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الثقايف  الف�ساء  يف  للمتاأمل  يبدو  ■ قد 
اأن هناك طيفًا وا�سعًا من التنوع وَبونًا 

�سا�سعًا بني موروثنا الفكري وما يوؤمن 

به االآخر من قيم ومبادئ حتكم وت�سكل 

اآليات تفاعله مع ذاته ومع من يرى �سالمة 

�ِسواها. 

ولكننا لو اأمعنا النظر واأعملنا العقل 

بتجرد الباحث عن احلق ومبعزل عن َميلنا 

وانتماءاتنا مهما كانت على قلوبنا عزيزة، 

وهي كذلك اإن �ساء اهلل، اأقول لو �رضنا على 

طريق اال�ستب�سار هذا ولو �سلكنا خطى 

الو�سطية النتهى بنا املطاف ال حمالة 

على �سفاف حو�ض الب�رضية الهائل كمًا 

والب�سيط تركيبًا، ب�ساطة يف العنا�رض 

امل�سكلة له والعوامل املوؤثرة فيها، اأي 

لعدنا اإىل االأ�سل الذي تفرعنا عنه، من ذكر 

واأنثى. 

فمهما بدت اأمناط الفكر خمتلفة 

ومت�سادة ومتناحرة، لالأ�سف يف بع�ض 

االأحيان، اإال اأنها ا�ستجابة حلاجات 

ودوافع نَترّحد جميعًا حول وجودها وحول 

�سعينا الإر�سائها، ولكننا قد نختلف فيما 

نظهره من قدر وكيفية ذلك.

وبقدر ما تطرحه ُمفارقة التباين 

والتماثل هذه من حتٍد للبيان وا�ستثارة 

للفكر بقدر ما تقدمه من تهيئة مثلى 

لتحقيق التعارف، م�سداقًا لقوله تعاىل 

ن َذَكٍر َواأُنَثى  ا َخَلْقَناُكم ِمرّ َنرّ َها الَنرّا�ُض اإِ ُيرّ
َ
)َيا اأ

َوَجَعلَْناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإَِنرّ 

َ َعِليٌم َخِبرٌي(.  ْتَقاُكْم اإَِنرّ اهلَلرّ
َ
ِ اأ ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلَلرّ

َ
اأ

ففي كل من ال�سدين اإظهار ملحا�سن 

االآخر، فلوال االختالف ملا متايزت االأمثال 

ولوال التطابق ملا ُعلم قدر الَبون.

وبالقدر ذاته اأي�سًا، جند اأن الفهم الدقيق 

الأبعاد هذه املفارقة ي�سع الفرد واجلماعة 

على جادة احلوار مع من ا�سطلح على نعته 

بـ »االآخر« )عو�سًا عن الزج بهما يف حلبة 

النزاع( انطالقًا مما نتفق حوله ون�سرتك فيه 

وا�ستيعابًا لغنى موروثنا ولواقعنا وملا مَنرّ به 

علينا عَزرّ وجَلرّ من خري ومعرفة.

وعطفًا على ما تقدم، فاإنه قد حان الوقت 

ة  لنتبواأ ال�سدارة يف هذا امل�سمار. فنحن اأَمرّ

قد �سهد لها التاريخ باأنها االأقدر على التفاعل 

اإيجابًا مع الثقافات االأخرى واالأكرث تفهمًا 

ملطالبها وحلاجاتها، ونحن اأمة قد �سهد لها 

التاريخ اأي�سًا باأنها االأقدر على تقدمي ذاتها 

باحل�سنى وبال�سورة التي تعك�ض حقيقتها 

النا�سعة بيا�سًا وتظهر ح�سن �رضيرتها وما 

توؤمن به من ف�سيلة وخري وحب للب�رضية 

جمعاء. 

وقد حان الوقت، �سيما واأننا على يقني باأن 

من ي�ساطرنا العي�ض يف هذا الكون هي اأمم 

وثقافات ال تختلف عنا كثريًا وال تتميز مبا ال 

ن�ستطيع نحن حتقيقه، اأقول قد حان الوقت 

لن�ستعيد الثقة باأنف�سنا ونرتقي من مو�سع 

املدافع عن ما اأُوهم بدونَيرّته اإىل مرتبة 

املحاور الكفء املتيقن باأن ما يوؤمن به من 

مبادئ قادرة على لعب دورها الفاعل عامليًا، 

يف احلراك الثقايف والعلمي واالقت�سادي 

واالجتماعي.

اإخواين واأبنائي املبتعثني واملبتعثات، 

اأدعو اهلل رب العر�ض العظيم اأن يبارك لنا 

ولكم يف وقتنا واأن ير�سدنا اإىل ال�سواب، 

اإنه على ذلك قدير، واأن يهدينا لنكون خري 

�سفراء لوطننا الغايل والأمتنا الغراء، واأن 

يحفظ لنا ويل اأمرنا وقائد نه�ستنا العلمية، 

خادم احلرمني ال�رضيفني واأن يحفظ لنا ويل 

عهده االأمني... اآمني.

اأخوكم، في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل
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☐  نيويورك – )اآفاق(

بن  �سلطان  االأمري  ■ قدم 
عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الدفاع والطريان واملفت�ض العام، 

يف مقر اإقامته يف مدينة نيويورك 

خالل زيارته االأخرية اإىل لواليات 

املتحدة االأمريكية )دي�سمب 2008( 

هدية الأبنائه الطلبة والطالبات عبارة 

عن مبلغ ع�رضة اآالف دوالر لكل 

طالب وطالبة، عند ا�ستقباله يف مقر 

اإقامته عددًا من الطالب والطالبات 

ال�سعوديني املبتعثني يف الواليات 

املتحدة االمريكية. 

ووجه ويل العهد ال�سعودي 

كلمة الأبنائه الطلبة والطالبات 

عب فيها عن �سعادته بلقاء اأبنائه 

الطلبة والطالبات متمنيا لهم 

التوفيق يف درا�ستهم والعودة 

بحول اهلل وقوته اإىل اأر�ض الوطن 

ليكملوا م�سريتهـــم يف خدمة دينهـم 

ووطنهم ومليكهم. 

وقال: »اإنني على ا�ستعداد لقبول 

اأي مالحظة اأو وجهة نظر من اأبنائنا 

الطلبة والطالبات �سواء كان ذلك 

�سخ�سيا اأو كتابيا واإن �ساء اهلل فاإن 

ويل االمر واأنا يف خدمتكم جميعا«.

واألقى اأحد املبتعثني ال�سعوديني 

كلمة نيابة عن زمالئه الطالب 

والطالبات اأعرب فيها عن اعتزازهم 

بلقاء خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

بهم خالل زيارته االأخرية للواليات 

املتحدة االمريكية وقال »لقد �سعدنا 

بن�سائحه وتوجيهاته - حفظه اهلل - 

والتي �ستكون ن�سب اأعيننا جميعا يف 

كل زمان ومكان متطلعني اإىل خدمة 

ديننا ووطننا ومليكنا«. 

واأ�ساف قائال: »وها هي يا 

�سيدي الفرحة تتجدد بلقاء �سموكم 

حفظكم اهلل م�رضورين ومبتهجني 

ون�سكركم كل ال�سكر على اأن منحتنا 

جزءا من وقتكم الثمني ن�ستمع 

فيه اإىل ن�سائحكم وتوجيهاتكم 

فبا�سم زمالئي الطالب والطالبات 

ال�سعوديني املبتعثني يف الواليات 

املتحدة االمريكية ويف اأنحاء العامل 

نتقدم بخال�ض ال�سكر والتقدير 

خلادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز ول�سموكم«. 

بعد ذلك ت�رضف اجلميع بال�سالم 

على ويل العهد االأمري �سلطان بن 

عبدالعزيز. ويف ختام اللقاء ت�سلم 

االأمري �سلطان هدية تذكارية من 

اأبنائه الطلبة والطالبات املبتعثني يف 

الواليات املتحدة االمريكية. 

ح�رض اللقاء االأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض 

واالأمري خالد بن فهد بن خالد 

واالأمري خالد بن �سلطان بن 

عبدالعزيز م�ساعد وزير الدفاع 

والطريان واملفت�ض العام لل�سوؤون 

الع�سكرية واالأمري خالد بن �سعد 

بن فهد واالأمري فهد بن عبداهلل بن 

م�ساعد واالأمري �سطام بن �سعود بن 

عبدالعزيز.

☐  وا�سنطن – )اآفاق(

■ بداأت وزارة التعليم العايل �رضف 
ه بها خادم احلرمني  الزيادة التي وجرّ

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

خالل زيارته االأخرية اإىل الواليات 

املتحدة، عند لقائه باأبنائه الطالب يف 

وا�سنطن، والبالغة 50 يف املئة زيادة 

على املكافاأة االأ�سا�سية للطالب املبتعثني 

اإىل جميع اأنحاء العامل.

وكان امللك عبداهلل قد تلقى عند 

ا�ستقباله للملحق الثقايف يف وا�سنطن 

الدكتور حممد العي�سى وروؤ�ساء 

اأندية الطالب والبالغ عددها 75 

ناديًا، هدية من اأبنائه املبتعثني وهي 

عبارة عن لوحة حتمل ر�سمًا ل�سورته 

واالآية الكرمية )وقل رب زدين علمًا( 

ر�سمتها الطبيبة ندى فرحات. وقال 

خادم احلرمني: »بارك اهلل فيكم فاأنتم 

هديتي«. واأ�ساف: »اأنتم متثلون 

وطنكم.. وعليكم بال�سكينة وال�سب، 

والكلمة الطيبة تاأخذ احلق البني، 

فا�سبوا من اأجل دينكم ووطنكم فاأنتم 

متثلون الكل«.

وقد ا�ستلم املبتعثون هذه الزيادة مع 

راتب حمرم من هذا العام، فيما عقبها 

�رضف الفروقات ل�سهري ذى احلجة 

وذى القعدة من العام املنتهي 1429هـ، 

اإذ اأقرت الزيادة من تاريخ اإعالن امللك 

عبداهلل - حفظه اهلل - خالل لقائه 

باملبتعثني يف الواليات املتحدة.

يذكر اأن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

ه يف �سهر رجب من عام  �سبق ووجرّ

1427هـ املوافق اأغ�سط�ض 2006م، 

بزيادة املكافاأة ال�سهرية للمبتعثني 

يف اخلارج بن�سبة 15 يف املئة. كما 

وافق يف حينها على تثبيت جميع 

خم�س�سات املبتعثني يف عدد من الدول 

التي تاأثر املبتعثون فيها بتذبذب �سعر 

�رضف الريال مقابل عمالتها وذلك 

بواقع 2.57  للدوالر الكندي و2.27 

للدوالر االأ�سرتايل و5.93 للجنيه 

اال�سرتليني و3.84 لليورو و0.48 

للراندج االأفريقي.

متنى لهم التوفيق يف درا�صتهم والعودة خلدمة دينهـم ووطنهم ومليكهم

ويل العهد يقدم 10 اآلف دولر 

لكل طالب زاره يف مقر اإقامته بـ »نيويورك«

قال: »انتم هديتي«.. واأو�صاهم بـ »ال�صكينة وال�صرب«

خادم احلرمني ال�صريفني ياأمر بزيادة مكافاأة املبتعثني %50

�صمو ويل العهد واإىل جانبه الأمري �صلمان ي�صتقبالن الطلبة املبتعثني )و.اأ.�ش(

☐ تورونتو – ح�سام بيت املال  

■ مت تعيني �سعادة الدكتور حممد   

بن عبد الرحمن العمران اأ�ستاذ 

االأوعية الدموية يف كلية الطب – 

جامعة امللك �سعود عامل اأبحاث 

رئي�سي يف العلوم الطبية االأ�سا�سية 

واالإكلينيكية مبركز ليكا�سنيج 

للمعرفة مب�ست�سفى �سينت مايكل 

التابع جلامعة تورنتو الكندية.

يلفت اإىل اأن الدكتور حممد العمران 

من الكفاءات الوطنية املميزة يف جمال 

اأبحاث و جراحة االأوعية الدموية، 

و قد تخرج الدكتور العمران يف كلية 

الطب بجامعة امللك �سعود عام 1415 

هـ بتقدير امتياز مع مرتبة ال�رضف، 

ووا�سل حت�سيله العلمي بجامعة 

تورونتو حيث ان�سم اإىل برنامج 

التدريب يف اجلراحة العامة و جراحة 

االأوعية الدموية يف الفرتة من عام 

1417 هـ اإىل عام 1425 هـ، و اأثناء 

التدريب االكلينكي ح�سل على �سهادة 

املاج�ستري يف طرق البحث الطبية.

يذكر اأن للدكتور العمران ن�ساط 

بحثي مميز اإذ قام بن�رض اأكرث من 

80 مقالة علمية و خال�سة بحث 

علمية حمكمة يف جمال العلوم الطبية 

االأ�سا�سية واالإكلينيكية و تقدمي اأكرث 

من 50 حما�رضة علمية يف موؤمترات 

عاملية باالإ�سافة اإىل براءة اخرتاع يف 

طور الت�سجيل با�سمه.

من جانبه، قال مدير جامعة امللك 

�سعود االأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل 

بن عبد الرحمن العثمان، اإنه 

لي�ض بامل�ستغرب ح�سول اأع�ساء 

هيئة التدري�ض باجلامعة على 

اجنازات علمية مميزة ب�سبب الدعم 

املتوا�سل من القيادة احلكيمة لهذا 

البلد املعطاء.

املبتعث العمران 

باحث رئي�صي يف

جامعة تورنتو

خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل يطلع على اأحد م�صاريع التعليم العايل واإىل جانيه د. خالد العنقري

البالغة  �سعادته  عن  العايل  التعليم  وزير  العنقري  خالد  الدكتور  ■ عب 
ب�سدور امليزانية العامة للدولة للعام املقبل 1430 - 1431هـ نظرا الأن 

قطاع التدريب والتعليم ا�ستحوذ على ن�سيب االأ�سد من امليزانية حيث مت 

ر�سد اأكرث من 122 مليار ريال لهذا القطاع.

واأكد باأن هذا الدعم ال�سخي �سي�ساعد على تدريب وتاأهيل ال�سباب 

ال�سعودي لتمكينهم من احل�سول على وظائف ذات مداخيل عالية يف 

القطاعني احلكومي واخلا�ض، م�سريا اإىل اأنه �سيتم افتتاح 41 كلية 

جديدة، كما �سي�ستمر برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي، اإ�سافة اإىل برامج االبتعاث االخرى حيث بلغ ما مت �رضفه 

خالل العام احلايل 5.7 مليارات ريال. 

د. العنقري: »اخلري« م�صتمر 
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☐ الريا�ض – )اآفاق(

امللك  ال�رضيفني  احلرمني  خادم  ■ و�سع   

عبداهلل بن عبدالعزيز اأخريًا يف العا�سمة 

ال�سعودية، حجر اأ�سا�ض اأكب جامعة ن�سائية يف 

العامل، ويوجه بت�سميتها بجامعة االأمرية نورة 

بنت عبدالرحمن بدال من جامعة الريا�ض للبنات.

وقال امللك عبداهلل يف التوجيه: »ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم.. اأ�سكر االأخ خالد  وزير التعليم العايل 

واالأخت اجلوهرة مديرة جامعة البنات على هذه 

الت�سمية.. ولكن بعد ا�ستخارتي للرب عزرّ وجلرّ 

ُت�سمى هذه اجلامعة با�سم االأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن«.

وبدوره اعتب وزير املالية الدكتور اإبراهيم 

الع�ساف ت�رضيف خادم احلرمني لو�سع حجر 

االأ�سا�ض للجامعة باأنه يد�سن مرحلة تاريخية من 

مراحل تطور تعليم املراأة يف ال�سعودية.

وقال الع�ساف يف كلمته التي األقاها يف احلفلة 

اأمام امللك عبداهلل: »خادم احلرمني ال�رضيفني  

فور �سدور توجيهاتكم الكرمية لوزارة املالية 

والتي �رضفت الوزارة بها بالبدء باإعداد 

الدرا�سات الالزمة لهذه املدينة اجلامعية املتكاملة، 

وتخ�سي�ض موقع لها، وتف�سل ويل العهد نائب 

رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع والطريان 

واملفت�ض العام االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

باإ�سدار توجيهاته لالإ�رضاع يف اإنهاء اإجراءات 

تخ�سي�ض املوقع، قامت الوزارة بالتن�سيق مع 

عدد من دور الهند�سة املتخ�س�سة يف مثل هذه 

امل�ساريع ال�سخمة داخل اململكة وخارجها«.

