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صحيفة شهرية تصدر عن جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

السبت  6جمادى األول  1430هـ املوافق  2مايو 2009

يف خطابه لأمناء جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

خادم احلرمني :هذه اجلامعة ت�ستهدف �صياغة م�ستقبل �أف�ضل للإن�سان

�أعرب خادم احلرمني ال�شريفيــــن امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز عن ثقته يف �أن تكون
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ب�إذن
اهلل منارة علم ،ومركز �إ�شعاع ح�ضاري
ي�ضيء ب�أ�سباب النه�ضة والتقدم من
�أجل �صياغة م�ستقبل �أف�ضل لإن�سان هذا
الوطن واملنطقة ،بل وللإن�سان يف كل مكان،
و�أنها �ست�ؤ�س�س ب�إذن اهلل لقيام اقت�صاد

معريف يهدف لتنويع م�صادر اقت�صادنا
الوطني و�ست�شكل ج�سر ًا للتوا�صل بني
احل�ضارات ،و�أنها ت�ستهدف ب�صورة
�أ�سا�سية ت�أهيل �أجيال قادرة على خدمة
جمتمعها وعاملها.
جاء ذلك لدى خماطبته �أع�ضاء جمل�س
�أمناء اجلامعة يف اجتماعهم الأول الذي
تر�أ�سه حفظه اهلل بق�صره بالريا�ض يوم

ال�سبت 22ربيع الثاين 1430هـ (18
�أبريل 2009م) مب ِّينا �أهداف اجلامعة
وا�سرتاتيجياتها ودورها و�إ�سهاماتها
يف �صناعة احلياة الإن�سانية.
وقال حفظه اهلل :منذ خم�سة وع�شرون
عاماً كانت هذه اجلامعة حلمًا �أتطلع �إىل
حتقيقه ،حتى �أ�صبح اليوم واقعاً يتمثل
يف �أهدافها التي ت�ستوعب كل الأفكار

والثقافات وفق ر�ؤية تن�سجم مع روح
الع�صر ،ور�سالة ن�ستمد �أهدافها من ديننا
احلنيف للعمل بالعلم واملعرفة والتعاون
يف �صنع احل�ضارة الإن�سانية ،م�ؤكدًا
حفظه اهلل �أنه �ست�ؤدي ر�سالتها الإن�سانية
م�ستعينة باهلل جل جالله ثم بالعقول
النرية يف كل مكان ،وكل هذا يتطلب منا
بذل الكثري من اجلهد والعمل متوكلني

�صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن متعب بن عبداهلل

يفتتح م�ؤمتر « ع�صر جديد يف طب الأ�سنان»
افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول
ركن متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز
نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد
لل�ش�ؤون الع�سكرية امل�ؤمتر ال�سعودي
العاملي الع�شرين للجمعية ال�سعودية
لطب الأ�سنان وامل�ؤمتر الثاين للحر�س
الوطني الذي عقد مبركز امللك فهد الثقايف
بالريا�ض بتاريخ  22ربيع الثاين 1430هـ
بح�ضور معايل الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل
بن عبد العزيز العثمان مدير جامعة بن عبد اهلل العي�سى وكيل جامعة امللك
امللك �سعود والأ�ستاذ الدكتور يو�سف �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية

نيابة عن معايل الدكتور بندر بن عبد
املح�سن القناوي املدير التنفيذي العام

الطب جتتاز معايري االحتاد الدويل للتعليم الطبي
حققت كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية �إجنا ًزا غري م�سبوق يف كل املراحل اخلا�صة بربنامج
االعرتاف الذي نظمه االحتاد العاملي للتعليم الطبي وح�صلت
على نتائج مذهلة ومتميزة ومنحها اخلرباء ممثلو االحتاد
الذين زاروها يف �أبريل اجلاري  %94يف املعايري الأ�سا�سية
و %83يف معايري تطوير اجلودة وذلك بالإ�ضافة �إىل االعرتاف
بتحقيقها وتطبيقها لكل املعايري الأخرى املطلوبة .و�ضم الفريق
الزائر ثالثة من كبار م�ست�شاري االحتاد ذوي اخلربة يف جمال
التعليم الطبي هم :الربوف�سور جوردان م�سرتب والربوف�سور
ليف كري�ستن�سن من جامعة كوبنهاجن والربف�سور جيم�س وير،
وهدفت الزيارة امليدانية �إىل ا�ستكمال برامج االعرتاف بالكلية
من خالل التحقق واملراجعة لتقرير التقومي الذاتي والت�أكد
من مدى ا�ستجابتها ملعايري االعرتاف التي ت�شمل :الر�سالة
والأهداف ،الربنامج التعليمي ،تقومي الطالب ،الطالب ،م�صادر
التعلم ،برامج التقومي� ،أع�ضاء هيئة التدري�س� ،إدارة الربامج
(النواحي الإدارية) ،جودة التعليم.
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و�شملت خطوات برنامج االعرتاف:
• �إجراء تقييم ذاتي على �ضوء املعايري الأ�سا�سية ومعايري
اجلودة امل�شار �إليها �أعاله.
• مراجعة تقرير التقييم الذاتي بوا�سطة خرباء من
االحتاد بكوبنهاجن بالدمنارك.
• زيارة ميدانية للكلية بوا�سطة فريق اخلرباء.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن
عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد
كلية الطب وقال �إن الكلية �سبق �أن �أكملت �إعداد وكتابة تقرير
مف�صل عن التقومي الذاتي يحوي معلومات �شاملة ،و�شارك يف
�إعداده معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب ،وذلك يف �أول
مرحلة من مراحل االعرتاف وتلتها املرحلة الأخرية التي
متثلت يف زيارة اخلرباء امليدانية خالل �شهر �أبريل املا�ضي.
هذا وقد �أثنى �أع�ضاء الوفد على �أداء الكلية م�ؤكدين على
مراعاتها لكل املعايري وعلى متيزها مقارنة بالكليات النظرية
يف جامعات عاملية �أخرى خ�ضعت لنف�س التقييم.

لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني
ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية .
و�أكد �سمو الأمري متعب بن عبد اهلل بن
عبدالعزيزيف كلمته التي �ألقاها �ضمن
فعاليات االفتتاح اهتمام حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز وويل عهده الأمني وحر�صها على
�صحة املواطن منوهًّ ا �إىل ما و�صلت �إليه
اململكة بحمد اهلل من تطور ونه�ضة يف
جمال اخلدمات ال�صحية ،م�ؤكدًا على
�أهمية امل�ؤمتر الذي ا�ستهدف �إطالع
العاملني يف املجال ال�صحي على �آخر
امل�ستجدات وما و�صل �إليه العلم يف جمال
طب الأ�سنان.
طالع �ص 2

على الرب عز وجل.و�أثنى حفظه اهلل
على �أع�ضاء املجل�س و�أ�شاد بكفاءاتهم
وخرباتهم القيادية ،وو�صفهم ب�أنهم
نخبة مميزة ُيعقد عليها الأمل بعد اهلل
يف التخطيط والت�شاور والعمل لتكون
هذه اجلامعة بالفعل منارة علم ومركز
�إ�شعاع ح�ضاري يهب ال�ضياء للإن�سان
يف كل مكان ب�إذن اهلل ،ثم �شكرهم على

م�شاركتهم يف هذه اجلامعة �سائ ًال اهلل جل
وعال �أن يكتب التوفيق وال�سداد للجميع.
هذا وقد بحث املجل�س خطة الت�شغيل
املالية وموازنة اجلامعة لل�سنة املقبلة
التي تبد�أ يف مطلع �شهر يوليو املقبل
2009م وتنتهي يف نهاية �شهر يونيو من
العام الذي يليه  ،2010واعتمد كذلك
خططها ور�ؤيتها اال�سرتاتيجية حتى

رعى معايل الدكتور بندر القناوي
حفل �إدارة التموين والعقود
نظمت �أدارة التموين والعقود
حتت رعاية معايل الدكتور بندر بن
عبداملح�سن القناوي املدير التنفيذي
لل�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني
ومدير جامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية حفلها
ال�سنوي الذي ا�ستهدف عر�ض وتوثيق
�إجنازاتها خالل العام املن�صرم 2008م
طالع ن�ص التقرير �ص 3

و منتدى اجلودة و�سالمة املري�ض

اعتمدت ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني يوم � 20أبريل 2009م يومًا مهما لإطالق
املنتدى ال�سنوي الأول اخلا�ص بجودة الرعاية و�سالمة املري�ض ال�صحية الذي يعقد
بالتزامن يف كافة مرافق ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني عرب االت�صال املرئي .جاء
ذلك يف كلمة 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
يف حفل افتتاح منتدى اجلودة و�سالمة
املري�ض التي �ألقاها نيابة عنه الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كلية
ت�سلمت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية درع معر�ض الريا�ض الطب ،وذلك بقاعة الدكتور �سمري بن
الثاين للتعليم والتدريب الذي �أقيم ب�أر�ض املعار�ض نهاية الأ�سبوع الثاين من �شهر حريب مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية.
�أبريل املن�صرم 2009م تكرميًا لها باعتبارها راعيًا ذهبيًّا له ،وت�سلم الدرع عميد ورحب الدكتور العي�سى نيابة عن الدكتور
القبول والت�سجيل و�ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ الدكتور علي بن �سليمان التويجري القناوي بجميع امل�شاركني واحلا�ضرين
يف حفل خا�ص بهذه املنا�سبة.هذا وقد قام الأ�ستاـــــذ الدكتـــور يو�سف بن عبد اهلل واملتابعني من خالل االت�صال املرئي يف
العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية وعميد كليــــة الطب بعدة زيارات تفقدية مواقع ال�ش�ؤون ال�صحية كافة م�ؤكدًا على
�إىل جناح اجلامعة وحث العاملني فيه على تزويد الراغبني واملهتمني من الزوار التزام جميع العاملني بال�ش�ؤون ال�صحية
بكل املعلومات التي يطلبونها حول اجلامعة وكلياتها ونظام القبول والتدري�س وحر�صهم على حت�سني وتطوير واخلدمات
املقدمة للمر�ضى ....تتمة �ص 3
والتدريب فيها.

تكرمي اجلامعة يف معر�ض
التعليم والتدريب
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على اخل�شم
تيــري فوكــ�س

د .حممد عبداهلل اخلازم
يف �أحد �أيام �أبريل من العام 1980م
وقف �شاب نحيف مبتور الرجل يدعى
تريي فوك�س �أمام البحر وا�ضعًا يديه
خلف ظهره ،مادًّا ب�صره يف املياه املمتدة
�أمامه ،متخيال امل�سافة ما بني ال�ساحلني
ال�شرقي والغربي لبالده كندا والبالغة
 5300ميل (.)8480
يف العام 1967م وبينما كان ال�شاب
تريي ذاهبًا مل�شاهدة �إحدى املباريات
املف�ضلة لديه ح�صل حادث ب�سيط �شعر
خالله ب�أمل يف �إحدى ركبتيه� ،أخفاه حتى
يتمكن من موا�صلة اللعب ،ولكن تكرار
الإح�سا�س بالأمل َّ
ا�ضطره يف نهاية املطاف
�إىل �إجراء فحو�صات �أو�ضحت نتائجها
�أنه م�صاب ب�سرطان يف العظم يتطلب
برت ال�ساق من مف�صل الركبة ..كان عمره
 ،18وكانت تلك نقطة التحول يف حياته،
وبعد العالج وا�صل متارينه ،ومل يكن
متطلعًا �إىل جمرد امل�شاركة �أو احل�صول
على ميدالية ريا�ضية؛ بل كان يطمح �إىل
فعل �شيء ميكنه من الإ�سهام يف تخلي�ص
الب�شرية من مر�ض ال�سرطان.
ق َّرر تريي بدء م�شروع احللم الإن�ساين،
ماراثون الأمل حول كندا مل�ساعدة
�أبحاث مر�ضى ال�سرطان ،وما �أن �شرع
يف تنفيذ فكرته حتى �أ�صبحت الطرقات
التي ي�سلكها تعج بالراغبني يف دعم
م�شروع الأمل هذا ،وكان يرف�ض حتول
امل�شروع �إىل دعائي لل�شركات ،فالتربع
يجب �أن ُيقدّم دون �أية �شرط دعائي..
حتى �شركة فورد تربعت له ب�سيارة
(فان جمهزة) دون �أية �إ�شارة �إعالنية.
وما بني الثاين ع�شر من �أبريل وبداية
�سبتمرب من ذلك العام قطع تريي م�سافة
رتا مبعدل  40كيلوم ً
 53424كيلوم ً
رتا يف
اليوم ،وو�صل حينها �إىل منطقة ثندر بي
يف والية �أونتاريو ،ولكن القدر مل ميهله
فقد �شعر ب�أمل يف ا�صدر �شخ�ص على
�أنه ال�سرطان مرة ثانية ويف الرئة هذه
املرة� ،أدرك تريي ب�أنها النهاية ،فوقف
م�سنودًا ب�أ�سرته و�أطبائه ليعلن للجمع
مقولته التي �أ�صبحت �شعا ًرا «هذا هو
ال�سرطان ،ل�ست الوحيد الذي ي�صاب به كل
ما �أمتنى �أن تدركوه ويدركه النا�س ،هو
�أن كل �شيء ممكن التحقق متى حاولنا..
عندما بد�أت اجلري كنت �أحلم ب�أن �أ�سهم
يف جمع مبلغ  22مليون دوالر مبعدل
دوالر يدفع كل مواطن كندي ول�ست
�أرى �سببًا مينع ذلك»..يف �شهر فرباير
1981م وقبل وفاة تريي ب�أيام و�صل املبلغ
الذي ُجمع  24.17مليون دوالر ،وحتقق
حلمه بجمع دوالر تقريبًا من كل مواطن
كندي ،وحقق حمبوه حلمه بعبور كندا
من ال�شرق للغرب؛ بل و�أكرث من ذلك حني
�أ�صبح �سباق تريي فوك�س تظاهرة عاملية
�سنوية ي�شارك بها املاليني ،ويقدر دخلها
ال�سنوي يف كندا وحدها بحوايل  20مليون
دوالر تذهب لدعم �أبحاث ال�سرطان عن
طريق جمعية تريي فوك�س.
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 1400طبيب و م�شارك يف م�ؤمتر طب الأ�سنان
�شارك حوايل  1400طبيب ا�ست�شاري
و�أخ�صائي ل�صحة الأ�سنان وفني
تقنية الأ�سنان وم�ساعد طبيب �أ�سنان
ومب�شاركة  17من املتحدثني العامليني
الرئي�سيني و  12متحدثاً حملياًّ عقد
م�ؤمتر الأ�سنان وت�ضمنت �أن�شطة
وفعاليات امل�ؤمتر  17بح ًثا علميًا
و�ستة ملخ�صات بحثي ًة عالوة على
ع�شر ور�ش عمل ومعر�ض م�صاحب
�شاركت فيها �شركات وم�ؤ�س�سات
�شهرية يف هذا املجال.
وت�ضمنت فعاليات االفتتاح كلمة
اللجنة املنظمة �ألقاها الدكتور
علي بن عبد اهلل الإحيدب رئي�س
خدمات الأ�سنان بال�شئون ال�صحية باحلر�س الوطني
مب ِّي ًنا فيها �أهمية امل�ؤمتر وا�ست�ضافته لنخبة متميزة من
�أطباء الأ�سنان واملخت�صني من خمتلف �أنحاء العامل ،ثم
كلمة لرئي�س اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن ف�ؤاد تالك �شكر فيها احلر�س الوطني
على جهوده يف تنظيم هذا احلدث الهام .و�ألقى الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن عبد اهلل العي�سى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية وعميد كلية الطب كلمة ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني نيابة عن معايل الدكتور بندر القناوي املدير العام
التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني �أ�شاد فيها
بالإجنازات التي حققتها ال�ش�ؤون ال�صحية يف عهد ملك
الإن�سانية ،وامل�شاريع القائمة وامل�ستقبلية التي �ست�ضيف
للوطن واملواطن خدمات �صحية ت�ضاهي امل�ستوى العاملي
معربًا عن �شكره و�شكر من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية لرعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن متعب بن عبد اهلل
بن عبد العزيز لهذا التجمع العلمي الكبري.
وقال �إن �صحة احلر�س الوطني خطت خطوات كبرية يف
التعليم الطبي مب ِّي ًنا �أن كافة كليات جامعة امللك �سعود
بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية �سوف تبد�أ ب�إذن اهلل العام
الدرا�سي 1433/1432هـ.
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الطب ت�ست�ضيف االجتماع ال�ساد�س
لعمداء كليات الطب
ت�ست�ضيف كلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية االجتماع
ال�ساد�س للجنة عمداء كليات الطب بجامعات اململكة يوم اخلمي�س احلادي ع�شر
من �شهر جمادى الآخرة القادم 1430هـ مب�شيئة اهلل.
�صرح بذلك لـ( نب�ض اجلامعة) الدكتور عبد املنعم عبد ال�سالم احلياين �أمني جمل�س
عمـــداء كليـات الطب بجامعات اململكة و�سيعقد م�ؤمتر �سالمة املري�ض يف املناهج
الطبية يف اليوم الذي ي�سبق االجتماع  ،وت�ستمر فعالياته من ال�ساعة الثامنة
�صباحاً وحتى ال�ساعة اخلام�سةم�ساء ،بينما يبد�أ برنامج االجتماع يف ال�ساعــــــة
الثامنة والن�صف من �صباح اخلمي�س  11جمادى الآخرة وي�ستمر حتى ال�ساعة
الرابعة ع�ص ًرا.

متري�ض الريا�ض يف م�ؤمترين دوليني
ثم �ألقى معايل مدير جامعة امللك �سعود الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل
العثمان كلمة حتدث فيها عن القفزات الكبرية التي خطتها اململكة
يف ال�سنوات القليلة يف جماالت التنمية ،وخ�صو�صا يف املجاالت
ال�صحية والتعليمية وما حتظى به هذه القطاعات من دعم كبري
م�ستمر من قيادتنا احلكيمة.وت�ضمنت تو�صيات امل�ؤمتر على دعم
احلملة الوطنية ملكافحة الت�سو�س وت�شجيع جميع القطاعات على
امل�شاركة فيها ،مع الرتكيز على �أهمية مكافحة العدوى �سواء بني
�أطباء الأ�سنان �أو بني املر�ضى يف عيادات طب الأ�سنان وت�شجيع
�أطباء الأ�سنان على ح�ضور الأن�شطة العلمية يف هذا املجال،
وعلى الدعم العلمي ملناطق اململكة املختلفة من خالل الإكثار من
�إقامة ندوات التعليم الطبي امل�ستمر واللقاءات العلمية والور�ش
ال�سريرية يف خمتلف �أنحاء اململكة ،وكذلك الت�أكيد على �أهمية
اال�ستمرار يف االهتمام بالعاملني بالوظائف امل�ساندة لطب الأ�سنان
عرب تنظيم دورات علمية خا�صة بهم �ضمن فعاليات امل�ؤمتر يف
امل�ست�شفيات.هذا وقد رفع امل�شاركون يف امل�ؤمتر ال�شكر والعرفان
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل
عهده الأمني و�سمو النائب الثاين على موافقتهم على �إقامة هذا
امل�ؤمتر العاملي ،كما عربوا عن ال�شكر واالمتنان ل�صاحب ال�سمو
امللكي الفريق �أول ركن متعب بن عبداللهعلى رعايته للم�ؤمتر
وح�ضوره حفل االفتتاح.

خبري عاملي يف ور�شة تقييم الطالب بالطب
�شارك  25من �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل جانب ممثلني من اجلامعات ال�سعودية يف ور�شة تقييم الطالب التي عقدتها كلية الطب
مبقرها خالل الفرتة من � 5-4أبريل املا�ضي ،مب�شاركة الأ�ستاذ الدكتور «كي�س فاندر فلوتيمن» اخلبري العاملي يف التقييم ورئي�س
ق�سم التعليم الطبي يف جامعة ما�سرتيخت بهولندا .ذكرت ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتورة حنان القادري من�سقة الور�شة
ورئي�سة اللجنة املنظمة و�أو�ضحت �أن الور�شة تناولت �آخر ما تو�صل له العلم احلديث والبحث العلمي يف جمال الربامج
اخلا�صة بتقييم الطالب .هذا وقد �أ�شاد الدكتور« كي�س» بامل�شاركة الفعالة لأع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية من ِّوهً ا �إىل خرباتهم
الوا�سعة يف هذا املجال وا�ص ًفا نظام تقييم الطالب املطبق يف الكلية ب�أنه نظام متطور ويلبي احتياجاتهم التعليمية.
واجلدير بالذكر �أن هذه الور�شة �أقيمت �ضمن برامج تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س التي ينظمها برنامج تطوير املهاراتظ
يف الكلية با�شراف الدكتور حممد بن �سعد املعمري العميد امل�شارك لل�شئون ال�سريرية بكلية الطب.

 817زراعة كبد وكلى مبدينة
امللك عبد العزيز الطبية

م�ؤمتر الأبحاث العلمية

بلغ عدد عمليات زراعة الكبد والكلى فى مدينة امللك
عبدالعزيز الطبية للحر�س الوطني بالريا�ض  817عملية
منذ بداية زراعة الأع�ضاء منها  323حالة زراع كبد و 494
حالة زراعة كلى ،علمًا ب�أن درجة النجاح يف عمليات زراعات
الكلى ت�صل �إىل ما يقارب  %97بينما ترتاوح درجة جناح
زراعة الكبد ما بني � 90إىل  %95ح�سب درجة املر�ض قبل
الزراعة .ذكر ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور عبد املجيد عبد الرحمن العبد الكرمي
وقال �إن ما يقارب  %46من زراعات الكلى متت من متربعني �أحياء و�أقارب للمري�ض،
�أما زراعات الكبد فلقد كان املركز يعتمد على املتوفني فقط �إيل �أن مت �إ�ستحداث وتوطني
تقنية زراعة الكبد من بالغ �إىل بالغ من املتربعني الأحياء الأقارب م�ؤكدًا �أن للمركز
ال�سبق يف هذه التقنية على م�ستوى اململكة والدول املجاورة .وتابع مو�ضحً ا لقد مت
حتى الآن زراعة  56حالة من متربعني �أحياء من �أقارب املري�ض ويف حالة زراعة
الكبد من متربع حي من �أقارب املري�ض البالغ يتم �إ�ستئ�صال الف�ص الأمين من كبد
املتربع والذي قد ي�صل �إىل  %65من حجم الكبد وزراعته يف املري�ض بعد �إ�ستئ�صال
كبده التالفة بكاملها .وبينَّ �أن عمليات زراعة الأع�ضاء ازدادت بن�سبة  %260خالل
ال�سنوات �سنوات املا�ضية � .أما يف حالة الأطفال فيكفي �إ�ستئ�صال جزء من الف�ص
الأي�سر من كبد املتربع والذي يكون �أ�صغر حجما ثم زراعته يف الطفل املري�ض بعد
�إ�ستئ�صال كبده التالفة ،ومن املهم التنويه �إىل �أن الف�ص الباقي يف املتربع ينمو ب�إذن
اهلل �إىل ما يقارب حجم الكبد �ألأ�صلية خالل �أ�سابيع.

