكن اأن تتحول االإدارة امل�شاندة اإىل اإدارة متثل اأحد املعوقات التي تعيق االإ‚از?
نعم ،يح�شل ذلك ،الأ�شباب تنظيمية واأ�شباب �شخ�شية اأحياناً .االإدارة امل�شاندة �شواء كانت
اإدارة خدمات ،اأو اإدارة عالقات عامة ،اأو طباعة يفرت�س اأن تقوم بدور ي�شاند االإدارات
الرئي�شية ويقدم لها ما ي�شاعدها على حتقيق اأهدافها من باب العمل اجلماعي الذي تلتقي
عنده اأهداف كل االإدارات خلدمة امل�شلحة العامة للتنظيم .ولكن اإذا كان مدير االإدارة
امل�شاندة ينظر اإىل االإدارات االأخرى كاإدارة مناف�شة وي�شعى اإىل الربوز ال�شخ�شي دون
النظر اإىل اأهمية ‚اح االإدارات االأخرى فاإنه بذلك النهج يتحول اإىل معوق من معوقات
النجاح .لنتخيل احلالة التالية:
مدير عام التدريب بحكم م�شتواه الوظيفي وطبيعة عمله يطلب من مدير اخلدمات العامة
تاأمني �شيارة ال�شتقبال مدرب قادم من اخلارج ونقله اإىل الفندق ومن ثم اإىل مقر العمل
لتنفيذ برنامج تدريبي متفق عليه.
ً
مدير اخلدمات طلب خماطبته ر�شميا من مديره املبا�شر وهو مدير عام ال�شوؤون االإدارية
واملالية وقال ملدير التدريب :اأنا غري مرتبط بك تنظيمياً وبالتايل ال اأ�شتطيع تنفيذ طلباتك
اإال عن طريق رئي�شي املبا�شر .وحي åاأن مدير التدريب لي�س يف نف�س امل�شتوى الوظيفي
ملدير عام ال�شوؤون االإدارية واملالية فاإنه -بعد Œربته مع مدير اخلدمات – على الرغم من
اأن م�شتواه الوظيفي اأعلى منه قرر عدم مهاتفته اأو خماطبته واŒه بد ًال من ذلك اإىل رئي�شه
املبا�شر (الوكيل امل�شاعد للتطوير االإداري) وطلب منه خماطبة مدير عام ال�شوؤون االإدارية
واملالية ب�شاأن القيام بتوجيه مدير اخلدمات لتاأمني ال�شيارة املطلوبة التي �شوف ت�شتخدم
مل�شلحة العمل! حتققت املخاطبة وحتقق املطلوب بعد اأن اأجرب مدير التدريب على اتباع
اخلطوات البريوقراطية .يف هذه احلالة التدريبية ،تطرح ت�شاوؤالت مهمة منها:
• ما هو تعريف املرونة االإدارية?
• ماذا تعني كلمة (عام) يف م�شمى مدير عام?
• هل املربر الذي ا�شتند عليه مدير اخلدمات يف رف�س طلب مدير عام التدريب
منطقي?
• ما املوقف الذي يجب اتخاذه من قبل مدير عام ال�شوؤون االإدارية واملالية?
• اإذا كانت هناك ‰اذج ملثل هذه احلاالت حتتوي على توقيعات امل�شوؤولني فكيف يتم
التعامل مع احلاالت الطارئة?
• ما معنى البريوقراطية ،وهل لها اإيجابيات?
• لو اأن مدير اخلدمات نفذ طلب مدير التدريب مبا�شرة فهل �شنتعر�س للوم?
• هل انعدام الثقة بني زمالء العمل يوؤدي اإىل االعتماد على الوثائق الر�شمية املكتوبة،
وعدم االعتماد على الهاتف?
• ما معنى العالقات التنظيمية االأفقية ،وما هي اأهميتها?
• اأيهما اأهم مل�شلحة العمل ،العالقة التكاملية اأم العالقة التناف�شية?
• لو رفعت اإليك هذه احلالة اأو امل�شكلة واأنت يف موقع رئي�س اجلهاز ،فكيف �شيكون
املراجعة الداخلية *
توجيهك اأو قرارك?

الط�ار Çالإدارية

ال ميكن اأن ت�شري االأمور دائماً وفق مرادنا،
بل قد حتدث م�شاكل وعقبات مل ت�شعها يف
احل�شبان اأو �شمن احتماالت تتطلب اإدارة
حكيمة �شتك�شف عن خربتك ،والإتقان فن
التعامل مع الطوار Çعليك مبا يلي:
U�ö)« W¹u�ð ≠±

اختالف وجهات النظر اأمر �شائع،
ولكن اأن يوؤدي اإىل م�شاعر �شلبية
تعيق تقدم العمل اأمر مرفو�س ،واإليك
و�شائل ت�شاعدك على حل االأزمات:
تذكري املوظفني باالأهداف النهائية،
اأوجد مواطن الت�شابه بني املتنازعني
بتقلي�س هوة اخلالف ،اإقناع املتنازعني
للتنازل عن بع�س اأفكارهم حلل هذا النزاع،
وتذكَّر اأن ت�شوية خالفات العمل عامل
اأ�شا�س لتحقيق االأهداف ،والعك�س.
≤≠ «*W{ËUH

يق�شد بالتفاو�س تقريب وجهات النظر
مر�س
ب�شدق وو�شوح للو�شول اإىل حل m
لالأطراف املتنازعة ،ولكي حتقق ذلك
عليك مبا يلي:ا�شتمع ملا يقوله اأطراف
امل�شدر :كتاب فن حتفيز العاملني النـزاع واطرح االأ�شئلة لال�شتي�شاح ،حدد

مواطن االتفاق بني املتنازعني وركز عليها،
ا�شتنتج مواطن اخلالف والتقارب بني
اآرائهم ،وحاول عدم الرتكيز عليها واقنع
املتنازعني باأنها لي�شت مو�شع خالف.
≥≠ «�«dOG²
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عليك دائماً اأن ت�شعى اإىل التكيف مع التغيري
واال�شتفادة منه حتى تكون متما�شياً
مع امل�شتجدات واملتغريات متخلياً عن
االأ�شاليب واالأ‰ا• القدمية التي مل
يعد لها اأي فائدة مع تتابع املتغريات .
التغريات ال�شيا�شية :ازدياد املناف�شة داخل
املنـزل وخارجه� ،شرعة تطور املنتجات،
توفري املعلومات التقنية.
ولكي تكون متكيفاً مع التغيري عليك:اأن
تكون حا�شر الذهن وواعياً عند االإقدام
على اأعمالك ،ال تخ�س التغيريات ،اأطلع
االآخرين على اأ�شباب التغيري وتاأثريه،
اأ�شرك النا�س يف عملية التغيري .هي Åجميع
العاملني للتكيف مع التغيري ،وذلك من
خالل التطوير والتدريب.
امل�شدرwww.islamtoday.net :
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اإعزاRنا ل�يل العهد Uش∂ ولء ووفاء لقيادتنا احلµيمة
عاد لي�شد ع†شد اأخيه

عرب معايل الدكتور بندر بن عبد املح�شن
َّ
القناوي املدير العام التنفيذي لل�شوؤون
ال�شحية باحلر�س الوطني ومدير جامعة
امللك �شعود بن عبد العزيز للعلوم ال�شحية
عن اأخل�س واأ�شدق عبارات ال�شكر والثناء
على اهلل �شبحانه وتعاىل الذي اأنعم على ويل
العهد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلطان
بن عبد العزيز بكامل ال�شحة ،والعودة اإىل
اأر�س الوطن �شاملًا معافى ،عاد اإلينا ـ رعاه
اهلل ـ ليبا�شر مهماته الوطنية وم�شوؤولياته
Œاه وطنه واأمته ،فعودته عودة للوطن
بكل قطاعاته و�شرائحه ،عاد ليتبواأ مكانته يف
القيادة ي�ش tد من ع�شد اأخيه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه
اهلل ـ يوؤازره يف اأداء مهماته وتنفيذ خططه

الطموحة الرامية اإىل
تقوية ومتتني دعائم
البناء الوطني ،وتفعيل
برامج نه�شته ،واحلفا•
على ترابه لتبقى اململكة
العربية ال�شعودية
بثقلها ال�شيا�شي
واالقت�شادي قلعة من
قالع العلم والثقافة
واحل�شارة ومنارة م�شيئة على خارطة
املجتمع االإن�شا ،Êوموط ًنا لالأمن واالأمان
واال�شتقرار ،ورقمًا مهمًا يف �شناعة ال�شالم
العاملي; ال �شيما واأن جميع املواطنني
يعلمون اأن �شموه الكر Ëي�شع وطنه
ومواطنيه على حدقات عينيه ،ويتفانى يف

ويل العهد يف قلب وطنه

م�شاندة اأخيه امللك عبد
اهلل ـ حفظهم اهلل ـ على
اإدارة الدولة ،وعلى
كتابة تاري ïاململكة
احلدي åاحلافل بالعطاء
واالإ‚از واالإبداع يف
خمتلف ميادين العلم
واملعرفة واالقت�شاد
والدفاع وال�شناعة
وغريها ،وبجانبهما يقف موؤازر ًا ومنافحً ا
عن حمى الوطن �شاحب ال�شمو امللكي
النائب الثا Êوزير الداخلية االأمري نايف
بن عبد العزيز ...ويحظى القطاعان
التعليمي وال�شحي عنده قيادتنا احلكيمة
باأولوية ق�شوى الإدراكها العميق باأهمية

بناء االإن�شان وتنمية قدراته واإمكاناته كي
ي�شارك بفعالية يف دعم تفاعالت النه�شة
ال�شاملة يف بالدنا �Œشيدًا ملبداأ االعتماد على
النف�س وحتقي ًقا لالكتفاء الذاتي ،وو�شو ًال
اإىل جمتمع الرفاهية.
حلظات غامرة بال�شعادة ع�شناها لعودة
�شمو ويل العهد وبرفقته �شاحب ال�شمو امللكي
االأمري �شلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة
الريا�س ليوا�شال م�شوارهما يف توطيد دعائم
م�شرية بناء جمتمع املعرفة واالإنتاج ،ورفع
معدالت التنمية يف هذا الوطن املعطاء حتقي ًقا
لرفاهية املواطن ،وكي حتاف ßاململكة على
ريادتها ودورها املتعاظم حيال ق�شايا العامل
االإ�شالمي ون�شرته يف �شتى امليادين العلمية
والثقافية وال�شيا�شية واالقت�شادية.

دور رائد وطن kيا واإقليم kيا ودول kيا
ويف مكتبه باملبنى االإداري بال�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني قال االأ�شتاذ الدكتور
را�شد بن �شليمان الرا�شد وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا اإن م�شاعر الفرح وال�شعادة
بعودة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلطان اإىل اأر�س الوطن بعد فرتة اال�شت�شفاء التي
ق�شاها خارج الوطن امتدت بامتداد م�شاحة الوطن وجغرافيته ،وكل فئات املواطنني
عربت عن اأبل≠ ال�شكر واالمتنان هلل عز وجل الذي اأعاد �شلطان اخلري اإىل اأر�س الوطن
َّ
�شليمًا معافى ليوا�شل دوره الرائد يف ال�شاحتني الوطنية واالجتماعية ،ويف املجال
االإقليمي والدويل ..فهو رجل دولة من الطراز االأول ،ظل يع�شد اأخاه خادم احلرمني
ال�شريفني يف اإدارة �شوؤون البالد ودعم م�شريته يف البناء والتنمية ،ويف حتقيق طموحات
املواطنني اإىل االأمن واال�شتقرار والرفاهية ،وينافح عن الوطن وترابه بالكلمة واحلكمة
والروؤية ال�شائبة ..ف�شموه الكر Ëـ حفظه اهلل ـ يت�شف بابعاد اإن�شانية عميقة متمث ًال
توجيهات املوىل عز وجل يف تكر Ëاالإن�شان) :ولقد كرمنا بني اآدم وحملناهم يف الرب
والبحر وف�شلناهم على كثري ‡ن خلقنا تف�شي ًال ،(..فهو يعي تطلعات وطموحات

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز يف جمال التنمية الب�شرية وبناء
االإن�شان عق ًال وروحً ا وبد ًنا من خالل التو�شع
يف البنية االأكادميية والتعليمية ،وتركيز
مقومات الدفاع عن الوطن ،اإىل جانب اخلطط
الرامية اإىل دعم تفاعالت النه�شة ال�شحية
واالجتماعية واالقت�شادية وغريها ،ولذلك
فقد ظل يدعم هذا االŒاه بقوة ،و ُيكر�س كل
جهده ووقته يف موقعه بجانب قيادتنا احلكيمة
لتحويل هذه الطموحات اإىل واقع حي يحقق رفاهية املواطن واأمن الوطن ...نحمد
اهلل عز وجل على �شالمة ويل العهد ،ون�شرع اإىل اهلل اأن يحفظه ويكالأه بعنايته ،ويدË
عليه نعمة ال�شحة والعافية.