واأ�ساف: »وبعمل ي�سابق الزمن متكنا من 

التو�سل اإىل عدد من النماذج التي عر�ست على 

نظركم، وبناء على ما تف�سلتم به من توجيهات، 

وباالأخذ بعني االعتبار مالحظات وزير التعليم 

العايل ومديرة اجلامعة مترّ اإعداد النموذج النهائي 

للمدينة اجلامعية الذي ي�سم املنطقة االإدارية التي 

ت�سمل مباين وجتهيزات اإدارة اجلامعة واملكتبة 

املركزية ومركز املوؤمترات، واملنطقة االأكادميية 

التي ت�سمل مباين وجتهيزات 15 كلية يف خمتلف 

التخ�س�سات النظرية والعلمية والطبية، اإ�سافة 

اإىل امل�ست�سفى التعليمي بطاقة ت�سل اإىل 700 

�رضير يف جميع التخ�س�سات الطبية مع املختبات 

اجلامعية، كما مترّ تخ�سي�ض جزء من االأر�ض 

ملنطقة االأبحاث يف اجلامعة ملدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية، اإذ �سيقام عليها ثالثة مراكز 

اأبحاث علمية متخ�س�سة، اأحدها لتقنية الناتو 

والثاين لتقنية املعلومات والثالث للعلوم احليوية«.

واأ�ساف: »واملنطقة ال�سكنية ت�سمل وحدات 

�سكنية الأ�رض من�سوبي اجلامعة وهيئة التدري�ض 

و�سكنًا خا�سًا بالطالبات، كما ت�سم املنطقة 

م�سجدًا وجامعًا ومدار�ض للتعليم العام مبراحله 

الثالث، وريا�سًا لالأطفال للبنات والبنني ومرافق 

ترفيهية متكاملة ومغلقة خا�سة باالأ�رض، ومرافق 

ترفيهية متكاملة ومغلقة خا�سة بالطالبات، 

و�ست�ساهدون حفظكم اهلل بعد قليل عر�سًا موجزًا 

عن هذه املن�ساآت«.

وقالت مديرة جامعة االأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن للبنات االأمرية اجلوهرة بنت فهد 

اإطالق ا�صم الأمرية نورة بنت عبدالرحمن عليها... وتنجز يف عامني

خادم احلرمني ي�صع حجر اأ�صا�ش اأكرب جامعة ن�صائية يف العامل

ويطلع على جم�ّصم م�صروع مبنى اجلامعة ويتلقى هدية ع�صوات هيئة التدري�شامللك عبداهلل ي�صع حجر اأ�صا�ش جامعة الأمرية نورة

بن  خالد  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  ■ قال 
حممد العنقري: »اإن تف�سل خادم احلرمني 

بو�سع حجر االأ�سا�ض للمدينة اجلامعية جلامعة 

الريا�ض للبنات واحد من الدالئل الكثرية للدعم 

غري املحدود الذي تلقاه موؤ�س�سات التعليم العايل 

وموؤ�س�سات البحث العلمي«.

واأ�ساف: »اإن اإقامة م�رضوع املدينة اجلامعية 

جلامعة الريا�ض للبنات فيه داللة على ما تلقاه 

املراأة ال�سعودية من عناية وتقدير واهتمام من 

امللك عبداهلل وحكومته. و�ستكون هذه اجلامعة 

منوذجًا الأرقى ما و�سلت اإليه املدن اجلامعية على 

م�ساحة 8 ماليني مرت مربع، وهي اإ�سافة مهمة 

ل�سل�سلة االإجنازات الكبرية التي توؤكد ما تلقاه 

م�سرية العلم والتعليم يف هذا الوطن من وافر 

الدعم وعظيم االهتمام«.

واأكد ثقته يف اأن هذه اجلامعة الفتية �ست�سهم مع 

�سقيقاتها من اجلامعات ال�سعودية االأخرى يف 

دفع م�سرية التنمية ال�ساملة لهذا الوطن املعطاء 

وحتقيق النه�سة العلمية واحل�سارية.

من جهة اأخرى، اعتب وكيل جامعة الريا�ض 

للبنات الدكتور وليد املهو�ض م�رضوع املدينة باأنه 

اأكب م�رضوع على م�ستوى املدن اجلامعية يف 

ال�سعودية، اإذ يقام على اأر�ض م�ساحتها 8 ماليني 

مرتمربع وم�ساحة م�سطحات البناء تتجاوز 3 

ماليني مرتمربع، وتقدر كلفة اإن�سائها اأكرث من 20 

بليون ريال.

واأ�ساف يف ت�رضيحات �سحافية اأن: »م�رضوع 

املدينة اجلامعية للبنات يتكون من عدد من 

املجمعات، ففي املجمع التعليمي 20 كلية، ويف 

املجمع الطبي 6 كليات طبية وم�ست�سفى، ويف 

املجمع االإداري مركز اجلامعة والعمادات 

امل�ساعدة ومكتبة مركزية �سخمة«.

واأو�سح اأن: »منطقة االإ�سكان يف املدينة اجلامعية 

جلامعة الريا�ض للبنات ت�ستمل على جممع �سكني 

الأع�ساء هيئة التدري�ض وجممع اآخر الإ�سكان 

الطالبات وناد ريا�سي ومدار�ض للذكور واالإناث 

)جلميع مراحل التعليم العام(«.

»وزير التعليم العايل«: 

امل�صروع دللة على ما 

تلقاه املراأة من اهتمام

يف كلمتها: »احلمد هلل الذي َمنرّ على وطننا الغايل 

بالتزام االإ�سالم د�ستورًا وعماًل وَمنرّ عليه 

باالأمن واال�ستقرار والرخاء ووفق والة اأمرنا 

منذ توحيد هذا الوطن على يد موؤ�س�سه امللك 

عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - باالهتمام بتعليم 

الفتاة وت�سجيعها وتوفري متطلبات النهو�ض بها 

بحكم اأن املراأة تعتب الركيزة االأ�سا�سية واالأوىل 

يف االأ�رضة القائمة على تن�سئة االأبناء واالأجيال 

التن�سئة االإ�سالمية ال�سليمة«.

ت عن فرحة من�سوبات ومن�سوبي جامعة  وعبرّ

االأمرية نورة بنت عبدالرحمن للبنات بتف�سل 

خادم احلرمني ال�رضيفني بو�سع حجر اال�سا�ض 

للمدينة اجلامعية للجامعة التي طاملا راودتهم 

حلمًا واليوم تتحقق. وعن �سعادتها ومن�سوبات 

اجلامعة بروعة الت�سميم وح�سن االإبداع يف 

اإن�ساء اجلامعة وهناأت فتيات اململكة بقيام هذا 

املعلم العلمي التقني للمدينة اجلامعية جلامعة 

االمرية نورة بنت عبدالرحمن للبنات وو�سفتها 

باأنها خطوة من خطوات دعم خادم احلرمني 

ال�رضيفني املتوا�سل للم�سرية التعليمية للمراأة 

وا�ست�سعارًا الأهمية دور املراأة ال�سعودية وما لها 

من خ�سو�سية.

واأ�سافت: »اإننا جميعًا على يقني اإنه لوال 

توفيق اهلل - �سبحانه وتعاىل- وف�سله علينا ثم 

حر�سكم - حفظكم اهلل - ومتابعتكم ال�سخ�سية 

احلثيثة، بدءًا من اختيار اأر�ض املدينة اجلامعية 

اإىل اأن مت االنتهاء من الت�سميمات التي قامت بها 

اأبرز بيوت اخلبة واملكاتب الهند�سية العاملية 

املتخ�س�سة ولوال ذلك ما مت هذا االإجناز يف فرتة 

تعتب قيا�سية. واليوم ي�ستمر في�ض عطائكم - 

حفظكم اهلل - لقيام هذا املعلم للمدينة اجلامعية 

جلامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن للبنات على 

ار�ض مدينة الريا�ض عا�سمة البالد املباركة والتي 

روعي يف ت�سميماتها اأن تكون بيئة تعليمية حمفزة 

ومعينة على التفوق واالإبداع تفوق الطموحات 

وقابلة للتو�سع والتطور وعلى قدر علمي فاإن هذه 

املدينة اجلامعية تعتب اأ�سخم موؤ�س�سة للتعليم 

العايل للبنات، لي�ض على م�ستوى اململكة فح�سب، 

بل على م�ستوى العامل«.

اإىل ذلك، اأكد الع�ساف اأن الكلفة املالية مل�رضوع 

م بعد«، الفتًا اإىل  املدينة اجلامعية للبنات »مل تقورّ

اأن الكلفة �ستكون »معقولة مقارنة مباليني االأمتار 

يف املدينة اجلامعية، اإذ اإن اأمتار املباين فح�سب 

�ستبلغ نحو 3 ماليني مرتمربع«.
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☐ اأوتاوا – )اآفاق(

■ كلرّف وزير التعليم العايل   

الدكتور خالد العنقري، اأربعة 

مديري جامعات �سعوديني �سابقني 

بتفقد اأو�ساع املبتعثني ال�سعوديني 

الذين يتلقون تعليمهم يف الواليات 

املتحدة وبريطانيا وكندا واأ�سرتاليا. 

و�سيتفقد مدير جامعة امللك �سعود 

ال�سابق الدكتور عبداهلل الفي�سل 

اأو�ساع املبتعثني يف بريطانيا، فيما 

زار مدير جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن ال�سابق الدكتور عبدالعزيز 

الدخيل املبتعثني ال�سعوديني يف كندا. 

اأما مدير جامعة االإمام حممد بن 

�سعود االإ�سالمية ال�سابق الدكتور 

حممد ال�سامل ف�سيتفقد املبتعثني اإىل 

الواليات املتحدة، فيما وقف املدير 

ال�سابق جلامعة اأم القرى الدكتور 

نا�رض ال�سالح على اأو�ساع املبتعثني 

ال�سعوديني يف اأ�سرتاليا.

واأ�سار ع�سو جمل�ض ال�سورى 

الدكتور عبدالعزيز الدخيل، خالل 

زيارة للطالب يف كندا اأن الزيارة 

التفقدية تاأتي لتلم�ض احتياجات 

اأبنائه املبتعثني، وتفقد ما يقدم لهم 

من خدمات واال�ستماع اإىل مرئياتهم، 

وعالقتهم بامللحقية الثقافية امل�رضفة 

عليهم ومدى جناحها يف تلبية طلباتهم 

مبا ي�ساعدهم على النجاح والتح�سيل 

العلمي املنا�سب.

واأكد الدخيل خالل لقائه باملبتعثني 

يف العا�سمة الكندية اأوتاوا، اأن 

امللك عبداهلل حري�ض جدًا على اأن 

يكونوا قريبني من اأبناء وطنهم، واأن 

يكونوا مب�ستوى تطلعاتهم وتطلعات 

اأ�رضهم، الفتًا اأنه يقع على الطالب 

م�سوؤولية كبرية يف اأن يكون خري 

�سفري لوطنه واأن يعك�ض ال�سورة 

امل�رضفة عنه.

وطالب املبتعثني باأن يعتمدوا على 

اأنف�سهم ويرتبوا حياتهم بعيدًا عن 

م�ساعدة االأب واالأم، واأن ي�سطلعوا 

مب�سوؤولياتهم كرجال، اأر�سلوا يف 

مهمة حيوية لوطنهم، واأن يعودوا 

باأ�رضع وقت ممكن مت�سلحني بالعلم 

واملعرفة والتجربة العملية والثقافة 

الوا�سعة. 

من جانبه، اأو�سح ع�سو الوفد 

الزائر اإىل كندا مدير عام االإدارة 

العامة لالبتعاث يف الوزارة الدكتور 

نا�رض الفوزان، اأن التعليم العايل �سكل 

اأخريًا جلنة تعنى مبتابعة املبتعثني، 

مكونة من اأكادمييني عدة مت اال�ستعانة 

بهم من اجلامعات ال�سعودية. واأ�ساف 

اأن اللجنة معنية ب�سبط اجلودة 

والنوعية لدى املبتعثني وحت�سيلهم 

العلمي، »والطالب الذي يخفق يف املرة 

االأوىل يتم اإعطاوؤه فر�سة ثانية واإذا 

اأخفق ينذر ويف املرة الثالثة يتم ف�سله 

من البعثة، وله اخليار اأن يكمل على 

ح�سابه اخلا�ض اأو يعود اإىل اأر�ض 

الوطن«.

و�سدد على اأن الوزارة لن تقبل 

ال�رضف على طالب غري ناجحني 

وجادين يف حت�سيلهم العلمي، موؤكدًا 

اأن جميع املقبولني هم من الطالب 

املميزين علميًا حتى يكون �سمان حد 

اأدين من متيز املبتعث.

☐  اأوتاوا - )اآفاق(

العايل  التعليم  وزارة  ■ اأقرت 
ف�سل االأندية الطالبية يف كندا عن 

تبعيتها ملجل�ض االأندية يف اأمريكا 

ال�سمالية. وعقدت امللحقية الثقافية 

يف كندا اجتماعًا مع روؤ�ساء االأندية 

ناق�ست خالله اأن�سطتهم وبراجمهم 

االجتماعية واالإعالمية والثقافية.

د امللحق الثقايف ال�سعودي يف  واأكرّ

كندا الدكتور في�سل حممد اأبا اخليل، 

اأن املحلقية وبناًء على توجيهات 

وزير التعليم العايل، م�ستمرة يف 

تقدمي الدعم املادي واملعنوي جلميع 

االأندية الطالبية واملراكز التعليمية، 

م�سريًا اإىل اأن املحلقية تلقت معظم 

خطط االأندية للفرتة املقبلة.

و�سدد على اأن االأندية تعد واجهة 

مهمة للتعبري عن ثقافة اململكة 

وتقوية االأوا�رض مع البلد امل�سيف، 

والتوا�سل مع املجتمعات ال�سديقة 

التي حتت�سن املبتعثني ال�سعوديني. 

وعب عن فخره مبا حققته االأندية 

الطالبية يف كندا خالل الفرتة املا�سية 

وما نالته من جوائز يف املهرجانات 

املحلية والعاملية املقامة هنا.

واأو�سح الدكتور اأبا اخليل اأن 

امللحقية وجهت الدعوة اإىل كل 

م�سوؤويل االأندية لرفع خططهم لهذا 

العام الدرا�سي 2008 – 2009م، 

للعمل على حتقيقها وتوفري الدعم 

املادي واملعنوي لها.

وتفاعلت االأندية مع طلب امللحقية 

ورفعت خططًا وبراجماُ متنوعة 

ت�سمل احتفاالت االأعياد وتنظيم 

اأن�سطة داخل اجلامعات الكندية 

خالل اليوم الوطني ال�سعودي، 

يعك�ض اأبرزالتطورات يف البالد قدميا 

وحديثًا، وتعريف املجتمع الكندي 

باملنجزات ال�سعودية �سواء على 

امل�ستوى الر�سمي اأو االجتماعي.

وتنوعت البامج ما بني علمية 

واجتماعية وتثقيفية بع�سها موجه 

اإىل املبتعثني واأ�رضهم، وجزء 

منها موجه اإىل املجتمع الكندي 

وخ�سو�سا اجلامعات وما ت�سمه من 

اأ�ساتذة وطالب من خمتلف دول 

العامل. وبداأت بع�ض االأندية يف تنفيذ 

اأن�سطتها االجتماعية والرتفيهية 

املوجهة اإىل اجلالية ال�سعودية كل 

بح�سب منطقتها. فيما نظمت اأندية 

اأخرى م�ساركات فاعلة يف املنا�سبات 

الكندية، اإذ كانت م�ساركة املبتعثني 

ال�سعوديني اإىل جامعة توم�سون 

ريفرز يف اليوم الوطني الكندي 

موؤثرة جدا، والقت اإعجاب الكنديني 

وثناءهم على احل�سور ال�سعودي، 

معتبينها م�ساركة ت�سب يف تقارب 

ال�سعبني وتقوية االأوا�رض فيما 

بينهم.

وكانت وزارة التعليم العايل وجهت 

امللحقيات الثقافية اإىل تنظيم اأن�سطة 

طالبية يف كل دولة لالحتفال باليوم 

الوطني ال�سعودي، وتقدمي التعريف 

الالزم بال�سعودية وما حتققه من 

تقدم معريف وتنموي مع توزيع 

الن�رضات االإعالمية املخ�س�سة ملثل 

هذه املنا�سبات.

وقد طلبت امللحقية الثقافية 

ال�سعودية يف كندا، من وزارة 

االإعالم تزويدها باأفالم ون�رضات 

اإعالمية عن اململكة، اإىل جانب 

االأعالم واملل�سقات الوطنية 

املخ�س�سة ملثل هذه املنا�سبة 

وباللغتني العربية واالأجنليزية.