�شاركت جمموعة من طالب كلية الطب
و�أطباء ق�سم اجلراحة يف م�ؤمتر الأبحاث
العلمية ال�سنوي الذي نظمه الق�سم يوم
الإثنني � 27أبريل 2009م.وت�ضمنت
فعاليات امل�ؤمتر ً
نقا�شا مفتوحً ا حول
البحوث املقدمة مع التعرف على الأبحاث
اجلديدة ،كما �أتيحت الفر�صة لتبادل
املعلومات واخلربات العلمية حول
�أحدث امل�ستجدات يف هذا املجال.ذكر
ذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور نواف
العتيبي الطبيب املقيم بالق�سم والذي قدم
بح ًثا بعنوان" :معدل م�ستوى الت�سمم
باملواد الكحولية يف مر�ضى �ضحايا حوادث
ال�سري يف مركز حوادث من الدرجة الأوىل
يف اململكة العربية ال�سعودية" وتابع� :إن
هذا امل�ؤمتر يعد بادرة جيدة ت�ستهدف
تنمية مهارات البحث لدى الأطباء وبالتايل
�إيجاد �أجوبة للأ�سئلة التي جتول يف
�أذهانهم حول مر�ضاهم.

طالب الطب والأطباء يف

�شاركت كلية التمري�ض بالريا�ض خالل
�شهر مار�س املا�ضي يف االجتماع الثالث
والثالثني جلمعية �أبحاث التمري�ض
بالو�سط الغربي يف مينابول�س بوالية
من�سوتا يف الواليات املتحدة الأمريكية،
ومثلتها يف هذا االجتماع الدكتورة هامن
حممد الأ�ستاذ امل�ساعد يف التمري�ض
الباطني اجلراحي بق�سم التمري�ض

وقدمت ورقة بحث بعنوان« :كيف تتعامل
ال�سيدات مع �أعرا�ض الأزمات القلبية».
كما �شاركت � ً
أي�ضا يف امل�ؤمتر الذي عقد يف
رحاب معهد التمري�ض البا�سيفيكي بهاواي
الدكتورة هالة �سيد الأ�ستاذ امل�ساعد يف
متري�ض الأطفال وقدمت درا�سة بعنوان:
«خمرجات حديثي الوالدة بني �سيدات
جتاوزن الفرتة املحددة للحمل».

عملية ناجحة ملعاجلة ف�شل قلب فتاة
�أجرى ق�سم القلب يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية عملية جراحية نادرة لفتاة تبلغ
من العمر  17عامًا ملعاجلة ف�شل قلبي ب�سبب التهاب فريو�سي ،وتع ُّد هذه العملية
�إحدى العمليات النوعية التي جترى على م�ستوى اخلليج والعامل العربي.
�صرح بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) جراح القلب الدكتور عبد العزيز اخلالدي من ق�سم
علوم القلب الذي توىل �إجراء العملية ،مو�ضحً ا �أن الفتاة بقيت يف جهاز الإنعا�ش
القلبي الرئوي ملدة  14يومًا.
ومن اجلدير بالذكر �أن ق�سم علوم القلب يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية �أجرى
عددًا من العمليات الناجحة لإ�صالح الت�شوهات القلبية للأطفال حديثي الوالدة،
ويعد بذلك مرج ًعا يف مثل هذه العمليات حيث يعالج جميع احلاالت حتى النادرة
منها والتي يتم حتويلها �إىل مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالريا�ض.

ً
متخ�ص�صا يف ور�شة االكتئاب
250
�شارك �أكرث من
� 250أخ�صائ ُّيا
و�أخ�صائية
اجتماعية
ومعاجلني نف�سيني
وخمت�صني يف
الطب النف�سي من
�أ�ساتذة ومدربني
و�أكادمييني يف
ور�شة العمل
التي نظمتها
�إدارة اخلدمة االجتماعية مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية بجدة م�ؤخ ًرا حتت
رعاية مدير عام الت�شغيل بال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني الأ�ستاذ
عبد اهلل العماري مبنا�سبة اليوم العاملي
للأخ�صائي االجتماعي وناق�شت�( :آثار
االكتئاب على الأ�سرة واملجتمع) ،وذلك
بقاعة ال�شرياتون للم�ؤمترات.
ودارت مو�ضوعات الور�شة يف يومها
الأول حول جمموعة من املحاور ت�ضمنت
تقدمي �إيجاز تو�ضيحي عن االكتئاب يف
الطب النف�سي و�أنواعه والفئات التي
تعاين منه ،بجانب تو�ضيح طرق تدخل
الأخ�صائي االجتماعي الطبي والنف�سي
يف م�ساعدة مر�ضى االكتئاب م�صحوبة
بتدريبات مقننة للح�ضور ،وبحثت كذلك
الأ�ساليب واخلطوات العالجية املتبعة
مع مر�ضى االكتئاب �إ�ضافة �إىل التعريف
ب�أثر االكتئاب على العالقات االجتماعية
والأ�سرية ،بينما ت�ضمنت جل�سات

اليوم الثاين التعريف
بالعالج ال�سلوكي
واملعريف مل�شكلة
االكتئاب ،عالوة
على �شرح لعدوى
الك�آبة اجلماعية
واالكتئاب املهني
والأ�سباب امل�ؤدية
�إىل حدوثه وظهوره
يف املجتمع والآثار
ال�سلبية الناجمة عنه.
وت�ضمن برنامج االفتتاح كلمة لرئي�س
اللجنة املنظمة مدير اخلدمة االجتماعية
الأ�ستاذ عبد العزيز احلرازي كلمة �أبان
فيها حر�ص ال�شئون ال�صحية باحلر�س
الوطني على تقدمي رعاية طبية متميزة
للمر�ضى واملراجعني جنبًا �إىل جنب مع
امل�شاركة الإيجابية يف املنا�سبات والأيام
ال�صحية املختلفة التي ت�ستقطب نخبة من
املتخ�ص�صني البارزين ،و�أ�شار �إىل �أن ق�سم
اخلدمة االجتماعية م�ستمر منذ �أكرث من 10
�سنوات يف تقدمي العديد من ور�ش العمل
التي تتناول �أخالقيات العمل االجتماعي
ودور الأخ�صائي االجتماعي يف التعامل
مع امل�سنني �إ�ضافة �إىل موا�ضيع حيوية
متعددة كالعنف الأ�ســـــري ودورات
وور�ش عمل وتدريب لطالب وطالبـــــات
اجلامعة كهدف �أ�سا�سي يتنا�سب مع
اخلربة الطويلة التي مت اكت�سابها يف
جمال التطوير املهني للأخ�صائيني
االجتماعيني.

Magazine 8.indd 2

�أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

		
السبت  6جمادى األول  1430هـ املوافق  2مايو 2009

د.القويري بتمري�ض جدة حت�صل على
جائزة �أف�ضل بحث يف م�ؤمتر التخدير
فازت الدكتورة �إميان القويري رئي�سة ق�سم العلوم الأ�سا�سية بكلية التمري�ض بجدة
بجائزة �أف�ضل بحث عُ ر�ض يف امل�ؤمتر الدويل الأول حول التطورات احلديثة يف طب
التخدير والتعامل مع الأمل الذي نظمه ق�سم التخدير مبدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني بالريا�ض حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الفريق �أول ركن متعب
بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية
م�ؤخ ًرا بفندق ماريوت – الريا�ض مب�شاركة متحدثني دوليني وم�شاهري يف طب
التخدير من الواليات املتحدة الأمريكية وكندا و�أوروبا بالإ�ضافة �إىل خرباء حمليني
من خمتلف م�ست�شفيات اململكة و�أكرث من  400طبيب �سعودي وعربي.
ونالت الدكتور �إميان اجلائزة عن بحثها الذي قدمته بعنوان:

3

برعاية معايل الدكتور بندر القناوي
�إدارة التموين والعقود توثق �إجنازاتها يف حفلها ال�سنوي

MODULATION OF OPIOID PHARMACOKINETICS, IN VIVON

د .املعمري �أ�ستا ًذا م�شار ًكا
مازال الدكتور حممد بن �سعد املعمري
العميد امل�شارك لل�ش�ؤون ال�سريرية
بكلية الطب بجامعة امللك �سعود بن عبد
العزيز للعلوم ال�صحية  .يتلقى التهاين
والتربيكات مبنا�سبة ترقيته �إىل درجة
�أ�ستاذ م�شارك ..علمًا ب�أن هذه الرتقية
هي الأوىل التي يح�صل عليها ع�ضو
هيئة تدري�س بالكلية .تهانينا ال�صادقة
واخلال�صة للدكتور املعمري مع �أمنياتنا له
بالتوفيق يف مهماته الأكادميية و�أن�شطته
العلمية البحثية..

جائزتا متيز لليامي واملطريي يف م�ؤمتر طبي
ح�صل طبيبا االمتياز الدكتور �سامي
اليامي والدكتور عبد الرحمن املطريي
خريجا الدفعة الأوىل بكلية الطب
بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز
للعلوم ال�صحية على جائزتي متيز
�أثناء م�شاركتهما يف امل�ؤمتر الرابع
للعلوم الطبية بالعا�صمة البولندية
د .املطريي
د .اليامي
وار�سو ويف ور�ش العمل التي عقدت
�ضمن فعاليات هذا امل�ؤمتر الذي عقد
يف الفرتة من � 23إىل � 26أبريل 2009م .ونال الدكتور اليامي اجلائزة الأوىل يف الق�سم
املخ�ص�ص لأمرا�ض الربو واحل�سا�سية عن بحثه الذي تناول فيه العوامل امل�ؤدية
�إىل تكرار زيارة الإ�سعاف �إىل ق�سم الطوارئ لدى الأطفال الذين يعانون من الربو،
بينما ح�صل الدكتور املطريي على اجلائزة الثالثة يف املحور املخ�ص�ص للأمرا�ض
الع�صبية عن بحثه املقدم عن مقيا�س تر�سب الكال�سيوم يف ال�شريان ال�سباتي�.صرح
بذلك لـ (نب�ض اجلامعة) الدكتور حممد بن �سعد املعمري العميد امل�شارك لل�ش�ؤون
ال�سريرية بكلية الطب وقال :لقد حظيت هذه امل�شاركة ب�إ�شادة وتقدير من رئي�س
جامعة وار�سو على نوعية البحثني وم�ستواهما وطريقة التقدم املتميزة علمًا ب�أن هذا
خم�ص�صا لطالب الطب و�أطباء امل�ستقبل والعلماء ال�شباب وح�ضره �أكرث
امل�ؤمتر كان
ً
من  500طالب وطبيب متدرب ميثلون �أكرث من  20دولة عر�ضوا خالله منجزاتهم
العلمية وتهي�أت لهم الفر�صة لتبادل الأفكار واملعلومات يف جمال الطب ال�سريري
والعلوم الأ�سا�سية والطب احليوي وطب الأ�سنان وال�صيدلة وال�صحة العامة.

اعتماد يوم ..
الذين و�ضعوا �أنف�سهم وحياتهم يف �أياد
�أمينة ،ومنوهً ا �إىل �أن العامل ي�سعى
ب�شكل م�ستمر �إىل رفع جودة اخلدمات
ال�صحية واالرتقاء بها.
و�أكد على �أهمية املمار�سة ال�صحية
وتركيزها على تقدمي �أف�ضل رعاية ممكنة
لكل من يطلبها ،لأنها يف الأ�سا�س متثل
التزامًا �أخالقيًا لكل مقدم خدمه �صحية من
�أجل توفري �أرقى و�أف�ضل عناية ورعاية
�صحية للمر�ضى ،وقال �إن هذا الن�شاط
املتميز �سيلقي ال�ضوء على الإجنازات
والتح�سينات املختلفة وامل�شاريع املتنوعة
والتي �ست�ساعد على توفري م�ستقبل واعد
ب�إذن اهلل ،مو�ضحً ا �أن امل�شاريع التي �أطلقها
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كتب :عبدا هلل الدهم�شي
نظمت �أدارة التموين والعقود حتت
رعاية معايل الدكتور بندر بن عبدا ملح�سن
القناوي املدير التنفيذي لل�شئون ال�صحية
باحلر�س الوطني ومدير جامعة امللك
�سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
حفلها ال�سنوي الذي ا�ستهدف عر�ض
وتوثيق �إجنازاتها خالل العام املن�صرم
2008م التي حققتها انطال ًقا من خطط
التغيري والتطوير التي تب َّنتها ومن خالل
مفهوم العلم اجلديد والنظرة امل�ستقبلية
يف ر�سم اخلطط واال�سرتاتيجيات ال�صحية
القائمة على �أ�س�س قوية للمحافظة على
�سالمة املري�ض وت�أمني احتياجاته.
و�ألقى املدير التنفيذي للإدارة الأ�ستاذ فهد
بن حممد البطحي كلمة �شكر فيها معاليه
ً
م�ستعر�ضا
ال�ضيوف على ت�شريفهم للحفل
الإجنازات التي حتققت طوال العام
املعني من خالل دار�سه علمية اعتمدت
على مبد�أ التغيري يف �أ�سلوب العمل،
وم�ؤكدًا على تبني الإدارة لفكرة التغيري

املقرتنة بو�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطط
امل�ستقبلية لل�سنوات الثالث القادمة من
خالل اتباع الطرق العلمية احلديثة يف
�أداء العمل والبحث عن الكيف ولي�س
الكم ،وذلك يف �إطار حر�صها على مواكبة
التطور الذي ت�شهده ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني من تو�سعات وم�شاريع
وتطوير للموظف بتنظيم دورات تدريبية
مكثفة و�صو ًال �إىل االحرتافية يف التعامل
والأداء وو�ضع احلوافز الت�شجيعية
للموظف و�صو ًال �إىل الأف�ضل
وتابع مو�ضحً ا لقد عقدت الإدارة ور�ش
عمل داخليه ناق�شت عقبات الأداء وو�ضعت
لها احللول املنا�سبة ،كما �أقامت ور�شة
عمل باال�شرتاك مع �شركة ا�ست�شارية
عاملية ملعاجلة بع�ض مالمح بريوقراطية
العمل وك�سر احلواجز واخت�صارها ب�أٌقل
اخلطوات مما �أثمر يف ح�صول كل �إدارة
على طلبها ب�أ�سرع وقت وب�أ�سهل الطرق.هذا
وقد متكنت الأق�سام بف�ضل هذه اخلطوات
التطويرية من �أداء دورها بال�شكل املطلوب

ومن ا�ستكمال �إعداد تقاريرها الأ�سبوعية
ملتابعه الطلبات؛ بل �سعت للبحث عن
الكوادر واخلربات وا�ستثمارها لرتقية
الأداء وا�ستهدا ًفا لو�ضع ال�شخ�ص املنا�سب
يف املكان املنا�سب.ومما جتدر الإ�شارة
�إليه �أن الإدارة حتقق ا�ستفادة ق�صوى
من املواد املخزنة يف جميع املناطق �إذ
�أظهرت النتائج �أن املواد املرحلة بني

املناطق خالل عامي  2007و 2008
تنامت بزيادة مقدارها  % 13,48بينما
ازدادت القيمة املالية لهذه البنود بن�سبة
 ،% 22,21وزادت العقود ال�صادرة خالل
العامني املعنيني بن�سبة  % 25,7وزاد عدد
املناق�صات بن�سبة  %8,33وجتاوز مقدار
التوفري الذي ح�صلت عليه الإدارة 200
مليون ريال من حجم ال�شراء العام.

�شميدث مدي ًرا جلامعة �أرا�سم�س بروتردام بهولندا
تقلد الربوف�سور هانك �شميدث ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري العاملي للجامعة وم�ست�شار كلية الطب مهام من�صبه اجلديد مدي ًرا
جلامعة �أرا�سم�س بروتردام بهولندا ،وهي من اجلامعات املرموقة عامليًا وتعد من �أف�ضل  50ح�سب معظم الت�صنيفات العاملية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن بروف�سور �شميدث حائز على جائزة نوبل يف التعليم الطبي من جامعة كارولين�سكا ال�سويدية وله كثري
خ�صو�صا فيما يتعلق بتنمية اخلربات واملهارات الطبية ،وقد �سبق �أن زار
من الأبحاث والدرا�سات والرباءات يف هذا املجال
ً
الكلية عدة مرات يف �إطار اتفاقية التعاون بني الطرفني بهدف عقد دورات لتنمية مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وبجانب ذلك
فهو ي�شرف على عدد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه بكلية الطب ويتعاون يف تدري�س ماج�ستري التعليم الطبي ،وهو ملتزم
مبوا�صلة التعاون من خالل موقعه اجلديد مبوا�صلة التعاون يف جمال البحث والتدري�س توطيدًا للعالقات بني اجلامعتني.

تتمــــــــــــات ال�صفحــــــــــــة الأولــــــــــى
يكون املري�ض وعائلته �أو ًال ،تعزيز
ال�صحة والتعليم الأكادميي ،دعم
الأبحاث والتجديد لتح�سني م�ستوى
العناية باملري�ض ،االرتقاء مب�ستوى
التميز يف الرعاية وال�سالمــــــــة ،التمــــيز
والكفاءة العلمية املتقدمــــــــــة ،توفري
الرعاية ال�صحية للمجتمــــــــــع ،الرقي
مب�ســــــــتوى ال�شـ�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني للو�صول �إىل �أف�ضل مكانة يف
العمل والنمو.

جمل�س اجلودة و�سالمة املري�ض و تظهر
�إ�شارات ودالالت وا�ضحة على �أن اجلهود
املبذولة قابلة للتطبيق والقيا�س والتعميم
ذلك �أن معظم هذه امل�شاريع يتم اجنازها
ب�سبب الإ�صرار املتزايد على تغيري ثقافة
و�أنظمة و�إجراءات الرعاية.
وتابع� :إن ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني تعمل با�ستمرار لتح�سني نوعية
الرعاية وتطوير الأنظمة واخلدمــات
املقدمة كما �أن كفاءة مقدمي اخلدمــــة
ال�صحية بالت�أكيد تلعب دورا يف
نوعية الرعاية املقدمة كما �أن الفريق
ال�صحي بال�ش�ؤون ال�صحية يف احلـــر�س
الوطني يعترب مفخــرة لهذه املنظومة و�أبدى زوار ومرتادو جناح اجلامعة
�إعجابهم بالتقدم التقني والتطور العلمي
املميـــزة.
هذا وقد ت�ضمنت �أهداف املنتدى� :أن الذي متيزت به اجلامعة عن غريها يف هذا

تكرمي اجلامعة..

املعر�ض الدويل وذلك بعد �أن َّ
اطلعوا على
�أنظمتها براجمها و�أن�شطتها وتعرفوا على
مناهجها التعليمية وم�شاريعها امل�ستقبلية
من خالل �شا�شــــات العر�ض واملطويـات
و�صحيفة (نب�ض اجلامعة) التي وزعت
هناك ،م�ؤكديــن ا�ستفادتهم من املعلومات
واملعرو�ضات التي حفل بها اجلناح حول
فر�ص النجاح املتوقع لطالبها.
و�شهد هذا اجلناح الذي متيز بوجود
�شا�شات تعمل بنظام اللمـــ�س حمملة
بربامج حول اجلامعة ومرافقها وكليـــة
الطب ومميزاتهــــا �إقــــــبا ًال كبريًا من
�أولياء الأمور والطـــــالب واملهتمني،
ووزعت عليهم بع�ض الهدايا التي
حتمــــــل ا�سم اجلامعــــــة و�شعار
ال�ش�ؤون ال�صحية.

اخل�صيفي
م�شرف �صيانة
يتلقى الفني حبيب اخل�صيفي من�سوب
�إدارة ال�صيانة واملرافق مبدينة امللك
عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني
بالقطاع الغربي بجدة هذه الأيــام تهــاين
زمالئه مبنا�سبـــة ترقيته �إىل م�شـــرف
�صيانة...
واخل�صيفي من الكفاءات التي اكت�سبت
خربة ومهـــارة يف هذا املجال خا�صة و�أنه
التحق باملدينة قبــــــل ع�شــــرة �أعوام،
وهو من املوظفيــــن الذين يتمتعــــون
بجــــودة الأداء والتفاين والتميزيف
العمل...
تهانينا للزميل اخل�صيفي مع الأمنيات
مبزيد من النجاح.

امل�شرف العام :

�أ.د .يو�سف العي�سى

م�ست�شارو التحرير :

د .حممد املعمري
د .هيا الفوزان
د .ح�سن اخل�ضريي
�أ .عبدالرحمن املغربي
�أ� .أ�سماء الزهراين

التحرير:

�أ� .إبراهيم ال�صايف

�إخراج:

�أ .عمرو ال�شربيني

للتوا�صل والإعالنات:

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

بريد �إلكرتوين:

ksaunp@ksau-hs.edu.sa
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املراجعة الداخلية مكملة ملراجعة اللجان وحتديثها
املراجعة الداخلية معنية بعدة مهام
�إدارية وتطويرية لكل مرافق ال�ش�ؤون
ال�صحية باحلر�س الوطني ،ومن �ضمن
م�س�ؤولياتها احلفاظ على قاعدة بيانات
معلوماتية �إلكرتونية ممتازة �ضما ًنا لأن
تعمل جلان ال�ش�ؤون ال�صحية ـ بجميع
م�س�ؤولياتها ـ على حتقيق الأهداف
املحددة لهاـ ومتابعة تفعيل قرارات
ت�شكيلها هي نف�سها ومتابعة �سري �أعمالها
منذ ت�شكيلها وحتى نهاية �أعمالها .ويف
هذا الإطار فقد �أنهت املراجعة الداخلية
م�شروع حتديث وتقيني �أداء ون�شاط
كافة اللجان التابعة لل�ش�ؤون ال�صحية
من خالل تكليف فريق منها ملراجعة
وتقييم وحتديث اللجان املعنية،

وم�شروع املراجعة والتقييم ي�ستهدف
التقييم والتحديث وو�ضع �آلية للمتابعة
والتغذية الراجعة وو�ضع قاعدة بيانات
�إلكرتونية تغذي كل ن�شاطات اللجان،
وقاعدة بيانات ت�ضمن عدم ازدواجية
مهام اللجان امل�شكلة ،وقد �أُ�صدَر العدد
العا�شر م فهر�س اللجان ال�سنوي الذي
يت�ضمن:
قوائم جميع اللجان بالت�سل�سل الرقمي
اخلا�ص بكل جلنة مع الأخذ يف االعتبار
�أن الت�سل�سل املوجود يتبع الإدارات
التنفيذية املذكورة �أعاله.
قوائم ب�أ�سماء ر�ؤ�ساء جميع اللجان الفعالة
على �أ�سا�س الت�سل�سل الهجائي بالإ�ضافة
على م�سميات تلك اللجان التابعة لكل

رئي�س ،وينطبق هذا
على قائمة �أع�ضاء
اللجان كذلك.
قوائم ب�أ�سماء جميع
اللجان غري الفعالة
ورقمها وكيفية انتهاء
فعاليتها ك�أن تكون
اللجنة ـ على �سبيل
املثال ـ قد حققت
�أهدافها �أو قدمت
تقريرها النهائي� ..إلخ.
ويت�ضمن الفهر�س ن�سخة من �إر�شادات
ال�سيا�سات الإدارية والتنظيمية بلجان
ال�ش�ؤون ال�صحية التي تهدف �إىل �إعطاء
فكرة جلميع �أع�ضاء اللجان بقواعد

الهيبــــــــة
�أم االحرتام؟
يوسف القبالن*

و�سيا�سات �إن�شاء مثل تلك اللجان يف
كل مرافق ال�ش�ؤون ال�صحية بالإ�ضافة
�إىل تقدمي �أرقى اخلدمات الطبية عرب
�إجناز وحتقيق ما هو مطلوب من تلك
اللجان.