Mب ناب™ من ال�لء وال�فاء
عرب العقيد مهند�س خالد حممد باكلكا
َّ
املدير التنفيذي للت�شغيل بال�شوؤون
ال�شحية باحلر�س الوطني بالقطاع
الغربي عن �شعادته وفرحته بعودة
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلطان
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان

واملفت�س العام �شاملًا
معافى من العار�س
ال�شحي ،وقال اإن
اململكة العربية
ال�شعودية عا�شت
م�شاء اجلمعة لدى
و�شول �شموه ليلة
تاريخية لن ُتن�شى،

فهذا احلب وهذه
امل�شاعر ال�شادقة
لويل العهد من اأبناء
هذا الوطن نابعان
من الوالء والوفاء
للقيادة الر�شيدة،
فقد امتلك �شلطان
اخلري حب اجلميع

وتقديرهم; الأنه �شاحب االأيادي البي�شاء
وال�شجايا احلميدة وال�شهامة ،ولقد
عا�س اجلميع يف هذه البالد يرفعون اأكف
ال�شراعة هلل ع َّز وجل يدعون لو uيل العهد
خالل فرتة عالجه ..واليوم نحمد املوىل
على عودتك يا �شاحب ال�شمو امللكي،
وق َّرت العيون بهذه العودة...
ونهن Åالقيادة الر�شيدة على �شالمتك

مبادرات داعمة للقطا´ ال�شحي
الدكتور حممد اخلازم ،العميد امل�شارك لكلية العلوم
الطبية التطبيقية حمد اهلل على �شالمة �شمو االأمري �شلطان
وعودته اإىل البالد بعد اأن منَّ اهلل عليه بالعافية ،ومل ين�س
االإ�شادة كذلك بوفاء �شمو االأمري �شلمان بن عبد العزيز
التي Œلت معانيها الراقية يف مرافقته الأخيه �شمو االأمري
�شلطان طوال فرتة عالجه ونقاهته خارج اململكة .واأ�شار
اإىل اأن عودتهما ليكونا عوناً و�شند ًا الأخيهما قائد هذه البالد
خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو نائبه الثا Êـ حفظهم اهلل
جميعً ا ـ اأ�شعدت املواطنني واالأ�شدقاء من كافة الدول.
واأ�شار الدكتور اخلازم اإىل مبادرات �شمو االمري �شلطان
االإن�شانية يف املجال ال�شحي فقال اإن �شمو االأمري �شلطان
لي�س غريباً عليه دعم القطاع ال�شحي بكافة م�شتوياته
ولعل اأبرز مبادراته اخلريية ال�شحية االإن�شانية نراها
قائمة يف االآتي:
مدينة �شلطان بن عبدالعزيز للخدمات االإن�شانية وما تقدمة
من ‰وذج متقدم يف خدمات الرعاية ال�شحية التاأهيلية.
لقد رفع �شموه �شعار ًا جمي ًال للعمل االإن�شا Êالذي تتبناه
موؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود اخلريية ،اأال وهو
«م�شاعدة النا�س لي�شاعدوا اأنف�شهم» وهو لي�س جمرد �شعار
بل طريقة عمل بارزة يف م�شاريع واأعمال املوؤ�ش�شة ،فمدينة
اخلدمات االإن�شانية ،لي�شت جمرد دار اإيواء للمر�شى ولي�شت
موؤ�ش�شة تبح åعن ارتبا• املر�شى بها طيلة الوقت ،بل
هي موؤ�ش�شة ت�شع الهدف الرئي�شي لعالج اأو تاأهيل املري�س

لديها ،عودته اإىل ‡ار�شة ن�شاطاته اليومية يف بيئته التي
تخ�شه� ،شواء كانت املنزل اأو العمل ،اأو املجتمع ب�شفة عامة،
لذلك �شممت املدينة لهذا الغر�س بيئات داخلها ت�شتوحي
بيئة املري�س التي �شيعود اإليها بعد العالج.
دعم خدمات اأ�شحاب االإعاقات �شواء عرب املدينة االإن�شانية
اأو عرب دعم اجلمعيات واملوؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال
تف�شله بتكاليف اإن�شاء مرك mز لالأورام مبدينة امللك فهد الطبية
بتكلفة �شبعني مليون ريال.
تبني ودعم م�شتمر لقافلة االإخالء الطبي اجلوي التي ت�شهم
كل عام يف اإنقاذ مئات املر�شى من كافة اأرجاء اململكة عرب
نقلهم اإىل املراكز املتقدمة لتلقي الرعاية ال�شحية املتقدمة
باأ�شرع واأي�شر وقت ‡كن .ونوه الدكتور اخلازم اإىل اأن مل�شات
�شلطان االإن�شانية ال�شحية امتدت اإىل دول اجلوار واأقربها،
ومنها اإر�شال فريق طبي متخ�ش�س يف اأمرا�س القلب الإجراء
ع�شرات العمليات ومئات الفحو�شات بدولة اليمن اجلارة
ال�شقيقة .فتلك املبادرة مل�شتُ اأ�شداءها االإن�شانية لي�س
فقط من خالل املتابعة االإعالمية ،بل من خالل اأحد الزمالء
اليمنيني يعمل ا�شتاذ ًا باإحدى اجلامعات االأمريكية حينما
قال اإننا نحاول منذ عدة اأ�شهر نقل اأحد االأطفال االقارب اإىل
الواليات املتحدة الإجراء فحو�شات متقدمة لقلبه العليل،
وو�شل الياأ�س مبلغه من اأ�شرته ب�شبب بع�س التعقيدات
املتعلقة بتاأ�شريات الدخول واحلجوزات بالواليات املتحدة،
فجاء الفريق الطبي ال�شعودي اإىل عقر داره لتجرى له

ق�شطرة ناجحة،
جعلته واأ�شرته
واأفراد قريته،
بل واأطفال اليمن
يرفعون اأكفهم
بالدعاء للحكومة
ال�شعودية بقيادة
خادم احلرمني
ال�شريفني ولداعم
املبادرات
االإن�شانية �شمو االأمري �شلطان بن عبدالعزيز .تلك املبادرات
ـ وغريها ‡ا مل يت�شن لنا طرحه ـ متتاز باتكائها على فعل
مو qؤ�ش�شي منظم واأثره م�شتمر ،فنيابة عن  :طالب الطب
املر�شى الذي ت�شملهم رعاية موؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز
االإن�شانية ،اأطفال ومر�شى اليمن الذين و�شلتهم الرعاية
ال�شحية احلانية عرب فريق مركز االأمري �شلطان للقلب،
املر�شى الذين كان لطائرة االإخالء الطبي الف�شل الكبري يف
اإنقاذهم وم�شاعدتهم على االنتقال اإىل مراكز الرعاية ال�شحية
املتقدمة ،مر�شى ال�شرطان الذين يدعم �شموه جمعيتهم و
اإن�شاء مركز متقدم لرعايتهم ،اأ�شحاب االإعاقات الذين Œد
جمعياتهم ويجدون الدعم من لدن االأمري�شلطان ...نيابة
عن اجلميع ن�شيد باأيادي �شمو االأمري �شلطان بن عبدالعزيز
االإن�شانية ال�شحية...

قال االأ�شتاذ الدكتور يو�شف العي�شى وكيل اجلامعة
لل�شوؤون التعليمية وعميد كلية الطب اإن �شاحب
ال�شمو امللكي االأمري �شلطان مل يبتعد عن وطنه،
ومل متنعه فرتة اال�شت�شفاء يف اخلارج من االرتبا•
بوطنه والبقاء يف قلبه ات�شا ًال ومتابعة واطالعً ا
و�شعو ًرا ،كان حا�ش ًرا يف كل �شوؤونه مل يفارقه
حلظة واحدة; بل ظل متابعً ا ومهتمًا مبجريات
ً
ومرتبطا بقيادته احلكيمة على
االأحداث يف بلده،
الدوام وكاأنه ي�شتعجل ال�شفاء ليوا�شل دوره �شندًا
وعو ًنا �شاد ًقا الأخيه خادم احلرمني ال�شريفني حفظهما اهلل.
وعودة ويل العهد لي�شت منا�شبة احتفائية; واإ‰ا هي ا�شتعادة للجهود والروؤى والعزائم
ال�شادقة احتادًا وتكام ًال مع جهود قيادتنا وطموحاتها خلري هذا الوطن ورفاهية مواطنه،
ومن اأجل �شيانة لثقافة االأمة ودعم ق�شاياها يف املحافل االإقليمية والدولية ،فهي عودة
طابت بها النفو�س وزكت بها االأرواح ،فتحركت قرائح ومواهب املبدعني فاأنتجت �شع ًرا
ون ً
رثا تعبريًا عن الفرح ب�شالمته وا�شتعادته لكامل �شحته ،وهذا الرتحاب الذي امتدت
ج�شد العالقة املتينة والعميقة بني القيادة وال�شعب،
مظلته لت�شمل كل اأبناء الوطن ُي u
احلب ال�شادق والوالء املطلق لوالة اأمرنا ،فاملواطن واملقيم واملتابع واملراقب
ولتوؤكد
َّ
يدركون جميعًا اأن عطاءات هذه القيادة تف�شح عن نف�شها وت�شكل �شواهد ح�شارية ماثلة
�شيدونها التاري ïبني دفتيه..
�شلطان رجل عطاء وب xر وخ mري دافق ،رج lل يت�شف بخ�شال و�شجايا رفيعة� ،شيمة امل�شلم
احلق الذي lيح uكم مباد Çالتنزيل احلكيم ،وي�شتهدي بتعاليمه ،ويقتدي بال�شنة النبوية
ال�شريفة يف عالقاته ومعامالته ويف ت�شريف اأعباء مهماته بجانب اأخيه ،ويتدفق خريه على
الكبري وال�شغري ،واملحتاج والفقري يف الداخل واخلارج ..ولهذا فقد ظلت اأكف املواطنني
ـ طوال فرتة مغادرته للوطن م�شت�شفيًا ـ مرفوعة ت�شرع اإىل املوىل عز وجل اأن يعيد االأمري
االإن�شان اإىل وطنه �شاملًا متمتعًا بوافر ال�شحة ،نقيًا من العلل واالأ�شقام ليتابع اأداء دوره
الوطني واالإقليمي دعمًا و�شندًا قويvا لقيادتنا العليا.

احلمد لله على Sشالمت∂ يا
Sشلطان اÒÿ
ومن كلية التمري�س باالأح�شاء حتدث اإلينا
االأ�شتاذ الدكتور عبد اللطيف بن عبد اهلل
معربًا عن �شعادته
الفرائ�شي عميد الكلية u
بعودة �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد فقال:
كم فرحت و�شعدت كما �شعدت وفرحت قلوب
املاليني من اأفراد ال�شعب ال�شعودي الويف
بعودة �شموكم الكر Ëاحلميدة  ،وكم نحمد
اهلل كثريا على اأن من على �شموكم بال�شحة
والعافية بعد الرحلة العالجية ..اإنها منا�شبة
نهن Åفيها اأنف�شنا جميعا وقيادتنا الغالية
بعودتكم احلميدة  ،،فالقلوب تكن لكم الكثري
والكثري من م�شاعر احلب والوفاء والتقدير...
كيف ال واأنتم حفظكم اهلل �شلطان اخلري والكرم
والعطاء واملواقف االإن�شانية وامل�شاريع
اخلريية داخل البالد وخارجها..

نحمد اهلل كثريا الذي اأنعم علينا بعودة
�شموكم �شاملا معافى ون�شاأله �شبحانه اأن
يحف� ßشموكم ذخرا لنا ويد Ëعليكم ال�شحة
والعافية واأن يحف ßلنا مليكنا الغايل و�شمو
النائب الثا Êواأن يد Ëعليهم جميعا ال�شحة
وال�شالمة.

قدوم خÒ

ومن جهته قال الدكتور هياف العمري :نائب
املدير االقليمي التنفيذي للت�شغيل مب�شت�شفى
امللك عبدالعزيز باالأح�شاء اإن خرب و�شول
�شموه اأثلج �شدورنا كمواطنني �شعوديني،
وكنا نتحرى قدومه بلهفة ،وال ن�شتطيع اأن
ن�شف �شعورنا بهذه املنا�شبة التي اأ�شعدت
جميع من ي�شكن هذه االأر�س الغالية مواط ًنا
كان اأو مقيمًا� ،شغريًا اأو كبريًا ..ون�شاأل اهلل
ان مين qعلى �شموه بال�شفاء العاجل خلدمة
الدكتور هياف العمري
الدين والوطن
وقال الدكتور ابراهيم اجلمعان نائب املدير االإقليمي التنفيذي للت�شغيل مب�شت�شفى االإمام
عبدالرحمن ال في�شل بالدمام اإنه ي�شعر ب�شعاده غامرة مبنا�شبة عودة ويل العهد الأر�س الوطن
�شاملًا معافى ،متمنيًا اأن يد Ëاهلل على �شموه ال�شحة والعافية م�شريًا اإىل اأن اململكة بحاجة
جلهود �شلطان اخلري ..ونتمنى اأن يكون قدومه قدوم خري على بالد احلرمني و�شعبها.
ومن جهته قال الدكتور اأحمد ال�شعيبي نائب املدير االقليمي التنفيذي لل�شوؤون
الطبية مب�شت�شفى االإمام عبدالرحمن ال في�شل بالدمام اإنه كان يتنظر بفار Æال�شرب قدوم
ويل العهد الأر�س الوطن انتظار االبن الأبيه احلنون الذي غاب عنه لفرتة من الزمن ،اأما
وقد عاد االآن بكامل �شحته فقد علت الفرحة وجوهنا وغمرت قلوبنا التي كانت معه دائمًا
يف رحلة عالجه ،وكنا ندعو له كل وقت باأن مينَّ اهلل عليه بال�شفاء العاجل ..فاحلمد هلل على
�شالمة �شلطان اخلري.
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مبا�شرة Sشلطان القل�ب مل�ش�ؤولياته ت�طيد لدعائم البناء ال�طني

ع�دة يزه� بها امل�اطن
عرب االأ�شتاذ عبد اهلل
بن علي العماري مدير
عام الت�شغيل بال�شوؤون
ال�شحية باحلر�س
الوطني عن �شعادته
بعودة �شاحب ال�شمو
امللكي ويل العهد اإىل
اأر�س الوطن قائ ًال:
بلغت م�شاعر الفرح
لدى ال�شعب ال�شعودي
اأعلى درجاتها حلظة اأن وطئت قدما �شاحب
ال�شمو امللكي االأمري �شلطان بن عبد العزيز
اأر�س الوطن �شليمًا معافى بحمد اهلل من
ذلك العار�س ال�شحي الذي جعله يغيب عن
البالد طلبًا لال�شت�شفاء ،فقد كان املواطنون
ينتظرون هذه اللحظة بلهفة و�شوق كبري..
لهفة حب ووفاء ووالء لقيادتنا احلكيمة
املتفاعلة مع �شعبها ،املرتبطة معه يف
عالقات وثيقة ومتينة حمكمة الغزل..
فالوطن م pل lك للجميع ،واملحافظة على اأمنه
ونه�شته م�شوؤولية جماعية تتكامل فيها فكر

القيادة وحنكة االإدارة
ور�شانة التخطيط
ودقته مع جهد املواطن
وحر�شه وغريته
وتفانيه مبا يلبي
طموحاته يف جمتمعه
هذا الذي يتمتع باالأمن
واال�شتقرار ،وترتكز
فيه مقومات العدل،
ويعمه الرخاء وت�شوده
الرفاهية ،جمتمع ال يتوانى يف دعم وتفعيل
اأطر التعاون والتعا�شد مع اإخوته حميطه
العربي واالإ�شالمي..
نحمد اهلل كثريًا اأن عاد اإلينا �شلطان
احلب واخلري لي�شد من ع�شد اأخيه خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز حفظهما اهلل ،وليكون عو ًنا حقيقيvا
له يف ت�شريف اأعباء الدولة كما هو �شاأنه
دائمًا واأبدًا ...ندعو اهلل اأن يحف ßل�شموه
�شحته وعافيته من اأجلنا ومن اأجل
وطننا الغايل.