بتكليف من وزير التعليم العايل للوقوف على م�صكالتهم الأكادميية والإدارية...

وفد »رفيع امل�صتوى« يتفقد اأحوال الطالب املبتعثني

»امللحقية« تعقد اجتماعاً بروؤ�صاء الأندية وتقر خططها لهذا العام

ا�صتقالل الأندية الطالبية يف كندا مبيزانيات خا�صة

■ حذر ع�سو جمل�ض ال�سورى الدكتور عبدالعزيز 
الدخيل، الطالب من »قوى ال�رض« التي حتاول اإيجاد 

�رضخ كبري يف عالقة هوؤالء ال�سباب بوطنهم ووالة 

اأمرهم وت�سميم اأفكارهم. وقال: »عدد كبري من 

الطالب ال�سعوديني لديهم طيبة زائدة مما يجعلهم 

عر�سة لتاأثري اأنا�ض �رضيرين يحاولون زعزعة ثقتهم 

بوطنهم والقائمني على �سوؤونهم، بدوافع احل�سد لي�ض 

على النعمة التي ينعمون بها يف حياتهم، بل ح�سدًا 

ال�ستقرارهم وما يعي�سه وطنهم من اأمن واأمان«. 

ون�سح الدكتور الدخيل املبتعثني باحلذر واأخذ احليطة 

مما و�سفهم بـ »ال�رضيرين« الذين يداأبون على اإيجاد 

توتر ونزاع بني الرعايا ودولتهم، موؤكدًا اأن املبتعثني 

هم اأعرف بوطنهم ووالة اأمرهم والقائمني على 

خدمتهم. وطالبهم بالرتكيز على درا�ستهم واحلر�ض 

على اإجناز ما جاءوا من اأجله والعودة اإىل وطنهم، 

مت�سلحني باملعرفة وال�سهادات العلمية الرفيعة يف 

اأ�رضع وقت ممكن. واأ�سار اإىل امل�سوؤولية اجل�سيمة 

امللقاة على عاتق التعليم العايل، خلدمة املبتعثني 

وتقدمي الدعم املادي واملعنوي واالإداري والعلمي لهم، 

اإ�سافة اإىل متابعة �سوؤونهم والعمل الدائم على تذليل 

امل�ساعب التي تعرت�سهم، مع حما�سبة املق�رضين 

منهم اأو من يحيد عن اخلط العلمي املطلوب منه.

■ تبذل االأندية الطالبية ال�سعودية يف كندا، جهودًا 
عية مل�ساعدة الطالب اجلدد الذي ي�سلون حديثًا  تطورّ

اإىل املدن التي تقع فيها االأندية، وبع�سها ي�سكل جلان 

عمل خالل موا�سم بدء الدرا�سة اأثناء فرتات و�سول 

الطالب امل�ستجدين.

وي�سهم املتطوعون يف م�ساعدة الطالب اجلديد يف 

اإيجاد ال�سكن املنا�سب وفتح ح�سابه البنكي وت�سجيله 

يف جامعته اأو الكلية التي اأتى للدرا�سة فيها، اإىل 

جانب ا�ستخراج خط هاتفي له، اإ�سافة اإىل اأخذ زميله 

امل�ستجد اإىل مقر امللحقية الثقافية، لفتح ملفه.

واأو�سح رئي�ض جلنة اال�ستقبال التي �سكلها نادي 

اأوتاوا الطالبي، املبتعث من جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن ملرحلة الدكتوراه �سعيد القرين، اأن اللجنة 

�سممت منوذجًا على موقع النادي االإلكرتوين حتى 

ميكن لكل طالب قادم اإىل املدينة من ت�سجيل بياناته 

وموعد و�سوله حتى يتم توجيه اأحد املتطوعني البالغ 

عددهم نحو 20 مبتعثًا ال�ستقبال الطالب امل�ستجد 

وم�ساعدته يف اإنهاء اإجراءات الو�سول واالنتقال لل�سكن 

املعد م�سبقًا بحيث يتنا�سب مع اإمكانيات الطالب.

وتقدم االأندية يف املقاطعات االأخرى خدمات مماثلة 

تختلف من منطقة اإىل اأخرى بح�سب اإمكانيات كل 

ناٍد. ومتثل االأندية للم�ستجدين م�سدرًا مهمًا وموؤثرًا 

بالن�سبة ملعرفة كل املعلومات التي يحتاجونها. وتقدم 

بع�ض االأندية التي لديها مقار جيدة فر�سة ال�سكن 

فيها ملن تكون ظروفهم �سعبة ملدة يوم اأو يومني حتى 

يتح�سل املبتعث على �سكن منا�سب. 

الدخيل يّحذر الطالب من »قوى ال�صر« و»احلا�صدين«

خدمات »لوج�صتيه« للطالب اجلدد

د. اأبا اخليل يتو�صط روؤ�صاء الأندية الطالبية اأمام مقر امللحقية

الدخيل والفوزان واأبا اخليل خالل لقاء طالب اأوتاوا
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☐ الريا�ض – )اآفاق(

■ قال م�ست�سار وزير التعليم العايل   

وامل�رضف العام على االإدارة العامة 

لل�سوؤون املالية و االإدارية يف الوزارة، 

»اإن برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي الذي انطلق يف عام 

1426هـ وملدة خم�سة اأعوام ونعي�ض 

االآن مرحلته الرابعة، هو ثمرة من 

ثمار اهتمام قائد النه�سة التعليمية 

املعا�رضة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

– حفظه اهلل – مبوا�سلة بناء االإن�سان 
ال�سعودي، وتنمية مداركه املعرفية، 

واالرتقاء مب�ستواه التعليمي؛ ليكون 

قادرًا على االإ�سهام يف دفع عملية 

التنمية والتطور واالزدهار التي 

ت�سهدها مملكتنا احلبيبة«.

و�سدد على اأن وزارة التعليم العايل 

حري�سة كل احلر�ض على اأن يتمكن 

اأبناوؤنا وبناتنا املبتعثون واملبتعثات 

من النجاح والتفوق، فهي تتابع عن 

كثب اأو�ساعهم، وتعمل على تذليل 

ال�سعوبات التي تعرت�ض طريقهم، 

موؤكدًا يقني م�سوؤويل التعليم العايل 

وعلى راأ�سهم الدكتور خالد العنقري، 

باأنهم �سيقدمون �سورة م�رضفة 

لل�ساب ال�سعودي الطموح يف خمتلف 

بلدان العامل، ونتطلع اأن يعودوا اإلينا 

وقد حققوا اآمال وطنهم فيهم.

وفيما يتعلق باملبتعثني يف كندا، 

اأ�سار الدكتور علي العطية اإىل اأنهم 

قد وفقوا كبقية زمالئكم املبتعثني 

يف الدرا�سة يف اأعرق جامعات العامل، 

واأن عددًا كبريًا ممن در�سوا قبلهم 

من اأبناء الوطن فيها، اأثبتوا باأنهم 

على قدر امل�سوؤولية، وتفوقوا ب�سورة 

اأثارت اإعجاب اأ�ساتذتهم وجامعاتهم، 

واأن واملبتعثني حاليًا قادرون باإذن 

اهلل اأن يوا�سلوا امل�سرية مبا ال يقبل 

ال�سك، خ�سو�سًا واأنه عرف عن 

الطالب ال�سعودي حر�سه اجلاد على 

التميز والتفوق.

ويف ختام ت�رضيحه لـ )اآفاق( 

اأكد باأن هذه االإجنازات الطموحة 

التي ا�ستطاعت وزارة التعليم العايل 

حتقيقها ما كانت لتتم لوال توفيق اهلل 

عز وجل ثم الدعم غري املحدود الذي 

تلقاه الوزارة من لدن خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

– حفظه اهلل – باين النه�سة التعليمية 
املعا�رضة، ومن �سمو ويل عهده 

االأمني.

☐ اأوتاوا – )اآفاق(

■ بحثت امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا،   

مع ثالث جامعات كندية اإمكانية توقيع اتفاقيات 

علمية، تت�سمن زيادة مقاعد الطالب ال�سعوديني 

وتنوعها لت�سمل كل التخ�س�سات، ومدى مرونة 

اإعادة النظر يف الر�سوم الدرا�سية لطالب الطب.

واأكد امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور في�سل 

اأبا اخليل، باأنه مت االتفاق مع اجلامعات الثالث 

 Dalhousie، Saint Mary’s،  Mount(

Saint  Vincent( يف مقاطعة نوفا�سكوت�سيا 
الكندية، على تاأ�سي�ض بع�ض عالقات ال�رضاكة 

مع اجلامعات ال�سعودية مبا يعود على الطرفني 

بالفائدة االأكادميية.

ومتخ�ست زيارة جامعة Dalhousie  عن 

التفاهم على بناء تعاون اأكب بني وزارة التعليم 

العايل يف اململكة ممثلة بامللحقية الثقافية من خالل 

عقد اإتفاقية �ساملة مع اجلامعة ت�ساعدها يف تاأ�سي�ض 

بع�ض عالقات ال�رضاكة مع اجلامعات ال�سعودية. 

ومت التفاهم بني اجلانبني على النظر يف 

تخ�سي�ض عدد من املقاعد للمبتعثني ال�سعوديني 

ت�سمل التخ�س�سات كافة التي يبتعث من اأجلها 

�سواء ملرحلة الدرا�سات اجلامعية اأو املاج�ستري 

ملدة ثالثة اعوام. 

وقدم امللحق الثقايف لعدد من عمداء الكليات 

يف اجلامعة �رضحا عن برنامج امللك عبداهلل 

لالبتعاث اخلارجي واملميزات التي يح�سل عليها 

املبتعث واحلوافز التي يتلقاها والتي تتيح له 

التميز والنجاح يف درا�ساته اجلامعية. ورحب 

اجلميع باإ�ستقبال طلبات التقدمي على البامج 

العلمية املتاحة يف اجلامعة ملرحلتي البكالوريو�ض 

والدرا�سات العليا.

   Saint Mary’s كذلك انتهت زيارة جامعة

اإىل اأن تناق�ض اجلامعة اإمكانية زيادة فر�ض قبول 

الطلبة ال�سعودين يف اجلامعة وبحث التعاون بني 

اجلامعة يف جمال الدرا�سات االدارية واملالية التي 

تتميز بها، وبع�ض اجلامعات ال�سعودية.

ورحب مدير اجلامعة بزيادة عدد املقاعد 

املخ�س�سة للطلبة ال�سعودين اإ�سافة اإىل موافقة 

اجلامعة على تاأهيل جمموعة من الطلبة الذين تقل 

معدالتهم الرتاكمية قليال عن �رضوط القبول يف 

اجلامعات من خالل حت�سريهم يف �سنة متهيدية 

قبل اإن�سمامهم ملرحلة املاج�سرت.

 Mount Saint اأما زيارة وكيل جامعة

Vincent. واأثمرت عن بحث اجلامعة م�ساألة 
زيادة القبول للطالب ال�سعوديني فيها ملرحلة 

الدرا�سات اجلامعية واملاج�ستري نظرا لقلة 

عددهم فيها.

العطية لـ )اآفاق( برنامج البتعاث اخلارجي 

ثمرة اهتمام امللك عبداهلل بالنه�صة التعليمية املعا�صرة

 مذكرات التفاهم ت�صمل قبول الأطباء والتبادل العلمي مع نظرياتها ال�صعودية

»امللحقية الثقافية« تبحث مع 3 جامعات زيادة عدد مقاعد طالبها

د. علي العطية

االإبداع  تنمية  م�ساريع  من  جمموعة  العايل  التعليم  وزارة  ■ تنفذ 
والتميز لدى اأع�ساء هيئة التدري�ض، وتت�سمن تلك امل�ساريع التي تبلغ 

تكلفتها االإجمالية قرابة 60 مليون ريال تنفيذ 439 دورة تخ�س�سية 

تقام داخل مقار اجلامعات، و35 برناجمًا تنفذ مع مراكز متميزة يف 

جامعات عاملية.

ع  وقال وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري بعدما وقرّ

اأخريًا عقد تنفيذ هذه الدورات، اإن هذا امل�رضوع ياأتي يف اإطار املبادرات التي 

تقدمها الوزارة للجامعات بغر�ض تنمية االإبداع والتميز لدى اأع�ساء هيئة 

التدري�ض، عالوة على متكينها من اال�ستفادة من اخلبات والتجارب العاملية 

ونقلها اإىل اجلامعات ال�سعودية مبا ي�ساعد على التحول ملجتمع املعرفة.

من جهة اأخرى، برّني وكيل وزارة التعليم العايل لل�سوؤون التعليمية 

الدكتور حممد بن عبدالعزيز العوهلي اأن مبادرة تنمية االإبداع والتميز لدى 

اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعات ال�سعودية تطرح لل�سنة الثالثة، بعد اأن 

مت تطويرها وتو�سيع نطاقها للتعاون مع مراكز عاملية.

معادلة  وجلنة  اجلامعية  ال�سهادات  ملعادلة  العامة  االإدارة  ■ متكنت 
ال�سهادات يف وزارة التعليم العايل، من معادلة 2500 �سهادة جامعية 

خالل عام واحد.

واأو�سح مدير عام االإدارة العامة ملعادلة ال�سهادات اجلامعية الدكتور 

عبداهلل بن علي القحطاين، اأن االإدارة ا�ستحدثت الئحة جديدة للجنة 

معادلة ال�سهادات وقواعدها التنفيذية، وجلانًا فنية متخ�س�سة يف خمتلف 

جماالت املعرفة، اإ�سافة اإىل متابعة حتديث قوائم اجلامعات املو�سى بها 

يف خمتلف دول العامل. 

كما �سكلت االإدارة جلنة للنظر يف حاالت االعرتا�ض على قرارات جلنة 

معادلة ال�سهادات، ووحدة ملتابعة اجلامعات الوهمية وغري املو�سى بها، 

ومت اإعادة هيكلة االإجراءات والوحدات االإدارية داخل االإدارة العامة 

ملعادلة ال�سهادات. 

واأ�سار القحطاين اإىل اأن جلنة معادلة ال�سهادات اجلامعية قد اأ�سدرت 

قرارات ب�ساأن املعادلة الأكرث من 2500 طالب معادلة خالل العام 1429هـ.

معادلة 2500 �صهادة جامعية خالل عام439 دورة لتنمية اإبداع اأ�صاتذة اجلامعات

■ نفذت امللحقية الثقافية 
ال�سعودية يف كندا، زيارات تفقدية 

لعدد من املدن الكندية التي 

يتواجد فيها اأعداد كبرية من 

املبتعثني ال�سعوديني، و�سملت 

هذه الزيارات مدينة فانكوفر 

ومدينة تورنتو ولندن اأنتاريو 

وهاليفاك�ض.

تراأ�ض امللحق الثقايف الدكتور 

في�سل اأبا اخليل وفود الزيارة 

التي �سمت اإىل جانبه مدير 

العالقات االأكادميية الدكتور 

يحيى اخلزرج ومدير ال�سوؤون 

العامة يف ال�سفارة ال�سعودية بكندا 

االأ�ستاذ عبدالرحمن القرين.

وتناولت الزيارات م�سرية 

الطالب االأكادميية وعالقتهم 

بامللحقية وم�ستوى اخلدمات 

املقدمة اإليهم، وا�ستمع امللحق 

الثقايف واأع�ساء الوفد املرافقون 

له، اإىل احتياجات الطالب وكيفية 

حت�سني خدمتهم مبا يتنا�سب مع 

اإمكانيات امللحقية.

كما �سملت اجلوالت زيارة 

بع�ض اجلامعات الكندية يف املدن 

نف�سها، لتقريب وجهات النظر مع 

القائمني عليها مبا يخدم م�سلحة 

الطالب، ومدى اإمكانية الو�سول 

اإىل اتفاقيات اأكادميية ت�سب يف 

امل�سلحة العامة.

وكانت امللحقية و�سعت برنامج 

زيارات للجامعات الكندية من 

خالل اإدارة العالقات االأكادميية، 

لل�سعي اإىل تطوير عالقاتها مع 

هذا اجلامعات، لت�سب يف خدمة 

الطالب، وفتح قنوات ات�سال 

مع اجلامعات ال�سعودية ممثلة 

لها مبا يدعم العالقات االأكادميية 

والثقافية وتفعيل اجلوانب 

البحثية امل�سرتكة واملماثلة.