اإلحباط الوظيفي
للإحباط الوظيفي �آثار �سلبية حتدث عند مواجهة التحديات واملفاج�آت ال�صعبة،
نندفع تلقائياً �إىل مقاومة التغيري ،وينتابنا التوتر ،ون�صاب با�ضطراب يف التنف�س
والتعب التام ،وتالزمنا الهموم ،وتتلبد يف �أنف�سنا الغيوم ،ون�صاب بالت�شتت والذهول،
وترتاجع ثقتنا ب�أنف�سنا ،وتنطلق عواطفنا ال�سلبية .وملواجهة كل هذا نحتاج �إىل
تدريب �أنف�سنا على اكت�شاف بداية حلظات التوتر ،والت�صرف بذكاء حتى نتمتع
بالهدوء يف املناخ امل�شتعل غ�ضباً  .ولكي ننت�صر على الإحباط ،علينا الآتي -:
مقيا�سا لقدرتك على تفادي الإحباط
•ليكن حمبطك مبثابة ويل حميم جتعله
ً
والقدرة على التطور وحل امل�شكالت و�ضبط النف�س.
•ال�سيطرة الذهنية ،راجع احلدث من زوايا عدة ،وتذكر �أن مع كل م�شكلة
توجد فر�صة الكت�شاف حل لها.
•ال�شعور الإيجابي� ،أن ت�شعر ب�أن ما ت�ؤديه من �أعمال له �أهمية كبرية يف حتقيق
�أهداف العمل.
•هيئ نف�سك ملواجهة �أي عائق ،ولكن بتفكري �إيجابي.
•ال�صرب على الإحباطات جميعاً .
•اغلق نوافذ ال�شك حتى ال يت�سلل �إىل قلبك ،وكن على يقني تام ب�أن ما تنجزه
من �أعمال م�شرف جدًّا.
•متتع بخ�صال اللني والهدوء ،وتذكر القول الر�شيد« :ار�ض مبا ق�سم اهلل لك
تكن �أغنى النا�س».
• وتذكر (لن ي�ضر ال�سهم رجوعه خطوات للتقدم �إىل الأمام م�سافات)

• � أما �إذا كنت م�س�ؤو ًال فلتكن متفائال �صاحب نظرة �إيجابية تت�سم ب�صفات
قيادية لتفادي ال�صعوبات والإحباط
•اجتنب التفرقة يف تعامالتك ،واجعل معايري الأداء معززات حلكمك على
مر�ؤو�سيك.
•ا�ستمد بياناتك من العاملني معك مبا�شرة حني تود اتخاذ قرارات تهمهم،
ولتقتدي بفعل النبي �سليمان عليه ال�سالم يف القيادة واحلكم وتفقد الرعية،
فهذا يجعل عندهم الثقة للت�صدي للمحبطات والقدرة على حتقيق الأهداف
كما حدث مع الهدهد.
•�أبلغهم ب�أن كفاءاتهم وخرباتهم التي يتمتعون بها م�ؤهلة لأداء �أعمالهم على
�أكمل وجه  .
•�    -أحر�ص على �أخذ م�شورتهم يف �أمور عديدة.
•   -ال ترتدد يف الثناء عليهم يف كل مرة ينهون فيها عم ًال معي ًنا �أو يحققون
�إجنازات.
•      ويف النهاية عليك �أن تتذكر �أن �أكرث ما ي�ؤثر �سلباً على �إنتاجية العاملني هو
الإحباط الذي قد ي�صيبهم نتيجة �أ�سباب عدة ،فاعمل على حماربة م�سببات
الإحباط ،فدورك كبري وهام مهما كان حجم م�س�ؤولياتك« .من عرف نف�سه مل
ي�ضره ما قاله النا�س فيه».
عبد اهلل العتيبي
حملل برامج

اجلماعية� ..أ�سلوب مميز ( 2من )2
ت�صادف اجلماعية عدة م�شكالت قد ال
ت�صادف جمموعات العمل التقليدية
عند مواجهتها والتغلب عليها بهدف
حتقيق م�ستوى متقدم من الر�ضا؛ فال
بد من �إبرازها قبل �أن تخرج عن نطاق
ال�سيطرة ،من خالل:
طريقة الأزمة امل�شرتكة :وهي �إحدى
�أف�ضل الو�سائل ملعاجلة موقف خالف
يف بدايته ب�إظهار الق�ضية على �أنها حت ٍد
م�شرتك ،ولي�ست معركة قوى ،وهناك طرق
لإنهاء املناق�شات غري املثمرة بالت�أكيد
على جوانب م�شرتكة ت�شمل:
جتاوز امل�سائل ال�شخ�صية بالرتكيز على
حقائق املوقف التي تواجهكم معاً ومن
ال�صعب حمل الطرف الآخر على تغيري
�شخ�صيته لذا ال حتاول �أن تفعل.
عند تركيزك على م�شكلة م�شرتكة بينك
وبني م�ؤد منفرد (هو من يتوجه نحو
�أهدافه ،مثابر ويتعامل مع املواعيد
النهائية بجدية .ويلزم نف�سه ب�أكرث من
طاقته)؛ �أكد على موعد نهائي يلزمكما
معاً الوفاء به ،مع �إي�ضاح االجتهاد حلل
امل�شكلة كي يعود كل منكما �إىل عمله.
عند الرتكيز على م�شكلة م�شرتكة بينك
وبني �صياد ماهر (هو املت�سم بالتوجيه
الذاتي واملثابرة ،ويركز على ا�ستخدام
معرفته الفنية يف �إجناز مهمة حمددة
والعثور على الأخطاء يف نظام معني)� ،أكد
على �أن �أمو ًرا كثرية تعتمد على عملكما
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معًا لتحديد الأخطاء املحتملة ،و�إعداد
مذكرة نقدية بخ�صو�ص مو�ضع االختالف،
وتقدمي النتائج �إليه ُبغية التحليل النهائي.
وتتمثل �أف�ضل طرق حل امل�شاكل معه يف
�إعطائه �شيئاً لي�صححه.
عند الرتكيز على م�شكلة م�شرتكة بينك
وبني �أ�ستاذ (الأ�ستاذ :ي�شرتك مع ال�صياد
يف ولعهما بالتفا�صيل الفنية ،ورغم ذلك ف�إن
الرتكيز لديه ين�صب على تطوير ال�سيا�سات
والإجراءات والنظم التي جتعل اهتمام
املوظفني يرتكز على الأداء بجودة عالية)
قم بت�أكيد ا�ستعدادك للعمل معه التباع
النظم والإجراءات املو�ضوعة.
طريقة الطرف الثالث :وهي و�سيلة
جيدة عندما تكون عالقاً يف موقف غري

مثمر ال تبدو �إمكانية �إيجاد حل حمتمل
دون بذل جهد خا�ص ُيحتكم فيه �إىل
طرف ثالث مو�ضوعي ..وهناك طرق
لالحتكام هي:
�أ ـ عند حماولة �إقناع م�ؤد منفرد بفوائد
ال�سماح لطرف ثالث مبراجعة املوقف
وتقدمي ن�صيحته ،و�ضح �أنه بينما الأمر
�سيخ�ضع للبحث واملناق�شة من طرف
ثالث؛ ف�سي�صبح ب�إمكانكما الرتكيز على
املهام املهملة.
ب ـ عند حماولة �إقناع �صياد ماهر بفوائد
ال�سماح لطرف ثالث مبراجعة املوقف
وتقدمي ن�صيحته؛ ِّ
و�ضح �أن ال�شخ�ص
الثالث قد يكت�شف �أخطاء مل تنتبه �أنت
وال�صياد املاهر اليها.

ج�ســر من الأفكــار

ج ـ عند حماولة �إقناع الأ�ستاذ بفوائد
ال�سماح لطرف ثالث مبراجعة املوقف
وتقدمي ن�صيحتـــــه� ،أكـــد له على
خرباتك يف التعامــــل مع مواقـــــف
م�شابهـــــة من قبل كان للطرف الثالث
فيهـــا دور فعال.
طريقة االن�سحاب الآن ثم املتابعة فيما
بعد :تتوجب عليك �أحياناً مواجهة موقف
ُيظهر فيه الطرف الآخر انفعا ًال �أكرث
مما يتحمله املوقف .ويف هذه احلالة؛
هناك احتمال قوي بوجود �شيء �آخر
يزعج حمدثك� ،أو �أن م�ستويات ال�ضغط
الع�صبي املرتفعة لديه تعوق ر�ؤية
الق�ضية مبو�ضوعية.
وقد ت�ستطيع �أحيا ًنا طرح �أ�سئلة توجه
لل�شخ�ص الآخر نحو اجتاهات �أكرث
�إيجابية .ورمبا تعجز على عمل هذا،
ويكون االن�سحاب �أف�ضل عند ارتفاع
م�ستويات ال�ضغط ،وبالتايل ال تقلق ب�ش�أن
من هو �صائب ومن هو خاطئ .وتذكر
�أن االن�سحاب الآن ال يعني ترك الأمر
نهائيًّا ،واجعل هدفك متابعته الح ًقا،
ومبجرد ر�ؤيتك لدليل على وجود حالة
ذهنية �أف�ضل لل�شخ�ص الآخر لن ي�ؤثر
على موقفك ،فعليك �أن تبد�أ متابعتك
الالحقة بتحديد نقاط وجدت بعد قليل
من التفكري.
خالد حممد الثنيان
الإدارة املالية

كيف ي�ستطيع املدير اجلمع بني �أداء عمله ب�شكل احرتايف والتعامل مع املوظفني
كزميل لي�س بينه وبينهم حواجز؟ و�أعني قدرته على حتقيق التوازن بني �أداء
الواجبات والقيام بامل�س�ؤوليات التي كلف من �أجلها بوظيفة؛ وبني اجلانب الإن�ساين
حني ي�شعر �أنه مهما كان مركزه الوظيفي ،ومهما كان امل�سمى الذي يتبع ذلك املركز؛
ف�إنه يظل �أحد �أع�ضاء فريق العمل ويحر�ص على الب�ساطة واملرونة يف التعامل
الإن�ساين مع اجلميع.
املدير مطالب بتحقيق �أهداف الإدارة التي ي�شرف عليها ،ومن �أجل ذلك يتبع �أ�ساليب
�إدارية �صارمة ،فهو يتابع بدقة بعد حتديد مواعيد الإجناز ،ويق ّيم العمل دون
جماملة ،ويقول ر�أيه املو�ضوعي ب�صراحة ،و ُيخ�ضع املقرتحات واحللول ملعايري
غري �شخ�صية .وبعد ذلك ال يجد املدير ال�صارم ما مينعه من النهو�ض من مكتبه
لتوديعك حتى الباب وال�س�ؤال عن �أحوالك ال�شخ�صية ورمبا ي�شاركك تناول طعام
الغداء .هناك من يعتقد �أن مدي ًرا يزامل مر�ؤو�سيه وي�صادقهم؛ لن ي�ستطيع ال�سيطرة
عليهم ولن يتمكن من حتقيق �أداء مهني يت�سم باجلودة.
ويعتقد �أ�صحاب هذا الر�أي �أن النجاح والإجناز يتحققان بال�سيطرة التي تعني ـ
وفق مفهومهم ـ التعامل مع املوظفني بجالفة واالبتعاد عنهم ،والتعامل معهم من
خالل الورق ،ومن خالل ر�ؤ�سائهم وعدم التحدث معهم �إال ب�شكل حمدود ت�ستدعيه
ال�ضرورة حتى يحتفظ املدير بهيبته .وحتى تنفيد ذلك الر�أي علينا التذكري ب�أن
ال�سيطرة لي�ست هي املطلب الذي يجب �أن ي�سعى �إليه املدير؛ و�إمنا يكمن املطلب يف
حتقيق الأهداف بفاعلية ،وميكن الو�صول �إليه بطرق �أخرى غري منطق ال�سيطرة.
وتتمثل هذه الطرق يف وجود �أهداف وا�ضحة و�آليات عمل متقنة ،و�أ�ساليب تقييم
مو�ضوعية ،وزمالء عمل يعملون بروح الفريق تقودهم الرغبة ولي�س الرهبة �إىل
�إجناز الأعمال ،والقيام بامل�س�ؤوليات املنوطة بهم .وعندما تتوفر تلك ال�شروط يف بيئة
العمل ؛ي�صبح ب�إمكان املدير قيادة فريق العمل وفق تنظيم وا�ضح يحدد امل�س�ؤوليات
والعالقات التنظيمية ،والفي�صل بعد ذلك هو الإجناز والنتائج والإنتاجية.
تلك قواعد مهنية �ضرورية ت�ساعد املدير – �أي مدير – على �أداء عمله ،لكنها ال
تعني �أن يبتعد عن املوظفني ،ويتحا�شى �إقامة عالقات غري ر�سمية معهم خوفاً من
ت�أثري هذا التقارب الإن�ساين على العمل املهني.
الأ�سئلة التي ترتبط مبا �سبق هي �أيهما �أهم للمدير :الهيبة �أم االحرتام؟ و�أيهما
ي�ؤثر �إيجابياً يف الإنتاجية؟ وال�س�ؤال الأهم :هل ي�ستطيع املدير �أن يك�سب عقول
املوظفني قبل قلوبهم؟
ن�شر بجريدة الريا�ض
					

*املراجعة الداخلية

الفصل بني مهام التحقيق وجهة
احلكم وتقرير العقوبة
انطالقا من مبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية
التي كفلت حقوق
الإن�سان على قاعدة
«املتهم برئ حتى
تثبت �إدانته»
وحتقيقاً للغاية التي
ت�سعى اليها العدالة
املدنية واجلنائية
يف الق�صد واجلوهر
من حماية م�صلحة املجتمع وتوفري الأمن له واملحافظة على حقوق �أفراده �أثناء
ارتكابهم للمخالفات من هذا وذاك حر�صت �إدارة املراجعة الداخلية على توفري
ال�ضمانات الالزمة ملن�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية وحماية حقوقهم من الهدر �أو امل�سا�س
بها �أثناء �إجراءات التحقيق من خالل الف�صل بني مهام التحقيق وجهة احلكم
وتقرير العقوبة وذلك ب�إيجاد جهة م�ستقلة ومنف�صلة عن مهام التحقيق من مهامها
مراجعة الإجراءات التي قامت بها �إدارة التحقيق والت�أكد من مدى مواكبتها للأنظمة
والتعليمات التي تعنى بهذا اجلانب ومن ثم و�ضع التو�صيات النظامية واملنا�سبة
حلجم تلك املخالفات  ،والهدف من ذلك كله توفري املناخ املنا�سب جلهة التحقيق
و�ضمان �سالمة �إجراءاتها من الطعن فيها من جهة وبث الطم�أنينة والثقة يف نف�س
املوظف املخالف من جهة اخرى حتى ال ي�ؤخذ �أي خمالف بجرمية �أو خمالفة مل
يقرتفها وحتى ال يكون هناك تعار�ض كون اجلهة الواحدة التي جتمع بني التحقيق
واالدعاء واحلكم �ستكون خ�صماً وحكماً يف الوقت ذاته وهذا مما ال يتوافق مع
مبادئ العدل والإن�صاف .
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طالب تقنية الطوارئ رائد الغامدي
مل تعجبني التايكندو يف بداياتي ثم حققت بطوالت حملية ودولية
«رائد نائ�ش الغامدي» الطالب بتقنية
الطوارئ والإ�سعاف بكلية العلوم الطبية
التطبيقية بطل ال تتخطاه املناف�سات
املحلية والإقليمية والدولية يف ريا�ضة
التايكندو ،برع يف هذه اللعبة وحقق
بطوالت عديدة على امل�ستوى الوطني
والإقليمي وقارة �آ�سيا ،و�ش َّرف وطنه
حني خط ا�سمه يف �أعلى قائمة الدول
التي ا�شتهرت بالتفوق يف هذه الريا�ضة
النادرة� ..سعت �إليه (نب�ض اجلامعة)
وا�ست�ضافته يف حوار ق�صري حول بداياته
وتطور قدراته يف ريا�ضة من ريا�ضات
الدفاع عن النف�س ،وحول م�شاركاته وما
ناله من تكرمي و�شهادات وميداليات ذهبية
وف�ضية ،وما ميكن �أن ي�ساهم به يف و�ضع
�أ�س�س للتايكندو باجلامعة.
دخلتها �صغريًا غري راغب

كيف كانت بدايتك يف هذه الريا�ضة؟

كنت �صغريًا حني قادين والدي �إىل عامل (التايكندو)
فقد كان ريا�ضيًا المعًا ،يف البداية مل تعجبني ومل �أح�س مبيل ملمار�ستها ،ولكن نزو ًال
على رغبة الوالد انخرطت يف برامج التدريب �ضمن �صفوف النا�شئني رغم ما �أجده
من نفور نحوها يف قرارة نف�سي ..واعتمادًا على الفهم ال�سائد عند بع�ض النا�س ب�أنها
لعبة عنيفة كنت �أود لو ُتركت يل حرية االبتعاد عنها ،ولكن ت�شجيع الوالد امل�ستمر
وحتفيزه يل �أثمر بعد ثالثة �أ�شهر اختبارية يف تغيري هذه النظرة والإقبال واالنتظام
يف التمرينات ،ويف عام 1416هـ �سجلت يف نادي الهالل الريا�ضي و�أظهرت براعة يف
التدريبات منذ ال�سنة الأوىل ،وكان هذا كفي ًال ب�أن �أنال �إعجاب املدربني ،و�أن �أوقع
عقدا مع الإدارة العبًا ر�سميًّا يف فريق النا�شئني ،ويف العام الذي يليه �أي عام 1417هـ
الحت يل �أول فر�صة للم�شاركة يف مناف�سة على امل�ستوي املحلي ،وفيها �أحرزت
اجلائزة الف�ضية ،ومنذ تلك اللحظة بد�أ جنمي يف الظهور كالعب متميز ي�ستطيع �أن
يكون ذا حظ كبري يف املناف�سات املحلية والإقليمية.
ذهبيتان وبرونزية

ما هي البطوالت التي �شاركت فيها؟

زادت م�شاركاتي �ضمن بطوالت اململكة و�أحرزت ميداليات ذهبية كثرية ،وبعدها
علي االختيار العبًا �أ�سا�سيًّا �ضمن منتخب اململكة للنا�شئني ،وخ�ضنا مناف�سات
وقع َّ
البطولة التي ا�ست�ضافتها دولة البحرين ال�شقيقة عام 1420هـ ،و�شاركت بعدها يف
بطولة اخلليج الثانية بالكويت �أي عام عام1425هـ ونلت امليدالية الذهبية ،كما
�شاركت يف البطولة التي �أقيمت على م�ستوى النا�شئني �أي�ضا بدولة الإمارات العربية
املتحدة وح�صلت على امليدالية الربونزية.
العب درجة �أوىل

وماذا بعد النا�شئني؟

بعد الكويت �شاركت يف بطولة �آ�سيا لل�شباب التي �أقيمت يف كوريا وا�ستطعت حتقيق
امليدالية الف�ضية ،وبعد ذلك توالت م�شاركاتي يف العديد من البطوالت الداخلية ،ويف
هذا العام 1429هـ و�صلت �إىل العب درجة �أوىل اعتمادا على العمر ،وان�ضممت �إىل
�صفوف املنتخب الأول حيث �شاركت يف بطولة اخلليج الثالثة للرجال التي �أقيمت
يف العا�صمة القطرية الدوحة.
الريا�ضة لي�ست عائ ًقا

الثقة لدى الالعب وهذا ينعك�س �إيجابًا على واقعه يف خمتلف جوانب حياته التي
ميار�سها .وهذا عدا عن املنافع الأخرى من حيث اكت�ساب اللياقة والر�شاقة ..ومن
املهم الإ�شارة �إىل �إن ممار�سة هذه اللعبة يقت�ضي االلتزام بالأخالق وعدم خمالفة
القوانني والأنظمة.
وبخ�صو�ص الفرق بينها وبني ريا�ضات الدفاع عن النف�س الأخرى؛ ف�إن هذه اللعبة
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على حركة الأرجل ،وب�شكل ثانوي على حركة اليدين ،والفرق
الوحيد بينها وبني اللعب الأخرى التي ذكرتها هو قانون اللعب.
هل يوجد رابط بني هذه اللعبة واختيارك لتخ�ص�ص تقنية الطوارئ والإ�سعاف؟
ال �أجد عالقة بني االثنني ،فقد دخلت �إىل ريا�ضة التايكندو منذ نعومة �أظفاري،
وتدرجت فيها من فريق النا�شئني يف نادي الهالل �إىل الفريق الأول ثم منتخب اململكة،
واختياري لتخ�ص�ص تقنية الطوارئ والإ�سعاف بكلية العلوم الطبية التطبيقية
جاء بناءًا على رغبتي ،و�أنا الآن يف امل�ستوى اخلام�س ،و�أ�س�أل اهلل �أن يوفقني يف
درا�ستي حتى �أتخرج مب�ستوى متميز
ميكنني من خدمة جمتمعي ووطني عرب
هذه التخ�ص�ص ذي الأهمية الق�صوى..
و�إن كانت ثمة عالقة فهي �أنني ـ بحكم
التخ�ص�ص ـ �أ�ستطيع �إ�سعاف �أي العب
يف ميدان املناف�سة ب�صورة عاجلة �إن
تعر�ض لإ�صابة ال قدر اهلل ،وهذا �شيء
نادر جدًا بالطبع �إن مل يكن معدومًا،
فهذه الريا�ضة من الريا�ضات اللطيفة
التي تعلمنا كيفية الدفاع عن النف�س،
ولي�س هناك ما ي�ؤدي �إىل �إ�صابات على
م�ستوى املناف�سات على الإطالق ،ومل
يحدث �أن �صادفت موق ًفا مثل ذلك خالل
كل املناف�سات التي ا�شرتكت فيها.
�أطمح �إىل امل�شاركة يف الأوملبياد

�ش�ؤون الطالب �إىل و�ضع ت�صور لإن�شاء ريا�ضة التايكندو باجلامعة �ضمن �أن�شطتها
غري ال�صفية ،و�أن تكون م�ضمنة يف خطتها لل�سنوات القادمة ،فهي ريا�ضة مهمة جدًا،
و�إن كنت �أرى �أن من ال�صعوبة �أن ين�ضم طالب هذه اجلامعة �إليها ،مف� ً
ضال عليها
كرة القدم وكرة ال�سلة والكرة الطائرة وال�سباحة وغريها ،ورمبا يكون منطلق
أ�سا�سا ريا�ضة للكبار وهي
هذا املفهوم �أنها تنا�سب �صغار ال�سن ،ولكني �أ�ؤكد �إنها � ً
�أكرث �أهمية بالن�سبة لهم ..
ولكن رمبا يلتحق باجلامعة �شباب مار�سوها يف �سنوات مبكرة من خالل فرق
النا�شئني يف الأندية الكربى..
وبالتايل ميكن تكوين فريق لهـــذه اللعبــة يناف�س على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية
واخلليجية ،و�أمتنى �أن جتــــــد راغبني يف ممار�ستها وم�شجعــــــني ..ومتيـــــــز
هذه اجلامعة ينبغي �أن ينعك�س على اجلوانب التعليمية والعلمية والريا�ضية
وغريها.