حل¶ات تµتب Ãاء الòهب
قال الدكتور من�شور اجلندي املدير التنفيذي
للخدمات الطبية بال�شوؤون ال�شحية باحلر�س
الوطني بالقطاع الغربي مبنا�شبة عودة
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلطان بن
عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�س
العام اإن الكلمات تقف عاجزة عن التعبري
بهذه املنا�شبة العزيزة ،فعودة �شمو ويل
العهد بعد اأن منَّ اهلل عليه بال�شفاء يزهو
بها الوطن حبًا ووفاءً ،فنحن نلم�س مقدار

االإ‚ازات التي يقدمها االإن�شان �شلطان
اخلري ،فهو يحتل مكانة كبرية يف نفو�س
املواطنني ،واأ�شار اإىل اأن عودة �شموه
تعترب من اللحظات ال�شعيدة التي تكتب
مباء الذهب على �شفحات التاري ïيف هذا
الوطن ..فاحلدي åعن قامة بحجم �شمو
االأمري �شلطان لهو احلدي åعن جمموعة
من الرجال ،وال ي�شعني هنا اإال اأن اأدعو
املوىل عز وجل باأن يحف� ßشموه الكرË
ويد Ëعليه نعمة ال�شحة والعافية.

فرMتان :العيد وقدوم Sشم�ه

قال االأ�شتاذ قا�شم العنزي مدير اإدارة العالقات
العامة واالإعالم باحلر�س الوطني بال�شوؤون
ال�شحية بالقطاع ال�شرقي اإن عودة االأمري �شلطان
الأر�س الوطن يف االأيام التي تلت عيد االأ�شحى
املبارك جعلت لدينا فرحتني ،فرحة العيد وقدوم
�شموه من رحله العالج وهو معافى ،وقد غمرتنا
الفرحة بعودة ويل العهد اىل ار�س الوطن و�شلطان
اخلري فهواأب للجميع ال�شغري والكبري ..ونحمد
اهلل على �شالمته
العميد حممد بن �شامان
اأما االأ�شتاذ الدكتور طارق خا�شقجي نائب املدير
االإقليمي التنفيذي لل�شوؤون الطبية مب�شت�شفى امللك عبدالعزيز باالأح�شاء فقال اإن �شعوره
بهذه املنا�شبة ال ميكن و�شفه بكلمات ب�شيطة ،فالل�شان عاجز عن ذكر اإ�شراقات ويل العهد
وعن التعبري عن فرحتنا بقدومه ..ن�شاأل اهلل اأن يحف� ßشموه يف �شفره واإقامته ،وان يبقى
دومًا بني اأبنائه املواطنني وهو يف اأ” ال�شحة والعافية.
ومن جهته قال العميد حممد بن �شامان قائد الطب الع�شكري امليدا Êبالقطاع ال�شرقي اإن
عودة ويل العهد معافى بحمد اهلل اأثلجت �شدورنا كمواطنني واإاننا ـ مواطنني ومقيمني ـ
نحتفي مبقدمه بعد اأن اأكرمه اهلل جل وعال بال�شفاء ...نتمنى ل�شموه دوام ال�شحة والعافية،
واأن يلب�شه اهلل لبا�س ال�شحة كي يكمل م�شرية العطاء يف خدمة الدين والوطن.

اأه kال بµاف πالأيتام وم†شمد اجلراì
اأعربت الدكتورة تقوى عمر عميدة كلية التمري�س بجدة عن �شعادتها بعودة �شاحب
ال�شمو امللكي ويل العهد ،وقالت ال اأملك يف هذه املنا�شبة العزيزة على قلب كل مواطن
والتي ا�شتقنا لها وكنا ننتظرها بفار Æال�شرب ،اإال اأن اأقول اأه ًال ومرحبًا بك يارجل
املواقف ،يا �شلطان اخلري يف وطنك وبني اأبناء �شعبك ،وهني ًئا لنا بعودتك �شاملًا
معافى ،هين ًئا لنا بعودة �شلطان احلب الذي اأحب اخلري فحبب اهلل اخلري اإليه،
�شاحب االأيادي البي�شاء كافل االأيتام وم�شمد جراح املواطنني ..فاأنت يف قلوبنا
قبل اأن تكون ويل عهدنا ،فال يكفيك ما يف الكتب واملراجع من مدلوالت ومعان ،فاأنت
الفار�س الذي Œمعت فيه كل معا Êاخلري ،كيف ال وهو االأمري االإن�شان الذي اأوقف
جهده ووقته خلدمة االإن�شانية .وتهنئتنا احلارة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني بعودة
�شاعده االأمين ول�شمو النائب الثا Êولالأ�شرة املالكة ولل�شعب ال�شعودي.

مرMبا UشاMب
الأيادي البي†شاء

اأعرب الدكتور اأحمد العرفج املدير االإقليمي
التنفيذي لل�شوؤون ال�شحية باحلر�س الوطني
بالقطاع ال�شرقي عن فرحته بعودة �شاحب
ال�شمو االمري �شلطان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع والطريان واملفت�س العام حفظه اهلل
اإىل اأر�س الوطن وهو يف كامل ال�شحة .وقال
نحمد اهلل كثري على �شالمة االمري �شلطان
�شاحب االيادي البي�شاء ونتمنى ل�شموه من
اهلل تعاىل اأن يلب�شه لبا�س ال�شحة والعافية،
وميد يف عمره مكم ًال م�شريته يف العطاء
ع�شدًا وميي ًنا خلادم احلرمني ال�شريفني
اأطال اهلل يف عمره.

ع�دة Sشلطان
اÒÿ

اإن فرحتنا بعودة �شمو ويل العهد يحفظه
اهلل الأر�س الوطن بعد رحلته العالجية
والتي تكللت بالنجاح ال يعدلها فرحة،
ولن ‚د ما نعرب به عن هذه امل�شاعر،
فقد �شمل عطاء االأمري وكرمه املواطن
واملقيم ،فله منا كل الدعاء جزاء ما
قدمت يداه من اأعمال خريية ،ويكفي
اأن اإ�شم �شموه اأ�شبح مقرونا عند
املواطنني بفعل اخلري ودعمه ،فكم
من يتيم �شار له اأبا وكم من اأرملة
�شد اأزرها ووا�شاها يف م�شابها ،وكم
من رقبة اأعتقت وفك اأ�شرها من املوت
والكثري الكثري من االأعمال التي ال يت�شع
لذكرها هذا املجال.
اإن اأبناء هذا ال�شعب من كافة فئاته
يعرفون ما ل�شموه من دور يف تنمية
الوطن وحماية مكت�شباته عرب تطوير
Œهيزات وامكانيات املوؤ�ش�شات الوطنية،
وال ينكر اأحد ما ليده ال�شخية من خدمات
جزيلة Œاه الوطن واملواطن من خالل
املوؤ�ش�شات االن�شانية التي حتمل ا�شمه
ودعمه الدائم مل�شاريع اخلري التي
خدمت املحتاجني فهو ي�شكن قلب كل
مواطن واجلميع يحبه ،كيف ال وهو
�شلطان اخلري و�شند خادم احلرمني
ال�شريفني االأمني.
اإن ال�شكر هلل تعاىل على كرمه باأن من
علينا بروؤيته �شليما معافى بني اأهله
واخوانه واأبنائه ،والتهنة خلادم
احلرمني وكل مواطن بعودته �شائلني
املوىل عز وجل اأن يبارك يف عمره وميده
بال�شحة والعافية.
اأخريا :االأمري �شلطان كان وال زال
دائما يف قلوبنا واملواطنون جميعا من
اأبنائه وبناته واإخوانه و�شعبه يف هذا
البلد م�شتب�شرون بعودته وال ‰لك اإال
الدعاء له �شائلني اهلل اأن يجزيه عنا
خري اجلزاء.

د .ابراهيم العلوان

فرMة وطن �شاملة

انت�شرت اأفراح الوطن يف جميع اأنحاء اململكة بعودة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلطان بن عبد
العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�س العام ،وقد كان الوطن
وكل ربوعه على موعد مل�شافحة االأمري الغايل على نفو�شنا حي åاأ�شرقت �شم�س الوفاء واملحبة
على جميع اأرجاء البالد مبقدم اأمري املحبة وال�شالم والعطاء من رحلته العالجية والتي تكللت
بالنجاح ،وقد من اهلل على �شموه بال�شحة والعافية حي� åشافحت قلوب املواطنون قلبه فرحا
بعودته امليمونة .كانت عودته ب�شرى غالية تلقاها ال�شعب ال�شعودي باأكمله  ..كيف ال وهو �شلطان
اخلري ،فمواقف �شموه االن�شانية يف �شتى املجاالت معروفة وهو الذي اأحب النا�س فاأحبوه ،وكان
اأباً حانياً ا�شتاق لعودته كل مواطن ومقيم .اإن ما ن�شاهده من اأفراح هو فرحة وطن �شاملة وتعبري
�شادق من اأبناء الوطن رجا ًال ون�شاءً ،ليدل على اللحمة والرتابط بني ال�شعب ووالة االأمر.
وبهذه املنا�شبة ال�شعيدة نرفع التها Êاإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود حفظه اهلل بعودة رمز من
رموز هذا الوطن املعطاء �شاملا معافى.
حممد بن زيد العريج  -املدير التنفيذي لل�شوؤون املالية

ال�طن ..نØرة رج πواMد

اأعرب الدكتور ماجد التويجري عميد كلية
ال�شحة العامة واملعلوماتية ال�شحية عن
فرحته بعودة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري
هب
�شلطان بن عبد العزيز اآل �شعود وقال لقد َّ
الوطن مبختلف �شرائحه نفرة رجل واحد
ي�شتقبل ويل عهده االأمني �شاحب ال�شمو
امللكي االأمري �شلطان بن عبد العزيز ،وكان
على راأ�س م�شتقبليه اأخوه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
معان ودالالت
‡ا اأعطى منا�شبة العودة m
عظيمة ،واأك�شبها ُح َّلة من البهاء واالإجالل ..عانقه عناق االأñ
الأخيه ،فهو �شنده وع�شده يف اإدارة الدولة وت�شريف اأعبائها
وحت tمل م�شوؤولياتها اجل�شام ..غاب �شموه عن جغرافية الوطن
لال�شت�شفاء; ولكن الوطن ـ قيادة و�شعبًا وا ً
أر�شا ـ ظل حا�ش ًرا
يف �شويداء قلبه ،مل ي�شغله العار�س ال�شحي عن االإح�شا�س
املتوا�شل ب�شجون �شعبه ،ومتابعة اأدق �شوؤونه ،كان ـ حفظه

اهلل ـ ي�شتعجل الدقائق وال�شاعات ليبقى
بجانب اأخويه خادم احلرمني ال�شريفني
و�شمو النائب الثا Êملوا�شلة تر�شي ïركائز
البناء وتوطيد دعائم النه�شة وحماية تراب
الوطن من العوار�س واملكدَّرات.
نحمد اهلل على �شالمة �شموه ،وعودته ليتابع
جهوده يف تنفيذ خطط الدولة العامة،
وا�شتثمار اإمكاناتها رفعة ثقافية وح�شارية
لها ..فمن املعلوم اأن �شموه الكرُ Ëيحفز ويدعم
بجهده وفكره وروؤاه ال�شائبة كل خطط
وبرامج الدولة; ال �شيما يف جمال التعليم وال�شحة والوعي
االجتماعي ،الإدراكه العميق باأن هذه املجاالت ت�شتهدف املواطن
باعتباره اأف�شل ا�شتثمار ثقايف وح�شاري ..فهني ًئا لل�شعب بعودة
ويل عهده ،وهني ًئا لالأمة االإ�شالمية ب�شالمة و�شفاء رمز من رموزها
الداعمة لق�شاياها يف املحافل الدولية ..وحمدًا هلل على �شالمتك
يا رجل الرب واالإح�شان ،فاأنت يف القلوب دومًا.
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ف†ش kال  ...ل ت¨†شب من قراءة هòه املقالة
عاطفي يعرف قيمة نف�شه
اإن املرء الذكي
w
ويقدرها حق قدرها ،ي�شبط م�شاعره
وعواطفه ،ويعرف كيف يوجه الكالم ،ماذا
يقول? وماذا يفعل? وكيف يح�شن التعامل
مع االآخرين ويفهمهم ويقدر عواطفهم
وم�شاحلهم ...اإل ?ïيف حني اأن االإن�شان
غري النا�شج عاطفيًا ي�شتجيب لل�شغو•
والنقد واالإهانة ب�شرعة ،وال يتحكم
يف ردود فعله وينفجر غا�ش ًباً وي�شيء
الت�شرف; كل هذا يحدث ب�شبب قلقه
ل�شعوره بالتهديد وال�شغط عليه والتاأثري
يف �شالمته ،فهو يتبع طريق املواجهة
وال�شجار ورمبا ال�شرب حلل م�شكلته،
وبعد اأن يهداأ يندم وي�شاأل نف�شه" :ملاذا
ت�شرفت بهذه الطريقة ال�شيئة?" .وهذا
املعنى يت�شح يف احلدي åالنبوي الكر:Ë
"لي�س ال�شديد بال�شرعة; واإ‰ا ال�شديد
الذي ميلك نف�شه عند الغ�شب".
اإن الفرد الذي يغ�شب �شريعًا دون مربر،
ويفقد اأع�شابه ب�شهولة الأتفه االأ�شباب،
�شغرية كانت اأم كبرية; فاإنه يجعل ـ
بت�شرفه هذا ـ حياة االآخرين من حوله
�شعبة ،ومثال ذلك اأن يقيم الزوج الدنيا
وال يقعدها الأن زوجته تاأخرت يف اإح�شار
الطعام ب�شع دقائق ،كذلك املراأة التي
حتيل بيتها اإىل جحيم; الأن زوجها ن�شي

حاجة اأو�شته بها ،واملدير الذي يحيل
املوؤ�ش�شة اإىل قلق دائم ب�شبب غ�شبه
املزعج ..وغريها .ويف حياتنا الكثري ‡ا
ميكن ح�شره يف خانة ما يثري االآخرين
Œاهنا ،ومن ذلك حتولنا ال�شديد واملفاجÅ
من املحبة اإىل الكراهية ،واملبالغة يف
تقييم قدراتنا الذاتية ،وتقز Ëقدرات
االآخرين بو�شفهم خ�شوماً لنا ،اأ�شف اإىل
ذلك تقاع�شنا عن الرغبة يف البح åعن
املعلومات التي تف�شي بنا اإىل الت�شرف
ال�شليم املعرب عن اإرادتنا احلقيقية;
على اأن يتما�شى مع اأهدافنا وم�شاحلنا
ومبادئنا .بالغ�شب ت�شرد االأ�شر ،ويحطم
املوظف اأهدافه ،وتف�شد املفاو�شات،
وحتدث الكوارث ..اإذ يعك�س هذا كله
خل ًال يف ال�شخ�شية وعدم الن�شج مهما
كان ذكاء ال�شخ�س ال�شادر عنه رد الفعل