اأبا اخليل يتفقد اأحوال املبتعثني يف زيارات ميدانية

اأبا اخليل ي�صافح مدير جامعة �صانت ماريز



■ خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود يقود م�رضوعًا   

لتطوير االإن�سان ال�سعودي، ما دفعه اإىل توجيه جزء �سخم من ميزانية بالده اإىل التعليم 

والرقي باأنظمته وبنيته التحتية وتنوعه. ورمبا بلغت ميزانية هذا القطاع على تنوعها 

وثرائها مليارات الدوالرات، ما يجعلها امليزانية االأ�سخم على م�ستوى العامل املوجهة 

للتعليم العايل.

اإهتمام العاهل ال�سعودي توزع مو�سوعيًا على كل فئات الطالب فتيان وفتيات 

واأي�سا ينال اأ�ساتذة اجلامعات ن�سيبهم من االهتمام، وتنوع التعليم بني خارجي 

»ابتعاث« وداخلي »تطوير اجلامعات«. ول�سدة اهتمامه بالتعليم العايل وطموحه 

الالحمدود فيه، اأ�س�ض اأحدث جامعة تقنية يف العامل هي »جامعة امللك عبداهلل للعلوم 

والتقنية«، ووىلرّ اأرامكوا ال�سعودية اأ�سخم �رضكة برتول يف العامل، اإدارة هذا امل�رضوع 

وتاأ�سي�سه وهند�سته مبا يتفق مع طموحاته ال�ساخمة لبناء جامعة فريدة على م�ستوى 

العامل. وقد اأطلق ا�سمه �سخ�سيا على اجلامعة جت�سيدا حيًا لروؤيته وتثمينًا للدور الرائد 

الذي يقدمه لبناء هذه اجلامعة ب�سكل خا�ض والتعليم العايل ب�سكل عام، وتقديرًا ملا يبذله  

ًا ونوعًا. من عطاء يف تطوير التعليم يف بالده كمرّ

كما اإن هذا ال�رضح التعليمي، يد�سن مرحلة تاريخية من مراحل تطور التعليم العايل 

يف ال�سعودية، ويبز حر�سه �سموه الدائم ـ قواًل وفعاًل ـ على اإعداد االإن�سان ال�سعودي 

يف جممل التخ�س�سات املالئمة الحتياجات �سوق العمل وتوفري االإمكانيات كافة اأمام 

املواطنني للقيام بدورهم املتميز خدمة لدينهم وبناء وطنهم على الوجه االأكمل.

وال ريب باأن تاأ�سي�ض هذه اجلامعة برعاية وعناية الرجل الذي فتح اأفقًا جديدة لالإن�سان 

ال�سعودي، من �ساأنه اأن ي�ساعف من اأهمية وم�سوؤولية الدور املرتقب للمواطن يف بناء وطنه، 

لثقته اأن تطور بالده يبداأ من تطور اأبنائه وتنوع م�ساربهم العلمية وثراء خباتهم العملية.

ما من �سك باأننا اأمام ا�ستحقاق كبري للتعليم التقني يف ال�سعودية وميتد لي�سمل العامل 

قاطبة، وهذا اال�ستحقاق مل ياأت هكذا عبثًا وال اعتباطًا، ولكنه ا�ستحقاق يعزز مكانة 

االإن�سان ال�سعودي وُيعلي من �ساأنه ومن مكانته، وينبغي اأن يكون هذا الفرد على م�ستوى 

طموحات وتطلعات الوطن وقائده، لهذا جمعت )اآفاق( اأبرز ما ن�رض عن امل�رضوع يف 

االعالم ال�سعودي وخ�سو�سًا جريدة »احلياة« وقدمته يف هذا امللف ال�سحفي.

اإن جمتمع املعرفة الذي يطمح خادم احلرمني ال�رضيفني اإىل حتقيقه واإىل بلورته 

واقعًا وفعاًل، فكرًا وممار�سة، هو ذلك املجتمع الذي يتكامل فيه عمل الرجل واملراأة على 

ال�سواء وي�سبح م�ساألة اأ�سا�سية يف تركيبة املجتمع.

ونقتب�ض من حديث خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف اأحد 

لقاءاته مع من�سوبي التعليم العايل قوله: »اإن ع�رضنا هذا تو�سع يف نقل االأفكار بانفتاح 

مل تعهده االإن�سانية يف تاريخها. فهل جنفل منها اأم نفتح بيتنا التاريخي، ومرياثنا 

العظيم لرنى دورنا الكرمي و�رضاكتنا االإن�سانية يف اأروع القيم واملفاهيم وامل�سوؤوليات، 

وهي تت�سدى لدورها االأخالقي بثوابت دينها االإ�سالمي«.

واأ�ساف »لذلك علينا اأن منار�ض حقنا مع التاريخ بثقة املوؤمن املتوكل على اهلل يف كل 

حوار يخدم عقيدتنا االإ�سالمية ومبادئ ال�سالم واالإن�سانية يف هذا العامل وفق روؤية 

ن�ستمدها من رحابة ديننا العاملي«.

�صعود الغربي

خ�ص�ش مليارات الدولرات للتعليم.. وو�صع اأ�صا�ش  اأحدث جامعة تقنية يف العامل

امللك عبداهلل يقود م�صروعاً  لتطوير الن�صان ال�صعودي
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مئات  يدي  بني  اأنقل  بينما  وطني  اإىل  قلبي  ■ حن 
الكيلوات من الثلج بعيدًا... من اأمام مراآب بيتي - يف 

اأوتاوا ليلة الرابع من �سهر �سفر-  راأيت قطرات 

العرق تت�ساقط من وجهي على الثلج وكاأنها جمرات 

تت�ساقط على القطن.

�سعرت حينها اأنني اإن�سان، حاولت اأن اأعي�ض 

بطبيعتي، باذاًل كل ما بقدريتي وقدرة الزمالء، باحثًا 

عن �رضكة اأو �سخ�ض يقوم بهذا العمل عني، دافعًا ما 

اأ�ستطيع من مايل، حيث اأقنعتني ثقافتي اأن املال �سلطان، 

لكن مل ت�سدقني ثقافتي اليوم، جميع حماوالتي ف�سلت، 

حيث مل يكن املال �سلطانًا لكل االأمم، بل �سلطان اأهل هذا 

البلد الوقت االإن�ساين، جميعهم اعتذروا.

اإنني تاأخرت قلياًل حتى ابتداأ املو�سم، فلم يعد املال 

مغٍر الإ�سافة عبء اإىل حياتهم، حتى اأ�سحاب النافثات 

الثلجية ومن ينظف مراآب جاري، اعتذر اأن يخدمني 

مبايل حتى ال ي�سو�ض بدقيقتني زيادة على برناجمه 

املو�سمي.

حننت اإىل وطني كثريًا، حتى جاءين جاري الذي ال 

اأعرفه مي�سي ب�سيارته ال م�رضعًا وال واقفًا... مع زوجته 

وطفلتة.. يقول يل مرحبًا بك يف حينا هذا، مل ينتظر اإال 

ل�سماع رد التحية... ثم اأكمل طريقه الأنه �سعر اأن وقتي 

هذا غاٍل لنقل الثلج ولي�ض للكالم مع اجلار... الوقت هو 

�سلطان االأمم وب�سريتها.

بني تلك امل�ساعر، وقد عدت لتوي من عملي يف ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساًء... اأم�سيت ن�سفها يف توقيع معامالت 

وحل م�سكالت مت�ض حياة الطالب... ون�سفها االآخر 

يف حتليل درا�سة اإح�سائية عن امل�ساكل التي تواجه 

املبتعثني يف كندا. بني تلك امل�ساعر، تذكرت االأمانة املوكلة 

اإىل مكتبنا يف امللحقية، اأمانه ما يزيد على خم�سة اآالف 

طالب موزعني يف كندا الوا�سعة، منهم من ينقل الثلج 

مثلي، ومنهم من تنقله قدميه م�سيًا اإىل جامعته، ومنهم 

من ي�ساركني همومه كل يوم، ويعي�ض معي هموم الغربة 

والبعد عن الوطن، ويجعلنا اأكرث اختالفًا اأننا ن�سرتك يف 

ثقافة واحدة.

كنت اأمتنى اأن يكون الوقت �سلطانها، حيث اأن عددًا 

كبريًا من طالب اللغة االجنليزية يهمل يف ال�ستة اأ�سهر 

االأوىل من املرحلة، ثم تفاجئه ال�ستة اأ�سهر الثانية 

بق�رضها لتحقيق متطلبات القبول املبا�رض اإىل املرحلة 

املبتعث من اأجلها، فتختلط اأخما�ض اأ�سابعه، باحثًا عن 

حلول مل يعد الوقت قادرًا على عالجها، يعود بعدها 

املبتعث يف مرحلة اللغة اإىل الوطن، بخفي حنني... 

وقد فقد فر�سه العمر. وتعود امللحقية وقد فقدت اأهم 

فر�سة لها يف النجاح وهي اأن يعود املبتعث وقد اأكمل 

درجته العلمية... نافعًا نف�سه واأهله و بلده، رافعًا راأ�ض 

اجلميع، و حمققًا طموحات �سيدي خادم احلرمني 

ال�رضيفني لبناء اأمتنا العظيمة، ثم ناقاًل خباته الثقافية 

الطيبة ومكت�سباته العلمية املتميزة اإىل موؤ�س�سات 

جمتمعنا ال�سعودي.

مكرمة خادم احلرمني – حفظه اهلل وحقق مبتغاه - 

املالية للطالب، عاجلت الكثري من امل�ساكل التي تواجه 

املبتعثني واحلمد هلل، واأ�سبحت الكرة اليوم يف ملعب 

املبتعث نف�سه، واأ�سبح الوقت �سلطان زمانه، واالإرادة 

العاقلة امل�سبت�رضة م�سريه، ومقاومة نزعات االإهمال 

ورغبات النف�ض الب�رضية كينونته.

اليوم النجاح فيه يعني جناح املبتعث يف اإدارة حياته 

مبا يكفل حتقيقه الأهدافه، التي قطع البحار من اأجلها، و 

ترك االأهل واالأحباب، اليوم النجاح يعني جتاوز مرحلة 

ال�سعف الطبيعي، اإىل ال�سب والتحمل النبوي، الذي 

يرقى بالنف�ض اإىل اأعلى مراتب االإن�سانية. 

ال يوجد عمل يف حياة االإن�سان من دون بداية ونهاية، 

مبداأ اجلودة يف طبيعة احلياة الب�رضية يحكم علينا 

بالنجاح اأو الف�سل، الوقت اأغلى ما منلك، و يجب اأن يكون 

اأغلى ما نعطي. كل دقيقة  مت�سى ونحن يف بلد الغربة، 

كان علينا اأن نفكر بعمق، كيف ن�ستغلها، مباذا ن�رضفها، 

اأين من�سيها، مع من نق�سيها، متى تعود علينا بالفائدة يف 

حياتنا، جميعنا هنا يف الغربة لفرتة موؤقتة. 

�سنتذكر يوم نعود اإىل الوطن، نتذكر هذه الفر�سة التي 

�ستجعل لنا م�ستقباًل خمتلفًا اإن اأح�سنا اإدارتها، علينا اأن 

نبني فيها قدراتنا املعرفية واملهارية. عندما يعود املبتعث 

اإىل الوطن لن يبقى معه غري مكت�سباته العلمية واملهاريه، 

هي ما مييزه عن االآخرين، فهل ر�سم كل مبتعث خريطه 

للمهارات التي يرغب يف حتقيقها، والعلوم التي يرغب 

يف اجتيازها، هل فكر كل مبتعث يف اال�ستفادة من كل 

الفر�ض املتاحة يف النظام التعليمي يف بلد البعثة من اأجل 

بناء نف�سه. اأتركها لك اأيها املبتعث، مذكرًا لك اأن يف جميع 

اجلامعات الكندية تقيم دورات ق�سرية وجمانية للطالب 

حتت عنون »كيف تدير الوقت يف حياتك«.

 * م�صاعد مدير اإدارة ال�صوؤون التعليمية 

والتدريبية بـ »امللحقية«

ع�صو هيئة التدري�ش بكلية علوم احلا�صب – 

»جامعة المام«

 dr.alreyaee@saudibureau.org

ثقافة الوقت

د. �صليمان الرياعي *

مقال
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اأن  اإىل  والعلماء  املفكرين  من  كبري  عدد  ■ ينظر 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف ال�سعودية، 

هي حلم يراود خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبد العزيز، اأراد به اأن يعيد جمد 

العرب وامل�سلمني يف جمال العلوم واملعرفة. واأن 

يبز من خالله دورهم يف خدمة االإن�سانية.

كان هذا احللم »�رضبًا من اخليال« و«معجزة« 

يف ت�سور روؤ�ساء جامعات واأكادمييني من جامعات 

عريقة يف اأمريكا واأوروبا واآ�سيا، لكن هذا احللم 

بداأ يتحقق، بعدما و�سع خادم احلرمني ال�رضيفني 

حجر اأ�سا�ض اجلامعة يف ثول )70 كيلومرتًا اإىل 

ال�سمال من مدينة جدة(.

لقد بو�رض بتحقيق هذا احللم التعليمي برحالت 

مكوكية، قادها وزير البرتول والرثوة املعدنية 

املهند�ض علي النعيمي، و�سارك فيها م�سوؤولون يف 

اجلامعة، ملد ج�سور التوا�سل مع جامعات ومعاهد 

ومراكز اأبحاث متقدمة حول العامل، و�سواًل اإىل 

الروؤى امل�ستقبلية واآفاق هذا امل�رضوع.

يف يوليو �سنة 2006م. اجتمع وزير البرتول 

والرثوة املعدنية مع م�سوؤولني يف �رضكة اأرامكو 

ال�سعودية« وقال: »اإن خادم احلرمني ال�رضيفني، 

كلف )اأرامكو ال�سعودية(، بالعمل على اإن�ساء 

جامعته احللم، جامعة امللك عبداهلل للعلوم 

والتقنية«. ومنذ ذلك التاريخ عنيت »اأرامكو 

ال�سعودية« بتاأ�سي�ض امل�رضوع الأنها متقدمة يف 

اإن�ساء امل�ساريع ال�سخمة،  فيما بقي  للتعليم العايل 

االإ�رضاف االإداري على اجلامعة وتقدمي الدعم 

الالزم لها متى ما تطلبت مراحل التاأ�سي�ض ذلك.

اخت�صار الزمن

�سكلت »اأرامكو ال�سعودية« فريق عمل يعمل 

منذ نحو عام، بتوجيهات من وزير البرتول 

والرثوة املعدنية املهند�ض علي اإبراهيم النعيمي، 

لبناء مرافق اجلامعة وتطوير احلرم اجلامعي 

واال�ستثمارات املرافقة له، واإعداد االأنظمة 

واالإجراءات االأكادميية والبحثية«.

وبداأ التنفيذ مبا ي�سمى بـ»الع�سف الذهني«، 

وكانت املهمة الكبى هي تطوير الت�سورات 

االأ�سا�سية ملراكز االأبحاث والنظام االأكادميي، 

ومن ثم تاأ�سي�ض وت�سميم النموذج واملعاهد، وهنا 

كان التحدي باإجناز امل�رضوع يف ثالثة اأعوام. 

وبداأت االجتماعات مع جمموعة من امل�ست�سارين، 

مت اختيارهم للتعرف على اآرائهم، خ�سو�سا يف 

ما يتعلق بالعلوم والتقنية، وكان ذلك اللقاء اأول 

تفاعل مع العامل اخلارجي لفريق العمل، ولكن 

امل�ست�سارين ت�ساءلوا: »هل اأنتم متاأكدون من اأنكم 

تتحدثون عن تاأ�سي�ض هذا النوع من اجلامعات؟ 

هذا امل�رضوع يتطلب عمر اأجيال وعقودًا من 

الزمن«. ولكن حما�سة فريق العمل الوا�سحة من 

اأجل هذا احللم جعلتهم يتفاعلون معهم، خ�سو�سا 

عندما �رضحوا لهم روؤية امللك، واملهمة االأ�سا�سية 

لهذه اجلامعة، وما الذي تود اإجنازه لل�سعودية 

والعامل، ومن هنا بداأوا يرونها فر�سة للعامل 

االأكادميي واالأبحاث العاملية، وللعامل كله، مل�ساركة 

اأف�سل العقول يف هذه اجلامعة.

يدرك اال�ست�ساريون باأن العامل كله يتجه نحو 

التحول يف مفهوم اجلامعات واملعاهد البحثية، 

التي يتعني اأن تكون على منوذج م�ستقبلي، وهو 

النموذج احلايل الذي تطمح جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية اأن تكونه، وبداأ امل�ست�سارون 

يدركون باأن هذه اجلامعة حمظوظة يف اأن تبداأ من 

ال�سفر، ولكن بالطريقة والوجهة ال�سحيحتني.