ما طموحاتك للمرحلة املقبلة؟ وما ذا
ملاذا اخرتت هذه اجلامعة؟ وكيف توفق بني التح�صيل والريا�ضة؟
اخرتت االلتحاق بهذه اجلامعة لأنها مميزة من حيث املناهج ،و�إذا ما قورنت تقول ملن كانوا وراء تفوقك؟

بجامعات �أقدم منها و�أعرق لكان الفارق كبريًا من حيث امل�ستوى التعليمي .فجامعة
امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية تتبنى مناهج تعليمية عاملية متمثلة يف
التعليم املبني على حل امل�شكالت ،وهذه املناهج املطبقة تدخل الطالب منذ �سنواته
الأوىل يف التدريب واملمار�سة ،وترفع قدراته على مواجهة امل�شكالت وحلها با�ستثارة
�إمكاناته الذهنية وطاقاته العقلية حتى ي�صبح قاد ًرا على املالحظة واال�ستنباط
والإدراك ومن ثم التحليل و�إيجاد احللول املنا�سبة ،كما �أن اجلامعة تعتمد �أ�ساليب
تكنولوجية حديثة جدا يف التدري�س وتركز على الطالب باعتباره حمور العملية
التعليمية ،وبناءًا على ذلك ف�إن خمرجاتها التعليمية تعود على دار�سي التخ�ص�صات
املختلفة بفائدة م�ضاعفة تنعك�س يف �أداء متميز خالل املمار�سة بعد التخرج.
�أما بالن�سبة للتوفيق بني التح�صيل الدرا�سي وممار�سة الريا�ضة؛ فامل�س�ألة يف ر�أيي
تكمن يف تنظيم الوقت ،وقدرة الطالب على ا�ستثمار وقته ب�صورة متوازنة؛ فللتدريب
ً
وقته وللدرا�سة وقتها � ً
تعار�ضا بينهما ،وبالتايل مل يراودين
أي�ضا وقتها ،وال �أرى
الإح�سا�س يومًا ب�أن الريا�ضة تعوقني �أو تعطل جهدي يف التح�صيل العلمي ،وهذا
ما جعلني مواظبًا على درا�ستي وناجحً ا يف هذه اللعبة يف الوقت نف�سه .وكما �أن
املنهج ي�ستنفر طاقات الطالب العقلية والذهنية؛ ف�إن الريا�ضة عمومًا تق ِّوم ال�سلوك
من حيث االن�ضباط والقدرة على التعامل مع العقبات
التايكندو ..تقوية للع�ضالت وملناعة اجل�سم

�أطمح ب�شكل كبري �إىل امل�شاركة يف
الألعاب الأوملبية القادمة التي �سوف
تقام يف العا�صمة الربيطانية لندن ،وهو
طموح �أ�س�أل اهلل �أن يتحقق ،و�أمتنى �أن
�أكون على م�ستوى املناف�سة العاملية كي
�أرفع ا�سم وطني عاليًا يف م�ضمار هذه
اللعبة ،و�أنا على يقني �أن ذلك ميكن
�أن يتحقق مب�شيئة اهلل �إن نلت �شرف
امل�شاركة هذه.
ومن خالل هذا املنرب (نب�ض اجلامعة)
�أود �أن �أ�شكر الكابنت "حممد عبد العزيز"
والإداري "م�شعل بن نا�صر الأ�سمري"
يف نادي الهالل ،و�أخ�ص بال�شكر والدي
الذي �شجعني على دخول هذه اللعبة
التي �أهلتني �إىل املناف�سة يف هذه البطوالت
وحتقيق نتائج كبرية �أت�شرف بها.
لعبة للكبار � ً
أي�ضا

ع�ضالت اجل�سم وتقوية املناعة �ضد الأمرا�ض ،كما �أن لها فوائد كثرية يف تعزيز

�أمتنى �أن يتحقق ذلك ،و�أن تبادر عمادة

هل ترى م�ستقب ًال لهذه اللعبة
ما هي التايكندو؟ وما الفرق بينها وبني اجلودو والكاراتيه وغريها؟
"التايكوندو" لعبة �ضمن جمموعة �ألعاب الدفاع عن النف�س ،وهي مفيدة يف تقوية باجلامعة؟
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م�سرية حياة ..تقر�أ من جديد

كتبت ق�صيدة (يف زورقي) و�سميت بها ديواين الأول الذي طبع يف �300صفحة
�أول كتاب �صدر عن جند يف تاريخ 1380هـ

		

مع الأديب ال�شاعر عبداهلل بن �إدري�س

حوار :د .ح�سن اخل�ضريي
نال و�سام الريادة وامليدالية الذهبية يف م�ؤمتر الأدباء ال�سعوديني الأول الذي عقد بجامعة امللك عبد العزيز مبكة على كتابه (�شعراء جند
املعا�صرون) لأنه �أول كتاب �صدر يف جند وذلك يف العام 1960م  ،حني بلغ �سن ال�سابعة ع�شرة �سافر من (حرمة) م�سقط ر�أ�سه �إىل الريا�ض
لطلب العلم على يد ال�شيخ حممد بن �إبراهيم رحمه اهلل ،الرئي�س العام لهيئة كبار العلماء واملفتي العام للمملكة وقتها ،وتتلمذ على يديه عدة
�سنوات وعني مدر�سا للعلوم اللغوية والدينية ويف العام  1371هـ افتتح املعهد العلمي بالريا�ض فا�ستقال من الوظيفة والتحق باملعهد
وكان من جملة الدفعة الأوىل ،ن�شر �أول ق�صيدة عام 1369هجرية يف جريدة املدينة ثم تواىل الن�شر ،طلب ال�شيخ حممد بن ابراهيم
من ال�شيخ ح�سن وزير املعارف �إعارة خدماته �إىل �صحيفة الدعوة الأ�سبوعية ووافق وانتقل �إىل ال�صحيفة رئي�سا لتحريرها ويف
ال�سنة الثانية عهد اليه بالعمل مديرا عاما لها اىل جانب رئا�سة التحرير وكان �أول من ي�شغل املن�صبني معا يف اململكة وبقي يف هذه
املهنة منذ 1385هـ �إىل 1393هـ �أي �أنه مكث يف ال�صحافة ثمانية �سنني .هو مع الرقابة على الناحية الدينية ،حتى ال ينفلت بع�ض
النا�س الذين يكتبون �ضد الدين والقيم لكنه مع �أن تكون الرقابة يف حدود ال�ش�أن الديني ال�صريح والوا�ضح ،حتى ال يهاجم الدين
والعقيدة �أما يف ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع فكان من �أوائل من نادى بحرية الر�أي امللتزمة من خالل مقالة ن�شرها بعنوان
«�أتيحوا احلرية للكتاب»،الق�صة �أوالرواية العربية تتمحور عنده حول الذات ال حول خدمة الأوطان واملجتمع ،وبع�ضها لي�س
على امل�ستوى املطلوب ،لكنه يرى �أن م�ستقبل الثقافة يف اململكة هو م�ستقبل م�شرق يف هذا احلوار ك�شف عن كثري من املواقف
والعقبات التي واجهته يف حياته ب�صفته �أحد عمداء ال�شعر والأدب والثقافة.
البطاقة ال�شخ�صية:

يف البداية �أرحب بك �شيخ عبد اهلل و�أرجو
�أن تعرفنا على بطاقتك ال�شخ�صية؟؟

الإ�سم عبد اهلل بن عبد العزيز بن �إدري�س،
مولود يف بلدة (حرمة) تعلمت يف مدر�ستها
مباديء القراءة والكتابة وكانت يف
البداية ك ّتابا ثم تطورت و�أ�صبحت على
منط مدار�س وزارة الرتبية والتعليم،
حني بلغت �سن ال�سابعة ع�شرة ذهبت
�إىل الريا�ض لطلب العلم على يد ال�شيخ
حممد بن ابراهيم رحمه اهلل ،الرئي�س
العام لهيئة كبار العلماء ومفتي اململكة
�سابقا ،وتتلمذت على يديه عدة �سنوات
ثم حاول تعييني يف من�صب الق�ضاء،
فرف�ضت ،وعينني مدر�سا فقبلت وكنت
�أدر�س بالريا�ض قواعد اللغة والعلوم
الدينية ثم يف العام 1371هـ افتتح املعهد
العلمي فا�ستقلت من الوظيفة والتحقت
باملعهد وكنت مع زمالئي الدفعة الأوىل
وانتقلت بعد املعهد �إىل كلية ال�شريعة
وتخرجت من كلية ال�شريعة نهاية عام
1376هـ �أنا وزمالئي ،الدفعة االوىل التي
منها ال�شيخ ابراهيم بن حممد و وزير
العدل �سابقا وال�شيخ را�شد بن خنني
وال�شيخ عبد اهلل بن غديان وعدد كبري
منهم وه�ؤالء من دفعتي يف جامعة االمام
قبل �أن ت�سمى كذلك وهذا كان يف �شهر ذي
القعدة �سنة 1376هجرية.
الكلية ثم الإعادة اليها واالعتذار �إلينا:

وكان يف ذلك الوقت بيني وبني مدير
الكليتني خالف مل �أعد �أخفي هذا ال�شيء
وتزعمت مظاهرة كانت هي الثانية يف
اململكة بعد مظاهرة عمال �أرامكو ،وكان
ال�سبب يف ذلك مدير الكليتني ال�شرعية
واللغوية الذي قال ان من ي�أتي للكلية
مت�أخرا لو بخم�س دقائق يغلق �أمامه
بابها ويفتح له باب �آخر ،فرف�ضنا �أن
ندخل من الباب االخر �أنا وجميع الطالب
فذهب املدير �إىل ال�شيخ حممد بن ابراهيم
قائال �»:أبن ادري�س يتزعم مظاهرة �أمام
الكلية» ف�أر�سل لنا ودخلنا بيته وكان
غا�ضبا وهو يتفقد احلا�ضرين فلما و�صل
اىل ا�سمي قال ب�صوت عال وكان يريد �أن
يعطيني فر�صة للتخلي عن هذا املوقف
�أمام الزمالء ملا يل عنده من منزلة ولأنني
�أحد طالبه النابهني:
 �إبن ادري�س ..هل �أنت معهم؟ قلت نعم معهمثم عد خم�سة �أ�سماء كان ا�سمي معهم
و�أبلغنا �أننا مف�صولني من الدرا�سة ،وعدت
�إىل بيتي وجل�ست يف مكتبتي املتوا�ضعة
وقتها وكتبت ق�صيدة بعنوان (يف زورقي)
و�سميت بها ديواين الأول (� )300صفحة
من القطع الكبري ،وهي تعبري نف�سي عن
احلادث طالبت فيها بحقنا يف االنطالق
الذي يكون �ضمن حدود اال�سالم وحقنا
باحلرية وكان فيها روح ال�شباب و ن�شرت
الق�صيدة يف جريدة اليمامة وقتها و�أثارت
�ضجة كبرية.

�أتدخل يف �ش�ؤونهم ،وبعد  28يوم طلبنا ن�شرت �أول ق�صيدة عام 1369هجرية يف
ال�شيخ حممد نحن اخلم�سة يف بيته جريدة املدينة ثم تواىل الن�شر وكنت يف
وقال� :أنا وثقت يف ذلك املدير ولكنه مل البداية �أن�شر يف جريدة (البالد) يف عهد
عبد اهلل عريف
يكن عند الثقة
ف�أ�صبحت
ويا �أبنائي
�أن�شر يف
األوسمة والدروع والميداليات :
�ساحموين
البالد واملدينة
•منح و�سام الريادة وامليدالية الذهبية
واعتربوين
واليمامة
على كتابه (�شعراء جند املعا�صرون)
والدا لكم
و�أ�صبحت
الذي هو �أول كتاب �صدر يف (جند)
وذرف الدمعة
�أي�ضا �أكتب
وذلك �أثناء انعقاد امل�ؤمتر الأول
وطلب منا
النرث وكان
للأدباء ال�سعوديني الذي �أقامته جامعة
ان نرجع
�أول مقال
امللك عبد العزيز مبكة املكرمة عام
�إىل كلياتنا
ن�شرته ردا
1394هجري
معززين
على اال�ستاذ
•مر�شح جلائزة الدولة التقديرية يف
مكرمني.
�أحمد عبد
الأدب ل�سنتها الثالثة 1405هجرية
الغفور عطار
والتي توقفت من ذلك العام حتى
رئا�سة
رحمه اهلل
الآن
التحرير
حني كتب
•منحه امللك �سعود –رحمه اهلل� -ساعة
والنادي
مقاال بعنوان:
فاخرة يف �إحدى املنا�سبات الثقافية
الأدبي:
«ما يلحن
عام 1378هجري
قبل حلول
فيه العلماء
•منحه الأمري خالد الفي�صل –�أمري
عام 1385هـ
والكتاب»
منطقة ع�سري -وقتها (اخلنجر الذهبي)
طلب ال�شيخ
ووجدت �أنه
يف مهرجان �شعراء اخلليج العربي (�أبها)
حممد بن
ّ
علماء
خط�أ
ب�صفته ممثال ل�شعراء اململكة
ابراهيم من
َ
و�أخط�أ هو
وزير املعارف
فيما وجه
�إعارة
اليه ورددت
خدماتي �إىل
�صحيفة الدعوة اال�سبوعية ووافقت عليه و�صححت له الكلمات التي قال انهم
وانتقلت �إىل ال�صحيفة رئي�سا لتحريرها
ويف ال�سنة الثانية عهد ايل بعمل املدير
العام لها وكنت �أول من ي�شغل املن�صبني
معا يف اململكة وبقيت يف هذه املهنة منذ
1385هـ اىل  1393هـ �أي �أنني مكثت يف
ال�صحيفة ثمانية �سنني ،وعدت �إىل وزارة
املعارف �أمينا عاما للمجل�س الأعلى لرعاية
العلوم والفنون والآداب ومكثت فيه �أربع
�سنوات وانتقلت �إىل جامعة الإمام حممد
بن �سعود �أمينا عاما للجامعة �أمينا عاما
وع�ضوا يف املجل�س العلمي للجامعة و�أثناء
ذلك عينت كرئي�س للنادي االدبي وبقيت
رئي�سا يف النادي االدبي ملدة �23سنة
و�أنا �أحد امل�ؤ�س�سني وثم ا�ستقلت لأتيح
الفر�صة لغريي

�أخط�أوا فيها  ،ثم ا�ستمريت يف كتابة ال�شعر
والنرث يف جميع املجالت وال�صحف داخل
اململكة وخارجها خا�صة يف بع�ض املجالت
الأدبية يف لبنان والقاهرة

هل لنا بال�س�ؤال كم عمرك احلقيقي ؟

بامليالدي �أم بالهجري  ،بالهجري عمري
83عاما(�أعطاك اهلل طول العمر يف طاعته)

�أمل يكن يف وقتكم هوايات مثل لعب الكورة
�أو ال�سمر مع اال�صدقاء؟

بن �سليمان�/شيخ حرمة يف خريا �أ�شاروا
علي �أن �أ�سافر لطلب العلم يف الريا�ض
على يد امل�شايخ ومنهم ال�شيخ حممد بن
ابراهيم  ،وكانت بداياتي يف القراءة من
خالل الكتب التي لدى والدي وهي وقتها
ت�سعة كتب يف احلديث واللغة العربية
ومنها (الأجرومية) وكتب يف مو�ضوعات
ا�سالمية وكانت هذه الكتب هي التي فتحت
يل باب تذوق ال�شعر ثم كتابته

(الكورة) ال ..هناك �ألعاب �شعبية كثرية
انتقاد الذع ولكن بحكمة �شديدة:
كنا منار�سها يف حدود فريقني متناف�سني
هل هناك عقبات واجهتك �سواء يف
وتنتهي يف �ساعتها

ح�سنا ..ما هي بطاقتك العائلية؟

لدي زوجة واحدة وخم�سة �أبناء

ما هو ن�صيب اال�سرة من وقتك؟

لها الن�صيب الأوفر من وقتي وخا�صة
امل�ساعدة يف تربية الأوالد والإ�شراف
على درا�ستهم

هل للوالد رحمه اهلل دور يف توجيه
اهتماماتك الفكرية والأدبية ؟

نعم ،والدي رحمه اهلل كان طالب علم على
يد ال�شيخ عبد اهلل العنقري وكان يف بلدة
حرمة ومعه عدد من طالب البلدة يذهبون
لطلب العلم وملا ر�أى ف�ضيلة ال�شيخ عثمان

كتابة ال�شعر �أو يف عملك ك�صحفي وما
هي �أبرز هذه العقبات التي واجهتكم يف
ذلك الزمان ؟

بالت�أكيد هناك عقبات يف �صحيفة الدعوة
وكانت جريدة كبرية وكان يف ذلك الوقت
وكيل وزارة االعالم كلما كتبت افتتاحية
ات�صل بي الئما وحذرين من ا�ستمرار كتابتي
و مهاجمة �أمريكا وعدم مهاجمة رو�سيا ،
وكنت اقول له ان امريكا منحازة لليهود
�ضد اال�سالم وامل�سلمني �أما رو�سيافهي
دولة احلادية معروفة بذلك ،وذات مرة
دعانا اال�ستاذ جميل احلجيالن ملا كان

�إعادة االعتبار والعمل
مفت�شا:
�أما الطالب فقد �أ�ضربوا
عن الدرا�سة ثالثة �أيام
ب�سبب ف�صلنا فا�ستدعاين
ال�شيخ عبد اللطيف وهو
نائب املدير العام وقتها
وقال يل �أرجوك �أن تقف
وتقول للطالب انني
�أ�سامح مبا ح�صل من
ف�صلنا ،فرف�ضت وقلت له
� :أنت تريد بهذ �أن ت�صنع
مني زعيما لهم و�أنا ال
�أطلب الزعامة؟ والطالب حدثنا عن بدايتك الأدبية ..متى �أح�س�ست
�أحرار يف ا�ضرابهم وال برغبة يف كتابة ال�شعر والأدب؟
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كتبت ال�شعر والنرث يف جميع املجالت وال�صحف داخل اململكة وخارجها
وخا�صة يف املجالت الأدبية يف لبنان والقاهرة

وزيرا لالعالم وجمعنا نحن ر�ؤ�ساء
التحرير واحتج وقتها �أحدهم قائال:
يكتب عبد اهلل بن ادري�س بحرية ولذلك
مقاالته مهمة وتن�شر باالذاعات ونحن
ال!!» فرد عليه الوزير قائال :عبد اهلل
بن ادري�س مل نعطه حرية خا�صة وال
منعناه ولكنه يكتب بجر�أة فيها حكمة»
ف�سكت املحتج..

هل حدث �أن تعر�ضت ملواقف حمرجة
وم�ضحكة وما هي �أبرز هذه املواقف؟
�أكيد  ..لكن �أعفني من ذكر ذلك

هل �شعرمت مبرارة �أو حزن يف جمال
عملكم كرئي�س للنادي الأدبي �أو كرئي�س
للتحرير؟
ال �أبدا مل �أ�شعر مبرارة �أو حزن بل �شعرت
ب�سعادة غامرة يف كل عمل خا�صة يف
جريدة الدعوة ورئا�ستي للنادي
مع و�ضد الرقابة :

هل ت�ؤيد الرقابة على ال�صحافة؟

الرقابة على الناحية الدينية نعم ،حتى
ال ينفلت بع�ض النا�س الذين يكتبون
�ضد الدين والقيم ال�شرعية لكن �أن تكون
الرقابة يف حدود ال�ش�أن الديني ال�صريح
والوا�ضح ،حتى ال يهاجموا الدين
والعقيدة �أما يف ال�سيا�سة واالقت�صاد
واالجتماع والفكر والأدب ف�أنا �أدعوا
اىل احلرية بل كنت �أول من دعا اليها يف
مقال ن�شرته يل جريدة (حراء) مبكة وكان

بعنوان «�أتيحوا احلرية للكتاب» �أي �أنني للمجتمع.

كنت �أدعوا اىل حرية ال�صحافة من القدم ،كيف ترى م�ستقبل الثقافة يف اململكة؟

وكنت اذا غاب ال�شيخ حمد اجلا�سر �أنابني م�ستقبل م�شرق �إن �شاء اهلل
يف رئا�سة التحرير �أكتب االفتتاحيات
..الأندية الأدبية ..
اجلريئة ومنها �أي�ضا االفتتاحية التي
طالبت فيها ب�إن�شاء جممع لغوي للمملكة هل ترى و�أنت واحد من عمداء وم�ؤ�س�سي
وذلك حوايل عام 1377هـ وكنت �أول من �أحد هذه الأندية �أنها �أدت الر�سالة وواجبها
طالب بذلك ولهذا ا�ستدعاين ال�شيخ حممد �أم �أنها كما ال�صحف ال تقوم بذلك؟
بن جبري رحمه اهلل رئي�س جمل�س ال�شورى يف ال�سابق كانت �أجود منها يف الوقت
ال�سابق قائال  :انك �أول من كتبت عن احلا�ضر حيث �أدت دورا ايجابيا �أكرث من
املجمع ونريدك �أن تاتي ليتناق�ش معك الآن وكانت ن�شاطاتها وفعالياتها �سابقا
�أع�ضاء املجل�س .يف ذلك ونريد �أن يتبنى م�ؤثرة �أكرث لأن الثقافة يف ذلك الوقت
املجل�س فكرة �إن�شاء املجمع وح�ضرت حم�صورة يف عدد من املثقفني وجاءت
وكان املعنيون بالنقا�ش ثالثون �شخ�صا االندية لتو�سع وتغطي الفر�صة للآخرين
وتناق�شنا جميعا و�أو�صينا بوجوب ان�شاء و�صار لها دور جيد يف تن�شيط الثقافة ويف
هذا املجمع وعمل نظام ورفع اىل الرئا�سة الوقت احلا�ضر رمبا �ضعف دورها.
العامة لرعاية ال�شباب واىل االن مل ينفذ يقال �أن ال�شيوخ واملثقفون من كبار
ال�سن يتلذذون بثقافة االجرتار والنواح
رغم املوافقة عليه.

يف البداية قلت انك ال تتفق مع امل�شايخ على املا�ضي والتعلم والتح�صيل هل
يدخل ال�شيخ عبد اهلل بن ادري�س يف
فهل ما زال اخلالف اىل االن؟
لأ طبعا كان اخلالف النهم ف�صلونا من هذا املجال؟

العمل لكن ح�صل االعتذار وبعد ذلك ال � ..أنا ال �أجرت ولكن ال ان�سى �أن الثقافة
هي قدميا وحيثا لي�ست ابنة وقتها
زال اخلالف.
..التلفاز والراديو واالنرتنت وال�صحافة وت�ستمد من القدمي واحلا�ضر وحتى
بع�ضها جديد وبع�ضها قدمي يف االيام يف امل�ستقبل.