وعلمه و�شهادته ومن�شبه و�شنه.
اإننا بحاجة اإىل �شبط الغ�شب وال�شيطرة
عليه ومنعه من اأن يتحول اإىل �شلوك
خارجي ،ويتحقق ذلك باالإميان باهلل،
ثم بقوة االإرادة والتحكم بردود فعلنا
باحلكمة والهدوء و�شبط االأع�شاب
وتغيري ال�شلوك يف مواجهة امل�شكالت
اليومية ،وتغيري مواقفنا وردود اأفعالنا،
باحثني عن طرق اأخرى Œنبنا �شورة
الغ�شب واالنفعاالت الناŒة عنه ،فعلى
�شبيل املثال :ومع اأول حدث يثري فيك
الغ�شب والهياج �شواء كان ذلك مربر ًا
اأو غري مربر  ...ا�شتعذ باهلل من ال�شيطان
الرجيم مرار ًا فوفقا للحدي åال�شريف
 :اإ Êالأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما
يجد من غ�شب لو قال" :اأعوذ باهلل من
ال�شيطان الرجيم" �شدق ر�شول اهلل �شلى

اهلل عليه و�شلم ،وال�شمت وعدم التمادي
يف الكالم" :اإذا غ�شب اأحدكم فلي�شكت"،
واأن يجل�س اإذا كان واق ًفا; فاإن مل يذهب
عنه الغ�شب فلي�شجع ،والو�شوء" :اإذا
غ�شب اأحدكم فليتو�شاأ فاإ‰ا الغ�شب
من النار" ،وخف�س ال�شوت والتفكري
بطريقة اأكرث هدوء ًا من املعتاد ..وحاول
اال�شرتخاء قبل اإطالق العنان للجوارح
والل�شان ،والعد يف النف�س من واحد اإىل
ثالثني قبل اأن ينطق بحرف ،والتنف�س
العميق ،والتعبري عن الغ�شب بالكتابة،
واأن تبط Åيف كل �شيء :كالمك ،حركتك،
تفكريك ...اإن ا�شتمرارك يف تطبيق هذه
الن�شائح واالإر�شادات ‡ا يحقق لك
ال�شيطرة على م�شاعرك وعواطفك التي
Œعل منك اإن�شانا اأكرث ر�شد ًا .اإن �شعادتنا
باأن نكون قدوة لالآخرين يف كظم الغي،ß
وال�شرب والت�شامي على النف�س وبلوÆ
اأح�شن االأخالق ،فهو امتحان ومتحي�س
وكفارة وهكذا نتعلم من غ�شبنا ونفهمه.
والنتيجة الطبيعية املتوقعة عندما
نقوم بذلك ـ واإن مل نق�شدها ـ اأن نتلقى
من االآخرين احلب مبقدار ما مينحوننا
اإياه .اأرجو اأال تغ�شب اإن قاطعك اأحد يف
قراءة هذا املقال  ...فقط ابت�شم.

م�æش Qƒالدhخي

قØزات مت�شارعة

ال ميكن اأن نقف على هذا ال�شرح الطبي الكبري دون اأن نخ َّر هلل �شبحانه وتعاىل �شاجدين
�شكر ًا وحمد ًا على اأن وهبنا هذه النعمة العظيمة ،فال�شوؤون ال�شحية للحر�س الوطني
ـ منذ بدايتها ـ كانت تتنباأ مب�شتقبل طبي وطني �شيلفت اأنظار العامل اإليه ،وهاهي
االآن ـ على مرور عقود مت�شلة ـ حتظى باهتمام كبري من لدن موالي خادم احلرمني
ال�شريفني ،ورمبا ي�شاأل �شائل :ما ال�شر من وراء التطور املتوا�شل واملتتابع الذي
ينعم به هذا القطاع الوطني? وبتمعن ب�شيط ي�شتطيع اأن ي�شت�شف االإجابة من الرعاية
واملتابعة االأبوية لهذا الرجل االإن�شان بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى.
حني ن�شرح باأننا متفائلون دائماً ،وننتظر كل ما هو مبدع وجديد ،فاإننا ال ُنغرق
يف االأحالم; بل نتحدث من خالل واقع ملمو�س بات ي�شغل اأذهان العامل ،فال�شوؤون
ال�شحية باحلر�س الوطني ت�شري وفق خطوات مدرو�شة ودقيقة جد ًا جعلت من
منظومة العمل فيها بيئة �شحية ومنتجة ،من خالل توزيع االأدوار ،وا�شتثمار
الفر�س ،وتنمية املوارد الب�شرية العاملة يف هذا القطاع بتنظيم الندوات واملوؤمترات
واملحا�شرات وور�س العمل املختلفة اإىل جانب الدورات التدريبية املكثفة واملتوا�شلة
التي حتاول اأن ترفع من امل�شتوى الوظيفي لدى املوظفني.
يحق لنا حني نذكر هذا ال�شرح الطبي الرائد ،والكبري بالعاملني فيه وامل�شاهمني يف
تطوره ورفعته ،اأن نقف وقفة عرفان وتقدير لليد االأبوية احلانية التي كانت وال
تزال املداد االأغلى واالأرحب الذي يفي�س علينا بامل�شاريع اجلبارة من لدن موالي
خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل ورعاه ،وهذه املدينة اجلامعية يف االأح�شاء
تقف �شيئاً ف�شيئاً على قدم العزة واالفتخار لتعلن مرحلة جديدة يف هذه املحافظة

الغالية ،والتي نتوقع اأن تكون تكملة
حقيقية للم�شروع الطبي الرائد الذي
بداأته جامعة امللك �شعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�شحية.
تناول االإعالم املحلي واخلليجي والعربي
وحتى العاملي بعناية فائقة ،القفزات
املت�شارعة لل�شوؤون ال�شحية يف احلر�س
الوطني ،حتى اأ�شبح القار Çاملحلي
ب�شورة خا�شة حري�س على متابعة هذه
التغطيات االإعالمية ،ال لكونها تخ�س
من�شاأة وطنية يفخر مبنجزاتها ،بل تعدى
ذلك لت�شل اإىل مرحلة االعتزاز وال�شمو بهذه املن�شاأة الغالية.
نحن موؤمنون باأن امل�شتقبل ينتظرنا بنجاحات عدة ،وهذا لي�س حلم بقدر ما هو
واقع تفر�شه الروؤى والتطلعات والدرا�شات والنتائج التي مل توجدها ال�شدفة; بل
العمل الطموح لتحقيق اأهداف هذه املن�شاأة الطبية الوطنية ،و�شنعود بعد �شنوات
قليلة لنكتب عنها مف�شلني هذه املنجزات لنثبت اأننا نعي�س الواقع ونحول االأحالم
اإىل عمل جاد.

قا�شم العنزي
مدير العالقات العامة واالإعالم ـ القطاع ال�شرقي

ا�```````ÿف

ما �شبب عجز بع�شنا عن حتقيق كثري من اأهدافه وطموحاته? هل يف تغلبنا على اخلوف وتقييده ما يحفزنا ومينحنا دفعة اإىل
االأمام من اأجل رفع معدالت اإ‚ازاتنا? ال �شك يف اأن ج nلنا ميتلك كثري من االأدوات الالزمة لتحقيق هدف اأو اإنهاء اأم mر ما; بل رمبا
تهياأت له ـ بف�شل اهلل ـ مهارات واأدوات خارقة تخ uوله اإىل اإ‚از ما ي�شبو اإليه ب�شرعة فائقة ونتيجة فعالة .لكن ال�شوؤال املطروح
هو :ما الذي يحول بيننا وبني ما تقدم? االإجابة بب�شاطة :اإنه اخلوف!! ولكن اخلوف من ماذا? واأي نوع من اخلوف هو?
ن�شتطيع القول اإننا نخاف املجهول ،و‡ا يخفى علينا من اأمور غيبية لي�س يف مقدور العقل اإدراك كُنهها كاملوت وما بعد
املوت.
وللخوف اأنواع كثرية ،كاخلوف من الظالم والوحدة واالأماكن املوح�شة واملرتفعة وغريها ،ومنها اخلوف االجتماعي و�شعف
القدرة على مواجهة النا�س ،وهو خوف ينعك�س يف انعدام اجلراأة على مواجهة االخرين ومن اأعرا�شه ـ كما هو معروف ـ
االرتباك واحمرار الوجه اإىل ت�شبب العرق والتخاذل اإىل درجة تقرتب من البكاء واالنهيار !!...وهذا النوع من اخلوف اإذا ما
زاد عن حدuه ،ومتكَّن من �شاحبه; ف�شجعله اأ�شري مكانه م�شلول احلركة ال يقوى على التقدم اإىل االأمام خطوة; بل قد يرتاجع
اإىل الوراء.
وال �شك اأن بيننا من يغمرهم اخلوف والرعب من املوت وما بعده على �شبيل املثال ،وقد ت�شيطر عليه الفكرة فتنعك�س على �شحته البدنية والنف�شية ،ف ُي�شاب بالهزال
وال�شعف وتتل َّب�شه الهموم والغموم ،وميتد االأمر اإىل الو�شو�شة حلال ما بعد املوت ..ومثل هذه الو�شاو�س رمبا تدفع باملرء اإىل الوقوع يف حبائل الياأ�س ،وتظهر اآثاره
ال�شالبة على حياته التي تتحول اإىل جحيم ..بينما كان من االأحرى اأن يحيل خوفه اإىل ب�شرى ويقني بح�شن الظن يف خالقه ،بد ًال من خماوف ُت�شعف االإميان وŒلب االأ�شى
واحلزن ،وكلما زاد اإميان املرء كان دافعًا له وحمف ًزا على العمل احل�شن وواقيًا له من الياأ�س املفر•.
ولنق�س على ما اأوردنا من; مثال اخلوف من املغامرة عند حماولة التقدم نحو االأمام كافتتاح م�شروع Œاري مثال اأو اإكمال درا�شة اأو  ...اإل.ï
فالعاقل ال يكون خ�شيم نف�شه ،فال اإفرا• يف �شعيه وال تفريط ،ولنعلم اأ َّال خوف مع التوكل والعزم ،واأن بقاءنا مكبلني واأ�شرى للخوف والو�شاو�س; �شيوقعنا يف املهالك
من حي åال ن�شعر .قال ال�شاعر :وما اخلوف اإال من مري�س الهواج�س و جهل تف�شى يف كثري الو�شاو�س

هزاع العنزي  -ع�شو اجلمعية العلمية ال�شعودية

اإطالل````ة من ج````دة
فيVƒشا äاحل.. è
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احلج موؤمتر عاملي ،يرتك احلاج دنياه خمب ًتا اإىل ربه عز وجل ،يجتمع احلجيج
يف عرفات ،يفدون اإليها فوجا nبعد فوج من كل بقاع الدنيا على ج�شد واحد ولبا�س
واحد ،وعلى ل�شان واحد” :لبيك اللهم لبيك“ ميتثلون اأمر ربهم جل وعال):واأذن
يف النا�س باحلج ياأتوك رجا nال وعلى كل �شامر ياأتني من كل فج عميق (جاءوا
�شعثا nغرب nا ،م�شاعرهم ـ قبل قلوبهم ـ معلقة بالطاعة يرجون رحمته اهلل بعد اأن
فارقوا االأهل واالأحباب ،وهجروا امللذات ولغو احلدي ،åيرفعون اأكفهم يف
انك�شار وخ�شوع رجاء املغفرة والثواب ،يا اهلل ..ما اأروع هذا احل�شد العجيب
بجبل الرحمة ،وقوف املتلهف اإىل اإ�شالح ذاته ،ي�شعر احلاج حلظتها اأنه يف موقف
م�شهود لتعظيم هذه البقعة الطاهرة� .شعور غامر بالغبطة والفرح ،يرفع كفيه
اإىل ال�شماء طامعًا مت�شرعً ا� ،شائ ًال متذل ًال اإىل ربه عز وجل اأن يغ�شله من اأدرانه
ويطهره من ركام هفواته وجماع اآثامه لريجع اإىل اأهله كما ولدته اأمه.
ويف البيت العتيق يطوف وي�شعى ،ويهفو اإىل لثم احلجر االأ�شود ،وب�شره اىل
حي åوقف امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم عند باب الكعبة عندما فتح مكة وكان
روؤو ًفا رحيمًا ،وعندما قال كلمات �شجلها التاري ïباأحرف من نور” :ال ترثيب
عليكم اليوم اذهبوا فاأنتم الطلقاء“ ،جاءت كلماته تطمئن اأعداء االأم�س رحمة
بهم ،كيف ال وهو الرحمة املهداة اإىل الب�شر جميعهم) :ولو كنت فظا nغلي ßالقلب
ال نف�شوا من حولك( ،ويف حجة الوداع كانت الوحدة االإ�شالمية واألقى �شلى اهلل
عليه و�شلم خطبته املاأثورة يف وادي عرفات عندما وجد القبة التي �شربت له
بنمره ،فنزل بها حتى اإذا زاغت ال�شم�س اأمر ناقته الق�شواء فرحلت له ،فاأتى بطن
الوادي وخطب النا�س” :اإن دماءكم واأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا ،اأال كل �شيء من اأمر اجلاهلية حتت قدمي مو�شوع،
ودماء اجلاهلية مو�شوعة ...........وقد تركت فيكم ما اإن مت�شكتم به لن ت�شلوا
بعده اإن اعت�شمتم به; كتاب اهلل ،واأنتم ت�شاألون عني ،فما اأنتم قائلون?“ قالوا
ن�شهد اأنك قد بلغت واأديت ون�شحت .فقال باإ�شبعه يرفعها اإىل ال�شماء وينك�شها
اإىل النا�س” :اللهم ا�شهد ..اللهم ا�شهد“ ثالث مرات.
بعد �شهرين من هذه الكلمات امل�شيئة توفى احلبيب �شلى اهلل عليه و�شلم ،واأكمل
ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم ر�شالتهم يف تبلي≠ الدين ،بذلوا االأرواح واملهج حتى
انت�شر االإ�شالم يف كل بقاع الدنيا..
واأخريًا فاإن الهدف احلقيقي من �شعرية احلج ال يتوقف عند اأداء الن�شك; بل
ميتد بقية العمر ،يتمثله احلاج يف كل تعامالته وت�شرفاته وعالقاته التي يعيد
بناءها على ال�شدق واالإخال�س والطهر والنقاء ،متجنبًا الرف åوالف�شوق وما
اإىل ذلك.