ا�صتقطاب خربات عاملية

بلغ امل�رضوع مرحلة االإميان به واالخال�ض له 

من جميع اخلباء، فتحول الفريق اال�ست�ساري 

اإىل خري داعم لفريق العمل، واقتنعوا مبرافقتهم 

يف م�سرية هذا احللم واأخذوا فريق العمل حول 

العامل، ورتبوا لهم اأمر الزيارات، التي فتحت 

اأعينهم مل�ستقبل اجلامعة، وما �ستقدمه لل�سعودية 

والعامل.

وبداأت رحلة الزيارات باجلامعات الكبى، 

وكانت تلك الزيارات مبثابة تعزيز للدرا�سات التي 

اأجراها فريق العمل. والنتيجة اأن »احللم« بداأت 

تت�سح معامله وميكن حتقيقه واعتبها الفريق 

فر�سة موؤاتية �ستعمل ال�رضكة على اقتنا�سها 

مهما كان الثمن، جلني طاقة »اأرامكو ال�سعودية«، 

طاقة العقل والثقافة، ولي�ض طاقة النفط، فمهارة 

التنظيم يف »اأرامكو ال�سعودية«، مبنيه على مبادئ 

ومعايري دقيقة.

�رضح فريق العمل املكلف خالل زياراتهم 

امليدانية حول العامل، ما ميكن اأن تقدمه اجلامعة 

للوطن والعامل، والعائد االقت�سادي واالجتماعي 

لل�سعودية والعامل، وهنا تبلورت املرحلة اجلديدة، 

اإذ اأ�سبح لدى امل�رضوع م�ست�سارون واأكادمييون. 

عقب ذلك مت تاأ�سي�ض جمل�ض ا�ست�ساري عاملي، 

وهو جمل�ض معتمد، يحوي اأ�سماًء عاملية، تنتمي 

اإىل جامعات عريقة، وبع�سهم روؤ�ساوؤها، ي�سرتك 

اجلميع يف االآراء والتطلعات واخلطط.

العمل التطوعي

والء العلماء للعلم اأ�سبح واقعًا ملمو�سًا من 

بع�ض اخلباء عندما رف�ض بع�ض قبول املكافاآت 

املالية، معتبًا م�ساركة تطوعية من اأجمل م�ستقبل 

الب�رضية، ومنهم ماريان فوك�ض، وفرانك بر�ض، 

وفرانك رودز، وغريهم، اإذ كانت ردة فعلهم املتفق 

عليها فيما بينهم: »نحن مل نعمل من اأجل املال!، 

ولكن اإن كنتم ت�رضون على الدفع، ف�سنختار 

مراكز لدفع املال لها، واأنتم تقدمونها با�سم 

اجلامعة«. وقالت ماريان فوك�ض: »ادفعوا املبلغ 

لبنامج تقوم به جامعتي«.

واأده�ض فريق العمل موقف بفرانك رودز 

)اإجنليزي االأ�سل(، الرئي�ض االأ�سبق جلامعة 

كورنيل يف الواليات املتحدة االأمريكية، ورئي�سها 

الفخري احلايل، الذي يعتب يف اأمريكا عراب 

اأغلب ما يتعلق باأمور التكنولوجيا. ففرانك 

وزوجته روزا لديهم والء للجامعة وال�سعودية 

منذ اليوم االأول، وكان كثريًا ما يهاتفني، للحديث 

عن اجلامعة، ويقول تاريخ العرب هو الذي قام 

بح�سارة االأمم االآن، واعتمدت عليه، وهو التاريخ 

نف�سه الذي تعلمت منه االأمم كيف يجب اأن تكون 

العلوم والتكنولوجيا، انطالقًا من »بيت احلكمة«، 

ا�صتقطاب املُبدعني حول العامل اأبرز ا�صرتاتيجياتها يف ع�صر العوملة

»جامعة العلوم والتقنية«.. جت�صيد حللم امللك عبداهلل يف اإعادة »بيت احلكمة«

ويفخر بابن حيان والرازي وابن �سينا، الأنهم 

التاريخ احلقيقي للعلم.

اتفاقيات مع اأعرق معاقل العلم

توجه فرق العمل ب�سحبة الوزير النعيمي اإىل 

فرن�سا، وحتديدًا اإىل املعهد الفرن�سي للبرتول 

)اآي اأف بي(، وهو معهد اأبحاث متخ�س�ض، 

ومينح املاج�ستري والدكتوراه، ويتميز هذا املعهد 

بتعدد اجلن�سيات واالأعراق، �سواًء بني الطالب 

واالأ�ساتذة، وهي املالحظة التي تتكرر يف غالبية 

املراكز البحثية التي زارها فريق العمل حول 

العامل، واأكد هذه املالحظة غالبية الروؤ�ساء 

والباحثني الذين التقاهم.

جنح فريق العمل من التوقيع مع املعهد 

الفرن�سي العريق خ�سو�سا رئي�ض املعهد 

البوفي�سور اأوليفري اأبري ع�سو اأي�سًا يف املجل�ض 

اال�ست�ساري للجامعة، وجاء توقيع االتفاقية 

مع املعهد الفرن�سي بعد عمل دوؤوب ا�ستمر 

ثالثة اأ�سهر، وانتهى بعد بحث معمق عن مناطق 

االأبحاث التي تهم اجلانبني، واأعتب م�ساركتنا 

للمعهد وان�سمامه لنا نقلة نوعية جلامعة يف طور 

التاأ�سي�ض. وبعد تلك الزيارة، كانت هناك وجهة 

اأخرى مع الوزير النعيمي، ووكيل اجلامعة املكلف 

اأحمد اخلويطر، وكانت اإىل معهد »وودز هول اأو�سني 

غرافيك، هوي« يف بو�سطن، وهو املركز العاملي االأول 

املتخ�س�ض يف علم البحار. وكانت ال�رضاكة مبثابة 

اأُمنية بالن�سبة لكال اجلانبني، ولكنها حتققت، فاملعهد 

يطمح منذ اأمد بعيد، الإجراء اأبحاث على البحر 

االأحمر، ومل تقم اأي جهة يف العامل باأبحاث م�سابهة، 

�سوى اإ�رضائيل يف اجلهة ال�سمالية من البحر. 

ورمبا الأن تفا�سيل رحالت لندن وواليات 

يف اأمريكا، كانت اأولوية يف جدول الزيارات، 

الإن�ساء جامعة امللك عبداهلل، وهي من املدن 

الرئي�سة التي دخلت تاريخ اجلامعة، و�ستكون 

الأعوام مقبلة، خري داعم لها، علميًا وثقافيًا 

واأكادمييًا.

من ناحية ثانية فقد مت افتتاح مكتب للجامعة 

يف لندن، لدعم اجلامعة يف اأوروبا واآ�سيا، 

ومكتب اآخر يف وا�سنطن، خلدمة اجلامعة 

ودعمها اأي�سًا يف اأمريكا«.

التجربة الهندية؟

يف بداية م�سوار تاأ�سي�ض اجلامعة، تركزت 

الزيارات على اأمريكا واأوروبا، ومن ثم دارت 

�سوب اآ�سيا، لوعي فريق العمل باأن جامعة امللك 

عبداهلل �ستحت�سن العامل، لذا كان ال بد اأن يزور 

الفريق كل الدول واملعاهد املتقدمة عامليًا.

بداأت اجلولة االآ�سيويه بالهند، وتوجه فريق 

العمل اإىل املعهد الهندي للتكنولوجيا )اآي اآي تي( 

يف بومباي. وتبني اأن امل�سوؤولني واالأكادمييني، 

الذين بداأوا بالتعريف عن اأنف�سهم واالأبحاث التي 

كانوا يقومون بها، وخلفيتهم العلمية واملعرفية، 

قد ق�سى كل واحد منهم اأكرث من ع�رضين عامًا 

كبوفي�سور يف جامعة عريقة يف الغرب.

 من املعلوم اأن لدى الهند ثمانية مراكز اأبحاث 

موزعة على مدن الهند الكبى، وكل جامعة 

تتحدث عن نف�سها. وبداأ كل هذا عام 1956، 

بروؤية من رئي�ض وزراء الهند االأ�سبق الل نهرو، 

ففي العام 1956 مل يكن لدى الهند جامعات 

تذكر، ولكن نهرو كان ينظر اإىل ما بعد اخلم�سني 

عامًا، عندما قال: »اأريد اأن تكون الهند مركز 

اإ�سعاع للعلم والتكنولوجيا يف العامل«، وبالفعل 

اأ�سبحت الروؤية حية يف الهند. وهذه التجربة 

متنح روؤية امللك عبداهلل اأماًل كبريًا يف التحقق على 

«
»

 توفر حرية البحث 

والإبداع للباحثني تلقت 

دعماً كبريًا من جامعة 

عريقة وعلماء حول العامل

امللك عبداهلل وويل عهده الأمري �صلطان والأمري متعب بن عبدالعزيز وجمع من امل�صوؤولني يطلعون على جم�ّصم امل�صروع
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اأر�ض الواقع خالل فرتة ق�سرية مقارنة بالتجربة 

الهندية نظرًا لالمكانيات املادية والتنفيذية التي 

متلكها اجلامعة.

كما توجه فريق العمل بقيادة وزير البرتول 

والرثوة املعدنية لزيارة معهد »اآي اآي اأ�ض«، 

واكت�سفت هناك ثالثة اأمور، هي اأن هذا املعهد 

املعرتف به عامليًا، هو منوذج قريب ال�سبه بع�ض 

ال�سئ من اجلامعة، فهو جامعة علمية تقنية متنح 

املاج�ستري والدكتوراه، من دون البكالوريو�ض، 

وعدد طلبته يبلغ ثالثة اآالف طالب وطالبة، وحجم 

املعهد، ومنوذج ت�سميمه م�سابه جلامعة امللك 

عبداهلل، والفرق انه تاأ�س�ض قبل مائة وع�رضة اأعوام، 

وقد بناه رجل اأعمال هندي ا�سمه »تاتا«.

�صرق اآ�صيا

يف اآ�سيا كانت هناك اتفاقية اأخرى، بعد 

زيارة بع�ض اأع�ساء من فريق العمل جلامعة 

�سنغافورة الوطنية، بتوجيه من الوزير 

علي النعيمي، عندما عاد من اجتماع برتويل 

عقد هناك. وقابل الوفد رئي�ض اجلامعة 

البوفي�سور �سي فونغ، وهو االآن ع�سو يف 

املجل�ض اال�ست�ساري جلامعة امللك عبداهلل. 

وق�سى فريق العمل يومًا كاماًل، بحث خالله 

م�ساألة التعاون بني اجلامعتني، اإىل جانب 

زيارة مراكز االأبحاث، واللقاء باالأكادمييني 

والباحثني والروؤ�ساء والطلبة، الذين �رضحوا 

تاريخ اجلامعة منذ بداياتها، ودورها يف حتويل 

اقت�ساد �سنغافورة اإىل اقت�ساد معرفة، وهو 

بال�سبط اأحد اأهداف جامعة امللك عبداهلل. 

علمًا باأن جامعة �سنغافورة الوطنية ثرية جدًا، 

فهيئة التدري�ض والباحثون والطلبة ميثلون العامل 

باأكمله، فهم من جميع االأجنا�ض واالأعراق، واملناخ 

فيها اأُ�رضي، وهذه اإحدى ا�سرتاتيجيات اجلامعات 

العريقة الناجحة.

للعلوم  عبداهلل  امللك  جلامعة  املوؤ�س�ض  الفريق  زيارات  ■ اأثناء 
والتكنولوجيا، اإىل اجلامعات، كانت فكرة لقاء االأكادمييني من اأ�سول 

عربية واإ�سالمية، من العلماء املهاجرين البارزين، واردة يف اأجندتهم.

حاول فريق العمل تنظيم اجتماعات يف مناطق عدة، بهدف طرح اأ�سئلة 

عدة، مثل ما هي اأ�سباب هجرتهم، وما الذي من املمكن اأن يجذبهم 

للعودة للعامل العربي، بعد اأن و�سلوا لهذه املرحلة من التقدم والعلم، 

وما روؤيتهم كي تكون جامعة امللك عبداهلل، يف اأف�سل �سورة، وللح�سول 

على اأجود العقول حول العامل، وما هي االأ�سياء التي ينبغي اإ�سافتها يف 

اململكة، وغريها من االأ�سئلة، التي تلقى فريق العمل اأجوبة عنها.

واجتمع فريق العمل يف بو�سطن مع ع�رضة من خرية االأكادمييني 

امل�سهورين، العاملني يف جامعات عريقة، مثل »اإم اآي تي« 

و«هارفارد«، وكان االجتماع معهم كنوع من ج�ض نب�ض للعقول 

والقدرات العربية، وكانت الرغبة يف معرفة ردة فعلهم االأوىل جتاه 

امل�رضوع، واأ�سباب هجرتهم.

وكان االجتماع لقاًء ونقا�سًا �رضيحًا، فقد كان ردهم االأول مبا�رضًا جدًا، 

عندما قالوا: »مللنا من �سماع املواويل العربية، ومل تكن هناك جدية اأو 

التزام وتطبيق«، وحتدثوا لنا عن »جامعات تقدم البكالوريو�ض مب�ستوى 

دون التوقعات، واالآن اأنتم تتحدثون عن جامعة اأبحاث، ويف ال�سعودية؟ 

حقيقة ال ميكننا الت�سديق، ونحن هاجرنا من العامل العربي واالإ�سالمي، 

واأبدعنا، وحققنا نتائج طيبة، الأن االإن�سان هنا ُيحرتم لعلمه وعقله، بغ�ض 

النظر عن كل الفروقات العرقية والدينية، وح�سلنا هنا على احلرية كاملة 

يف االإبداع، وال نعتقد اأن هذا املناخ العلمي الفكري املنتج احلر الذي نعي�ض 

فيه، �سيتوافر لنا يف العامل العربي، واإن كنتم تتحدثون عن جامعة كهذه، 

فهذا ما نريده، اإال اأنه من ال�سعب الت�سديق بوجوده«.

كانت تلك ردة فعلهم االأوىل، ولكن كيف انتهى االأمر؟  االآن غالبية هوؤالء 

هم اأع�ساء، بطريقة اأو باأخرى، يف جلان متفرعة من اجلامعة، ويف �سكل 

تطوعي، ومن دون مقابل، بل رغبة منهم يف امل�ساركة ودعم اجلامعة، 

وجميعهم بعد فرتة وجيزة اآمنوا بحقيقتها، من خالل الت�سميم واخلطط 

واأ�سلوب التنفيذ، وهنا تظهر مرة اأخرى ثقافة »اأرامكو ال�سعودية«،  من 

نظام وتنظيم، وتفعيل، ومقدرة، وت�سميم على العمل، واملحافظة على 

املواعيد، والو�سوح يف الروؤية، وبذل اجلهد من دون كلل، وهو حقيقة، ما 

جعل فريق العمل يك�سب ثقتهم، وي�ستعيدوا االأمل الذي كانوا قد فقدوه 

يف العامل العربي، وانتهى االجتماع ول�سان حال العلماء العرب املهاجرون 

يقول »جامعة امللك عبداهلل هي االأمل الكبري بالن�سبة لنا، وننتظر حتقيقه«.

الأكادمييون العرب املهاجرون: »اجلامعة هي الأمل الباقي لنا«

عبداهلل  »امللك  منحة  ■ تقدم 
للعلماء«، الدعم لطلبة الدكتوراه 

املتميزين يف املجاالت االأكادميية 

واالأبحاث املرتبطة بجامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية. 

تعتب هذه املنحة فر�سة لتكرمي 

التميز يف املجاالت االأكادميية 

واالأبحاث للخريجني املختارين 

حول العامل. و�سيعمل طالب هذه 

املنحة على تعزيز املبادئ االأ�سا�ض 

ملهمة اجلامعة من خالل اأبحاثهم 

يف اجلامعات الرائدة يف العامل. 

وب�سفتهم �سفراء لر�سالة اجلامعة 

يف جمال التميز يف االأبحاث على 

م�ستوى العامل، و�سيتقيد هوؤالء 

الطلبة باأعلى معايري االبتكار والتقدم 

يف االأبحاث االأكادميية. فتعزيز 

اأهداف البنامج على م�ستوى العامل 

يعتب جزءًا ال يتجزاأ من املنحة. 