ال�سابقة هل كانت ت�أخذ من وقتك الكثري
؟؟وهل كانت تلهيك عن االعمال؟

�أدب ال�شباب؟

ال تلهيني ولكي �أ�شاهد بع�ض الربامج �أدب ال�شباب هل يعتمد حقا على االثارة
يف االذاعة والتلفزيون وخا�صة عندما واملوا�ضيع املمنوعة � ،أين و�صل هذا
افتتحت اذاعة الريا�ض وكان الأدب؟
رئي�سها عبا�س غزاوي رحمه منهم ايجابيون ويرثون احلركة الأدبية

من دواوينه وإصداراته:

•�شعراء جند املعا�صرون –ال�صادر
عام 1380هجرية املوافق1960م طبع
عدة طبعات
•ال�شعر وال�شعراء خالل الن�صف الثاين
من القرن الرابع ع�شر الهجري
•(يف زورقي) ديوانه ال�شعري الأول عام
1404هجرية وقد طبع �أربع مرات
•(كالم يف �أحلى الكالم) درا�سات �شعرية
عام 1413هجرية
•(عزف �أقالم) يف النقد الأدبي
1413هجرية
•امللك عبد العزيز كما �صوره ال�شعراء
العرب 1419-1394هجرية
•(�سيفه مرقم) ديوانه ال�شعري الثالث
وهو قيد الطبع
•مالمح عن ثقافة منطقة الريا�ض قبل
الأندية الأدبية عام 1419هجرية
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يف الوقت احلا�ضر يكرث الن�شر فكل من
لديه القدرة يطبع الكتب ف�أ�صبح هناك
ت�أليف و�ضيع فهل يوجد من يراقب
هذا الأمر؟
املفرت�ض �أن وزارة الثقافة واالعالم هي
م�س�ؤولة عما ين�شر من كتب بع�ضها فيه
غثاثة وبع�ضها جيد وعليها �أن تنتقي
وال ت�سمح اال بن�شر ما هو على م�ستوى
راق وم�شرف

�أعود مرة �أخرى للأندية الأدبية  ،هل ترى
�أن االندية الأدبية االن جمرد هياكل ومل
تعد قادرة على �أداء دورها؟
ال �أقول ذلك ولكن دورها �ضعيف عن
ال�سابق لوجود قنوات ف�ضائية ثقافية
كثرية جعلت من االندية حاليا ثانوية
الت�أثري .

ما هي الأو�سمة وامليداليات التي نتلها؟

نلت و�سام الريادة يف م�ؤمتر الأدباء
ال�سعوديني الأول الذي عقد بجامعة امللك
عبد العزيز مبكة على كتابي (�شعراء جند
املعا�صرون) النه �أول كتاب �صدر يف جند
يف التاريخ حتى ا�ستاذنا (حمد اجلا�سر)
رحمه اهلل مل ي�صدر له �أي كتاب اال بعد
كتابي بعد ع�شر �سنوات وكان عن مدينة
الريا�ض ثم �صدرت له كتب كثرية على
م�ستوى عال وجيد وهو ا�ستاذ يف االدب
والتاريخ لكن كتابي هو �أول كتاب �صدر
يف تاريخ جند وذلك يف العام 1960م وبيع
منه �أكرث من �ستة طبعات.
تكرمي الأديب ..بعد رحيله!

اهلل وا�ستكتبني للحديث يف ومنهم من يريدون �أن ي�شتهروا ويعرفوا لدينا يف العامل العربي عادة وهي �أن
املفكر واالديب ال يكرم اال بعد رحيله
الإذاعة واملهم �أين كتبت بحدود فقط
150حلقة يف ذلك الوقت بعنوان
(حديث ال�شفق)

يف ال�صحافة ما هي ال�صفحات
التي حتظى باهتمامك دائما؟
الفكر والثقافة وال�سيا�سة

هل تعتقد �أن (�شباب هذه
االيام) ما زالوا على عالقة
بالقراءة �أم �أنهم التفتوا اكرث
باالنرتنت و�سواه؟

هناك �أنا�س حمبون للقراءة
و�آخرون انتقلوا �إىل االنرتنت
وهو ميدهم بثقافة جيدة
�أي�ضا.

بر�أيك ...هل الق�صة �أوالرواية
العربية تتمحور حول الذات
�أم حول خدمة الأوطان
واملجتمع؟

غالبا هي ذاتية و�أكرثها لل�شهرة
ولي�ست بناءة وال فاعلة خريا

�أدبا وروحا فا�ضلة
فما ر�أيك بهذه الظاهرة؟
طبعا هذا خط�أ فادح فما يفعل بتكرميه ال�شيخ عبد اهلل بن خمي�س..

بعد موته حتى وان كرم �أبنا�ؤه لكن هو �أديب و�شاعر
يحب �أن يقدر ويكرم يف حياته
هل �أ�س�ألك عن جمموعة من الأ�سماء �أديب وم�ؤلف وله جهود طيبة يف االدب

�أحمد عبد الغفور عطار..

وتقول يل ر�أيك فيه؟

علوي طه ال�صايف..

مثال ..حمد اجلا�سر..

عبد الرحمن الع�شماوي ..

غازي الق�صيبي..

مما يجب؟

ال �أرغب يف التعليق على اال�سماء ولكن من ال�شباب املثقفني ..ومل يعد �شابا االن
وا�صبح من الكهول(�ضاحكا)
قلي مثال
�أنعم و�أكرم..عالمة جليل وا�ستاذ التاريخ �شاعر �إ�سالمي �شهري وكاتب
�أخريا ..هل �أنت جاد يف احلياة �أكرث
ومن رواد الثقافة يف العامل العربي
�شاعر مبدع ومفكر وكاتب رواية جيدة

حممد عبده مياين..

ال �أعتقد ولكن يف حدود ما يجب

 ..ومتى متزح؟

نعم الرجل..اعالمي خدم االعالم حني كان اذا وجد من ميازحني من اجلل�ساء
وزيرا للإعالم وال زال يعطي يف ال�صحافة الظرفاء

يف زورقي
لل�شاعر عبد الله بن ادري�س
رباه ب ِّلغ بال�سالمة زورق احللم اجلمي ْل
خلف ال ِ ْ
أ�صيل
تفح من ِ
ري ال�شقاءِ ُّ
فهُنا �أعا�ص ُ
َّ
ُ
ْ
ذهول
وهنا �شراعي ال َم َ�س املوجَ امل َجن َح يف
أم�س الثقي ْل
القلب
وتل َّفتَ
ُ
ال�شجي فهال ُه ال ُ
ُّ
الريح العلي ْل
أمان
نتن�س ُم َ
ف�إىل ال ِ
ل�شاطئ َّ
ٍ
لعِ َب اخلِ َ�ض ُّم بزورقي فطغى على جمرى ُّ
ال�شعو ْر
اط ْلعتَ فخِ لتني كالط ِري يف ِّ
�أفما َّ
ري
كف ال�صغ ْ
َ
ُ
�إنْ كان ذاك ف�إنني ما زلتُ �أحل ُم بال ُع ُبور
أمام لخَ ُ طو ُة ال�شه ِم النبي ْل
�إنَّ ال ُع ُبو َر �إىل ال ِ
ُ
ُ
ربا ُه ب ِّلغ بال�سالمة زورق احلل ِم اجلمي ْل
وال�سماح
أفق البعي ِد �إىل الكرامة
ْ
ورنوتُ لل ِ
ري �إين �أَ ْر َتئي َّ
بالكفاح
امل�صاعب
�شق
ال �ض َ
َ
ْ
ِّ
الرياح
وهنا عطفت بزورقي فجرى على كف
ْ
واحل ُّر مي ُقتُ عي�ش ًة يبقى العزي ُز بها ذلي ْل
ربا ُه ب ِّلغ بال�سالمة زورق ا ُ
حل ُل ِم اجلمي ْل
�أنا ما حييتُ ف�شيمتي ت�أبى التم ُّل َق واخلداعْ
ري ال�صراح ِة والنزاه ِة يف الطباعْ ؟
هل مبدئي غ َ
ً
ِّ
ُ
ُ
�إنْ كان رزقي يقت�ضي مني خنوعا وان�صياعْ
ال�سال َم وب� َؤ�س للمجد الأثيل
فعلى الغِ نى م ِّني َّ
ُ
ُ
ربا ُه ب ِّلغ بال�سالمة زورق احلل ِم اجلمي ْل
َمل ُِك ال�سما وال َ
قادر يرجو العباد
أر�ض هل من ٍ
دفع املكارهِ ُّ
� َ
المات ال�شدا ْد
والظ ِ
إالك يف ِ
َ
َ
�إنَّ ( ال ُبغاتَ ا�ستن�سرت ) بل جانبَتْ ُ�س ُبل الر�شا ْد
ري على اجللي ْل
ونعي ُم َك املدرا ُر قد ُيعلي احلق َ
ُ
ربا ُه ب ِّلغ بال�سالمة زورق ا ُ
حلل ِم اجلمي ْل
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مازلت �أذكر �آخر هدية قدمتها البني،
كيف ال وهي هدية املوت! بعد �إ�صراره
و�إحلاحه مل �أجد مفرا من تلبية رغبته
و هو العزيز بني �أخواته ،كانت �أكرب
فرحة يف حياته فما كان مني �إال �أن �أ�سرق
من وهج فرحته لأ�شعل بها الطم�أنينة
يف �صدري
قالت يل �أخته الكربى�:أنت تف�سد ينه
بداللك.
�أجبتها يف حدة:اعتني ب�ش�ؤونك�,إنه
وحيدي من ال�صبيان.
هكذا كنت يا ابني وها قد رحلت �سريعا
متاما كما كنت على دراجتك النارية,حقا
مل يكذب البائع عندما قال �أنها �أكرث �سرعة

الطالب و املوظفات
تلزمنا قيمنا و�أخالقياتنا بالتعامل مع
الفتيات العامالت باجلامعة على �أنهن
�أخوات لنا ،نحرتمهن ونقدرهن ،و�أن
نق�صر عالقاتنا معهن على مقت�ضيات العمل
الر�سمي وجماالت الدرا�سة والتدريب،
وال �أرى ثمة داع للتب�سط يف الأمر �إىل
درجة اخلروج عن هذه الإطار الذي
حتدده لوائح اجلامعة؛ ال�سيما ونحن
يف بيئة جامعية رفيعة ومتميزة ،وما
نالحظه من حماوالت للتقرب �إليهن وما
يتبع ذلك من درد�شة وحماوالت لإطالة
الأحاديث معهن فيبدو غري مقبول،
وم�صادم للمبادئ والقيم والأعراف
والتقاليد الأ�صيلة ،ونحن يف هذه البالد
حملة م�شاعل النور �إىل العامل ،ويجب
�أن نكون على هذا امل�ستوى من الفكر
امل�ستنري ،و�أ�صحاب �سلوك ُيقتدى به
ويجلب لنا الر�ضا والثناء واالحرتام..
فعلينا �أن نح�صر جهدنا وتفكرينا يف
متطلبات العملية التعليمية حتى نكون
جديرين بحمل تلك الر�سالة النبيلة
املنوطة بنايف م�ستقبلنا.
�أحمد علي القحطاين
املختربات الطبية

(�أنا) بني �أ�سطري
مل تعد الكتابة يف زماننا هذا قيمة
ثقافية وفكرية ،بل �أ�صبحت م�شبعة
بن�شوة (الأنا) ،فكثري من الكتاب يحاول
اال�سرتخاء والتمدد بني �أ�سطره ،وك�أنه
يهتف يف القراء الف ًتا �أنظارهم �إىل نف�سه،
املهم عنده ا�سمه و�شهرته ،وكم ينت�شي
حني ي�سمع ا�سمه متداو ًال يف املنتديات..
لقد ع َّز يف زماننا هذا من يتجاوز نف�سه
�إىل الآخرين ،يعطى دون انتظار لأخذ،
وي�سعد بنفع النا�س دون منِّ �أو �سعيًا
لثناء �أو �إطراء ..الكتابة عند الفئة الأوىل
قيمة ذاتية وتطلعًا �شخ�صيًا ،ولذلك تكرث
عندهم (النقوالت) دون �إ�شارة للم�صدر،
وال تعنيهم حقوق الكتاب ،والن�شر عندهم
غاية ال و�سيلة ،وهم غري معنيني مبا
يتحقق للقراء من فائدة ،املهم حتقيق
(انت�شار) �إعالمي� ،أن يت�ساقط عليهم
الوهج عرب (فال�شات) الكامريات ،عادة
ما يتعمد مثل ه�ؤالء (�إثارة الغبار) ..
وحني يتعاىل ال�ضجيج يزهوا �أحدهم
كالطا�ؤو�س ومبا يتوهمون من طروحات
(�إعجازية) ..ف�إن كنت كاتبًا ففي �أي
الفئتني ت�صنف نف�سك� ..أما �أنا فمن الذين
يع�شقون التمدد بني �أ�سطرهم!!
�إبراهيم ال�صايف حممد
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ابني احلبيــــــب

من املوديالت الأخرى
و�أنها �سوف تفرح
قلبه لكنه مل
يفطن �إىل �أنها
�سوف تفطر
قلبي.
كم متنيت �أن
�أراك يف ثوبك
الأبي�ض يوم زفافك لكني مل �أتخيل �أن
يكون ثوبك الأبي�ض كفنك!
تبا لك يا ابني,تبا لعنادك,وتبا حلبي
لك الذي �أخذ منك هذه املرة ومل يعطك
�شيئا,هكذا ودعته عند قربه و لعل
هذه كانت املرة الأوىل و الأخرية التى

�أغ�ضبه فيها.على الأقـــــل �أعرف �أنك مت
و�أنت تفعــــــل �أكرث �شئ حتبــــــه,لعل
هذا يعزيني و�أنا �أم�سك ثيــــابك
,و�أ�شتم رائحـتك ,و�أتخيل طيفـــك يف
كل مكـــان.
ترددت �أ�صداء كالم كثري يف ذهني عندما

�إطاللــــة من جــــدة
كنت جال�سة يف العزاء,و�سمعت الن�سوة
يتهام�سن عن عدم ارتدائه اخلوذة�,أو عن
قدره الذي اختطفه �سريعا دون �سابق
�إنذار,ثم يعودن لالهتمام مبوا�ضيع
�أهم مثل النميمة يف فالنة �أو الت�سا�ؤل
عن موعد الع�شاء�,أو خمططات نهاية
الأ�سبوع.
بني هــــــذا وذاك كـــــــان احلــــزن
يعت�صر قلبي�,شعــور بالذنــــب ال
يفارقنــــي,وح�سرة �أعرف �أنها �ستمتد
�إىل �آخر نف�س يف �صدري�,أ�سندت ر�أ�سي
�إىل احلائط,نظرت �إىل ال�سماء ثم قلت
احلمد هلل.
ر�ؤى �صربي

نب�ض احلا�سب ( 2ـ )2
مل تكتف �إدارة احلا�سب الآيل بال�ش�ؤون ال�صحية بت�شغيل
و�إدارة هذه الأنظمة؛ بل حتر�ص وتعمل حثي ًثا على تطويرها
دائمًا يف مواكبة د�ؤوبة جلميع رغبات مقدمي اخلدمة الطبية
واخلدمات امل�ساندة واخلدمات الإدارية الأخرى وتوفري
جميع اخلدمات لهم لتمكينهم من �أداء عملهم ب�إتقان تام.
وحتر�ص �إدارة احلا�سب يف تنا�سق تام مع كلية ال�صحة العامة
واملعلوماتية على تقدمي �أف�ضل جمال للأبحاث والتطوير يف
هذا املجال الطبي املتخ�ص�ص �إ�ضافة �إىل امل�شاركات الفعالة
والتواجد الدائم يف املحافل العلمية وال�صحية ،ويتعدى ذلك
لي�شمل تنظيم �أول م�ؤمتر لل�صحة الإلكرتونية يف مايو 2006م
بالريا�ض ،ثم امل�ؤمتر الثاين يف مايو 2008م الذي القى جناحً ا
كبريًا وم�شاركة فعالة من جميع القطاعات ال�صحية املحلية
واخلليجية والعاملية � ً
أي�ضا.
ومبا �أن �إدارة احلا�سب الآيل قد ارتقت وو�صلت �إىل درجة

عالية من العاملية واملهنية واالنت�شار؛ ف�إنها تواكب مهرجان
اجلنادرية مبا له من دالالت ثقافية واجتماعية وفنية ُتربز
الوجه امل�شرق لعجلة التطوير يف مملكتنا احلبيبة ،وتنعك�س
جميعها �إيجابًا على روح الأداء �ضمن الفريق الواحد .والتطور
الثقايف واالجتماعي الذي حتر�ص ال�ش�ؤون ال�صحية على
تنميته وتطويره وت�شارك فيه بربامج فعالة جدًا وعلى جميع
امل�ستويات متلقي اخلدمة ال�صحية لي�سجل ب�صمات وا�ضحة
على م�سرية التقدم يف جميع املجاالت خا�صة املجال ال�صحي
باململكة .وت�أتي هذه الإجنازات وهذا التقدم نتيجة حتمية
للدعم املبا�شر من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز حفظه اهلل ورعاه ،والهتمامه ال�شخ�صي بالتطوير
وخدمة الوطن واملواطن.
مو�سى العنزي
�إدارة احلا�سب الآيل واملعلوماتية

بيولوجيا الف�ضاء ( 1ـ )2

ُتعنى بيولوجيا الف�ضاء بدرا�سة الت�أثريات
البيولوجية والطبية للرحالت الف�ضائية
على الكائنات احلية .وهدفها اكت�شاف كيف
يقاوم الإن�سان للظروف التي يواجهها يف
الف�ضاء .كما ُتعنى ب�إعادة تكيفه مع بيئة
الأر�ض بعد الرحالت .وت�شمل املفاهيم
البيولوجية الأ�سا�سية لرحالت الف�ضاء:
فقدان الوزن ،ت�أثريات القوة الدافعة
للمركبات �أثناء الإقالع والعودة �إىل
الأر�ض ،الإ�شعاعات ،غياب دورة الليل
والنهار ،التواجد داخل نظام بيئي مغلق.
�أما العوامل الأقل �أهمية يف ت�أثرياتها عليه
هي :التعر�ض لل�ضو�ضاء ،االهتزازات
واحلرارة الناجتة عن املركبة .وتوجه
االنتباه يف الرحالت الأطول �إىل الت�أثري
النف�سي لعملية االنعزال والبقاء يف مناطق ُمغلقة خا�صة عند وجود �أ�شخا�ص من بيئات وثقافات خمتلفة.
ومت احل�صول على املعلومات الطبية الوا�سعة التي حتققت خالل الرحالت الطويلة عرب برنامج خمترب الف�ضاء يف بداية �سبعينات
القرن املا�ضي ،وكذلك عرب املهام الطبية املتعددة ملركبات ت�شالنجر وكولومبيا� .أما لل�سوفيت ،فقد بد�أت خربتهم مع �سيوز
والبقاء يف الف�ضاء لفرتات طويلة .ف�أطول فرتة �سجلها رائد �سوفيتي كانت حوايل  439يوم يف حمطة الف�ضاء مري.
ومع تغري املناخ ال�سيا�سي العاملي يف بدايات الت�سعينات ،تعاونت �أمريكا والإحتاد ال�سوفيتي يف جمال علوم احلياة مما �أدى �إىل
اندماج �أدوات طبية ت�شخي�صية �أكرث تطور ًا ملهام وكالة "نا�سا" �إ�ضافة �إىل خربة ال�سوفيت يف البقاء لفرتات طويلة يف الف�ضاء
اخلارجي� .ساعدت علوم الف�ضاء ب�شكل غري مبا�شر يف �إثراء العلوم الطبية ،فاحلاجة للإبقاء على متابعة م�ستمرة لف�سيولوجيا
رواد الف�ضاء �أدى �إىل تطوير جهاز الكرتوين ملتابعة وظائف اجل�سم وغريها من الأدوات التي اعتمدت ب�شكل ما على املعرفة
املكت�سبة من برامج الف�ضاء .كما �أدَّت الدرا�سات التي متت على كيفية �سري الرواد على اجلاذبية ال�ضعيفة للقمر �إىل فهم �أعمق
لطبيعة احلركة عند الإن�سان.
فقدان الوزن :يعد من �أهم اخلربات الطبية املكت�سبة يف الف�ضاء ،نظ ًرا لأثاره الهامة على وظائف �أع�ضاء اجل�سم .ويبدو م�ستحي ًال
التخل�ص من مفهوم انعدام الوزن يف رحالت الف�ضاء ما مل ُتبنى حمطات ف�ضائية كبرية قادرة على تكوين جاذبية ا�صطناعية عن
طريق الدوران مث ًال .ولأن احلياة ن�ش�أت حتت ت�أثري اجلاذبية؛ ف�إن ت�أثريات انعدام الوزن حتى على امل�ستوى اخللوي �أخذت
يف االعتبار ،ويف البدايات كان اخلوف من �أن يفقد الإن�سان قدراته كلياً يف الف�ضاء .ويف حني �أن جل�سم الإن�سان قدرة على الت�أقلم
ب�سرعة يف حاالت انعدام الوزن ،فان م�شكالت مرتبطة بذلك حتدث غالباً عند العودة �إىل الأر�ض .ت�شمل مر�ض الت�أقلم للف�ضاء
(غثيان ،مر�ض احلركة وتوهان احلوا�س خالل �أول �أيام الرحلة)� ،ضعف اجلهاز املناعي ،فقدان الكتلة العظمية والع�ضلية
(مبا يف ذلك ع�ضلة القلب) .كما ين�ش�أ كذلك فقر دم ب�سبب انخفا�ض كريات الدم احلمراء.
�أحمد م�صطفى كمال الب َّواب
�أخ�صائي طبي �أول