*مدير ال©bÓا äال©امة
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ل nت rنه�ض Mتى ل oت rنه�ض
ازدادت وترية (ال َّنه�س) يف جمال�س
االأن�س وال�شمر و(ال�شلل) يف جمتمعات
الب�شر ،فكثري ما ي�شتغل بع�س النا�س
بعيوب االآخرين ويتغافلون عن
عيوبهم ،يتتبعون االإخفاقات ويتلذذون
باإح�شاء ال�شلبيات  ،وال ينظرون يف
مراآة دواخلهم لتعك�س لهم ما خفي
عليهم من مثالب وعيوب ..رمبا كانت
هذه املراآة ُمعتمة اأو م َّت�شخة ،اأو على
عني الناظر اإليها غب�س اأو غ�شاوة
حتجب الروؤية ال�شائبة.
ومبا اأن خطاب الفال�شفة وعلماء
النف�س لالإن�شان دائ ًما هو« :اعرف
نف�شك»  ،فعلى املرء اأن يعرف نف�شه
قبل اأن يتعرف على غريه ،فاإن فعل;
َّ Œلت لديه عيوبه; وبالتايل قد مينعه
احلياء من (م�ش≠) �شري املحيطني به،
وبالتايل �شيغ�س الطرف عن اأخطائهم
وعيوبهم وي�شغل نف�شه مبحا�شنهم،
وعندئذ �شيمنحهم الفر�شة لي rذكُروا
حما�شنه ..وقوة املرء تكمن دائ ًما يف
ذكر العيب اأمام �شاحبه ُبغية االإ�شالح
ودرءًا للغيبة ،ومن كانت يف قلبه ذ َّر lة
حب اأو و xد ل�شاحبه لن يجد حرجً ا
من x
اأو حياء يف تب�شريه به ليتداركه،

وهذا هو لب ال�شدق واملنا�شحة،
وقد قيل« :رحم اهلل رج ًال اأهدى اإ َّيل
عيوبي» ،غري اأن اإهداء العيوب يف
هذا الزمان اأ�شحى �شلعة نادرة،
ندرة االأمان واالإخال�س ،فلرمبا كان
ُ
احلمق �شالحً ا ي�شهره من ي�شتبني
عيبه من اآخر ،فيخرج عن �شمته ويفرد
ذراعية وي�شد ع�شالته ليلكم النا�شح
حتى ال يجروؤ على ف�شح �شفاته ،ولذا
قد يتحف ßكثري م َّنا يف اإ�شداء الن�شح
خمافة ك�شر االأ�شنان.
يقول ابن املقفع« :من اأ�شد عيوب
االإن�شان خفاء عليه ،عيوب نف�شه،
ومن خفي عليه عيبه; خفيت عليه
حما�شن غريه ،ومن خفي عليه عيب
نف�شه وحما�شن غريه; فلن يقلع عن
عيبه الذي ال يعرفه ،ولن ينال حما�شن
غريه التي ال يب�شرها اأبدًا».
ولــذا عــلى الــذي يقــدح يف ذمـــم
االآخـــرين ويغتــابهـــم ،ويـتـل َّمß
ريـــق م�شـ≠ �شـــ pp nريهم; اأن يتــذكqـــnر
دائمـًا اأن له عــــورات وللنـــا�س اأ rل ُ�شــــن
قد تكـــون اأ�شـــ tد قـــوة وحـــدَّة مـــن
ل�شانه.
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ما يéب اأن تعرفه ك πامراأة عن Sشرطان الãدي

اخلاليا ال�شرطانية غري طبيعية تنمو
وتت�شاعف لتخرج عن ال�شيطرة ،وعندما
تتكاثر ت�شكل كتلة اأو ورماً يف اجل�شم..
ولكن ما هو �شرطان الثدي? عندما تتحول
بع�س اخلاليا يف اأن�شجة الثدي اإىل خاليا
�شرطانية ت�شاب املراأة باملر�س .والكت�شافه
مبك ًرا يجب عليها فح�س ثديها بنف�شها
�شهريًا بعد �شن الع�شرين ،وبالتايل ت�شبح
طبيعة ثديها ماألوفة لديها ،وت�شهل عليها
مالحظة اأي تغري قد يطراأ عليه يف احلجم
اأو امللم�س ،كذلك يجب عليها بعد �شن
االأربعني فح�س الثدي عند طبيبها اخلا�س
�شنويًا ،واإجراء فح�س باالأ�شعة كذلك ،اأو
وفقاً لن�شيحة الطبيب .اأما التي �شبق اأن
اأ�شيبت اأمها اأو اأختها; فعليها ا�شت�شارة
الطبيب لتحديد برنامج خا�س لها للتاأكد
من عدم ا�شابتها باملر�س.
ما اأهمية االإكت�شاف املبكر للمر�س? يزيد
االإكت�شاف املبكر من احتمال اخل�شوع
لعالج مب�شط ،واحتمال ال�شفاء الكامل
باإذن اهلل تعاىل .اإن اخلطر االأكرب يف املر�س
يكمن يف انت�شار الورم اإىل اأع�شاء اأخرى
فحينها ي�شعب عالجه .ولكن غالباً ما
ينت�شر يف املراحل املتقدمة ومن هنا تكمن
اأهمية االإكت�شاف املبكر.
والفح�س باالأ�شعة اأو «املاموغرام» هو
لت�شوير الثدي ،للح�شول على �شورة
دقيقة ومف�شلة لداخله ،وتنقل اأخ�شائية
االأ�شعة ال�شور اإىل غرفة خم�ش�شة حيå
ت�ش uور كل ثدي على حدة بعد و�شعه على
املاموغرام وال�شغط عليه .وبالن�شبة
الأهمية �شورة االأ�شعة للثدي; فاإن
املراحل االأوىل من املر�س تخلو غالباً من
االأعرا�س ،ومن هنا تكمن اأهميتها; الأنها
تك�شف التغريات ال�شغرية التي ال ميكن
ك�شفها ب�شرياً اأو باحل�س اليدوي ‡ا يفيد
يف العالج املبكر.
واأعرا�س �شرطان الثدي كثرية منها :تك qون
كتلة اأو �شماكة يف الثدي ميكن حت�ش�شها

باليد ،وغالباً ما تكون غري موؤملة ،اختالف يف
حجم اأو�شكل اأحد الثديني مقارنة مع االآخر،
زيادة �شماكة ب�شرة الثدي اأوŒعدها ،وقد
ت�شبه ق�شرة الربتقالة ،افراز من احللمة
غري احلليب قد ميتزج بالدم ،انقالب
احللمة اإىل الداخل بحي åال ميكن �شحبها
اإىل اخلارج ،تق�شر حلمة الثدي.
وŒب ا�شت�شارة الطبيب مبجرد مالحظة
اأي عر�س ،الأنه يف حالة وجود املر�س ،فاإن
العالج املبكر �شروري جد ًا ،واكت�شاف
كتلة قي الثدي ال يعني حتمية االإ�شابة
بال�شرطان ،لكنه يتطلب اجراء فحو�شات
�شريعة لتحديد طبيعتها .واإذا اكت�شفت;
ياأخذ الطبيب عينة اأو خزعة من املنطقة
امل�شابة ليفح�شها اأخ�شائي املخترب ،ثم
يكتب تقري ًرا عنها ،و�شيبني الفح�س ما
اإذا كانت الكتلة �شرطانية اأم ال ،وعند
ثبوت ال�شرطان �شيتحدَّد نوعه ودرجة
خطورته.
وال بد من التنبيه اإىل اأن وجود الورم ال
يعني اإ�شابته باملر�س; فهو قد يكون حميداً
اأو خبيثاً ،واحلميد غري �شرطا ،Êوبالتايل
ال ينت�شر يف اجل�شم وال ي�شكل خطورة.
اأما اخلبي åفهو �شرطا Êيتكاثر�شريعا ً،
وقد يد uمر اأن�شجة اجل�شم ال�شليمة .كما
ميكن لبع�س اخلاليا يف الورم اأن تنف�شل
وتنت�شر بعيد ًا اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�شم
وقد ت�شكل خطر ًا على احلياة.
وتتمثل احلماية من املر�س يف تقليل
املاأكوالت الغنية بالدهون ،الأن تناولها
ـ بجانب زيادة الوزن ـ من العوامل التي

قد تزيد خطراالإ�شابة باأمرا �س عدة منها
ال�شرطان ،ويف ‡ار�شة الريا�شة ،الأن
الن�شا• اجل�شدي له فوائد عدة ومنها
احلماية من االأمرا�س .وجمرد امل�شي
ملدة ن�شف �شاعة يومياً يفيد اجل�شم
كثريًا ،ومن عنا�شر الوقاية اإر�شاع
املولود اجلديد; فقد اأثبتت البحوث اأن
الر�شاعة الطبيعية لفرتة طويلة حتمي
االأم من �شرطان الثدي ،وذلك بجانب
احلر�س اأخذ معدل كاف من "يتامني (د)،
فقد اأو�شحت الدرا�شات اأنه قد يحمي من
نق�شا
االإ�شابة ،اإذ اأن �شيدات كرث يعانني ً
فيه دون علمهن ،وميكن احل�شول عليه يف
ال�شمك و�شفار البي�س وم�شتقات احلليب،
ال�ش qيما املعززة به .و"يتامني (د) يف هذه
املاأكوالت غري فعاqل عادة ،ويتح qول اإىل ف qعال
عند التع qر�س الأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة
وغري املبا�شرة.
ماهية طرق عالج �شرطان الثدي? يختلف
العالج املتبع باختالف نوع اخلاليا
ال�شرطانية املوجودة ،والذي تقرره
نتيجة فح�س اخلزعة و مرحلة املر�س،
وت�شمل هذه الطرق:
اجلراحة :ي�شتاأ�شل اجلراح ال�شرطان ،وقد
ي�شتاأ�شل الكتلة فقط ،اأو ي�شطر الإ�شتئ�شال
الثدي بكامله .وحتى يف حالة ا�شتئ�شاله;
ميكن للمراأة ا�شتعادة املظهر الطبيعي
للثدي باإجراء عملية Œميلية.
العالج باالأ�شعة :بعد ا�شئ�شال الورم
جراحياً ،قد حتتاج املري�شة للعالج
باالأ�شعة الذي يبداأ بعد عدة اأ�شابيع

من اجلراحة .وي�شتخدم غالباً بعدها
للق�شاء على اأي خلية �شرطانية قد تبقى
بعد العملية .وذلك لتفادي ‰و ال�شرطان
من جديد .واأحياناً قد ي�شتخدم العالج
باالأ�شعة قبل اجلراحة لتقلي�س حجم
الورم ت�شهي ًال للعملية.
العالج الكيميائي والعالج الهرمو :Êقد يلجاأ
االأطباء لهذا العالج لتقلي�س حجم الورم
قبل اجلراحة اأو للتاأكد من خلو اجل�شم
من ال�شرطان ،و ُيعطى عن طريق الوريد،
ويهدف اإىل قتل اخلاليا ال�شرطانية .قد تعاÊ
املري�شة بعد العالج الكيمائي ا ً
أعرا�شا
جانبية موؤقتة كاالإرهاق والغثيان وت�شاقط
ال�شعر .اأما العالج الهرمو Êفللق�شاء على
مفعول هرمون اال�شرتوجني الذي يفرزه
اجل�شم والذي ي�شاعد على ‰و ال�شرطان.
و االأعرا�س اجلانبية املرافقة له ت�شبه
اأعرا�س انقطاع الطم åاأو احلي�س .اإن
االكت�شاف املبكر والعالج املبكر للمر�س
يح�شنان من فر�س ال�شفاء باإذن اهلل .يتم
االكت�شاف املبكرعن طريق اإجراء فح�س
الثدي و�شورة اأ�شعة للثدي (املاموغرام)
بطريقة منتظمة.
ما يلزم املراأة ال�شعودية معرفته عن
املر�س? ت�شري الدرا�شات اإىل اأن هذا
املر�س يهاجم ال�شيدات ال�شعوديات يف �شن
مبكرة مقارنة بالبلدان الغربية ،ومعدل
�شن االإ�شابة به هو � 47شنة مقارنة بـ
� 54شنة يف اأوروبا واأمريكا  .كما تظهر
الدرا�شات اأنه من االأمرا�س ال�شائعة بني
ال�شيدات يف اململكة ‡ا ي�شتدعي اهتمامًا
متزيد ًا به بالتوعية ال�شحية ،وخ�شو�شاً
اأهمية الك�شف املبكر .ويف اخلتام ،ن�شرياإىل
اأن الدرا�شات الغربية اأثبتت اأن االإميان
وال�شالة من العوامل امل�شاعدة على
ال�شفاء .اأما نحن امل�شلمني فندرك اأهمية
الدعاء; يقول املوىل عز وجل} :وقال ربكم
ادعو Êا�شتجب لكم|

د.هناء فاخوري -كلية التمري�س

مر�ض ال�شµري ..الت�عية هي الأSشاSض
مع توايل التقارير التي ت�شري اإىل اأن معدل ازدياد مر�س
ال�شكري يف الدول العربية يتجه نحو االرتفاع ،تبقى
التوعية هى حجر االأ�شا�س يف وقف انت�شار هذا املر�س،
لذلك يحتفل العامل يوم  14نوفمرب من كل عام باليوم العاملي
ملر�س ال�شكري ،ويوافق هذا التاري ïذكرى ميالد العامل
(فردريك بانتنج) مكت�شف االإن�شولني .وي�شيب ال�شكري
اأكرث من  220مليون ن�شمة يف جميع اأنحاء العامل ،ومن
املرجح اأن يزداد ذلك العدد بن�شبة تفوق ال�شعف بحلول
q
عام  2030اإذا مل ُتتخذ اأ qية اإجراءات للحيلولة دون
ذلك ،كما اأن عدد الوفيات الناŒة عنه تبل≠  3^8مليون
�شخ�س .ومر�س ال�شكري هو عبارة عن ارتفاع يف ن�شبة
ال�شكر بالدم ،وهي حالة مزمنة تنتج عن نق�س جزئي اأو
كلي يف هرمون االأن�شولني وهو عبارة عن هرمون تفرزه
غدة البنكريا�س ليقوم مب�شاعدة ال�شكر يف الدم للدخول
اإىل خاليا اجل�شم ،حي åيتحول اإىل طاقة ت�شاعد اجل�شم
على احلركة .فعندما يقل االأن�شولني يف اجل�شم فاإن ال�شكر
يزيد يف الدم ،وال ي�شتطيع اجل�شم اال�شتفادة منه ،ولذلك

نراه يظهر يف البول .وترتكز اأ�شبابه يف :الوزن الزائد ،قلة
الن�شا• اجل�شدي ،ارتفاع �شغط الدم والكولي�شرتول،
وجود اإ�شابة باملر�س يف االأ�شرة (الوراثة) ،ال�شن 40
عاماً اأو اأكرث ..بينما يت�شمن االختبار للك�شف عن مر�س
ال�شكري :التبول كثري ًا ليالً ونهار ًا ،جوع اأو عط�س �شديد،.
تعب ج�شدي �شديد وم�شتمر ،الروؤية الب�شرية ت�شبح غري
وا�شحة� ،شعف يف اللثة ،.عدم التئام اجلروح� ،شعف
عام م�شحوب باآالم يف املعدة و�شعور بالق Åلل�شيدات
احلوامل االإ�شابة ب�شكر احلمل� ،شعف جن�شي ..ولو
اأح�شى املرء اثنني اأو اأكرث من هذه االأعرا�س فتلزمه
زيارة الطبيب.