و�سيمثل طالب املنحة اجلامعة، 

باعتبارهم �سفراء لها يف جامعاتهم 

االأ�سلية، و�سي�ساركون يف منا�سبات 

اجلامعة واالأن�سطة البحثية ال�سيفية 

فيها، و�ستتم دعوة جامعات خمتارة، 

لرت�سيح دار�سني للمنحة.

و�سُتجرى بحوث جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية، يف حرمها 

اجلامعي يف ال�سعودية، وكذلك يف 

عدٍد من موؤ�س�سات البحوث العاملية 

الرائدة، من خالل برنامج منح 

عاملي ن�سٍط، �سيبداأ هذا العام. وتقدر 

موازنة برنامج »�رضاكة جامعة 

امللك عبداهلل العاملية للبحوث«، 

على مدى ال�سنوات الع�رض املقبلة، 

بحوايل بليون دوالر، مُتنح على 

اأ�سا�ض تناف�سي ملوؤ�س�سات تعاونية 

اأخرى ولباحثني يف جماالت: املفاهيم 

املتطورة لتحلية املياه واإمداداتها، 

وا�ستخال�ض الكربون، واأنواع 

الوقود الغنية بالهيدروجني، والتقنية 

احليوية ال�سناعية، والكيمياء 

احلفزية والبوليمرات، وتقنيات 

البجميات اللغوية، وتطوير 

اللغويات احلا�سوبية، وعلم حتليل 

امل�سكالت با�ستخدام احلا�سب. 

كما �ستطلق اجلامعة اأي�سًا برنامج 

»منح جامعة امللك عبداهلل للعلوم 

والتقنية لعلماء االكت�سافات«؛ 

وهو برنامٌج يهدف بدءًا من 

العام 2007، اإىل اكت�ساف الطلبة 

املتميزين ورعايتهم يف ال�سنتني 

االأخريتني من درا�ستهم اجلامعية 

ملرحلة البكالوريو�ض. و�ستغطي 

املنح الدرا�سية التناف�سية املقدمة 

لهوؤالء الطلبة نفقات الدرا�سة 

وامل�سكن واملاأكل، لعدد ي�سل اإىل 

250 طالبًا من اأنحاء العامل، على 

اأ�سا�ض اأن يوا�سل احلا�سلون على 

املنح درا�ساتهم العليا يف جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية.

ويتوىل »برنامج امللك عبداهلل لدعم 

العلماء« رعاية عدٍد من الطالب 

املتميزين، يف اجلامعات املرموقة يف 

اأنحاء العامل، الذين لن ينتظر منهم 

اأن يلتحقوا بالدرا�سة يف جامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، واإمنا 

�سيكونون ممثلني لها يف موؤ�س�ساتهم 

التعليمية يف اأوطانهم، كما �سيدعون 

حل�سور الندوات واملنا�سبات 

البحثية املهمة التي تقام يف احلرم 

اجلامعي، و�ستتاح لهم اأي�سًا فر�ض 

اإجراء بحوث يف االإجازة ال�سيفية يف 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، 

مع ما يتعلق بذلك من فر�ض 

التطوير املهني.

و�سيخ�س�ض لها وقٌف مايٌل من 

اأكب االأوقاف املخ�س�سة للجامعات 

يف العامل، و�سي�رضف عليها جمل�ض 

اأمناٍء م�ستقل. وذكر النعيمي »ان 

االإبداع واحلاجة اإىل االكت�ساف 

العلمي ال يعرفان حدودًا دولية«.

وتتجه اجلامعة بقوٍة اإىل اأن يكون 

فيها مزيٌج عاملي متنوٌع من الباحثني 

والعلماء املرموقني، وكذلك من 

اأع�ساء هيئة التدري�ض واالإداريني 

والطالب، كما �ستعك�ض بنيتها 

االأكادميية واأنظمتها وبراجمها، 

اأرقى ما هو مطبٌق يف عدٍد من اأف�سل 

جامعات البحوث يف العامل. 

وعقد قادة جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية اأخريًا، اجتماع 

قمة للعلوم احليوية يف اجلامعة، 

ا�ستمر يومًا واحدًا، يف مركز »ج. 

اإريك جون�سون وودز هول« يف 

اأكادميية العلوم الوطنية االأمريكية، 

ن جامعة  ملناق�سة الطريقة التي متكرّ

امللك عبداهلل من حتقيق هدفها 

الطموح، باأن تكت�سب �سهرة عاملية، 

باأنها جامعة متميزة يف جمال 

العلوم احليوية يف غ�سون ب�سع 

�سنوات، ولي�ض بعد ال�سنوات 

الطويلة التي يتطلبها اكت�ساب هذه 

ال�سهرة. 

وح�رض هذا االجتماع قادة 

فكر يف جمال العلوم احليوية 

معروفون عامليًا من كبيات 

اجلامعات االأمريكية، مثل معهد 

»ما�سات�سو�ست�ض للتقنية«، ومعهد 

»كاليفورنيا للتقنية«، اإ�سافة اإىل 

م�سوؤولني كبار عن دائرة تطوير 

االأبحاث يف جامعة امللك عبداهلل.

و�ساعدت املقرتحات التي تقدم 

بها امل�ساركون اجلامعة اجلديدة، 

يف حتديد اخلطوات التي �ستعطي 

برامج اجلامعة للعلوم احليوية 

دفعة قوية لالأمام، مبا يف ذلك 

جماالت االأبحاث التي تركز 

عليها، ومتكني البنية االأ�سا�ض 

وا�سرتاتيجيات التوظيف من

دعم االأبحاث.

»برامج املنح« تر�صل �صفراء اجلامعة اإىل املوؤ�ص�صات الأكادميية حول العامل

و�صول م�صروع البناء مراحل متقدمة

«
»

�ش لها وقٌف مايٌل من اأكرب الأوقاف   يخ�صَّ

املخ�ص�صة للجامعات يف العامل، وي�صرف عليها 

جمل�ش اأمناٍء م�صتقل
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يويل عناية خا�صة للتعليم العايل والطالب املوهوبني

كلمات خادم احلرمني     متثل منهجية عمل لل�صعب وموؤ�ص�صاته
وهمومًا  وتطلعات  اآمااًل  ثناياها  بني  وحت�رض  وو�سوح  �سدق  بكل  الكلمات  تن�ساب  ☐ عندما 

م�سرتكة بني القائد واملواطن، حتمًاً �ست�سل اإىل القلب والعقل وتكون مبثابة منهجية عمل 

لل�سعب وموؤ�س�ساته.

هذا حال كلمات خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، تتجلى فيها م�سداقيته 

و�سفافيته وحر�سه على التطوير والبناء واالزدهار وحماربة الف�ساد واالرهاب، وملرّ ال�سمل 

وتوحيد ال�سف العربي. اقتبا�سات خمت�رضة من كلمات امللك عبداهلل تعك�ض حبه واإخال�سه لوطنه 

ومواطنية. كلمات امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود ي�سعب جمعها وت�سنيفها يف كل �ساأن من 

�سوؤون احلياة، ولكن يف هذا التقرير ت�سافح عيونكم اقتبا�سات من الكلمات التي متثل منهجًا لكل 

مبتغي جناح ورقي:

فانكوفر - م�صّلم الرمايل 

»

 ي�صهد اهلل تعاىل اإنني ما 

ترددت يوماً يف توجيه النقد 

ال�صادق لنف�صي اإىل حد الق�صوة 

املرهقة.. كل ذلك خ�صية من 

اأمانة اأحملها هي قدري وهي 

م�صوؤوليتي اأمام اهلل

«

من كلمته افتتح بها اأعمال ال�سنة الرابعة من 

الدورة الرابعة ملجل�ض ال�سورى بح�سور ويل 

العهد. )الريا�ض(

»

اإن هذه البالد اأن�صئت على 

كلمات الرب عز وجل )القراآن 

الكرمي( وهذه �صمة يتميز بها 

امل�صلم يف اأي مكان لأن القراآن 

الكرمي هو الأ�صا�ش لكل مبداأ 

واأخالق و�صفات، ول بد 

للم�صلم اأن يتعلم هذه ال�صفات 

ويتاأنى يف حفظها ويتاأنى يف ما 

توحي اإليه من واجبات

نحو اأخيه امل�صلم ونحو 

الإن�صانية اأجمع

«

من كلمته افتتح بها اأعمال ال�سنة الرابعة من 

الدورة الرابعة ملجل�ض ال�سورى بح�سور ويل 

العهد. )الريا�ض(

»

اإن ما قمت به ل يعدو اإل اأن 

يكون تفهماً لهمومنا امل�صرتكة 

وتعبريًا عن اأمالنا الواحدة 

وتطلعاتنا جميعاً مل�صتقبل 

زاهر بحول اهلل وقدرته، نّعرب 

فيه جميعا ك�صعب مملكة 

التوحيد والوحدة والن�صانية 

عن حلمة اجل�صد الواحد 

والروح الواحدة والرادة 

ال�صلبة الواعدة بعون من اهلل

«

من كلمته للمواطنني بعدما تلقى الكثري من 

الر�سائل والبقيات واالت�ساالت، تقديرا لتوجيهه 

ال�سامي بخف�ض �سعر البنزين والديزل عام 

1427هـ. )الريا�ض(

»

اإن الأماين والطموحات ل 

حتققها الأحالم، بل الإرادة 

ال�صلبة، والعزمية ال�صابرة، 

والعمل الذي ل يعرف امللل، 

وقبل ذلك كله التوكل على 

اهلل، ويتجلى ذلك يف املواطنة 

التي تنفر وت�صمئز من 

الإقليمية والع�صبية،

فهي الأخوة التي تتجلى 

عظمتها بالتم�صك بالعقيدة 

الإ�صالمية والعطاء لوطن 

التوحيد اململكة

العربية ال�صعودية

«

من كلمته الأهايل منطقة احلدود ال�سمالية خالل 

جوالته املناطقية االأخرية 1428هـ. )عرعر(

»

اإن الوطن لي�ش حكرًا ل�صخ�ش 

دون اآخر ول لفئة دون اأخرى 

فالوطن للجميع واملواطنة بني 

ذلك كله تفاعل اإيجابي للعطاء 

الذي ل يعرف الكتفاء

«

من كلمته الأهايل منطقة احلدود ال�سمالية خالل 

جوالته املناطقية االأخرية 1428هـ. )عرعر(

»

 اإذا كانت معركة توحيد 

البالد قد انتهت بالن�صر 

واحلمد هلل فلي�ش معنى 

ذلك اأن نخلد اىل الراحة 

وال�صكون فاأمامنا معارك 

طويلة ل بد اأن نخو�صها 

لكي نبني الوطن املثايل 

وطن الرخاء الذي ل يفتقر 

فيه اأحد وطن العدل الذي 

ل يظلم فيه اإن�صان وطن 

العتدال الذي ينفر من 

الكراهية والغلو، و�صوف 

يكون الن�صر حليفنا

باإذن اهلل يف ظل معاركنا ما 

دمنا يدًا واحدة

وقلباً واحدًا متم�صكني

«

من كلمته الأهايل منطقة اجلوف خالل جوالته 

املناطقية االأخرية 1428هـ. )�سكاكا(

»

 اإن اجليل ال�صاعد من �صبابنا 

اليوم هم رجال امل�صتقبل، 

و�صيكون م�صتقبلهم م�صرقاً 

باإذن اهلل تعاىل مبوا�صلتنا بذل 

الأ�صباب لرت�صيخ الإميان باهلل 

تعاىل فيه وتن�صئته على التم�صك 

بدينه والعتزاز بوطنه. 

وتزويده بثقافة العمل التي 

متكنه من �صق طريقه بنجاح يف 

�صوق العمل ويف معرتك احلياة 

«

يف كلمة القاها نيابة عنه وزير العمل الدكتور 

غازي الق�سيبي يف حفل افتتاح املوؤمتر واملعر�ض 

التقني ال�سعودي اخلام�ض خالل الفرتة من 14- 

17حمرم 1430هـ. )الريا�ض(

»

لأهمية اكت�صاب اأبنائنا لأحدث 

ما مت التو�صل اإليه يف الدول 

املتقدمة يف العلوم واملهارات 

احلديثة التي يحتاجها 

الوطن فقد وجهنا باعتماد 

برنامج كبري لالبتعاث يف 

التخ�ص�صات املهمة، بهدف 

زيادة الطاقة ال�صتيعابية 

للموؤ�ص�صات التعليمية وحت�صني 

فر�ش التوظيف للمواطنني 

واملواطنات مبا يتفق مع حاجة 

�صوق العمل 

«

من كلمته مبنا�سبة �سدور ميزانية 1430- 

1431هـ. )الريا�ض(

»

اأنتم متثلـون وطنكـم.. 

وعليكم بال�صكينة وال�صرب 

والكلمة الطيبة تاأخذ احلق 

البني، فا�صربوا من اأجل 

دينكم ووطنكم

فاأنتم متثلون الكل

«

من كلمته االأبوية اأثناء ا�ستقباله اأبنائه املبتعثني 

خالل اخر زيارة للواليات املتحدة يف عام 1429هـ. 

)وا�سنطن(

»

 اإن املوهبة دون اهتمام من 

اأهلها اأ�صبه ما تكون بالنبتة 

ال�صغرية دون رعاية اأو 

�صقٍي، ول يقبل الدين ول 

ير�صى العقل اأن نهملها اأو 

نتجاهلها، لذلك فاإن مهمتنا 

جميعا اأن نرعى غر�صنا 

ونزيد اهتمامنا لي�صتد عوده 

�صلباً وتورق اأغ�صانه ظاًل 

ي�صتظل به بعد اهلل

«

من كلمته م�سجعًا على رعاية املوهوبني ودعمهم 

1428هـ. )الريا�ض(
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■ ما دور النادي الطالبي يف 
اأوتاوا؟

- الغر�ض االأ�سا�سي من النادي 

هو مكان اإجتماعي يلتقي فيه 

املبتعثون ال�سعوديون ب�سكل م�ستمر 

وي�ساركهم بني مرة واأخرى اأ�رضهم، 

ما ي�سهم يف تقوية اأوا�رض االإخوة 

فيما بينهم، كما يعد النادي بيتًا 

�سعوديًا ي�ستقبل كل زائر اأو وفد 

من ال�سعودية. ويف بع�ض احلاالت 

ي�ستقبل الطالب الوا�سل حديثًا 

والذي لي�ض لديه �سكن حتى يتم 

ترتيب اأموره كما ينبغي.

و�سهد النادي عددًا كبريًا من 

املنا�سبات واللقاءات االأخوية 

بني امل�سوؤولني ال�سعوديني �سواء 

من رجاالت التعليم اأو اجلامعات 

ال�سعودية اأو اأع�ساء ال�سلك 

الدبلوما�سي ال�سعودي.

النادي؟ يقدمها  التي  الأن�صطة  • ما 
- يف املا�سي كانت اأعداد 

املبتعثني ال�سعوديني لي�ست كبرية 

وبالتايل كانت االأن�سطة مقت�رضة 

على اجتماعات دورية يف املنتزهات 

واحلدائق العامة يف مدينة اأوتاوا، 

وكان معظمها حفالت �سواء خالل 

فرتة ال�سيف.

مع ازدياد اأعداد املبتعثني تطلب 

االأمر اإقامة ن�ساطات خمتلفة بني 

ريا�سية واجتماعية وثقافية وبع�ض 

االأحيان علمية ودينية، اإذ يتم ت�سكيل 

جلان �سغرية للتنفيذ واالإ�رضاف على 

مثل هذه االأن�سطة.

لأبرز  تف�صيلياً  �صرحا  تعطينا  • هل 
هذه الأن�صطة؟

- تتغري االأن�سطة بتغري الف�سول 

يف كندا، اإذ تن�سط بع�ض الفعاليات 

خالل فرتة ال�سيف والربيع، ويكون 

هناك اإمكانية لتنفيذ اأن�سطة متنوعة 

بع�سها داخل مقر النادي وبع�سها 

خارج مقر النادي.

ومن اأبرز ما مت تنفيذه من 

االأن�سطة خالل الفرتة املا�سية 

»التجديف يف النهر 

ال�رضيع« و«رحلة 

ت�سلق االأ�سجار« و«احلرب بكرات 

االأ�سباغ« و«رحلة ركوب اخليول« 

و«القفز من اجل�سور يف مياه نهر 

اأوتاوا« و«التجديف يف نهر اأوتاوا« 

املعروف

بـ )الكياك(.