غابت منابع و�صروح
احلب
عـبـدالـرحـمن املـغربـي*

اال�سرة هي املحور والركيزة الأ�سا�سية ومنها يتم االنطالق لأنها امل�ؤ�س�سة االجتماعية
�أين الأ�سرة اليوم �أين الألفة واملحبة بني �أفرادها �أين احلدود التي تكفل الإ�سالم
بها لقد غابت منابع و�صروح احلب عن الأ�سرة اليوم منذ غابت منها تلك الوجوه
التي تنرث ال�صفاء بني �أفرادها ولكن نحن نعرف كيف كانت الأ�سرة قبل الإ�سالم
م�شتته العنا�صر ،متقاطعة الأوا�صر ال ي�صلها رحم وال ت�شفع لها قرابة يخيم عليها
احلقد والبغ�ضاء والتناحر حتى جاء دين الرحمة حمذرا من هدم الأ�سرة وحث
على متا�سكها واحتادها ،ومن هذا املنطلق جاءت مقدمة كتاب الدكتور عدنان
اليايف ت�أكيدا على تلك العالقة الوطيدة لكل ابناء اال�سرة قدمياً لتقول /لقد حظيت
العالقة بني الآباء والأبناء برعاية خا�صة منذ ع�صور ما قبل الإ�سالم من �أدوار
حيوية يف التجارة بني ال�شرق والغرب ذلك الن املوقع الذي تتميز به بالد العرب بني
القارات وات�صالها ال�سهل الي�سري بهذه القارات دفع العرب �إىل اال�شتغال بالتجارة
والأخذ ب�أ�سباب االرحتال �سعيا وراء فوائدها حتى انه يف كثري من الأحيان �أدى
العمل بالتجارة �إىل ا�ستقرار العرب يف �أ�صقاع بعيدة على هيئة جمتمعات ،وهذا
العامل التجاري يف�سر العديد من احلقائق التي �أثارت حرية امل�ست�شرقني ويف
مقدمتها انت�شار الإ�سالم ،ثم اقرن الدكتور عدنان للم�ؤرخ ال�صيني ( فواين جانغ
) يف كتابه مبادئ ال�شرق اعرتافه بقوة العرب التجارية – حيث قال �إن (العرب
وامل�سلمني) هم الذين كانوا ي�سيطرون يف الإ�سالم وبر الأبناء بالآباء �صدر به حكم
ق�ضائي الهي قرنه بتوحيد يف العبادة ( وق�ضى ربك �إال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين
�إح�سانا ) فر�سم امل�ؤلف �صورة للأ�سرة العربية التي �أكرمها اهلل عز وجل بالإ�سالم
فتحلت ب�أو�صافه و�سمت ب�أخالقه ويتخذ من �أبنائه الكرام منوذجا ومثال � ،إمنا
ي�ؤدي بجهده وعمله واجب الرب الذي �أو�صاه به الدين احلنيف ،و�إىل جانب بر
امل�ؤلف ب�آبائه �إال انه يخدم �أغرا�ضا حميدة ل�شبابنا امل�سلم املعا�صر �إذ ي�ضع �أمامهم
مثاال به يحتذون وعلى منواله يت�صرفون فخرج بعمله عن جمرد الرب بال�سابقني
�إىل �إ�ضاءه الطريق �أمام املعا�صرين.
من الأعماق
ثمة حتديات ونظريات جديدة وحتوالت كبرية تقف يف وجه التعليم ،ولي�س بو�سعنا
ان نواجه كثري ًا من التغريات التى �سوف حتدث.
واالن وقد ت�سنم وزارة الرتبية والتعليم رجل بحجم �سمو االمري في�صل بن عبداهلل
بن حممد وزيرا لهذا اجلهاز الذي تطلع هيئاته العلمية يف حالة من اليقظة ،وانني
على يقني بان في�صل بن عبداهلل �سوف يجعل هذا اجلهاز ي�ست�شعر ر�سالته وهدفه
ومهمته.
*مدير العالقات العامة وال�شئون الإعالمية  -القطاع الغربي

و�صفة �سلوكية

�أوقف �شاب �سيارته خلف �سيارة �أحد
امل�صلني بامل�سجد ،ومبا �أنه كان مت�أخ ًرا
عن ال�صالة؛ فقد هرول م�سرعً ا كي يلحق
ب�صالته ،يبدو �أن مل يكن معنيًا ب�إغالق
منفذ اخلروج على �صاحب تلك ال�سيارة
 ،وهو ـ كما يوحي مظهره ـ �شاب ملتزم
وفق املفهوم ال�شائع عن االلتزام..
خرج �صاحب ال�سيارة املحجوزة وبقي
على م�ض�ض ينتظر الفرج ..راقبتُ املوقف
وحالة القلق التي �سيطــــرت على مالمح
هذا الرجل جراء االنتظــــــار� ..ســـرح
خيايل بعيـــــدًا مت�أم ًال مالب�ســــات هذا
املوقــف الذي يحدث كثريًا ب�سبب الت�أخر
عن موعد ال�صالة والعجلة للحاق بها..
وفتح �شهيتي للكتابة عن االلتزام،
وللت�سا�ؤل :هل االلتزام كل �أم �أنه جمز�أ؟

هل هو مظهر فقط؟ �أم �أنه �سلوك ح�ضاري
يجب �أن يتمثل به املرء يف كل مناحي
حياته ..من التعامل مع النا�س واحرتامهم
مرو ًرا بتكاليف ال�شريعة والقوانني يف
ال�شارع والعمل والبيت؟
�أقول ملثل هذا ال�شاب �إن االلتزام فنٌّ
وذوق ومراعاة حلقوق الآخرين ،وهو
�صدق مع النف�س يتواجد يف كل �إن�سان
يتمتع بوازع ديني ،وبعقل واع و�ضمري
حي� ،شخ�ص يحمل وجدان �إن�سان متزن،
وذلك ب�صرف النظر عن الفوارق الأخرى
بني الب�شر.
�أما االلتزام املزاجي فهو التزام مقيت،
و�صاحبه يحتاج فع ًال �إىل جرعة زائدة
من هذه الو�صفة.
عبد العزيز بن نا�صر البليهد
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خرافات طبية
أ�سا�سا؛ ولكننا نتعامل معها على �أنها
تنت�شر بيننا خرافات طبية كثرية ال نعلم لها � ً
م�سلمات وال نحاول مناق�شتها �أو �إثباتها .وقد حاول باحثون �أمريكان البحث عن
ملخ�صا لهذا البحث
تفنيد جمموعة من �أ�شهر تلك اخلرافات ،و�س�أ�ستعر�ض هنا
ً
ال�شائق واملفيد.
ً
1 .1وجوب �شرب ثمانية �أكواب من املاء يوميا :هذه الن�صيحة منت�شرة يف معظم
و�سائل الإعالم وامل�صدر الوحيد املرجح لها هو بحث �أجري عام  1945وورد
فيه�« :أن الفرد يحتاج �إىل  2.5لرت من املاء يومياً ،ومعظم هذه الكمية موجودة
يف الأطعمة التي يتناولها» و بالتايل ف�إن حذف اجلملة الأخرية يف�سره
البع�ض على �أننا مطالبون ب�شرب هذه الكمية من املاء يوميًّا .واختلف
باقي علماء التغذية حول هذه احلقيقية ،وذهب بع�ضهم �إىل عدم وجود دليل
علمي ي�شري �إىل احتياجنا �إىل �شرب ثمانية �أكواب من املاء يومياً ،بل �إن معظم
احتياجنا من املاء نح�صل علىه من ال�سوائل الأخرى مثل الع�صائر واللنب
وغريها .وعلى العك�س؛ ف�إن تناول كميات زائدة من املاء ميكن �أن يكون �ضا ًرا
لأنه قد ي�سبب الت�سمم باملاء
2 .2نحن ن�ستخدم  %10من قدراتنا العقلية فقط :انت�شر هذا االعتقاد لفرتة تزيد
عن املئة عام وين�سب �إىل �ألربت �أين�شتاين ،وت�شري الدرا�سات التي �أجريت
لت�صوير ن�شاط املخ وحتديد �أماكن الوظائف املختلفة التي يقوم بها �إىل �أننا
ن�ستخدم �أكرث من ذلك بكثري ،وك�شفت درا�سات �أخرى خا�صة باملر�ضي امل�صابني
ب�إ�صابات يف املخ �أن تلف �أي منطقة من املخ له �آثار حمددة و دائمة على قدرات
ال�شخ�ص العقلية ووظائف ج�سمه .و مل ت�شر الأبحاث العديدة التي �أجريت �إىل
وجود منطقة خالية من الن�شاط يف املخ؛ بل �إن معظم �أن�شطته لها �أماكن حمددة
وخمتلفة ،وف�شلت يف �إيجاد هذه الـ  %90التي ُيزعم ب�أنها خاملة!
3 .3ا�ستمرار ال�شعر و الأظافر يف النمو بعد املوت :جاء و�صف هذه اخلرافة يف
رواية بعنوان ”All Quiet on the Western Front“ :ب�أن
�أظافر امليت ا�ستمرت يف النمو بعد دفنه .و ي�ؤكد العلماء �إن �شيئاً من هذا ال
ميكن �أن يحدث لأن منو ال�شعر �أو الأظافر يتم من خالل عمليات معقدة داخل
اجل�سم و هو ما ال ميكن �أن يحدث بعد املوت .و ي�شري العلماء �إىل �أن التف�سري
لهذه الظاهرة بعد موت الإن�سان يبد�أ اجللد يف اجلفاف و بالتايل ينكم�ش مما
يعطي مظهر يبدو و ك�أن الأظافر قد منت!
4 .4حالقة ال�شعر جتعله ينمو ب�شكل �أ�سرع و �أكرث غزارة :تذبه الدرا�سات العملية
�إىل �أن هذا غري �صحيح؛ ذلك �أن حالقة ال�شعر ال ت�ؤثر على �سرعة �أو غزارة

غرائب الطب
بروتني يوقف االنت�شار ال�سريع لل�سرطان!! ك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة عن امكانية وقف
انت�شار اخلاليا ال�سرطانية خالل اجل�سم ،من خالل توجيه بروتني معني ي�ساعد اخلاليا
على االلتحام والتما�سك يف بع�ضها البع�ض ،حيث �أن عملية انت�شار ال�سرطان من ورم �أويل
�إيل �أجزاء �أخرى من اجل�سم تعني يف الغالب وجود القليل من الأمل لإنقاذ هذا املري�ض.
وقد قام فريق من علماء امليكروبات بجامعة كاليفورنيا ،بتعديل لأحد الربوتينات
املوجودة طبيعياً يف اجل�سم الب�شري لعرقلة هذه العملية املميتة وجتربته على
مناذج من �سرطان ثدي عند الفئران.
وك�شفت الدرا�سة �أن الربوتني متكن وب�شكل ملحوظ من تقليل انت�شار املر�ض و�إنقا�ص
منو الورم دون �أي دليل علي الت�سمم.

«خواطر �أكادميية»

البعد الأكادميي  ...والتميز
يف املجال ال�صحي
د .حممد بن �سعد املعمري

منوه ،لأن احلالقة تزيل اجلزء امليت من ال�شعر ولي�س احلي الذي يكمن
داخل اجللد ،لذا فمن غري املحتمل �أن ت�ؤثر على �سرعة منوه!
5 .5القراءة يف �ضوت خافت تتلف الب�صر :رمبا يرجع �أ�صل هذه اخلرافة �إىل
الإرهاق الذي ن�شعر به عند القراءة يف ال�ضوء اخلافت ،لأن ذلك ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل �صعوبة الرتكيز و جفاف العني ،ولكن النقطة الهامة �أن هذه الت�أثريات ال
تدوم .وي�ؤكد هذه احلقيقة معظم �أطباء العيون ب�أن القراءة يف ظروف غري
منا�سبة قد تتعب العني؛ ولكنها ال تتلفها �أو تحُ دث لها �آثا ًرا دائمة حيث �أن
هذه الآثار تتح�سن عند التوقف عن القراءة.
6 .6تناول الديك الرومي ي�صيبك بالدوار :يعتقد البع�ض �أن وجود مادة الرتيبتوفان
يف الديك الرومي هي ال�سبب لأنها تدخل يف تنظيم عملية النوم .و احلقيقة
�أن كمية هذه املادة املوجودة يف حلم الديك الرومي غري كبرية؛ بل م�ساوية
لتلك املوجودة يف الفراخ �أو البيف .كما �أن تناول هذه املادة مع الأطعمة
الأخرى يقلل امت�صا�ص اجل�سم لها .و الواقع �أن ما قد ي�سبب الدوار بعد
تناول �أي وجبة ثقيلة هو قلة و�صول الدم والأك�سجني �إىل املخ مما ي�شعر
الإن�سان بالدوار �أو النعا�س.
منال املرهون
موقع منتدى الطالب

جهاز مل�ساعدة
مر�ضى اخلرف !!

متكن باحثون من جامعة «دندي» با�سكتلندا ،ومب�شاركة
خرباء منجامعة «تورنتو» يف كندا ،من تطوير جهاز جديد بهدف
م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يعانون من اخلرف على العناية بنظافتهم
ال�شخ�صية ،فيما يتعلق بغ�سل اليدين عقب ق�ضاء احلاجة.
وبح�سب ما �أو�ضح القائمون على هذا االخرتاع ،ف�إن مر�ضى اخلرف يعانون
من ت�أثر القدرات الإدراكية لديهم ،لذا فهم يظهرون مبرور الوقت
تراجعاً يف مهاراتهم �أثناء القيام بالواجبات اليومية  .فال تخف
�إذا بلغت �أرذل العمر .فعند امتالكك لهذ اجلهاز تكون يف
م�أمن من الهذيان.

ا�ست�شارات طبية

مر�ضى الربو ..احذروا الغبار
يتناثر الغبار بكثافة هذه الأيام ،و�أ�صبح
اجلو م�شبعً ا ب�أتربة ناعمة مما ي�شكل
معاناة حقيقية ملر�ضى الربو ال�سيما
الأطفال ،وبالتايل فليحذر ه�ؤالء املر�ضى من
التغريات والتقلبات املفاجئة يف الطق�س،
و�أن يحر�ص ذووا الأطفال امل�صابني على
وقاية �أبنائهم من التعر�ض لهذه الأتربة،
ومن كل املثريات التي ت�ضاعف معاناتهم.
والربو كما هو معلوم التهاب مزمن غري
جرثومي لل�شعب الهوائية ي�ؤدي �إىل
انقبا�ضها وت�ضيقها ومن ثم ت�صبح الطبقة
املبطنة لها متورمة وم�ستثارة وملتهبة،
وتتلخ�ص �أعرا�ضه يف ال�سعال (الكحة)
وغالبًا ما ت�شتد �أثناء الليل �أو بعد بذل جهد،
وتبد�أ متهيجة جافة وقد تتحول فيما بعد
�إىل رطبة مع بلغم ،وكذلك �صعوبة التنف�س
و�صفري يف ال�صدر و�سرعة يف التنف�س
الذي ي�صبح �سريعًا يف احلاالت ال�شديدة،
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وي�ستعمل املري�ض ع�ضالت التنف�س امل�ساعدة مثل ع�ضالت العنق وال�صدر والبطن،
وقد يكون التنف�س ق�صريًا ومتقطعًا عند الكالم.وتتمثل �أول خطوة عالجية يف �صحة
ودقة الت�شخي�ص فلي�س كل �سعال �أو �صفري يف ال�صدر يعد ربوًا ،وترتكز �أهم خطوات
العالج يف :جتنب مثريات الربو ،تثقيف ويل �أمر املري�ض والطفل عن املر�ض وطرق
العالج واخلطة العالجية ومراجعة ذلك عند كل زيارة .ثم ي�أتي العالج بالأدوية
وي�شمل� :أو ًال الأدوية املو�سعة لل�شعب الهوائية ذات الت�أثري ال�سريع واملبا�شر مثل
فنتولني بريكانيل وت�ستخدم لتخفيف الأعرا�ض عند حدوثها وعند الإح�سا�س بقرب
�أزمة الربو ،ثان ًيًا الأدوية الوقائية امل�ضادة لاللتهابات مثل (بيكوتايد ،فليك�سوتايد،

بلميكورت) وت�ستعمل على تقليل الأزمات
على املدى الطويل وت�ؤخذ ب�شكل منتظم
وتكون اجلرعة منا�سبة لعمر املري�ض
و�شدة الربو .وهناك �أدوية قد ي�ضيفها
الطبيب ح�سب حاجة املري�ض علمًا ب�أن
الأدوية املذكورة �أعاله ُتعطى با�ستخدام
البخاخ مع جهاز تو�صيلة (التجويفة
الهوائية) �أو عن طريق جهاز الدفع
والكمامة.
ومن املهم االنتباه �إىل عالج الربو يتطلب
فرتات طويلة �أحيا ًنا ،ويبد�أ عالج الأزمات
من البيت ،و�إىل �أن العالج بالبخاخات
جرعاتها �أقل ومفعولها �أ�سرع ،وبالتايل
ف�إن �أعرا�ضها اجلانبية �أقل مقارنة
بالأدوية التي تعطى عن طريف الفم،
مع الإ�شارة �إىل �أن الأدوية الوقائية تعد
�آمنة �إذا �أخذت بجرعات اعتيادية حتت
�إ�شراف طبي.

ُي�ش ِّكل الو�صول �إىل التمييز يف املجال ال�صحي �أحد التحديات الكبرية التي تواجه �أي
قطاع .فال يكفى وجود من�ش�آت �ضخمة و�أجهزة متقدمة ما مل ت�صحبها تنمية �شاملة
للقطاع تتما�شى مع الإجنازات املادية .ومن الطبيعي �أن ي�سعى �أي قطاع �إىل تطبيق
معايري مهنية عالية و�إىل عملية تطوير �شاملة ت�صل به �إىل التمييز ،لكن عند عمل م�سح
�سريع لأف�ضل القطاعات ال�صحية عامليًا ،جند �أن التمييز يرتبط بقوتها الأكادميية
والبحثية ،فمن�ش�آت متقدمة مثل مايو �أو كيفالند كلينك عرفت بتميزها البحثي وقوة
خمرجاتها التعليمية ،مما �ساهم يف جذب �أف�ضل اخلربات لديها ورفع �أ�سهمها عاليًا
يف جمال اخلدمة ال�صحية .وتعترب تهيئة البيئة االكادميية والبحثية عام ًال مه ًّما
لأي قطاع ي�سعى لتحقيق التقدم والو�صول �إىل العاملية ،و�آلية �إعادة الت�أهيل عملية
معقدة ومركبة ،و�شاملة يف الوقت نف�سه .و�أبعادها وطبقاتها متعددة بحيث ت�شمل
جوانب الدعم القيادي ،وتطويع الأنظمة وت�سهيل تطبيقها ،مع تعزيز مهارات الفرد
العامل مبختلف الدرجات.
ويتمثل الدعم القيادي يف مراجعة ر�سالة القطاع ور�ؤيته ليكون البعد الأكادميي
رئي�سا فيهما ملا ميثله ذلك من دعم كبري يمُ ِّكنه من تطوير نف�سه،
والبحثي عن�ص ًرا ً
و�شحذ همم العاملني فيه ليقدموا خدمات �صحية مبنية على �أف�ضل الرباهني و�أحدث
التطورات ،مدعومة بالتوجه العلمي املبدع ترجمة لر�ؤية القيادة .وبطبيعة احلال
ف�إن االجتاه يف هذا املنحى يتطلب توافر الدعم ال�شامل لنجاح تلك الر�ؤية عرب
ت�سخري �أف�ضل الإمكانات .فبدون هذا الدعم القوي لن ت�ؤتي جهود العاملني نتائجها
املرجوة ،وبذلك ت�سهل عملية تطويع الأنظمة نتيجة لهذا الدعم لتقبل مزج الأبعاد
الأكادميية والبحثية فيها ،بحيث تتحول �إىل قيم �أ�سا�سية للقطاع ،وبالتايل �إىل �أهداف
ا�سرتاتيجية .ولأن �أي عملية تطوير �شاملة ال ميكن حتقيقها بدون الفرد ،فال بد �أن
يكون دعمه عن�ص ًرا �أ�سا�سيًا عرب تعزيز مهارته وتطوير قدراته من خالل فعاليات علمية
متعددة وحمفزات جمزية ت�شكل زخمًا �إ�ضافيًا للو�صول �إىل الأهداف اال�سرتاتيجية،
وبالتايل حتقيق ر�ؤية القطاع.
�إن مثل هذا التوجه ال ميكن �أن يتم عرب التنظري؛ بل يتطلب جهدًا م�ضاع ًفا على
خمتلف امل�ستويات ،مع ما ي�صاحبه من حتديات وعوائق ُتذ ّلل عرب اجلهد املخل�ص
وحتديد مكامن القوة التى ت�سهل التغلب على �أي م�صاعب ،وتعد املراجعة ال�شاملة
أ�سا�سا هامًا للنجاح والتميز.
والدورية للقيم والأهداف � ً

ا�ضحك ..ازرع الطفل بداخلك!
ا�ضحك ت�ضحك لك الدنيا!
مقولة �سمعناها كثريًا
وعملنا بها قلي ًال! يف عامل
تفاقمت فيه الهموم وامل�شاكل
والأمرا�ض والأوجاع ،كرث ما
يبكينا وق َّل ما ي�ضحكنا!
لي�س العالج بالفكاهة
(humour
� )therapyأو بال�ضحك
()laughter therapy
�أم ًرا م�ستجدًا يف عامل
الطب الوا�سع؛ فقد
ا�ستخدم اجلراحون القدامى
ال�ضحك بدي ًال عن التخدير� .أما يف
عاملنا احلديث ف�إن التجربة الأ�شهر هي
جتربة الكاتب نورمان كزين الذي ترك
لنا عدة كتب و�صف فيها التفا�ؤل ك�سالح
فتاك ملقاومة املر�ض ،وا�ستطاع هو نف�سه
مب�شاهدته للكوميدية ال�ضاحكة مقاومة
�أوجاع مر�ضه الع�ضال (ankylosing
 )spondylitiوهو التهاب مفا�صل
مزمن ي�صيب العمود الفقري.
وتقرتح الدرا�سات يف جمال ي�سمى
psychoneuroimmunology
�أن امل�شاعر قد ت�ؤثر �سلبًا �أو �إيجابًا
على كيمياء ج�سم الإن�سان ،فقد �أثبتت
بع�ض الأبحاث �أننا عندما ن�ضحك
تنخف�ض م�ستويات هرمونات ال�ضغط
 hormones stressمثل الأدرينالني
 adrenalineوالكورتيزول
 cortisolوترتفع م�ستويات
الأندورفني endorphinsالتي

تعمل كمهدئات �أو م�سكنات
طبيعية للأمل .وقد يف�سر هذا
الأمر مقدرة ال�ضحك على
تخفيف ال�شعور بالأمل � .أما
املربرات الأخرى ملقدرة
ال�ضحك على ت�سكني
الأوجاع قد تكون
ال�شعور باال�سرتخاء
�أو االن�شغال عن
الوجع ،وال ميكننا �إنكار
�أن ال�ضحك يحافظ على �إبقاء
املعنويات العالية ،وهناك
درا�سات �أخرى ت�شري �إىل �أن
ال�ضحك يقوي املناعة� .أما �أهم
الدرا�سات فهي تلك التي ت�شري �إىل �أن
ال�ضحك قد يزيد عدد اخلاليا املناعية
القاتلةNatural killer cells
عند مر�ضى ال�سرطان ،وهذا ال يعني
�أبدا �أنه ميكننا ا�ستخدام ال�ضحك وحده
لل�شفاء ،لكنه و�سيلة قد ت�ساعد املري�ض يف
اال�ستجابة للعالج بطريقة �أف�ضل! �أما يف
احلياة العملية فنجد انت�شار غرفة الفكاهة
يف بع�ض ال�شركات كو�سيلة للرتفيه عن
املوظفني من �أجل حثهم على الإبداع.
و�إذا التفتنا �إىل عامل الرباءة� ،سنجد �أن
الأطفال يحبون ال�ضحك بالغريزة ،فهم
ي�ضحكون ويبت�سمون �أكرث من غريهم
بكثري ،فلنبحث عن الطفل بداخلنا
ولنعد االبت�سامة على حميانا ،ولنزرع
االبت�سامات على وجوه مر�ضانا يف
امل�ست�شفيات !
د.هناء فاخوري
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التلفاز رب الأ�سرة اجلديد!!
يف هذه الأيام ال ي�صل الأب �إىل املنزل بعد انتهاء يوم عمل طويل،
ليجد �أبناءه وزوجته ملتفني حول مائدة الغداء بانتظار ح�ضوره،
لتناول وجبة �ساخنة ولذيذة ،فهل يعبرّ اختفاء هذا امل�شهد من
حياتنا ،عن تراجع يف احرتام العائلة لرب الأ�سرة؟؟ �إن الإجابة
على هذا ال�س�ؤال قد تكون حمرجة كثريا ،فالواقع �أن الأب هذه
الأيام يدخل منزله ليجد الأ�سرة كلها ملتفة حول �شا�شة التلفاز.
ولقد بلغ ت�أثري هذا اجلهاز يف �أطفالنا �إىل درجة �أنه �صار مبثابة
الوالد �أو رب الأ�سرة ،فالأطفال ي�ستمعون له جيدا ويقلدون ما
يبث لهم من برامج! ومعظم �أوقاتهم تنق�ضي �أمام هذه ال�شا�شة،
يف حالة هدوء كبرية والغريب �أنهم ال يكونون مبثل هذه احلالة
من الهدوء �إال عندما يت�سمرون �أمامه!
ويف�ضل �شبابنا يف �سن املراهقة االنفراد باجلهاز� ،أو �أن يكون لهم
يف غرفهم ب�شكل خا�ص و�أال ي�شاطرونه مع �أحد؟ ومن امل�ؤ�سف �أن ال�سر �أوالعلن ،تكون من ن�صيب التلفاز ،حيث ي�ستمتعون ب�أوقاتهم اخلا�صة �أمامه
�أكرث حلظات �أبنائنا خ�صو�صية والتي قد ال ن�شاطرهم فيها يف فيما يخجلون منا �أذا ناق�شناهم ب�أي من موا�ضيع هذه ال�سن احلرجة.