وهناك ار�شادات عامه يقدمها االخت�شا�شيون ملر�شى
ال�شكر منها :املحافظه على الوزن املثايلŒ ،نب
تناول ال�شكريات الب�شيطه مثل احللويات والكيك
والع�شائر املحاله بال�شكر ،تناول االأغذيه الغنيه
باالألياف مثل اخل�شروات والفواكه الطازجه واخلبز
االأ�شمر ،االبتعاد عن االأغذيه الغنيه بالدهون امل�شبعه
والكولي�شرتو وتناول اأقل كميه من اللحوم واجل Íوالزبده
وال�شوكوالته واالأغذيه املقليه وتقليل ملح الطعام.
 االعتناء باالأ�شنان وتنظيفها مرتني يومياً على االأقل،التوقف عن التدخني‡ ،ار�شة الريا�شة ،تناول العالج
فى املوعد املحدد ،زيارة طبيب االأ�شنان والعيون مره
كل عامŒ ،نب ارتفاع �شغط الدم وحماولة ال�شيطره،
العنايه بالقدمني ..فامل�شاب بال�شكر يكون معر�شا
لالإ�شابه بق�شور باالأع�شاب الطرفيه وكذلك نق�س فى
الدوره الدمويه ‡ا يجعل القدمني عر�شة لالإ�شابه
باجلروح وااللتهابات.

مــروة رزق  -بوا�شطة منال املرهون

فيتامني )ب(
الفيتامني هو اال�شم العلمي ملا كان يعرف �شاب ًقا بـ ( )utb1وهو اال�شم املتداول حاليًا
الأحد اأفراد عائلة ( )B complexوهو من املركبات القابلة للذوبان يف املاء ،ومن اأوائل
املركبات التي ُ�ش uنفت على اأنها من الفيتامينات ،وفيتامني (ب) مهم جدvا الأداء العديد
من العمليات احليوية يف اجل�شم ومنها اجلهاز الع�شبي واأداء الع�شالت وعمليات
االإنزميات املختلفة واإنتاج حم�س الهيدروكلوريك (حم�س الكلور  )Hclاملعروف
باأهميته يف عملية اله�شم ،ويوجد هذا الفيتامني يف معظم االأغذية الطبيعية ،وب�شورة
اأ�شا�شية يف احلليب والبي�س وق�شر االأرز وق�شر القمح والعد�س واحلم�س والعنب
واخلو ñواخلبز الكامل ..غري اأنه ال يوجد يف اخلبز االأبي�س; لذا ين�شح االأطباء ـ وهي
ن�شيحة مهمة ـ بالتقليل منه الأنه ال يحوي العديد من املواد االأ�شا�شية والفيتامينات،

كما اأنه يت�شبب يف �شوء اأداء اجلهاز اله�شمي وذلك على عك�س اخلبز العادي.
و ُتقدَّر احلاجة اليومية له بن�شبة خم�شة جرامات ،وتزداد هذه الن�شبة ب�شورة
كبرية اأثناء احلمل والر�شاعة واالأن�شطة الع�شلية ،ومن اأ�شباب نق�س فيتامني
(ب :)1الغذاء غري املتوازن ،تعاطي الكحول ،االإ�شابة باالإ�شهال املزمن ،احلمل
امل�شحوب بقيء ..و ُي�شبب هذا النق�س ً
مر�شا ُيعرف بالربي بري من اأهم اأعرا�شه:
فقدان ال�شهية و�شعف يف الب�شر واالأرق والتهاب االأع�شاب و�شعوبة التنف�س
وم�شاكل يف اجلهاز اله�شمي .و ُيفيد هذا الفيتامني يف ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي
وال�شكري ( )DMوالف�شل الكلوي والتليف الكبدي.

�شعيد فهيد القري�شي ـ ال�شنة التح�شريية االأوىل  -عن جملة العلوم

9

{خƒاWر اأكادÁيةz

جامع```ة بال ور¥
دª .د بن Sش©د امل©ªر…

تواجه عملية االنتقال من الطرق التقليدية اإىل الطرق
االإبداعية احلديثة يف العادة عدة عقبات; فعلى مدى �شنوات طويلة ا�شتحكم
ً
را�شخا ال ميكن
التعامل بالورق يف املعامالت الديوانية واملكتبية واأ�شبح روتي ًنا
احلياد عنه ،اأما اأالن فقد انتقل الورق اإىل الهام�س ،واأ�شحت عملية اال�شتغناء
عنه يف املجالني االكادميي والبحثي واقعًا ال ميكن Œاهله ،فنحن نعاي�س االآن
خطوات منتظمة ومت�شارعة لتحويل املناهج االأكادميية اإىل اإلكرتونية حمملة
على ال�شبكة العنكبوتية اأو على بع�س الو�شائط احلديثة ،ويبدو ذلك وا�شحً ا يف
اال�شتخدام املتزايد للتوا�شل االإلكرتو Êوما يحظى به من قبول ملحو® يف اأو�شا•
املتعاملني .ونتمنى اأن يع َّم اال�شتخدام االإلكرتو Êالعمليات االإدارية كافة .وال
�شك اأن اجلهود املبذولة االآن ال تزال حمدودة ومل تتطور اإىل ا�شرتاتيجية يتبناها
اجلميع مدعومة بنظم اإدارة حديثة تتطوع لتوافق متطلبات اجلامعة .فت�شوير
التعاميم وامل�شاريع والتعيينات والرتقيات والن�شر مع ت�شنيفها وتوزيعها
وŒليدها ت�شتهلك كميات كبرية من الورق واأ�شطوانات احلرب ،وتهدر وق ًتا ثمي ًنا
للعاملني يف اإعدادها ،ف�ش ًال عن تاأخر و�شولها اإىل املعنني عرب الربيد التقليدي،
اإ�شافة اإىل اإجراءات ا�شتقبالها وفرزها وحفظها والرد عليها .فتلك تكلفة مالية
عالية جدvا; خا�شة اإذا اأ�شفنا لها قيمة املهدر من االأوقات .ويف املقابل ال ميكننا
اإغفال �شرعة اإ‚از العمليات االإدارية واالأكادميية عند مكننتها األيا وانعكا�شها
على مدى ر�شى اأ�شحاب امل�شلحة من طالب واأع�شاء هيئة تدري�س والعاملني
كافة .ولالأ�شف ال توجد لدينا اإح�شائيات دقيقة عن كمية الورق امل�شتخدم وحجم
التكلفة امل�شاحبة لكل ورقة!! لكن اإحدى جامعاتنا ال�شعودية قدَّرت اأن كمية
االأوراق امل�شتخدمة ملجل�شها العلمي تبل≠ ع�شرين األف ورقة اأ�شبوعيvا .ولذا فاإن
عملية االنتقال اإىل اآليات العمل دون ورق تتطلب جهدًا موؤ�ش�شيvا وقرا ًرا ا�شرتاتيجيvا
حل�شر كل العمليات االأكادميية واالإدارية وتوفري االإمكانات الب�شرية واالإدارية
التى ُحتيل تلك العمليات اإىل تعامالت اآليه بحتة .وبالطبع فاإن عملية التغيري لن
تكون �شهلة ا ً
أي�شا على م�شتوى م�شتهلك تلك اخلدمات; خا�شة اإذا كان تقليديvا ال
يوؤمن اإال بالتعامل الورقى وي�شت�شعب التعامل مع التقنية .عليه تلزمنا تهيئة
وتعزيز مهارات التعامل االإلكرتو Êوتوفري النهايات الطرفية التى ُمت uكن اجلميع
من الو�شول اإىل تلك االنظمة ،كما اأن اإتاحة الو�شول اإليها خارج جدران اجلامعة;
ترفع قدرة التوا�شل بني كافة اأ�شحاب امل�شلحة .وقد ب َّينت Œربة العديد من
حت�شن عامل الر�شى لدى امل�شتهلكني ب�شكل كبري عند مكننة العمليات
القطاعات t
بنظم �شهلة التطبيق ..ونتطلع مع اقرتاب ت�ش tلم م�شاريع املدن اجلامعية اجلديدة
وما حتويه من تقنيات ذكية ،اإىل اإطالق �شعار« :جامعة بال ورق».

اSشت�شارات طبية
نق πالدم `` تع�ي†ض البالRما املØق�دة
 .ماهي احلاجة التي تدعو اإىل نقل الدم?
وما هي االآثار اجلانبية وما اأعرا�شها
املبكرة?
 Œيب على هذه االأ�شئلة خدمات نقلالدم مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني :نقل الدم متليه
احلاجة لتعوي�س خاليا الدم اأو البالزما
املفقودة نتيجة اإ�شابة ما اأو عملية
جراحة اأو عدم قدرة اجل�شم على
اإنتاج هذه املكونات ب�شبب مر�س
معني ،واملتربعون بالدم هم
اأ�شخا�س اأ�شحاء ُفح�شوا
وتبني اأنهم ال
بحر�س
َّ
يحملون اأيًا من عالمات
املر�س ،ويفح�س دم
املتربع طب ًقا للمقايي�س
العاملية للتاأكد من خلوه من
اأمرا�س معدية ولتوافقه مع ال�شخ�س
املحتاج للدم ..ولكن يف حاالت نادرة قد
يحاول جهاز املناعة يف اجل�شم حتطيم
خاليا الدم الواردة من املتربع ،ويف
حاالت اأكرث ندرة قد يحمل جم املتربع
جرثومًا بكميات �شئيلة يتعذر اكت�شافها
بوا�شطة اأنظمة االختبار املتوفرة ،لذا
ُين�شح باالنتباه لالأعرا�س التي قد تظهر
خالل االأ�شهر ال�شتة التالية لنقل الدم
‡ا يتطلب مزيدًا من تقييم الطبيب.

ويف حالة ردة فعل جهاز املناعة Œاه
خاليا الدم املنقولة فقد يعا Êاملري�س
خالل االأ�شبوعني التاليني لنقل الدم اإليه
من ارتفاع درجة احلرارة واحمرار
البول اأو يكون م�شحوبًا بدم بجانب
ا�شفرار يف اجللد اأو العينني (يرقان).
ويف حاالت نادرة قد ينتقل االلتهاب
الكبدي بوا�شطة دم املتربعن وقد
تظهر اأعرا�شه يف غ�شون االأ�شهر
ال�شتة التي تعقب نقل الدم ،لذا
يلزم االنتباه اإىل :اأعرا�س
�شبيهة باحلمى واالأنفلونزا،
فقدان ال�شهية والوزن،
ا�شفرار العينني اأو اجللد
(الريقان) ،لون البول
قا” ،الرباز عد Ëاللون،
�شعور باآالم يف اجلزء العلوي
االأمين من البطن ..ولكن قد الينتبه
املري�س حلدوث هذا االلتهاب ورمبا
ال تظهر اأعرا�شه بو�شوح ،واإن مل يكن
حم�ش ًنا �شده (االختبار املخربي) فيلزمه
اإجراءه من خالل زيارات متابعة يف العيادة
خالل االأ�شهر ال�شتة االأوىل ..ويف كثري من
احلاالت ي�شتطيع اجل�شم التخل�س من
االلتهاب الكبدي دون تاأثريات جانبية،
غري اأن من املهم متابعة كل حالة لتوفر
العالج لبع�س اأنواع هذا االلتهاب.
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�ش�`éن

املعنى املعéمي قب πق�اعد الل¨ة
ي©oد tتراUش∞ الµلªا äيف ا÷ªلة
م¡ªا لت ¿ƒµا÷ªلة Sشليªة من
ا k
أمرا v
الæاMية الدللية bبل Vhش©¡ا hف≥
ƒbاعد الل¨ة; لأ¿ تراUش∞ الµلªاä
لي ¿ƒµعبãاh ,لµÁن ` باأ… Mا∫ من
الأƒMا∫ ` اأ¿ ت ¿ƒµا÷ªلة Sشليªة
ƒëfيا د ¿hاأ¿ يæg ¿ƒµا∑ اQتبا•
v
دل‹ بني مفردات¡ا ,اأيا كا√òg âf
ا÷ªلة hيف اأ… ل¨ة من الل¨اh ,äلقد
Áا بقƒل¡: º
ف£ن ل¡òا علªاfDhا bد k
”عل≈ املp©oر Üاأ¿ ي©ر ±م© ≈æما oي©رب¬
مفردkا اأ hمرك kبا“ ƒbhل¡” :ºالEعراÜ
فر´ امل© “≈æاأ… فر´ امل© ≈æالدل‹
ال …òي†ش ºبالدLQة الأ ¤hامل©≈æ
امل©ªéي املفرد… hامل© ≈æال�شياbي
ب�شقي¬ الل¨h …ƒاحلا‹ .
hلقد Wب≥ علªاfDhا  √ògال¶æرية يف
كتب¡ ,ºيقS ∫ƒشيبƒي¬ يف باS Üشªا√:
)با ÜالSشتقامة من الÓµم hالMEالة(:
"ف ` ¬æªاأ… الÓµم ` م�شتقي�M ºشن,
hا∫h ,م�شتقي ºكh ,Üòم�شتقيº
bبيh ,íما  ƒgا∫ ك .Üòفاأما
امل�شتقي ºاحل�شن; فقƒل∂ :اأتيت∂ اأم�,¢
ShشاBتي∂ Zداh .اأما املëا∫; فاأ¿ تæق†¢
اأ ∫hكÓم∂ باBخر√ فتق :∫ƒاأتيت∂
ZداSh ,شاBتي∂ اأم� ."¢فال�شب Öال…ò
©Lل Sشيبƒي¬ ي�ش∞ ªLلتي "اأتيت∂
Zدا ShشاBتي∂ اأم� "¢بالMEالة ƒg
عدم تاBل∞ الµلªا äم©v ªéيا ,فµÁÓن
اأ¿ ي�شتقي ºامل© ≈æامل©ªéي لل¶ر±
الدا∫ عل≈ الSشتقبا∫ )Zدا( م™
الدللة امل©ªéية للف©ل )اأتيت∂(
ال …òيد∫ عل≈ الõمن املاVشيh ,كòل∂