يعقد يف مقر النادي اجتماع 

اأ�سبوعي للتوا�سل بني املبتعثني 

واأ�رضهم، ويتخلل االجتماع 

اأحاديث جانبيه ونقا�سات حول 

بع�ض اجلوانب احلياتيه التي 

تعرت�ض �سبيل كل مبتعث 

اإ�سافة اإىل ا�ستفادة االأع�ساء 

من جتارب بع�سهم البع�ض. 

وحت�رض ب�سكل دائم 

القهوة العربية والتمر ال�سعودي 

واأي�سًا ال�ساي وينتهى اللقاء بوجبة 

ع�ساء ي�ساهم اجلميع يف تكلفتها.

كما يقام يف النادي بع�ض 

املحا�رضات العلمية التثقيفية التي 

يقدمها عدد من اأع�ساء النادي 

املتخ�س�سني يف جماالت 

العطا�ش لـ )اآفاق(: مبنانا يقاوم الزمن خلدمة املبتعثني

»نادي اأوتاوا« اأن�صطة اجتماعية وريا�صية وفكرية لتخفيف الغربة
يف  والتميز  االإتقان  تعني  ■ اجلودة 

العمل يف اأقل وقت ممكن و�سوال اإىل 

�سفرية االأخطاء، ومبداأ اجلودة يف 

االأداء من اأهم املبادئ التي اأكد عليها 

ديننا احلنيف حيث قال ر�سولنا الكرمي 

)�ض( )اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 

عمال اأن يتقنه(.

وت�سعى امللحقية اإىل حتقيق اجناز 

متميز يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة 

من خالل تطوير العمل وتعزيز 

اخلدمات املقدمة. ولذلك تتبنى ثقافة 

اجلودة ال�ساملة لتطوير ورفع كفاءة 

اأداء اإداراتها وذلك مب�ساركة موظفيها 

يف عمليات التطوير والتح�سني امل�ستمر 

من جهة، وتوظيف تكنولوجيا 

املعلومات من جهة اأخرى لالإ�سهام يف 

رفع م�ستوى اخلدمات التي تقدمها 

الأبنائها املبتعثني.   

وتفتخر امللحقية الثقافية يف كندا باأن 

يكون لها االأ�سبقية يف ا�ستحداث وحدة 

اجلودة واملتابعة والتي تعنى بو�سع 

ا�سرتاتيجيات وقواعد تطبيق اجلودة 

ال�ساملة يف �سوء ر�سالتها واأهدافها، 

و�سعيا اإىل اإر�ساء اأبنائها املبتعثني 

من خالل تقدمي جميع اخلدمات لهم يف 

وقت قيا�سي.

وقد قامت وحدة اجلودة واملتابعة 

بو�سع ا�سرتاتيجيات واأهداف حمددة 

واآليات وا�سحة للعمل، ويتوقف جناح 

امللحقية يف حتقيق تلك االأهداف، يف 

املقام االأول، على االإمكانيات الب�رضية 

واملتمثلة يف ح�سن اختيار املوظفني 

واإ�سناد املهام املنا�سبة لكل منهم مع 

مراعاة التوا�سل معهم وم�ساعدتهم 

يف معرفة قدراتهم واإمكاناتهم وكيفية 

ا�ستغاللها وتطويرها، وزرع الثقة 

فيهم حلل م�سكالت  العمل واتخاذ 

القرارات املنا�سبة، وت�سجيعهم 

على طرح اآرائهم يف حرية كاملة. ثم 

حتديد م�ستوى االإنتاجية من خالل 

التحليل الناقد والبناء، و�سوال اإىل 

التقومي الأدائهم مقارنة باالأهداف 

املرجوة. باالإ�سافة اإىل اال�ستخدام 

االأمثل للموارد املادية واملتمثلة يف 

و�سائل االت�ساالت والثورة املعلوماتية 

والتقنيات احلديثة املتاحة.

كما حتر�ض وحدة اجلودة واملتابعة 

على التطوير والتح�سني امل�ستمر لعمل 

امللحقية من خالل اقرتاحات اأبنائها 

املبتعثني واآرائهم الهادفة اإىل رفع 

م�ستوى العمل و�سوال اإىل االإح�سا�ض 

بالر�سا وال�سعادة لدى اجلميع. كما 

تنوه على اأهمية دور املبتعثني يف الدعم 

النف�سي واملعنوي  لفريق العمل يف 

امللحقية من امل�رضفني االأكادمييني 

والذي له الدور االأكب يف �سمان  

ا�ستمرارية اجلودة و العطاء.            

ويف اخلتام فاإن ما يقوم به فريق 

العمل يف امللحقية لتذليل جميع ال�سعاب 

و توفري جميع  متطلبات واحتياجات 

اأبنائنا املتميزين الذين فازوا بهذه 

املنح الدرا�سية، نوؤكد على دور املبتعث 

ال�سفري واأهميته يف تعريف االآخرين 

بديننا وثقافتنا ون�رض الثقافة العربية 

واالإ�سالمية يف املجتمع الكندي 

واملجتمعات االأخرى، وذلك من خالل 

امل�ساركة يف االأن�سطة الالمنهجية يف 

املعاهد واجلامعات بالتن�سيق مع 

امللحقية واالأندية ال�سعودية للظهور 

بامل�ستوى املطلوب. وناأمل يف اأن جنني 

يف الغد القريب نتائج ا�ستثمارالدولة 

يف التعليم والتدريب واالبتعاث ثورة 

تكنولوجية ونه�سة اقت�سادية عند 

عودة طالبنا اإىل وطننا الغايل م�سلحني 

بالعلم واخلبات واملهارات ال�رضورية 

لالإ�سهام يف نه�ستها وتقدمها.  

د. كوثر فوؤاد عابد

امل�صرفة على وحدة اجلودة

واملتابعة بـ »امللحقية«

الأ�صتاذ امل�صارك يف علم الحياء 

الدقيقة – جامعة الأمرية نورة

dr.aabed@saudibureau.org

اجلودة و املتابعة

«

»

تفتخر امللحقية الثقافية يف كندا باأن 

يكون لها الأ�صبقية يف ا�صتحداث وحدة 

اجلودة واملتابعة والتي تعنى بو�صع 

ا�صرتاتيجيات وقواعد تطبيق

اجلودة ال�صاملة يف �صوء ر�صالتها 

واأهدافها، و�صعيا اإىل اإر�صاء اأبنائها 

املبتعثني من خالل تقدمي جميع

اخلدمات لهم يف وقت قيا�صي

☐ يعد نادي اأوتاوا الطالبي اأقدم ناٍد يف كندا يخ�ش الطالب ال�صعوديني اإذ 
تاأ�ص�ش يف ال�صبعينات امليالدية، وتلقاه املبتعثون يف حينها هدية من �صفري خادم 

احلرمني يف وا�صنطن الأ�صبق الأمري بندر بن �صلطان بن عبدالعزيز، عندما زار 

كندا يف تلك الفرتة.

هذا النادي العريق والعتيق يف الوقت نف�صه، مر مبراحل ن�صطة واأخرى خاملة، 

بح�صب الأع�صاء الذين يتولون الإدارة اإ�صافة اإىل تفاعل املبتعثني مع اأن�صطة 

النادي يف كل فرتة. كما �صهد مبنى النادي اأي�صا مراحل متغرية منها الإيجابي 

ومنها ال�صلبي، اإذ جتد اأجزاء منه اأعلنت خروجها من اخلدمة مبكرًا، فيما حظيت 

اأجزاء اأخرى بالتجديد والتطوير امل�صتمر مبا يتوافق مع احتياج اأي مرحلة.

اأع�صاء النادي لديهم اأميان كبري باأهميته ودوره يف تقوية اأوا�صر الأخوة 

فيما بينهم، ولهذا ي�صكنهم هاج�ش تطويره وتفعيل خدمته اإىل جمتمع املبتعثني 

يف مدينة اأوتاوا. يف هذا اخل�صو�ش اأجرت )اآفاق( حديثاً مع ع�صو النادي 

الن�صط عمر غازي العطا�ش املبتعث ملرحلة الدكتوراة من جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن، لدرا�صة هند�صة البيئة يف جامعة اأوتاوا الكندية. العطا�ش 

ان�صم لع�صوية النادي ال�صعودي منذ و�صوله اإىل مدينة اأوتاوا، وي�صارك يف 

ع�صوية جمل�صه واأكرث من جلنة داخل النادي، وذلك منذ اأكرث من اأربعة اأعوام، 

وله ن�صاط ملحوظ يف تنظيم العديد من الأن�صطة ال�صا�صية يف النادي. فاإىل 

تفا�صيل اللقاء:

اأوتاوا - �صعود الغربي 
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تهم حياة الفرد العادي مثل 

املوا�سيع الطبية وخالفه. واأي�سا 

تقدم درو�ض دينية يتبع بع�ض 

االأع�ساء باإلقائها مع بداية كل 

اجتماع.

قدمها  التي  اخلدمات  اأبرز  • ما 
النادي للطالب امل�صتجد؟

- �سكلنا اأول جلنة خا�سة 

ال�ستقبال املبتعثني اجلدد مع بدء 

و�سول مبتعثي برنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني الثالث، اإ�سافة 

اإىل بع�ض الطالب القادمني على 

ح�سابهم اخلا�ض. �سمم ع�سو 

النادي ورئي�ض جلنة اال�ستقبال 

الزميل �سعيد القرين، منوذجًا على 

موقع النادي االإلكرتوين حتى ميكن 

لكل طالب قادم اإىل املدينة من ت�سجيل 

بياناته وموعد و�سوله ليتم توجيه 

اأحد املتطوعني البالغ عددهم نحو 

20 مبتعثًا ال�ستقباله، وم�ساعدته يف 

اإنهاء اإجراءات الو�سول واالنتقال 

لل�سكن املعد م�سبقًا والذي يتنا�سب 

مع اإمكانيات الطالب. وياأخذ املتطوع 

زميله امل�ستجد اإىل مقر امللحقية 

الثقافية ال�سعودية يف اأوتاوا، الإنهاء 

اإجراءات فتح ملفه الطالبي وبدء 

ال�رضف عليه، وم�ساعدته يف بقية 

احتياجاته حتى يبداأ االعتماد على 

نف�سه وترتيب اأموره عن درايه.

الإلكرتوين  املوقع  توظيف  يتم  • كيف 
للنادي؟

- انطلقت فكرة املوقع االإلكرتوين 

من املبتعث ال�سابق الدكتور حممد 

القحطاين املوجود حاليًا يف كلية 

االت�ساالت يف الريا�ض، و�سمم 

املوقع ليكون حلقة اإخبارية بني 

املبتعثني. بعد ذلك بفرتة عمل كل 

من املبتعثني عاطف العمري وفواز 

ال�سليمان وعبداالله ال�سند وحممد 

احلامد، على تطوير املوقع واإن�ساء 

منتدى خا�سًا باملبتعثني، وانتهى 

التطوير اإىل ظهور املوقع احلايل 

ل فيه اأكرث من 200 ع�سو. الذي �سجرّ

النادي  من  املراأة  ن�صيب  • ما 
واأن�صطته؟

- فيما يخ�ض املراأة، ينظر النادي 

لكل املبتعثات وزوجات املبتعثني، 

على اأنهن اأع�ساء اأ�سا�سيون يف 

النادي، ولهن برامج خا�سة بهن، 

ويخ�س�ض لالأ�رضة يومني يف ال�سهر 

لالجتماع بالنادي والتوا�سل مع 

بع�سهن البع�ض. و�سيتم قريبا 

اإن�ساء منتدى اإلكرتوين خا�ض 

بالن�ساء �سمن موقع النادي 

االإلكرتوين، ي�سهل التوا�سل بني 

املجتمع الن�سائي ويتم فيه االإعالن 

عن اأن�سطتهن الدورية، اإىل جانب 

طرح بع�ض املو�سوعات التي تخ�ض 

املبتعثة وتناق�ض ق�سايا املراأة اأثناء 

تواجدها يف مقر البعثة.

للطالب؟ النادي  ميثل  • ماذا 
- يعد النادي املقر االأ�سا�سي للقاء 

بني املبتعثني وامل�سوؤولني ال�سعوديني 

�سواء من اأوتاوا اأو القادمني من 

ال�سعودية املمثلني للجهات التي لديها 

مبتعثون يف كندا مثل وفود اجلامعات 

ال�سعودية. ويندر اأن مير عام من 

دون اأن ي�سهد النادي اأكرث من لقاء 

مع وفود زائرة من ال�سعودية. 

مر النادي مبراحل خمتلفة منها 

اجليد ومنها غري اجليد التي �سهدت 

فتورًا يف العمل االجتماعي وتراجع 

دور النادي يف احتواء املبتعثني كافة، 

فيما كان اجليد منها اأن النادي 

كان املتنف�ض االأ�سبوعي االأول لكل 

افراد اجلالية �سواء منهم الرجال 

اأو الن�ساء اأو اأطفال، وخ�سو�سًا يف 

منا�سبات االأعياد وزيارات الوفود.

و�سيتم قريبا ت�سكيل جمموعات 

�سغرية من االأع�ساء يتوىل اإدارة 

كل جمموعة ع�سو منها وميثلها 

اأمام اإدارة جمل�ض النادي، وتتوىل 

هذه املجموعات ت�سهيل التوا�سل 

بني االأعداد الكبرية من املبتعثني 

واإدارة النادي.

للمرحلة  بالن�صبة  جديد  هناك  • هل 
املقبلة؟

- مقر النادي مر مبراحل من 

اأبرزها مرحلة املبتعث يو�سف 

اللحيدة املكنى بـ )اأبو خلف( والذي 

متكن من جتديد مبنى النادي من 

اأ�صل الأرقام!

�أن تتنف�س ببطء... 

مع قليل من احل�رشجة

خرٌي لك من اأال تتنف�ْس 

�َسمعُت اأن اأ�سل االأرقام هو الرقم �سبعة

�سبع �سماوات 

و�سبع اأرا�ٍس

و�سبعة اأيام يف االأ�سبوع 

و�سبع عجائب 

�سبٌع �ِسَماٌن وِمثُلهَنّ ِعَجاف 

فاف  و�سبُع قارات مبا َحَوت من �سِ

والبحُر عميٌق ووحيد 

ويقولون اأنه الرقم اأربعة 

اأربعة ف�سول يف ال�سنة 

واأربعة اأطراف للإن�سان 

والزوجات اأربع

واأي�سًا... اأربعة مذاهب 

والِقبلة واحدة

ويقولون هو اخلام�س 

الأن ال�سلوات خم�س 

واالأ�سابع خم�سة

واالأركان خم�سة 

واحلوا�س خم�س 

والقمر وحيد �ساحب

وواحدة هي ال�سم�س  

اأوؤكد لك...

اأن االأ�سل لي�س الرقم اثنني 

الإننا بب�ساطة منلك عينني..

مل ت�ستطيعا اإدراك عامٍل واحد

فكيف لها اأن تدرك عاملني؟  

اأ�سل االأرقام هو الواحد 

يف اأغلب الظن... 

فهو »حمايد«...

بحر واحد 

وقمر واحد 

و�سم�س واحدة 

وجميعهم يقوم مبهمته باقتدار

اإلٌه واحد 

وِقبلة واحدة!

ح�ّصان �أبو �صالح

hassanabusalah@hotmail.com

■ تعاقب على اإدارة النادي ال�سعودي عدد من 
املبتعثني ال�سعوديني، كان من بينهم املبتعث ملرحلة 

الدكتوراه يف احلا�سب االآيل من جامعة امللك �سعود عاطف 

العمري، الذي �سلم دفة االإدارة حاليًا لزميله الطبيب 

�سليمان املو�سى.

حر�ض العمري اأن يختم فرتته االإدارية على تكرمي 

زمالئة كافة �سواء القدماء يف اإدارة النادي اأو الذين 

�ساركوه م�ساق االإدارة خالل فرتته، اإىل جانب تكرمي 

زمالء من ال�سلك الدبلوما�سي كان لهم وقفات مع النادي 

وم�ساندة الأع�سائه.

ووجد رئي�ض النادي ال�سابق كل الدعم والت�سجيع 

من امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور في�سل اأبا اخليل، 

الذي اأ�رض على اأن يكون التكرمي من امللحقية وبا�سمه 

�سخ�سيًا، تقديرًا لكل من بذل جهدًا يف خدمة اجلالية 

ال�سعودية من خالل النادي الطالبي وعطاًء اإىل اإخوته 

املبتعثني خالل الفرتة املا�سية.

واأكد املبتعث العمري لـ )اآفاق(، اأن اأفراد املجتمع 

ال�سعودي يف بلد الغربة متالحمون وقريبون من بع�سهم 

البع�ض، ولهذا يرى اأن النادي الطالبي هو عبارة عن 

بيت �سعودي يحوي كل اأبناء الوطن �سواء مبتعثني اأو 

موفدين اأو مغرتبني. 