ابتكارات تقنية حديثة!
على م�ستوى امل�ضمون اخليايل ،متلك �أجهزة التكنولوجيا �أخ�صب املخيالت و�أكرثها
تدفقا ،لكن ذلك ي�صبح مزعجا للإن�سان ،حال ا�صطدامه بواقع �أن هذا اخليال كله
حمجوز يف �إطار جامد ،ال �أفق له .ذلك ال�شعور يتنامى بالتناق�ض بني ما يقدم يف
الأجهزة من م�ضمون وما هو عليه من �ضيق من حيث املنظور الهند�سي الب�سيط
للإطار .و�سواء مت تكبري �إطار اجلهاز �أو ت�صغريه �أو �إقحامه بني الأثاث من خمتلف
الأ�شكال والت�صاميم،ويعد ابتكار �شا�شات ب�أ�شكال هند�سية متطورة ،خمرجا من هذا
ال�ضيق ،يوائم بني مرونة الأفكار والربامج املقدمة عرب ال�شا�شة .وقد �أقدمت �شركة
«�أم تي �سي» للتكنولوجيا على هذه اخلطوة اجلريئة ،التي حققت يف وقت ق�صري،
�أرباحاً جتاوزت 10ماليني دوالر حول العامل .ون�شر موقع «�سي �إن �إن» الإلكرتوين
�أن»�أم تي �سي» التي تتخذ من تايوان مقر ًا رئي�ساً لها� ،ص ّنعت �شا�شات تلفزيونية
فائقة اجلودة ،تتنا�سب مع ديكـورات املنزل ،على �شكل �شخ�صيات كرتونية معروفة،
�أو فاكهة� ،أو حتى على �شكل فريق ريا�ضي� .أما االختالف الوحيد بني هذا النوع من
التلفزيونات وغريها ،فهو الت�صميم اخلارجي ،ورمبا تكون هذه الفكرة جنحت ،يف
االجابة عن ال�س�ؤال الذي نتداوله يف بع�ض الأحيان وهو :ملاذا ي�صيب التقدم التقني
جميع النواحي املتعلقة بالربجمية والتقنية ،فيما يتم جتاهل �شكل ال�شا�شة؟

�إن قدرة هذا اجلهاز على ت�شكيل �سلوكيات �أبنائنا من
خالل تطرق الربامج املعرو�ضة فيه عرب خمتلف القنوات
الف�ضائية �إىل كل ما نحرمه عليهم ،متثل هاج�سا للأ�سر ،فهو
قادر من خالل هذه الربامج �أن يخاطب �أبناءنا مبا�شرة،
يفتح �أعينهم على موا�ضيع ال نرغب يف نقا�شها معهم،
و�ضمن التوقيت الذي ال نرغب فيه ،وهو يخاطب �أطفالنا
من خالل برامج ترفيهية تغزوها الإعالنات التي تروج
لب�ضائع �شركات كبرية ،مرتفعة ال�سعر دون مراعاة لدخل
الأب و�إمكانيات الأ�سر الفقرية.
كما �أنه �صار يفتح الآفاق بحرية �أمام ال�شباب يف املوا�ضيع
الإباحية واجلن�سية ،و يتدخل بب�ساطة يف جميع جوانب
حياتنا وحياة �أبنائنا االجتماعية لدرجة �صرنا ن�س�أل معها
 :هل �سيحل يف القريب� -أم �أنه حل فعال -حمل الوالد
والوالدة يف التوجيه والرتبية ؟

�إطاللة على االنرتنت :ثقافة الطفولة يف ع�صر التقنيات!
�إن ثقافة هذا اجليل اجلديد من �أبنائنا و�أحفادنا ،تختلف عن ثقافة الأطفال
يف اجليل ال�سابق ،فهي تت�شكَّل من خالل ا�ستخدام جهاز الكمبيوتر لكي تكون
متوائمة مع روح الع�صر الذي �سوف يعي�شونه ،ومع الآمال املو�ضوعة
مل�ستقبلهم ،ومن هنا تتجلى املقولة امل�أثورة عن ال�صحابي اجلليل عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه «:ال تعلموا �أوالدكم عاداتكم ف�إنهم خملوقون لزمان
غري زمانكم» ويت�ضح �أن للتن�شئة الثقافية ،دورا كبريا يف منو الأطفال عقليا
من خالل ت�أثر الن�شاط العقلي مبا ي�ستمده الطفل من البيئة الثقافية� .أما
التكنولوجيا فهي يف �أحد جوانبها التطبيق العملي للعلم النظري .وقد �أ�صبح
الطفل يف خمتلف دول العامل مع َّر ً�ضا لكل ما تقدمه له التكنولوجيا املعا�صرة،
عب و�أدوات �شديدة التعقيد .فالتكنولوجيا ال حتقق �أهدافها �إال �إذا
من ُل ٍ
ان�صهرت يف الكيان املجتمعي ،و�أ�صبحت متاحة جلميع الأعمار على اختالف
قدراتهم ،مثل جهاز التلفزيون حاليا ،على �سبيل املثال .ولع َّل من �أهم املظاهر
التي جلبها هذا التطور الهائل يف جمال التكنولوجيا والإلكرتونيات ،والكمبيوتر
ال�شخ�صي ،ظهور ما ي�سمى بالثقافة الإلكرتونية التي جذبت انتباه �أطفالنا،
و�أ�صبحت ال�شغل ال�شاغل ملعظمهم ،و�أ�صبحت مفتاح ال�سعادة واملتعة لكثري
منهم ،وباتت �ألعاب الأتاري ،و�ألعاب الفيديو ،والبالي ا�ستي�شن ،والإبحار داخل
�شبكة «�إنرتنت» الكت�شاف مواقع جديدة و�ألعاب جديدة وبالد جديدة� ،صارت
بديال لألعاب جماعية �شعبية عرفتها الأجيال ال�سابق ُة.
يقول كاتب الأطفال عبد التواب يو�سف« :بات من امل�ؤكد على الأجيال القادمة �أن
تدخل �إىل عامل الكمبيوتر والإلكرتونيات �إذا كانت ترغب يف �أن تواكب احلياة من
حولها» ون�شري هنا �إىل الربامج التطبيقية ،وبخا�صة التي �أُعدت للأطفال م�سبقا،
ويقوم امل�ستخدم �أو الطفل �أو ذووه ب�شرائها �أو احل�صـول عليها بطريقة ما ،مثل
برامج الألعاب ،والربامج الرتفيهية والتعليمية والتثقيفية ،التي تعك�س يف النهاية
�صورة الثقافة اجلديدة� ،أو الأدب اجلديد ـ باملفهوم الوا�سع الذي يقدم لأطفالنا
مع مطلع القرن الواحد والع�شرين ،حيث بد�أت بع�ض ال�شركات يف الدول العربية
ت�س ِّوق لإنتاجها اجلديد الذي ُيقدم على �أ�سطوانات ليزر � ،C.Dأو من خالل مواقعها
على �شبكة الإنرتنت.

ت�سوق �إلكرتوين
ب�ضربة كليك واحدة على الف�أرة ال�سحرية املو�صولة بجهاز الكومبيوتر ،تنتقل
�سريعاً �إىل ال�سوق ،وتفتح �أمامك رفوف املحالت التجارية ،وت�شرتي ما ترغب دون
حاجة ملغادرة املنزل ،وباخت�صار ف�إن ال�سوق ي�أتي �إليك بدل �أن تذهب �إليه.
بهذه العبارة املقت�ضبة خل�صت �إحدى �أكرب �شركات الت�سوق الإلكرتوين الكندية
«ماركتينغ ليجيه»  leger marketingعمليات ال�شراء يف موقعها الإليكرتوين
ولكن هذا التلخي�ص لهذه التكنولوجيا اال�ستهالكية واجه خالل ال�سنوات املا�ضية
ت�سا�ؤالت عدة طرحها املعنيون حول هذا النمط من الت�سوق ،وجدواه ومدى
انت�شاره ،وهل هو فع ًال ت�سوق حقيقي �أو جمرد و�سيلة لإثارة ف�ضول اجلمهور �أو
خلداعهم؟
(جاك نانتيل) �أحد اخلرباء يف الت�سوق وا�ستاذ االقت�صاد يف جامعة مونرتيال يرى
�أن اال�ستهالك الإلكرتوين ي�ضلل الر�أي العام ،ويجعله يعتقد ب�أن كل ما ينفقه على
�شراء املواد الغذائية �أو غريها يجري عرب الإنرتنت ،وتظهر �إح�صائيات م�ؤ�س�سة
الت�سوق الإلكرتوين الكندية� ،أن حركة ال�شراء عرب النت «حتقق املزيد من املبيعات
وحتظى ب�شعبية متنامية عاماً بعد عام خا�صة يف �أ�سواق ال�شمال الأمريكي»
وهناك  %10من �أ�صل ثالثة ماليني كندي ،ممن ي�ستعملون الإنرتنت ب�صورة
منتظمة يت�سوقون عرب الويب ،ويعترب امل�سنون الأكرث �إقباال على ال�شراء ،وت�شكل
الن�ساء  % 51منهم.
ً
لكن هذا ال مينع من �أن كثريا من الزبائن يبدون خ�شيتهم من التعامل بهذا الأ�سلوب،
وتتمحور خماوفهم عادة حول نوعية ال�سلعة (جيدة �أو رديئة) و�سرعة ت�أمني الطلبات
�إىل املنازل جماناً واملبالغ امل�ضافة �إليها ،وتعر�ضهم ـ وهو الأخطر ـ لل�سرقة من قبل
ل�صو�ص االنرتنت املحرتفني بتزوير بطاقات الإئتمان .credit card
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على فكرة

ه�شام اليتيم

تفريق
لي�س مق�صودا �أن تتحول هذه ال�صفحة �إىل
هجوم على جهاز التلفاز ،ولكن هذا اجلهاز
يحتل مكانة مميزة يف عاملنا وال بد من
لفت االنتباه �إىل م�ضار وجوده يف البيوت.
حيث �أ�صبح التلفاز و�سيلة من و�سائل
تفريق �شمل العائلة ،من خالل ح�ضوره
القوي الذي يعمق النزعة الفردية عند
الأبناء ،من خالل ذهاب كل واحد منهم
ملتابعة براجمه املف�ضلة على انفراد .وال
يحدث هذا التفريق جراء �صدفة بحتة،
بل قد يكون مرتبطا ب�شكل ما مع مفهوم
ثقافة اال�ستهالك الذي و�ضعته ال�شركات
التجارية العاملية الكربى ،لت�شجع ا�ستقالل
الفرد عن �أ�سرته متهيدا لإدراجه �ضمن
قوائم املت�سوقني .وتفرت�ض هذه ال�شركات
�أن العائلة الكبرية املرتابطة التي متثل
النموذج القدمي من الأ�سر ،وتعي�ش يف
بيت واحد� ،سوف تكتفي بعدد واحد من
كل منتج ت�صنعه مثل الثالجة والغ�سالة
وامليكروويف ، ...فيما النموذج «احلديث»
للأ�سرة املتفككة يحتاج كل فرد من �أفرادها
لواحد �أو �أكرث من جميع هذه الأدوات.
وبكلمات �أخرى ف�إنه من م�صلحة هذه
ال�شركات التي ت�سعى ل�صناعة امل�ستهلكني
�أن تتفرق عائلة من ع�شر �أفراد لت�صبح
ع�شرة عائالت مكونة من فرد واحد �أو
فردين ،وبهذا املنطق يكون التلفاز قد
�أ�صبح رمزا من رموز ثقافة اال�ستهالك.
من جهة �أخرى وعلى م�ستوى الرا�شدين
،احتلت القنوات املتخ�ص�صــة ومنها بع�ض
القنوات الإخباريـــة عقولنا متاما ،فهي
تبث وجبــــات من الأنباء ،مع الرتكيز
على الق�صــ�ص العنيفة ،و م�شاهد �سفـــك
الدمــــاء والكوارث الطبيعية و�آخر
�صيحات الإجــــرام  ،دون توقف وعلى
مدار ال�ساعــــة ،مما ي�ضخم الأحداث.
ورغم �أن هذه القنوات املتخ�ص�صة
تنق�سم �إىل �أنواع وم�سميات عديدة،
الرتفيهية وال�سيا�سية واالقت�صادية
وغري ذلك� ،إال �أن معظمها يركز على
مبد�أ قتل الوقت ،كخدمة جمانية
ل�شريحة وا�سعـــــة من العاطلني عن
العمــل� ،أو على تنمية ح�س اال�ستهـــــالك
و �إنفــــاق الأمـــوال دون طائل!!
�أما من منظور ثقايف ،فقد �أخذ هذا
ال�ضيف مكان الكتاب الذي كان جلي�سا
للكبري وال�صغري ،باعتبــــــاره م�صدرا
من م�صـــــادر اكت�ســــاب املعرفــــة
وتنمية القـــــدرات و�إن�ضـــــاج التجــارب
ال�شخ�صية يف احلياة .وان�شغل به اجليل
مبتابعة الأغاين والأفالم و�صيحات
املو�ضة� ،إىل درجة �أن كثريين جتاهلوا
م�شاكل �صحية مرتبطة بهذه الثقافة مثل
املتابعةالطويلـــــة مــــن م�سافــة قريبة
التي تعر�ض الب�صر لل�ضعف ،واجللو�س
طويال �أمام ال�شا�شة مبا ي�سبب ال�سمنــــة
�إ�ضافـــــة �إىل عــــدد كبيــــر من املخاطـر غري
امللحوظة على ال�صحـــة النف�سية.
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هل ميزح العلماء؟

العين الثالثة

هل ميزح العلماء؟ �س�ؤال حمري ..ومن ال�صعب علينا ا�ستيعابه ،كيف وهم من هم يف
علمهم وقدرهم ووقارهم ،ولكن �إذا كان �سيد العلماء و�إمامهم حمم ٌد �صلى اهلل عليه
و�سلم ميزح بال كذب ،فمن الطبيعي �أن يت�أ�سى العالمِ ب�أ�ستاذه.
متى عميت يا �أبا عمرو؟
دخل الإمام ال�شعبي احلمام؛ فر�أى داود الأزدي بال مئزر فغم�ض عينيه.
فقال داود :متى عميت يا �أبا عمرو؟
فقال ال�شعبي :منذ �أن هتك اهلل �سرتك.
حتى يبدو العظم
�سئل ال�شعبي :هل يجوز للمحرم �أن يحك بدنه؟
قال :نعم .قال :مقدار كم؟ قال :حتى يبدو العظم.

�سامي بن �أورن�س ال�شعالن

الزمن والإجناز

�إىل �أين اجته

ومن املنقول عن الإمام ال�شعبي �أن رج ًال قال له� :إذا نزعت ثيابي ،ودخلت النهر
توجه �إىل ثيابك التي
�أغت�سل ..فهل �أتوجه �إىل القبلة �أم �إىل غريها؟ قال ال�شعبيَّ :
نزعتها؛ كي ال ُت�سرق

زوجتي عرجاء

جاء رجل �إىل ال�شعبي ،وقال� :إين تزوجت امر�أ ًة فوجدتها عرجاء !!..فهل يل �أن �أردَّها؟!
فقال له� :إن كنت تريد �أن ت�سابق بها فردَّها.

الأعم�ش وخليج املاء

عن حممد بن حميد قال  :حدثنا جرير قال  :جئنا الأعم�ش يومًا فوجدناه قاعدًا يف
ناحية فجل�سنا يف ناحية �أخرى ،ويف املو�ضع خليج من ماء املطر ،فجاء رجل عليه
�سواد فلما ب�صر بالأعم�ش عليه فروة حقرية قال: قم عبرِّ ين هذا اخلليج ،وجذب
(�س ْب َحانَ ا َّلذِي َ�س َّخ َر َل َنا هَ َذا َو َما ُك َّنا َل ُه ُم ْق ِر ِننيَ)﴾
بيده ف�أقامه وركبه وقال ُ :
(الزخرف)13: ،فم�ضى به الأعم�ش حتى تو�سط به اخلليج ،ثم رمى به وقال:﴿
(و ُقل َّر ِّب �أَن ِز ْلنِي ُمن َز ًال ُّم َبا َر ًكا َو�أَنتَ َخيرْ ُ المْ ُن ِز ِلنيَ) (امل�ؤمنون ،)29:ثم خرج وترك
َ
امل�سود يتخ َّبط يف املاء.

الأعم�ش وزوجه النا�شز

�أخربنا ابن نا�صر ب�إ�سناد له عن �إ�سماعيل بن زياد قال  :ن�شزت على الأعم�ش امر�أ ُته،
وكان ي�أتيه رجل يقال له: �أبو البالد ..مكفوف ،ف�صيح ،يتكلم بالإعراب ،يتطلب
علي و�ض َّيعت بيتي وغ َّمتني،
احلديث منه ،فقال ل ه: يا �أبا البالد �إن امر�أتي قد ن�شزت َّ
ف�أنا �أحب �أن تدخل عليها فتخربها مبكاين من النا�س ومو�ضعي عندهم ،فدخل عليها
فقال  :يا هنياه� ،إن اهلل قد �أح�سن ق�سمك ..هذا �شيخنا و�سيدنا ،وعنه ن�أخذ �أ�صل ديننا
وحاللنا وحرامنا ..ال يغرنك عمو�شة عينيه ،وال خمو�شة �ساقيه ،فغ�ضب الأعم�ش،
وقا ل: يا �أعمى ..يا خبيث� ..أعمى اهلل قلبك!! قد �أخربتها بعيوبي كلها ..اخرج من
بيتي ،ف�أخرجه من بيته.
موقع الكرتوين

�أجمل ثماين م�سائل
�س�أل عامل تلميذه :منذ متي �صحبتني؟
فقال التلميذ :منذ ثالثة وثالثني �سنة
فقال العامل :فماذا تعلمت مني يف هذه
الفرتة؟ ! قال التلميذ :ثماين م�سائل...
قال العامل � :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
ذهب عمري معك ومل تتعلم اال ثماين
م�سائل؟ ! قال التلميذ :يا �أ�ستاذ مل
�أتعلم غريها وال �أحب �أن �أكذب ......
فقال الأ�ستاذ :هات ما عندك لأ�سمع ...
قال التلميذ :الأوىل � :إين نظرت �إىل
اخللق فر�أيت كل واحد يحب حمبوبا
ف�إذا ذهب �إىل القرب فارقه حمبوبه
فجعلت احل�سنات حمبوبي ف�إذا دخلت
القرب دخلت معي .
الثانية� :إين نظرت �إىل قول اهلل تعايل:
(و�أما من خاف مقام ربه ونهي النف�س
عن الهوي ف�إن اجلنة هي امل�أوى )
ف�أجهدت نف�سي يف دفع الهوى حتى
ا�ستقرت على طاعة اهلل .........
الثالثة � :إين نظرت �إىل هذا اخللق
فر�أيت �أن كل من معه �شيء له قيمة
حفظه حتي ال ي�ضيع ثم نظرت �إىل قول
اهلل تعايل ( :ما عندكم ينفذ وما عند اهلل
باق ) فكلما وقع يف يدي �شيء ذو قيمة
وجهته هلل ليحفظه عنده .
الرابعة� :إين نظرت �إىل اخللق فر�أيت
كل يتباهي مباله �أو ح�سبه �أو ن�سبه ثم
نظرت �إىل قول اهلل تعايل� ( :إن �أكرمكم
عند اهلل �أتقاكم) فعملت يف التقوي
حتي �أكون عند اهلل كرميا .
اخلام�سة� :إين نظرت يف اخللق وهم
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يطعن بع�ضهم يف بع�ض ويلعن بع�ضهم
بع�ضا و�أ�صل هذا كله احل�سد ثم نظرت
�إىل قول اهلل عز وجل( :نحن ق�سمنا
بينهم معي�شتهم يف احلياة الدنيا )
فرتكت احل�سد واجتنبت النا�س
وعلمت ان الق�سمة من عند اهلل فرتكت
احل�سد عني .
ال�ساد�سة � :إين نظرت �إىل اخللق يعادي
بع�ضهم بع�ضا ويبغي بع�ضهم على
بع�ض ويقاتل بع�ضهم بع�ضا ونظرت
�إىل قول اهلل تعايل� ( :إن ال�شيطان لكم
عدو فاتخذوه عدوا ) فرتكت عداوة
اخللق وتفرغت لعداوة ال�شيطان
وحده .
ال�سابعة� :إين نظرت �إىل اخللق فر�أيت
كل واحد منهم يكابد نف�سه ويذلها يف
طلب الرزق حتي انه قد يدخل فيما ال
يحل له  .ونظرت �إىل قول اهلل عز وجل:
( وما من دابة يف الأر�ض �إال على اهلل
رزقها ) فعلمت �أين واحد من هذه
على وتركت
الدواب فا�شتغلت مبا هلل ّ
ما يل عنده .
الثامنة � :إين نظرت �إىل اخللق فر�أيت
كل خملوق منهم متوكل على خملوق
مثله  ,هذا على ماله وهذا على �ضيعته
وهذا على �صحته وهذا على مركزه .
ونظرت �إىل قول اهلل تعايل ( ومن يتوكل
على اهلل فهو ح�سبه ) فرتكت التوكل
على اخللق واجتهدت يف التوكل على
اهلل  .فقال الأ�ستاذ :بارك اهلل فيك.