احلا∫ بال�æشبة للªéلة )SشاBتي∂
اأم�¶fh .(¢را لأªgية امل© ≈æامل©ªéي
يف تLƒي¬ اEعرا ÜالقراM ¿Bر¢U
م©رب √ƒعل≈ بيا¿ م©ا Êمفردات¬,
في ≈µëاأ¿ v ƒëfيا من كباW Qلبة
ا÷So ‹hõشÄل عن اEعرا) ÜكÓلة(
يف ƒbل¬ ت©اh):¤ا ¿Eكا¿ l
LQل oي o
çQƒ
k
كÓلة( فقا∫ :اأخ ÊhÈما الÓµلة?
فقالƒا ل¬ :الKQƒة اPEا  ⁄يµن مº¡æ
اأ Üفªا عh ,Óل ابن فªا Sشفل ,فقا∫:
ف¡ي ا“ ¿PEييLh .õا Aيف كت ÖاEعراÜ
القرا ¿Bاأ¿ كلªة )اأ (iƒMيف ƒbل¬
ت©اh ) :¤ال …òاأخر êاملرع≈ ف©éل¬
ãZا Aاأ (iƒMت©ر Üعل≈ �Mش Öامل©≈æ
املراد ,فòكرhا اأ¡fا ت©رM Üال من
املرع≈ ا ¿Eكا¿ م©æاgا )الأخ†شر(,
hت©رU Üشفة لل¨ãا Aا ¿Eكا¿ م©æاgا
)الأSشƒد(.
hمن الأمãلة ما اأQhد√ ابن �gشام يف
ƒbل¬Sh" :شاألæي اأبM ƒيا¿:عÓم oع∞£
"بëقلqد" من gR ∫ƒbري:
تق``ي w
w
fق``ي ل``o ºيq`ãµر æZيªة l
بµ¡æة b …Pرب≈ hل بëقلqد p
فقلM :âت≈ اأعر ±ما "احلقلد",
ف¶æرfا فاPEا S :ƒgشي Aاÿل≥ ,فقل:â
 ƒgم© ±ƒ£عل≈ Tشي Aمت ;ºgƒا PEامل©≈æ
لي�æZ ÌµÃ ¢يªة ,فاSشت©¶P ºل∂".
îfhت ºب ¢�æم¡ ºلأMد اأعÓم الل¨ة
ال©ربية يق ∫ƒفي¬h" :ب©د اأ¿ كæا ل
�fش∂ يف اأ¿ ل Mا∫ للف¶ة م™ UشاMبت¡ا
ت©ت ÈاPEا اأ âfعõل âدللت¡ا Lاk fباh ,اأ…
nم�شا Æلل�ش∂ يف اأ¿ الألفا® ل ت�شت≥ë
من Mيg åي األفا® اأ¿ oت º¶æعل≈ ¬Lh

دh ,¬Lh ¿hل ƒفرVشæا اأ¿ تîæل™ من
 √ògالألفا® التي gي ل¨ا äدللت¡oا
ملا كا¿ Tشي Aم¡æا اأ ≥Mبالتقد Ëمن
Tشيh ,Aل يت�ش Qƒاأ¿ ي Öéفي¡ا ترتيÖ
h ,º¶fhلM ƒفU nâ q¶sشب vيا Tش£ر كتاÜ
ف�شر ل¬
ال©ني اأ hا÷¡ªر Iمن Zري اأ¿ oت u
TشيÄا م¡æاh ,اأخòت¬ باأ¿ ي†شب§ UشQƒ
الألفا® ghياأت¡ا hيDƒدي¡ا كªا يDƒد…
اأUشæا ±اأUشƒا äال£ي ;Qƒلراأيت¬ hل
ي£îر ل¬ ببا∫ اأ¿ من Tشاأ ¬fاأ¿ يDƒخر
k
لف¶ا hيقدم اBخر; بل لµا¿ Mال¬ Mا∫
من يرمي احل�ش≈ hي©د ا÷."Rƒ
ف¡òا ال ¢�æال©ªي≥ يف م©æاgا ,املبني
يف األفا ¬Xيريد اأ¿ ي†ش™ اأيديæا عل≈
bاعد Iم¡ªة مفادgا اأ¿ ت©لº¶f ºq
الÓµم )ƒbاعد الل¨ة( ل يت ºد ¿hاأ¿
ي�شبق¬ ف¡ ºلدللة مفردات¡ا ,فال�شبي
ال …òي¡éل ` عل≈ Sشبيل املãا∫ ` م©≈æ
)Uش S)h (Öënش ;(ºÄلن ي�شت£ي™
كلªتي n
Vhش©¡ªا يف ªLلة hف≥ ƒbاعد ال,ƒëæ
òghا ماع ÈعU ¬æشا ÖMال ¢�æبقƒل¬:
)hليت�شQƒاأ¿ ي Öéفي¡ا ترتي(º¶fh Ö
hلµي تت†ش íال�ش IQƒاأك ,Ìفل ƒاأoع£ي
اأMدfا الµلªا äالBتية ,ñƒK) :ƒëf
òM ,™£gم ,خ†شد( o
Whل Öم ¬æاأ¿
ي†ش©¡ا يف ªLل hف≥ ƒbاعد ال;ƒëæ
لرÃا اأTشµل âعلي¬ ,م™ اأ¡fا Qhد äيف
اأSشالي Öال©رh Üت©بريات¡ ;ºبل Qhدä
يف اأTشرف¡ا  ƒghكتا Üاˆ ,ف¡Qh ™£دä
يف ƒbل¬ ت©ا) :¤م¡©£ني مق©æي
ShDhQش¡ (ºاأ… م�شرعني h .خ†شد Qhدä
يف ƒbل¬ ت©ا) :¤يف Sشد† Qشƒد(
اأ… مقT ´ƒ£شƒك¬ ,ñƒKh ,يقا∫K :اخâ

bدم¬ ZhابòMh ,âمb ,ا∫ عªر `
فSÎشل
VQشي اˆ ع :¬æاPEا اأâfqP
q
فا pòMم.
hاPEا اأr âªb
hاPEا تاأملæا دللة كل مفرد‚ Iد
اأ¡fا تت ¿ƒµمن Sشªا äم©ªéية ي£ل≥
علي¡ا يف الد ¢SQاحلديb åيƒد التƒاQد
امل©ªéي ,فلM ƒللæا كلªة )ف¡ (ºفاæfEا
‚د اأ¡fا ت�شتªل عل≈ ب©† ¢ال�شªاä
امل©ªéية التي –¡ªµا يف عªلية
الÎكي Öال ,…ƒëæفت�شتªل عل≈M ) :ي,
ا�fEشا¿ ,عاbل ...اEلh (ïل¡òا µÁن عل≈
o
الرLل,
ògا التëليل اأ¿ fقn :∫ƒف¡ºp
hي ¿ƒµالÎكيS Öشلي ªkا) اSEشæادkا( hف≥
 √ògال�شªاh ,äعل≈ ال©“ ¢�µاما
احلéر;
فا ¬fEلææµÁا اأ¿ fق :∫ƒف¡º
o
hال�شب Öيف Pل∂  ƒgعدم Uشاحلية
اSEشæاد الف©ل ا ¤Eاحلéر ,ب�شب Öاأ¿
ال�شªا äامل©ªéية التي Pكرfاgا اfBفا
للف©ل )ف¡ (ºلتتƒاف≥ م™ ال�شªاä
امل©ªéية )للéëر( .
òghا احلدي åيقƒدfا ا ¤EاEعادI
ال¶æر يف Wريقة تدQي�ƒb) ¢اعد(
الل¨ة; فقبل اأ¿ fق ∫ƒلأبæاæFا ا√òg ¿E
الµلªة يف ا÷ªلة فاعلة اأ hمف©∫ƒ
ب¬ اأ hلأLل¬ اأM hا∫; ي Öéعليæا اأ¿
Vƒfش íال�شªا äالتي تت�ش ºب¡اh ,كòل∂
ال�شªا äامل©ªéية لبقية الµلªاä
الأخر iيف ا÷ªلةh ,ل¡òا كk ãريا ما يق™
اÿل§ عæد ال ÜÓ£يف ف¡ ºالXƒا∞F
الƒëæية ب�شب¡L Öل¡ ºل¡ √òال�شªا,ä
hلƒف�شرfاgا لراأيæا ºgيبدع ¿ƒيف
ف¡ƒb ºاعد الل¨ة hم�شتقات¡ا Uhشي¨¡ا
ال�شرفية ,فيفر  ¿ƒbqبني الف©ل امل†شا´Q
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hاملاVشي hالفاعل hال�شفة hاحلا∫
hالتªييh õاSش ºالفاعل hاملف©h ∫ƒما
ال£الÖ
اP ¤Eل∂ .فاPEا bلæا مb : Ók ãراأ
o
الµتاh Üبيæا اأ¿ الف©ل bراأM :د çيد∫
n
عل≈ ف©ل ب�شر… ي�شد Qمن ا�fEشا¿ عاbل
Mيh ,ل µÁن اأ¿ ي�شد Qمن الµتاÜ
q
لأ ¬fعل≈ ال©ªL ¢�µاد; فا ¬fEمباTشرI
يد ∑Qاأ¿ الفاعل يف  √ògا÷ªلة ƒg
ال£الh Öلي� ¢الµتا ,Üلأ ¬fمن خ∫Ó
ال�شªا äال�شابقة يد ∑Qاأ¿ ال…ò
يف©ل Pل∂ الف©ل  ƒgمن ي�شت ≥ëاأ¿
يUƒش∞ بتل∂ ال�شفاh ,äليµفي اأ¿
fق ∫ƒلأبæاæFا ا ¿Eالفاعل اSش ºمرف´ƒ
يòكر ب©د الف©لh ,ل µÁن الSشت¨æاA
ع ªsن يقƒم بالف©ل; ف¡òا ال�شرT ìشµلي
رياh ,لÓأSش∞ ما
ليîدم ال£ال Öكk ã
Rا∫ Pل∂ الت©ري∞ يد  ¢SQqيف مداSQشæا
Lhام©اتæا اòg ¤Eا اليƒم  ¢�bhعل≈
Pل∂ بقية اأبƒا Üال.ƒëæ

fيا ±ال©…õæ

�ش�```éن قل```م

fقل بت�شر±
القل ºاأƒfا´...
bhل ºاأSشري..
bhل ºاأLريl ..
bل ºاأمريl ..
l
..zQÈ
bلº
ægا∑ l
{ي¨رh zQاBخر {ي u
{يقرh zQاBخر u
{يëرh zQاBخر u
u
{يµر..zQ
{Áرh zQاBخر ما يفتاأ u
hاBخر يëاL ∫hاgد kا اأ¿ u
hالقل ºاملبل� ƒg ¢القل ºاملفل�..¢
æghال∂ bل‡ ºت™ hاBخر م©ت..º
كªا يLƒد bل ºم¨لh ÜƒاBخر ›ل..Üƒ
bhد Œد اأMرف kا ي©f ∂ªف©¡ا كªا zامل£رh zاأخر iتæاأ iع¡æا لتاأمن ا£ÿر,
hاأخر iاأم م�شاFب¡ا {الب£رz
ægال∂ bل ºيéل Öم©¬ كل بلh iƒاBخر S ƒgشلh iƒلأMرف¬ مòاW ¥ي Öكòªا¥
احلل!iƒ
كªا يLƒد bل ºم�شقƒلة ب¬ مƒاgب¬ bhل ºمل�شbƒة ب¬ مقالب¬..
bhل ºمتh Qƒ£اBخر مت..•Qƒ
l
æghا∑ bل ºيëا ∫hاأ¿ {ي�شتفh zõاBخر {يh z±õاBخر {يفh zõاBخر {يفz´õ
hاBخر {ي©..z±õ
ægا∑ bل ºمدh ¢�gاBخر h ¢�gاBخر Tش¡ي ..كªا اأ¿ ægا∑ bل ºاأMرف¬ كال�ش¡د
hاBخر Tشاgد hاBخر Tش¡يد..
متفéر hاBخر مت©éرh ±اBخر مéæرh ,±اBخر يتفرh .. êاBخر
bلº
ægا∑ l
u
ير..∞Œ
æghا∑ bلX ºاgر hاBخر bاgر hاBخر Sشاgر hاBخر ماgر hاBخر Wاgر,
hاBخرzع```z....
ægا∑ bلL ºديد hاBخر Tشديد hاBخر Uشل Öكاحلديد..
hاBخر ƒbل¬ Sشديد hاBخر عªر√ مديد hاBخر كتابات¬b ..يUh íشديد..
æghا∑ bل ºم£لh ÜƒاBخر مقلh ÜƒاBخر م�شلægh ,Üƒا∑ bلz´ƒæ‡{ º
hاBخرzم�شh z´ƒæاBخر {م�ش h z™qænاBخر مق!!™qæ
æghا∑ bل ºك` {ال�شي∞h zاBخر ك` {ال†شي∞h zاBخر اأMرف¬ كاألƒا¿ {ال£ي∞,z
hاBخر ي©éلæا fت�شا ∫Aمن اأين ل¬ اأ¿ ي�شبb íلk ªا
{ hكي∞?? z
ægا∑ bل ºكادh.. ìاBخر مادh ìاBخر bادh ìاBخر bراAت¬ hاEتبا´ ما ي¬£î
خ£اأ فاد..ì
Mر h QòMاBخر l pZر ..Qòb
كªا يLƒد bلl º
فالقلة الæاVشبة يف ا�fشيا´ hالأكÌية ال¨البة يف Vشيا´

م�æش Qƒالدhخي

اLتªاعا بµلية التªري†¢
Dخرا
k
†Mشر äمk ƒ
بéد Iملæا�bشة عد†b Iشايا اأ¡ªgا م�شµلة
bدQا äال£البا äالل¨ƒية ,ك©ا ≥Fاأمام
اSشتي©ا Üاملاد Iال©لªيةh ,اأ â©LQاملéت©ªاä
 QhòLامل�شµلة ا ¤Eال¶æام الت©ليªي bبل
ا÷ام©ي ,لææµا م†ش£ر ¿hملƒا¡Lة تركة
خلsف¡ا اBخرQh .¿hاأ iب©†شæا اأ¿ �bش ºالل¨ة
م •ƒæب¬ متاب©ة امل�شت iƒالل¨ …ƒلل£الباä
يف ªLي™ املƒاد ƒgh ,اأمر ل يتƒاف≥ م™
م�شhDƒلية الق�شh ºاأعبا ¬FالتدQي�شيةh ,ل
ي�شµل  Óv Mلل�ªشµلةh .من امل£æقي اأ¿ oيéر…
�bش ºالل¨ا äدQاSشا–h äلي äÓمé¡æية
لأخ£ا Aال£البا ,äم�شتفيد kا من اأQhا¡bن
يف تل∞ املƒادh ,يP ¿ƒµل∂ عل≈ Sشبيل
الب åëالأكادÁي امل�شîر لتƒ£ير مè¡æ
تدQي� ¢الل¨ة hم©ا÷ة م�شاكل¬h ,لي� ¢عل≈
Sشبيل الTEشرا ±امل�شتªر.
hمن امل©لƒم اأ¿ ل¨ة ال�fEشا¿  AõLمن تفµري√,
k
م�شTƒشا,
ريا
فالل¨ة امل�شTƒشة ت© ¢�µتفk µ
hالتفµري امل º¶æي¶¡ر باأب�ش§ ‡æµا äالل¨ة,
hل¡òا ل oت© iõعي Üƒالµتابة لل¨ة Mhدgا,
hل µÁن ف�شل املاد Iال©لªية عن الل¨ة
التي يµت Öب¡ا ال£ال .Öفالت¡يÄة الفµرية
hالل¨ƒية æLاMا¿ لل©ªلية الت©ليªية,
فتقد Ëاملëت iƒال©لªي بل¨ة مæاSشبة;
 AõLمن امل¡ªة الت©ليªية ,كªا اأ¿ مراbبة
ل¨ة ال£الh ÖاملëاSشبة علي¡ا  AõLمن تل∂
امل¡ªةh ,ب¡ √òال£ريقة تت Qƒ£م¡اQات¬
الل¨ƒية ,بت©£ي¡ªا “hري¡æا يف تل∞
ريا فالل¨ة مµت�شÖ
احلق ∫ƒال©لªيةh .اأخ k
م¡اh …Qلي�ش âتh ,iƒي©تªد ت©لي¡ªا
عل≈ Uشقل امل¡اQا äع‡ ÈاSQشة ƒWيلة
hمتƒæعةh ,ي�ش©M Öل م�شاكل التاأSشي�¢
الل¨ …ƒعل≈ مد 12 iعا kما دQاSش vيا ,ب�ëشƒ
ل¨ة كاملة ¡ÃاQات¡ا ƒbhاعدgا خ ∫Óف�شلني
دQاSشيني اأ hاأQب©ةh ,يتقاSش ºالأSشاتIò
م�شhDƒلية الت©امل م™  √ògامل�شµلة Ãتاب©ة
الأدا Aالل¨ …ƒللëªت iƒال©لªي لل£الباä
hتLƒي¡¡نM ,ت≈ fتدا ∑Qما µÁن تداQك¬
ا ¤Eاأ¿ تت òîالRƒا IQامل©æية دQk hا MاSش ªkا
يف الت©امل م©¡ا v QòLيا.
اأSشªا Aالgõراasma@alzahrani.com Ê

Ö∏≤dG á¡Lh
لÓأSش≈ امل©ت √p ƒيف ªLرbh Iتي
للæد iال£اف íباحلS Öشليل ال†شpAƒ
يبæي �Lشد ا Ip ƒ£ÿع Èال¶لp
يîتا hR Qoايا الأ ⁄الأكÈ
القل Öت�ش≥t
¡Lhة
p
Mيr å
ال©�ش Öامللق≈ عل≈ Tشرفة بيpâ
n
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حتدث الطبيب لنف�شه فيما ُي�شبه الهمهمة وكاأنه ي�شكو حاله لها� :شغط متوا�شل،
زحام يف ال�شباح ال تخف حدته وال ينقطع ،اإجراءات تنو Ëتتوا�شل بكثافة،
م�شكالت اإدارية ،توزيع مهام يومية ،اإكمال نق�س يف العيادات ،ارتبا• مبحا�شرات،
م�شاركات يف موؤمترات اأو ندوات اأو ور�س عمل وحت�شري واإعداد م�شبق لها ...تاأ َّوه
وهو يحاول ت�شلية نف�شه والرتويح عنها باحلدي åاإليها ،ا�شتغرق يف التفكري :االأيام
ُتك uرر نف�شها ،تراكمات مت�شابهة� ،شغط يومي على نف�س الوترية ،ال وقت اللتقا•
االأنفا�س ..ت�شاءل :هل ي�شتحق العمل كل هذا التفا Êوكل هذه الت�شحية بالوقت
حتى املخ�ش�س منه لالأ�شرة? وهل يحظى هذا التعب واجلهد بر�شا االآخرين
وتقديرهم ،اأو بقيمة ولو معنوية لديهم? وهل ما يتقا�شاه من راتب اأو عائد مادي
يوازي ما يبذله من جهد? انتهى الدوام ،نه�س ،غ�شل يديه ،ع َّلق �شماعته على
رقبته واŒه اإىل باب الغرفة وهو يح�س باإرهاق �شديد...
ويعرب
يتجاهله
أن
ا
كاد
تذكر?Ê
وعند املخرج ي�شتوفقه اأحد املراجعني وي�شاأله :هل
q
له عن مدى ما يثقل كاهله من �شغط يف عمله بالقول« :اأنا ناق�شك االآن ،ويف هذا
الوقت»!! مل يتن َّبه الرجل لعالمات االرهاق ال�شديد البادية على وجه الطبيب،
فاأردف� :شبق اأن عاجلت ابني قبل عدة �شنوات� .شبط ل�شانه قبل اأن ينطلق ويقول:
«كانت حالة طبيبعية وتعاملت معها ب�شفة عادية �شمن الربنامج اليومي» .تابع
الرجل« :واهلل يا دكتور ندعو لك بظهر الغيب كلما نتذكرك» .اأزالت هذه الكلمات
اأي اإح�شا�س بذلك االإجهاد الذي الزمه ،واأفرغت كل ال�شحنات التي تراكمت على
�شدره ..وكاأ‰ا اأدرك لت uوه اأن االإخال�س يف العمل وااللتزام به دون تفريط هو
مفتاح التقدير واالحرتام ،وي�شتجلب الدعوات ال�شاحلات ،وير�شم االبت�شام على
�شفاه اأ�شحاب املعاناة..

»JÉfÉ©e

fب†ش``````ة

:
ربط االأداء بالعائد املادي فقط; ميزان lخمتل ..فر�شا النا�س وتقديرهم ،ث َّم االأجر
‡ا يبتغيه املخل�س يف عمله.
واملثوبة من عند اهلل اأعلى واأجزل قيمة َّ

äÉ©HÉàeh äGAGôb
”اأحب االأعمال اإىل اهلل �شرور تدخله على م�شلم" ـ حدي� åشريف
إح�شا�شا ب�شعادة اأو �شرور ي�شعهم قلبه ،فكم يحتاج النا�س اإىل من ير�شم
ال�شرور نافذة القلوب ،فمن مينح االآخرين ا
ً
االبت�شامة على �شفاههم ،وميالأ قلوبهم بالفرح واالأن�س ،بعك�س من يحمل اإليهم الكاآبة واحلزن ،ولهذا يحثنا هذا احلديå
حب خالقنا جل وعال ..يقول املثل
الكر Ëاإىل اإ�شعاد اإخوتنا ،واإزالة ما قد يعرتيهم من معاناة واأ�شى كي تنال اأعما ُلنا َّ
ال�شعبي الدارج( :ا�شحك ت�شحك الدنيا معك ..ابك تبك وحدك) ،وقال اإيليا اأبو ما�شي:
قال الليالـي جرعتني العلقمـا
فلعل غيـــــرك اإن راآك مر‰ـــا

قلت ابت�شم واإن ُج َّرعت العلقما
طــــرح الكاآبــة جانبـًا َّ
وتر‰ـــــا

"�شيكون من مهام املوؤ�ش�شات التعليمية امللحة اأن متلك الطالب القدرة على روؤية االأ�شياء بطرق جديدة خارج الطرق
املاألوفة" ـ اأ .د .عبد الكر Ëبكار
لقد اأدارت جامعات كثرية ظهرها الأ‰ا• التعليم التقليدي القائم على التلقني ،واألغت «ثقافة ال�شمت» وا�شتبدلتها
بثقافة امل�شاركة التي تعتمد حتريك اإمكانات الطالب عرب حزمة من املوجهات التي ت�شاعده على ا�شتثمار قدراته
العقلية والفكرية والتح�شيلية كاملالحظة واال�شتنبا• والتحليل والنقد ثم الو�شول اإىل النتيجة امل�شتهدفة مبفرده
فقط بقليل من دعم اأ�شاتذته وتوجيههم لتمهيد طريق العلم اإليه.
«غبار العمل خري من نعيم البطالة ..ومن اتكل زاده علي غريه طال جوعه» ـ حكمة عربية
االإخال�س يف العمل ج�شر اإىل التقدير والتكر ،Ëفمهما اأتعب االإن�شان نف�شه واأنهك ج�شده يف عمله; اأر�شى نف�شه ،وخدم
موؤ�ش�شته ،و�شاعد يف تنمية وطنه ،ثم نال االأجر والثواب من اهلل عز وجل ..اأما الك�شول احلامل غري املنتج الذي يعتمد
على االآخرين يف اإطعام نف�شه; ف�شيطول فرا Æمعدته ،ولن ي�شتمر النا�س يف و�شع اللقمة على فمه; الأن لكل �شيء حدvان
فاالعتماد على النف�س يرفع درجة عزتها وكرامتها ..فما للمت�ش uول وامل�شتجدي غري اإذالل نف�شه وامتهان كرامتها?!
«متي وجدت االإرادة وال�شرب فال يبقي �شيء �شعب» ـ حكمة قدمية
العزائم �شيمة االأقوياء ،وال�شرب من �شفات ال�شجاعة ،ومن كان ذا اإرادة بل≠ الرثيا ،ومن كان خائر العزمية فال يعدو
اأن يكون حطامًا ،فاالإرادة وال�شرب طريقان اإىل النجاح ،وما اجتمعا يف امر Çاإال نال ما اأراد وحقق ما ابتغاه ،وما بنى
العظماء اأجمادهم اإال بعلو الهمم وقوة العزائم وال�شرب على وعورة الطريق ...وهكذا اجتازوا العقبات وحققوا ما
اأرادوه وخططوا له من اأهداف وغايات ..وطالب العلم يجب اأن يجمع االإرادة وال�شرب.
«اأنت ترى اأ�شياء حتدث وتقول" ..ملاذا?" لكنني اأحلم باأ�شياء مل حتدث بعد واأقول" :مل ال?» ـ برنارد �شو
فرق كبري بني اأن يكتفي املرء بال�شوؤال عن كيفية حدوث ال�شيء ،واالآخر الذي يت�شور اإمكانية حدوثه ..فاالأول
ي�شتفهم ليعلم والثا Êيفكر ليعمل ...وتخيل اأ�شياء غري موجودة وروؤيتها واقعًا هو االإبداع بعينه ،وكل املخرتعات
واالبتكارات كانت حل ًما اأو �شي ًئا متخي ًال ثم حتولت اإىل فعل واإ‚از مفيد ،فاأن تعلم وال تعمل فذاك ق�شور و�شلبية
وال نفع فيما علمته ،واأن تتخيل وتعلم وتعمل; فذاك جوهر اخلدمة االإن�شانية.

اأبــو حممـــد

هل اأبداأ معاناتي ب�شوؤال اأم �شالم? وليكن
ما يكن فهي جمرد بعرثة اإح�شا�س..
اأت�شاءل :هل ترى تلك النجوم? هي فقط
ت�شاهد ب�شمت ،حاولت اأن اأكون ‚م �شماء;
ولكني تبعرثت بني االأنا واالأنا! على طاولة
احلياه تلتف الوجوه ال�شاحبة تنظر اإ َّيل
ب�شمت ،ياللمفارقة اأن يكون ذلك ال�شحوب
جمرد �شمت ،واأنا تخنقني دموعي ،تريد اأن
تنطلق عرب اأثري االأحزان! هات يدك اأرجوك
اأرفع بها خ�شالت اأدمعي لكي ترى ،نزيف غري
النجوم وال�شحوب !!كلماتي متتلك كثري ًا
من العتب والوله ،ولكن ب�شمت يكاد يقتلني،
فما بايل اليوم اأفتقد ذلك الوجود ،تعرثت يف
الطرقات وقلوب خمتبئة عرب اأزقة ال�شراب،
وما زلت اأهيم بوجهي ،تتعرث خطواتي
اأ�شر ،ñاأرغب البقاء والرحيل ..تناق�س
!!اأريد دفن قلبي يف الرثيا وليبقى وجهي
�شاحبًا ،يبت�شم وميوت .طال ليلي ليوحي
برحيل ال�شم�س ،اأح�ش�شت حرارة يف يدي،
ت�شاءلت اأهي �شم�س الغد اأم وجهي احلار?
من ي�شتطيع اإثارة قلمي واقتالع ليلي? ال
اأرى اإال بقايا اأظافر� ،شرت بخطىء مثقلة،
بحثت يف جميع الب�شر ،مل اأقابل اال لو ًنا
اأحمر كحمرة املر�س حاولت ،مل اأ�شتطع،
يدي خائفة ترتقب حلظة �شقو• � ،شقو•
اىل اأعلى ،و�شقطت ولكن اىل اأ�شفل� ،شمدت
كثريًا وتناثرت وكان لقاء! هنا جل�شت
وحيدًا على ال�شرفة ،اأ�شعر بهم�شات احلزن
متالأ م�شجعى ،دموعي ت�شري ،واآه من
االأمل عندما ي�شامر ليلتي اأراقب ال�شهب
والنيازك يف ذلك امل�شاء? اأين ‚متى? زفرة
امل �شعدت لالأفق الرحيب اآاآاآاآه �شرت يف
اخلالء ،و�شاو�س طغت كالغيوم وعلت
مالحمها جبهتى البي�شاء ،وعقارب ال�شاعة
تدور وماىل اأراها واقفة �شماء تت�شابق
دقاتها لتعلن دومًا االنتهاء ،يكبلها احلزن
واأنني االأمل يكبلها على النف�س دموع الرثاء
حل ßيحالفنى كح ßالتع�شاء....

املéتم™ و�Mشن
ال¶ن
كثريًا ما ينت�شر يف وقتنا احلا�شر �شوء
الظن باالآخرين دون اإن يكون هناك دليل
على �شحته ،فرتانا نفهم اأ�شياء ب�شكل
�شيء مع اأنها لي�شت �شيئة ،فمثال �شخ�س
قال �شي ًئا يف جمل�س; فيظن البع�س اأنه
يتكلم عليهم وهو مل يفعل ،فيجب علينا
احلذر من مداخل ال�شيطان واأن نح�شن
الظن بالنا�س .قال ر�شول اهلل �شلى اهلل
عليه و�شلم «اإياكم والظـن فاإنـه اأكـذب
احلـديــ »åوينبغي لنا كم�شلمني نلتزم
بتعاليم ديننا احلنيف وزن نطبق اأحكام
هذا الذين على اأنف�شنا قبل اأن نعß
االآخرين .ويرتتب علي ذلك تقوية اإمياننا
وتزكية نفو�شنا .واأخريا علينا اأ َّال ‚عل
هذه ال�شفا�شف همنا ،واأن يكون تفكرينا
اأكرب من هذا ...ون�شاأل اهلل الهداية.

اأحمـد عـلــي القحطــاÊ
املختربات الطبية
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