اختيار:عمروال�شربيني

قراءات ومتابعات
•العلم والعمل تو�أمها � ُّأمهما علو الهمة ،واجلهل والبطالة تو�أمان � ُّأمهما �إيثار الك�سل( .ابن قيم اجلوزية).
•من ابتغى ً
حظا من العلم �سعا له �سعيه ،ولن يقوى على ال�سعي �إال �أ�صحاب الهمم العالية والعزائم ال�صادقة ،فالعلم بحر
ال �ساحل له ،ومن �أراده ال بد له من �إعداد العدة للإبحار ،وتتمثل العدة يف �إخال�ص النية وقوة الإرادة و�صدق العزمية..
�أما من ي�ؤثر اخلمول والدعة والك�سل؛ ف�سيبقى رهني اجلهل ال ي�ؤبه له يف املجال�س ،وي�ستمر خامل الذكر مرتو ًكا ويدخله
ذلك يف ت�صنيف (ميت الأحياء) ،ال حظ له من التفكري وامل�شاركة والإ�ضافة ..وما يحوز العلم واملعرفة �إال من كان راغبًا
مقب ًال ي�ستثمر كل دقيقة يف حياته وال يدعها ت�ضيع هد ًرا فيما ال ينفع.
•�إن الراتب ال�شهري للمعلم يف معظم الدول العربية من �أقل املرتبات يف الدولة ،وهذا بالطبع يجعله زاهدًا يف ر�سالته
ومهنته؛ بل ويدفعه للبحث عن م�صدر دخل �آخر�( .أحمد �أبوزيد ـ جملة املعرفة).
•التعليم ر�سالة رفيعة ،بها ترتفع هامات ال�شعوب وبدونها تنحني ،والعلم هو مفتاح التقدم والتطور ،و�أمة ال تعب�أ بو�سائل
التعليم واملعرفة لن تكون لها مكانة بني الأمم ..واملعلم ركيزة �أ�سا�سية يف العملية التعليمية ،والعناية به تدخل يف �صلب
اهتمام الدول مب�ستقبلها ومبوقعها ك�أمة مهابة وم�شاركة يف �صناعة احلياة ،و�إهماله يعني التفكك والتخلف وامتهان
النف�س ..وال �شك �أن بع�ض معلمي الدول العربية ذات االقت�صاديات ال�ضعيفة يرزحون حتت وط�أة التجاهل وعدم املباالة؛
مما �أفقد بلدانهم القدرة على بناء نف�سها ،و�أعاق قدرتها على التناف�س ثقافيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا واقت�صاديًّا.
•�إذا كنت ال تتحمل النقد فال تقدمه ل�سواك (�سمري �شيخاين)
ً
•ما �أ�سهل الكلمة الالذعة تنطلق من الل�سان كال�سهم لتحدث خد�شا �أو طعنة يف ج�سد �شخ�ص �آخر ،ويجري املداد لي�سود
م�ساحة يف �صحيفة �أوجملة قدحً ا وذ ًّما يف الآخرين ال يف �أعمالهم ،ولكن حني يرتد ال�سهم على الكاتب �أو املتكلم الناقد �أو
معتاد النقد؛ تثور ثائرته ،ويرغي ويزبد متوعدًا بالويل والثبور ملن يتجر�أون على نقده ...فهو يرى نف�سه كام ًال ومن َّزهَ ا
عن اخلط�أ ،بينما الآخرون ي�سبحون يف بركة من النقائ�ص وعليهم احتمال النقد ...وعلى مثل هذا �أن ينظر يف مر�آة ونف�سه
لريى انعكا�س النقد ويتبينَّ �أثره ال�سالب حتى ال يجرح غريه مبا يراه جارحً ا ،ومن ت�ضيق نف�سه بالذم يلزمه �أن يتجنبه
�أحمد بدر
							
وي�ضن به على الآخر.

كلمات لي�ست كالكلمات
•�إن اهلل يكلأ بعنايته �أولئك الذين يتوكلون عليه ويرتكون �أمورهم
مل�شيئته.
•كل �شخ�ص يطمع يف �أن يحبه الآخرون؛ خا�صة �إذا كانوا ال ي�ستحقون
هذا احلب.
•ال�ضحك الربيء ك�أ�شعة ال�شم�س امل�شرقة.
•لكل �إن�سان قب�س من اجلمال ،ولكن ال يراه كل �شخ�ص.
•من املهم للآباء �أن يج�سدوا يف �سلوكهم نف�س القيم التي علموها لأبنائهم.
•�أحمد اهلل على ما �أعطاك ،وثق به فيما تطمح �إليه.
•�إذا امتلأ قلبك بالندم على مافات ،وباخلوف من امل�ستقبل ،فلن متلك ما
ُت�شكر عليه يف حا�ضرك.
•ال�سعادة الإن�سانية احلقيقية تتمثل يف العطاء دون �أخذ ،والزائفة يف الأخذ
دون عطاء.
•�إذا ق�سا القلب؛ قحطت العني.
•�أوثق غ�ضبك ب�سال�سل احللم؛ ف�إنه كلب �إن �أفلت �أتلف.
•الذنوب جراحات ،و ُر َّب جرح وقع يف مقتل.
•عجب املرء بنف�سه �أحد ف�ساد عقله.
•عجبت ملن يقنط ومعه اال�ستغفار.
عن �أحد املواقع الإلكرتونية

ال ت�ستقيم املعايري الطبقية على الأفراد
عند ا�ستخدامها لتحديد تقدم ال�شعوب،
وعندما ننظر �إىل (الفرتة الزمنية) التي
يحددها الفرد لإجناز طموحاته ،جندها ال
تتجاوز خانة الآحاد من ال�سنني ،وعندما
تكون بعيدة املدى ف�إنها �ستلج خانة
الع�شرات� .أما ال�شعوب فتلزمها عقود،
بل قرون لتحقق غاياتها الكربى ،وي�أتي
يف الطليعة التعليم  ،حيث ال �سبيل للتقدم
دون �إقامة م�ؤ�س�سات علمية عمالقة ِّ
توظف
خمرجاتها لأوجه التنمية املختلفة.
وب�إطاللة �سريعة على التعليم باململكة
مل يكن باجلزيرة العربية قبل مائة عام
ـ با�ستثناء احلرمني ال�شريفني حم�ضن
التعليم الديني ـ �سوى بع�ض الكتاتيب
املتناثرة هنا وهناك التي ُتعنى ب�أ�سا�سيات
التعليم مثل القراءة والكتابة واحل�ساب،
وماعدا ذلك ال وجود له �إال ناد ًرا يف بع�ض
وحد �صقر اجلزيرة
احلوا�ضر .وعندما َّ
�شمل البالد؛جعل تطوير و�شمولية التعليم
وجمانيته �إحدى الركائز التي يبنى عليها
هذا الوطن ال�شامخ .ومل مي�ض كثري
على فتح �أول مدر�سة ابتدائية حتى
�شرع املخل�صون يف و�ضع �أ�س�س للتعليم
الثانوي واجلامعي ،وبعد ب�ضعة عقود
ارتفع عدد اجلامعات �إىل �سبع تخرج
كفاءات مت�سلحة بالعلم واملعرفة.وبتويل
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ قيادة هذا الوطن
الغايل ت�ضاعف عدد اجلامعات ،لت�صبح يف
كل منطقة جامعة تهبها ال�ضياء والنور
حتى و�صلنا مرحلة التعليم اجلامعي
املتخ�ص�ص ،و�أبرز دليل على ذلك هذه
اجلامعة التي ترفد الوطن بكوادر طبية
متميزة�.إ ًذا �أال تتفقون معي �أن �إجنا ًزا
بهذا احلجم يتطلب مئات الأعوام لكي
يتكامل وي�ؤتي ثماره؟ لكنه هنا متكامل
وبد�أ يعطي ويعلن عن نف�سه ب�إجنازات

غرائب الل�صو�ص
أ�شخا�صا يعملون به َّمة على تفكيك ج�سر معدين تراثي ميتد
ت�صور لو �أنك ر�أيت �
ً
ً
طوله �إىل �أكرث من  15مرتا وعمره �إىل �أكرث من  150عامًا ،فلن يخطر ببالك �سوى
�أنهم جمموعة عمال يتبعون لإحدى اجلهات املعنية ب�إن�شاء و�صيانة اجل�سور ،و�أنهم
يف مهمة ر�سمية عاجلة .ولكن لك �أن ت�صدق �أن تفكيك هذا اجل�سر كان عملية �سرقة
على (املك�شوف) و�أمام الأعني .فقد ذكر �أحد املواقع الإلكرتونية �أن �سبعة ل�صو�ص
�سرقوا ج�س ًرا كامال طوله حوايل  13م ً
رتا قرب بلدة ملو�ستار يف البو�سنة اجلنوبية..
ني قبل قرن ون�صف القرن �أيامًا متوالية
ا�ستمرت عملية تفكيك هذا اجل�سر الذي ُب َ
دون �أن ي�شك فيهم �أحد ،وبعد انتهاء املهمة ا�ست�أجروا عدة �شاحنات لتحميل (الكنز
املعدين) ونقله �إىل �سوق اخلردة حيث ميكنهم بيعه بـ (اجلملة �أو القطاعي) ..ولكن
ال ميكن �أن تكون اجلرمية كاملة متامًا بالطبع ،وال بد من الوقوع يف �أيدي حرا�س
الأمن ،فقد ك�شفت الأجهزة الأمنية يف الدولة املعنية الل�صو�ص ال�سبعة ،و�أحالتهم
�إىل دائرة املحاكم ليلقوا جزاء ما ارتكبوه.وذكرت �إحدى ال�صحف املحلية �أن مواط ًنا
خرج عند ال�صبح ليفاج�أ ب�أن (�صندوق) �سيارته قد اختفى ،ومل يبق منها �إال (حجرة
ال�سائق) ،ظنَّ من �شاهدوا ال�سيارة بعد اختفاء اجلزء الأكرب منها وبقيت على
(الهيكل) الأ�سفل؛ �أهي مزحة �أم نوعً ا من (املقالب) القا�سية ،ولكنها كانت �سرقة
غريبة!!اجلر�أة على خرق القانون تبدو �سمة مالزمة لل�صو�ص ،ولو كانوا ي�ضعون
اعتبا ًرا للقانون ملا �أقدموا على �أفعالهم ..فكم من ال�سرقات اكتملت حلقاتها يف و�ضح
النهار،و�إن راودك �شك حال ر�ؤيتك عما ًال منهمكني يف حتميل كيبالت� ،أو (عف�ش)
فيال؛ فرمبا يكون حد�سك �صاد ًقا ..وزمان غريب هذا الذي نعي�شه!!
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«العماري» يرعى الندوة الأوىل للم�س�ؤولية
االجتماعية يف القطاعات ال�صحية
بح�ضور �سعادة الدكتور عبد اهلل العماري
مدير عام الت�شغيل يف ال�ش�ؤون ال�صحية
باحلر�س الوطني ،وعدد من املديرين
التنفيذيني بال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني ومديري الإدارات املعنية
بالعمل اخلريي واالجتماعي و�شريحة
من املهتمني،عقدت يف قاعة الدكتور �سمري
بن حريب الندوة الأوىل للم�س�ؤولية
االجتماعية يف القطاعات ال�صحية.
وقدمت للندوة «�أ�.سميحة احليدر» نيابة
عن اللجنة املنظمة وهي �إدارة البحث
االجتماعي واخلدمات اخلريية ومركز
تدريب الدرا�سات العليا – ال�ش�ؤون
الأكادميية .و�أكد «العماري» يف كلمته
على �أهمية االلتزام باملعايري الأخالقية
واالجتماعية بعيدا عن االهتمام بالربح،
وعلى حتمل القطاع اخلا�ص مل�سئولياته
يف احلياة االجتماعية مبا يعود على
الطرفني بالفائدة.
و�ضرب «الدكتور العماري» مثال بعدد

من امل�ؤ�س�سات منها :برامج �أ�صدقاء
املر�ضى و�شباب عطاء .معتربا �أن هذه
الندوة �إ�سهام عملي من منظومة احلر�س
الوطني على التوعية بهذا اخل�صو�ص،
ويف النهاية تف�ضل راعي احلفل بت�سليم
�شهادات ال�شكر لل�شركة امل�ساهمة يف جناح
الندوة وامل�شاركني فيها وهم:
د.حممد النجيمي� ,أ .عبد اهلل املقرين,
�أ� .سعود ال�شمري  ,د .فهد الطيا�ش,

�أ�.سميحة احليدر�.,أحمد ال�شهري
يذكر �أن من �أهم �أهداف الندوة تكرمي
رجال الأعمال الذين �ساهموا يف دعم
م�شاريع ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س
الوطني اخلريية ،وا�ستجالء ماهية
مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية علميا ومن
عدد من اجلوانب ال�شرعية واالجتماعية
والقانونية والإدارية مع نخبة من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.

توحيد اخلطة الدرا�سية
ملواد التمري�ض
عُ قدت يف رحاب كلية التمري�ض بجدة
خالل �شهر �أبريل املا�ضي ور�شة العمل
التي نظمتها كليات التمري�ض الثالث
بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم
ال�صحية (جدة ،الريا�ض ،الأح�ساء)
بهدف توحيد اخلطة الدرا�سية والو�صف
التف�صيلي ملواد التمري�ض بينها�.صرحت
بذلك الدكتورة وفيقة �سليمان عميدة
كلية التمري�ض بجدة وقالت �إن �أهمية
هذه الور�شة ت�أتي من الدوافع النبيلة
لعقدها التي نادت بها �إدارة اجلامعة،
م�شرية �إىل �أن التو�سع امللحوظ يف
كليات اجلامعة يف مناطق اململكة الثالث
(ال�شرقية ،والو�سطى ،والغربية) كان
دافعاً لرت�سيخ مبد�أ التوحيد يف اخلطط
الدرا�سية �ضمن هذه الكليات التي تع ُّد
�س ّباقة يف و�ضع هذا املبد�أ مو�ضع التنفيذ،
وما ور�شة العمل هذه �إال دليل قاطع على
التزام ثالثتها بتوحيد املناهج فيما بينها
ب�شكل يرتقي بجودة العملية التدري�سية
واملناهج الدرا�سية.

وداعا للم�شارط اجلامعة يف ندوة القبول والت�سجيل بلبنان
ً
اجلراحية!! ..

يعكف بع�ض الأطباء على تطوير
�أ�ساليب جراحية ت�ستبعد ا�ستخدام
امل�شارط من العمليات ،وت�ستعي�ض عنها
با�ستخدام الفتحات الطبيعيــة يف ج�سم
الإن�سان .وطبقا ملا ذكره موقع ال�سي
�إن �إن ( )CNNي�أمل العاملون على
تلك التقنية يف �أن حتقق حلم املر�ضى
والأطباء على حد �سواء ب�إجـــــراء
عمليـــــــات �سريعة و�آمنة ،يتماثل بعدها
املري�ض لل�شفاء ب�سرعة دون �أي ندوب
ظاهرة على ج�سده.
ويف هذا ال�سياق� ،أعلن �أطباء يف م�ست�شفيات
�أمريكية عن جناحهم يف ا�ستئ�صال �أورام
دماغية من فتحات الأنف ،بينما جنح
�أطباء هنود يف �إزالة الزائدة الدودية
عرب عملية من الفم.
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�شاركت اجلامعة يف امل�ؤمتر التا�سع والع�شرين للمنظمة
العربية للم�س�ؤولني عن القبول والت�سجيل يف اجلامعات
بالدول العربية الذي عقد يف رحاب جامعة البلمند ببريوت
يف الفرتة من  30مار�س �إىل � 2أبريل 2009م حتت عنوان:
"تطلعات القبول والت�سجيل يف الألفية الثالثة" وبح�ضور
ممثلني جلميع اجلامعات العربية.
وت�شكل وفد اجلامعة برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور علي بن �سليمان
التويجري عميد القبول والت�سجيل والأ�ستاذة �سهى خمي�س
من�سقة القبول بكلية التمري�ض بجدة والأ�ستاذة عبري عياف
رئي�سة ق�سم القبول بكلية التمري�ض بالريا�ض والأ�ستاذ
مو�سى فقيهي م�س�ؤول �ش�ؤون الطالب بالعمادة.ودارت �أوراق العمل التي قدمت �ضمن فعاليات امل�ؤمتر حول عدد من املحاور
�شملت:التزوير يف ال�شهادات وطرق الوقاية من ال�شهادات املزورة،معادلة ال�شهادات الأجنبية بال�شهادات العربية (الإجنليزية،
الأمريكية ،الفرن�سية ...وغريها)،التعليم املنزيل ،.ال�سياحة التعليمية،اال�ستغناء عن املعامالت الورقية يف القبول والت�سجيل،
التعليم عن بعد ،االنتقال من التعليم املهني والتقني �إىل التعليم اجلامعي.

منتدى لطالب اجلامعة على الإنرتنت
�أن�ش�أ الطالب عبد امللك بن حماد احلماد بال�سنة التح�ضريية الأوىل يف كلية الطب موقعًا �إلكرتونيًا
يلتقي فيه من�سوبو اجلامعة يتحاورون ويتبادلون املعلومات العلمية والأبحاث والأفكار واملقرتحات
حول �ش�ؤونهم الأكادميية والتعليمية وحول الأن�شطة الال�صفية مبا يخدم جامعتهم وي�ساهم يف
تطوير الأداء ب�شكل عام ،وي�ساهم بجانب ذلك يف تعميق �أوا�صر التوا�صل بينهم يف بيئة�أكادميية
واجتماعية متميزة.واكتملت كل مراحل هذه اخلطوة الرائدة بت�شجيع ودعم من عمداء الكليات
والعمادات وقد بلغ عدد الأع�ضاء امل�سجلني الآن  130ع�ضو ًا.وقال الطالب احلماد :عندما نويت
التقدمي لاللتحاق بهذه اجلامعة كنت �أ�شعر �أنني بحاجة �إىل تنوير ومعلومات كافية عن كلياتها
ومناهجها و�أنظمتها وجماالت التدريب فيها ،وما �أن التحقت بها حتى ا�ستحكمت فكرة �إن�شاء (منتدى طالبي) ،فعملت على
تنفيذها بعد �أن مل�ست موافقة وت�شجيعًا من كل امل�س�ؤولني باجلامعة ،رابط املنتدى www.ksau-hs.com :

كلمة التحرير
�سالمة املري�ض �أو ًال..
الأخطاء خا�صية ب�شرية ،وهي �سمة عامة ال ينجو منها �إن�سان ،ولي�ست قا�صرة
على مهنة دون �أخرى� ،أو تخ�ص�ص دون غريه ،وبالتايل فهي لي�ست حك ًرا على
الأطباء؛ ولكنها قد ت�أخذ منحى �أعلى حدة لدى املراقبني نظ ًرا حل�سا�سية عمل
الأطباء املتعلق بحياة املر�ضى ،فالطبيب ي�سخر علمه وخرباته لعالج مر�ضاه،
وترتفع م�شاعره الإن�سانية �إىل ذروتها �إن واجه مع�ضلة طبية م�ستع�صية ال
يرجى بر�ؤها..
ول�صيانة حياة املر�ضى من كل املهددات والأخطاء عولت جامعة امللك �سعود بن
عبد العزيز للعلوم ال�صحية على اال�ستفادة من جتارب اجلامعات العاملية املرموقة
وبراجمها ومناهجها الرامية �إىل حتقيق قدر كبري من الأمان وال�سالمة للمر�ضى،
ور�أت بالتايل �إدماج �سالمة املري�ض يف كل مقررات مناهجها الطبية ،وبد�أت بالفعل
تطبيق هذه املنهجية العلمية اجلديدة يف مقررات كلية الطب على �أن تعمم على
بقية الكليات الح ًقا ..وال �شك �أن املنهج احلديث الذي يطبق باجلامعة املبني على
الرباهني يعد خطوة رائدة يف هذا املجال� ،إذ يرتقي �إىل �إدراك الطبيب فيما يتعلق
ب�أي خطوة عالجية �أو جراحية �أن البحث عن التجارب ال�سابقة ي�سبق القرار،
و�أن الربهان يتقدم على اال�ستخدام ،ومن ثم فهو يبحث وينقب وي�ستق�صي عن
حلول لأي م�شكلة تواجهه حتى ي�صل �إىل دليل �أو برهان ي�ؤيد قراره� ..إ ًذا ف�سالمة
املري�ض ت�شكل �أولوية ق�صوى للجامعة ت�سعى �إىل حتقيقها عرب الطرق العلمية
والوقائع الناجحة يف التجارب الطبية العاملية .ولكون اجلامعة تعنى بالعلوم
ال�صحية وموجهة نحو املري�ض فقد �شارك الدكتور حممد املعمري ،العميد امل�شارك
لل�شئون ال�سريرية ممث ًال للجامعة يف لقاء حول �سالمة املري�ض بجنيف ب�سوي�سرا
مب�شاركة ممثلني جلامعات عاملية وذلك بناء على دعوة من منظمة ال�صحية
العاملية ،وخرج اللقاء بتو�صيات علمية قيمة تبنت اجلامعة على �ضوئها �إدماج
�سالمة املري�ض يف مناهجها.
وال �شك �أن هذا التوجه الأكادميي العلمي ي�سعى �إىل وقاية املمار�س من احتماالت
الأخطاء التي قد يقع فيها م�ستقب ًال دون ق�صد ،فبناء الإن�سان عق ًال وبدناً وعلمًا هو
الهدف الأ�سا�سي للجامعات خا�صة هذه اجلامعة املتخ�ص�صة يف العلوم ال�صحية..
ويف ذلك رد �شاف على كل من يحاولون ت�صيد الأخطاء يف هذا املجال ت�شكي ًكا وقدحً ا
ين�أى عن املو�ضوعية والرغبة يف الإ�صالح.

التحرير

الفلفل احلار مينع النوم �أثناءالقيادة
مل جتد ال�شرطة يف جنوب غرب ال�صني و�سيلة �سوى
�إمداد قائدي ال�سيارات بالفلفل احلار ملنعهم
من النوم �أثناء القيادة .وقالت �صحيفة
ت�شونغت�شينغ ايفننغ نيوز �إن ال�شرطة يف
منطقة ت�شونغت�شينغ بد�أت يف تقدمي الفلفل
احلار �إىل ال�سائقني يف حمطات اخلدمات
بالطرق ال�سريعة مت�سكا باالعتقاد ال�صيني
التقليدي بان النا�س ي�شعرون بالنعا�س
ب�صورة �أكرب يف ف�صل الربيع.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن معظم ال�سائقني من �أقاليم
�سي�شوان ويونان وهونان املجاورة حيث يعترب الفلفل احلار من اخل�ضروات املف�ضلة.
ونقلت ال�صحيفة عن ال�سائق ت�شني جون قوله "من الطيب احل�صول على الفلفل احلار
عندما تكون متعبا من القيادة .انه منبه ".وتعد الطرق يف ال�صني من بني الأخطر يف
العامل ب�سبب االزدحام وال�شاحنات امل�سرعة التي تتجاهل قواعد املرور.
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