واملكرمون هم: علي اآل ال�سيخ امللحق للعالقات العامة 

يف �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني يف اأوتاوا �سابقًا، 

و�سعود الغربي امل�رضف على ال�سوؤون االإعالمية يف 

امللحقية الثقافية بكندا، حممد الطويل امل�رضف على 

العالقات العامة يف امللحقية الثقافية بكندا، وهوؤالء من 

االأ�رضة الدبلوما�سية ال�سعودية.

فيما كرم اأي�سًا اأع�ساء النادي وهم كل من: الدكتور 

في�سل ال�سهري ممثل االأطباء يف اأوتاوا �سابقًا، والدكتور 

بدر املطريي رئي�ض البيت ال�سعودي يف اأوتاوا �سابقًا 

للفرتة 2005-2006م، والدكتور اأحمد اجلهني رئي�ض 

البيت ال�سعودي يف اأوتاوا �سابقًا للفرتة 2006-2007م، 

والدكتور ماجد الثقفي نائب رئي�ض البيت ال�سعودي 

�سابقًا، والدكتور خالد االأحمدي نائب رئي�ض النادي 

حاليًا، والدكتور �سليمان املو�سى رئي�ض النادي حاليًا.

كما مت تكرمي كاًل من: املبتعث حممد اإمام رئي�ض 

املركز التعليمي يف اأوتاوا حاليًا، واملبتعث فهد ال�سليمان 

املقرر املايل للبيت ال�سعودي، واملبتعث �سعيد القرين 

رئي�ض جلنة االإحتفاالت، واملبتعث �سعد االأحمدي 

رئي�ض اللجنة الثقافية، واملبتعث فواز ال�سليمان رئي�ض 

اللجنة الريا�سية، واملبتعث عمر العطا�ض الع�سو يف 

جلنة االإحتفاالت، واملبتعث اأحمد االأن�ساري الع�سو يف 

جلنة االإحتفاالت، واملبتعث بدر اخلليفة رئي�ض اللجنة 

االإجتماعية، واملبتعث هليل اخلالدي الع�سو يف اللجنة 

االإجتماعية، واملبتعث حممد القحطاين الع�سو يف جلنة 

موقع االإنرتنت.

اأبا اخليل يكرم اأع�صاء النادي الفاعلني  

الداخل بجهود فردية وتاأثيثه 

بال�سكل احلايل، اإذ بذل جهدًا جبارًا 

لت�سميم مقاعد النادي احلالية 

بنف�سه، وترتيب الديكور الداخلي 

وتخ�سي�ض غرفة الإلعاب االأطفال. 

وتزامن مع ذلك بدء االأن�سطة وتفعيل 

م�ساركة االأع�ساء يف هذه االأن�سطة 

واأن يكونوا قريبني من ناديهم.

يف مرحلة الحقة مت تخ�سي�ض 

 Play( غرفة لالإلعاب االإلكرتونية

station( وتوفري تلفزيون، واإقامة 
بع�ض املباريات بني االأع�ساء، كما 

يت�سخدمها اأطفال االأع�ساء عند 

ح�سور االأ�رض االجتماع االأ�سبوعي.

وملعاجلة و�سع املبنى وترميمه، مت 

اإح�سار متخ�س�سني يف هذا اجلانب 

للوقوف على احتياجات املبنى 

االأ�سا�سية، وانتهت هذا التقييمات 

اإىل اأن املبنى يحتاج اإىل ترميم كامل 

وخ�سو�سًا ما يتعلق بال�سباكة 

وال�سيانة ككل. وناأمل اأن تبذل امللحقية 

جهودًا اأكب يف حتقيق هذه اخلطوة 

املهمة للمبنى وتزايد اأعداد املبتعثني 

وبالتايل امل�ستفيدين من خدماته.

وتعتزم اإدارة النادي حاليًا اإجراء 

بع�ض التعديالت الالزمة بجهود 

ومتويل من االأع�ساء اأنف�سهم، 

لتح�سني الو�سع القائم مبا يتالءم 

مع متطلبات هذه املرحلة.
وي�صّلم املبتعث الأن�صاري

د. في�صل اأبا اخليل ي�صّلم الزميل اآل ال�صيخ درعاً تكرميياً...

وي�صّلم الزميل الغربي...

اأع�صاء النادي يتناولون وجبة الع�صاء يف لقاء اإجتماعي
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☐ اأوتاوا – )اآفاق(

■ طبقت امللحقية الثقافية ال�سعودية 
يف كندا، نظامًا اإلكرتونيًا جديدًا يتم 

من خالله ا�ستقبال ملفات الطالب 

اجلدد بداًل من ا�ستخدام البيد العادي 

الإر�سالها. كما ت�ستقبل طلب اخلدمات 

اإلكرتونيًا بعد اأن بذل املهند�ض اأحمد 

برغوت جهدًا جبارًا يف ت�سميم هذا 

النظام التقني لت�سهيل التوا�سل بني 

الطالب وامللحقية.

وذكر برغوت لـ )اآفاق( باأنه �سمم 

النظام بناء على توجيهات امللحق 

الثقايف الدكتور في�سل اأبا اخليل، 

الذي اأوىل هذا املو�سوع اهتمامه منذ 

و�سوله اإىل كندا وا�ستالم مهام عمله 

كملحق ثقايف.

واأم�سى املهند�ض اأحمد نحو �سهرين 

يف ت�سميم النظام، ومت اإطالقه يف مطلع 

اأكتوبر 2008م، لينتهي عهد البيد 

العادي وار�سال ملفات الطالب ورقيًا، 

وت�سبح عالقة الطالب مع امللحقية 

والعك�ض عالقة اإلكرتونية ما عدا خدمة 

التعوي�سات التي بقيت تر�سل عن 

طريق البيد ل�رضورة اإر�سال الن�سخ 

االأ�سلية من الفواتري التي يحتاج 

الطالب تعوي�سًا عنها ح�سب النظام 

املعمول به يف مثل هذه االإجراءات 

املالية. ويقدم النظام اجلديد خدمتني 

اأ�سا�سيتني وهما فتح ملفات الطالب 

واأر�سفتها اإلكرتونيا، اإىل جانب تقدمي 

اخلدمات التي يحتاج اإليها الطالب 

من امللحقية عب النظام االإلكرتوين 

فقط. النظام اجلديد يتيح الفر�سة 

كاملة للطالب ملتابعة ملفه باإدخال 

متطلبات ب�سيطة اأولها رقم بطاقة 

ال�سجل املدين لهوية الطالب الوطنية، 

ويف بع�ض اخلدمات يحتاج الطالب 

اإىل اإدخال ا�سمه اأو بريده االإلكرتوين 

لقبول طلب خدمته. و�سعت امللحقية 

�رضحًا تف�سيليًا عن كيفية ا�ستخدام 

النظام على موقعها االإلكرتوين، بدءًا 

من كيفية دخول الطالب للنظام ومعرفة 

كل خدمة على حدة وتعبئة النماذج 

املوجودة بح�سب كل احتياج، اإ�سافة 

اإىل �رضورة حت�سري كل وثيقة مطلوبة 

على جهاز احلا�سب االآيل الإدخالها 

يف اخلانة املخ�س�سة لها يف النظام. 

واجتهد م�سمم البنامج اأن يكون 

ال�رضح باللغتني العربية واالإجنليزية 

مل�ساعدة الطالب يف فهم النظام وكيفية 

توظيفه خلدمته كما ينبغي.

على املوقع االإلكرتوين يوجد 

�رضح تو�سيحي الأهم اخلدمات التي 

ميكن اأن يحتاجها اأي طالب، وبع�ض 

املراحل التي تواجه م�ستخدم النظام، 

مما يعطي فر�سة اأكب ملعرفة كيفية 

ا�ستخدام النظام.

وفيما يلي ترجمة الهم امل�سطلحات 

االإجنليزية التي يحتاج الطالب اجلديد 

معرفتها لال�ستفادة من خدمات النظام 

االإلكرتوين: 

اأنواع الوثائق املطلوبة

Student Passportجواز �سفر الطالب
Family Passportجواز �سفر العائلة

Work Permitت�رضيح العمل
Study Permitت�رضيح الدرا�سة

Saudi Idرقم بطاقة االأحوال املدنية
قرار اإجازة اأو ا�ستقالة الزوج/ 

املرافق املوظف/ املرافقة املوظفة

 Spouse Leave
Permission

Void Cheque�سيك ملغى
Passport Photo�سورة �سخ�سية حديثة

Last Degree Copy�سورة م�سدقة من اآخر موؤهل علمي
Enrollment Letterخطاب قبول من اجلامعة

Medical Licenseالرخ�سة الطبية
Consent Formمنوذج تعهدات )يختلف بح�سب نوع الطالب(

)يختلف بح�سب نوع الطالب(

منوذج املعلومات ال�سخ�سية 

General PDF Form

Mahram Passportجواز �سفر املحرم
Decreeقرار االبتعاث

Othersاأي م�ستند غري مذكور اأعاله

حالة ملف الطالب

مت ا�ستالم امللف ومل يجر عليه

اأي اإجراء حتى االآن

Received - Academic

امللف قيد االجراء

يف الق�سم االأكادميي

In Process - Academic

مت فتح امللف يف الق�سم االكادميي 

وبانتظار فتحه يف الق�سم املايل

File Opened - Academic

In Process - Financialامللف قيد االجراء يف الق�سم املايل
File Opened - Financialمت فتح امللف يف الق�سم املايل

يوجد م�ستندات ناق�سة يف هذا امللف 

يجب اإر�سالها ليتم فتح امللف يف 

الق�سم االكادميي

 Missing Documents -

Academic

يوجد م�ستندات ناق�سة يف هذا امللف 

يجب ار�سالها ليتم فتح امللف يف 

الق�سم املايل

 Missing Documents -

Financial

اأعيد امللف للق�سم االأكادميي

الإعادة درا�سته

Returned to Academic

مت اإر�سال امللف اإىل الوزارة 

)للطالب الدار�سني

على ح�سابهم اخلا�ض(

Sent to the Ministry

اأنواع اخلدمات

Change Specializationتغيري التخ�س�ض
/Change Universityاالنتقال اإىل جامعة اأخرى

College
Postpone Scholarshipتاأجيل البعثة
End Scholarshipاإنهاء البعثة

Change Scholarship تغيري بداية البعثة
Start Date

Extend Scholarshipمتديد البعثة
Change Expected تغيري التاريخ املتوقع للتخرج

Graduation Date
Ticketطلب تذاكر

Financial Guarantee�سمان مايل للجامعة/املعهد
for College

�سمان مايل

لل�سفارة الكندية يف اململكة

Financial Guarantee
for Canadian Embassy

�سمان مايل

لتجديد ت�رضيح الدرا�سة

Financial Guarantee
for Study Permit Renewal

Acknowledgement خطاب تعريف للبنك
Letter for Bank

Acknowledgement خطاب تعريف لل�سكن
Letter for Rental

Acknowledgment Letter خطاب تعريف للقن�سلية
for Embassy

Change Addressتغيري العنوان
Othersطلبات اأخرى

حالة الوثائق يف النظام

امل�ستند غري موجود لكنه

غري مطلوب فال م�سكلة اذَا

Accepted

OKامل�ستند موجود ووا�سح
Missingامل�ستند مطلوب لكنه غري موجود
Unclearامل�ستند موجود لكنه غري وا�سح

امل�ستند غري وا�سح )خا�سة خلطاب 

قبول اجلامعة اإذا مل تكن معتمدة(

Not Accredited

Wrongلي�ض امل�ستند ال�سحيح

»ملحقية كندا« حتقق نقلة نوعية يف التوا�صل مع املبتعثني

تطبيق نظام اإلكرتوين لفتح ملفات الطالب اجلدد وخدمتهم

■ انتهى الفريق التقني يف امللحقية الثقافية بكندا، من تطوير املوقع 
االإلكرتوين للملحقية لزيادة فعاليته ودوره يف التوا�سل مع املبتعثني 

وامل�ستفيدين من خدمات امللحقية.

ومتت اإعادة ترتيب اخلدمات واملعلومات التي يقدمها املوقع للمبتعثني، 

بحيث ت�سهل عليهم ا�ستخدامه، اإذ خ�س�ض ق�سم للمعلومات االإلكرتونية وهو 

غري تفاعلي، وق�سم للخدمات التي تقدم للطالب وهذا الق�سم تفاعلي. وحر�ض 

فريق العمل على تب�سيط الق�سم الثاين حتديدا مبا ي�ساعد الطالب اإىل اأين يتجه 

لطلب خدمته، اإذ و�سع خريطة اإلكرتونية للمقاطعات الكندية تدل الطالب على 

امل�رضفني على هذه املقاطعات بح�سب اجلامعات التي ت�سمها.

كما و�سع نوافذ الآخر االأخبار واأي�سًا مفكرة الطالب وجملة اآفاق.

اإطالق املوقع الإكرتوين للملحقية يف حلة جديدة
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في�سل  ال�ساب  قال  البداية  ■ يف 
عادل ال�سيار: عدت اإىل اأر�ض الوطن 

لق�ساء �سهر رم�سان املبارك مع 

عائلتي ومنذ و�سويل اأر�سلت جميع 

اأوراقي لل�سفارة الكندية لطلب 

جتديد الفيزا الدرا�سية، وبعد م�سي 

�سهر مت اإعادة اأوراقي ب�سبب نق�ض 

معلومات عن العائلة،علمًا اأن لدى 

ال�سفارة املعلومات عن عائلتي يف 

اإ�سداري للفيزا ال�سابقة. يف هذه 

احلالة اأجلت حجزي من 9 اإىل 23 

اأكتوبر 2008. واأ�ساف ال�سيار بعد 

م�سي 20 يومًا مت طلب معلومات 

العائلة مرة اأخرى مما ا�سطرين 

للمرة الثانية اإىل تغيري حجزي حتى 

3 نوفمب وهنا دفعت 150 دوالرًا 

�رضيبة تغيري حجز، ومل ياأت اأي 

خب من ال�سفارة حتى موعد �سفري، 

فتم تاأجيل حجزي مرة ثالثة اإىل 25 

نوفمب وما زال م�سل�سل االنتظار 

م�ستمرًا متزامنًا معه دفع غرمات 

التاأجيل امل�ستمر.

وطالب ال�سيار م�سوؤويل 

امللحقية الثقافية ال�سعودية يف 

كندا، اأن ي�ساهموا يف ت�سهيل حل 

هذه اال�سكاليات واأن يعملوا على 

�سيغة تفاهم مع ال�سفارة الكندية 

متنح الطالب مرونة اأكب وتفهمًا 

الرتبطاتهم الدرا�سية، م�سددًا على 

اأهمية تعوي�ض الطالب عن املدة التي 

فقدها من برنامج اللغة دون اأن 

يكون له ذنب فيها، واأن تتفهم وزارة 

التعليم العايل ذلك وتقدره.

 تالعب بالأع�صاب

وو�سف الطالب �سعد عون 

القحطاين رحلة ا�ستخراج الفيزا بـ 

»ال�ساقة والطويلة واملليئة باحلرية 

واالنتظار والت�سوي�ض«، موؤكدا 

اأنه بلغ منت�سف اأكتوبر 2008 

ومل يح�سل على الفيزا، على الرغم 

من اأنه و�سل قبل بداية رم�سان 

لق�ساء ال�سهر الكرمي مع االهل ومن 

ثم العودة خام�ض اأيام عيد الفطر 

املبارك.

واأ�سار اإىل اأنه كان واثقا باأن هذا 

الوقت كاٍف لتجديد تاأ�سريته، لهذا 

بداأ اإجراءاتها حال و�سوله للوطن 

بوا�سطة مكتب خدمات ال�ستخراج 

الفيزا مبقابل مايل، ولكن قبل نهاية 

�سهر رم�سان اأبلغته ال�سفارة باأن 

املعلومات ناق�سة يف اال�ستمارة 

ويحتاج اإىل �سيك م�سدق اإ�سايف 

بقيمة 25 دوالرًا. واأكد القحطاين 

اأنه بادر باإر�سال جميع املتطلبات 

اجلديدة على الفور، ولكن حدث ما 

مل يتوقعه اإذ اأعيدت اأوراقه مرتني، 

اإحداهما لعدم و�سوح بع�ض البيانات 

واالخرى لعدم وجود التوقيع يف 

اأ�سفل اال�ستمارة.

واأ�ستكى القحطاين من رتابة 

االإجراءات ال�ستخراج الفيزا، م�سددًا 

على اأهمية تو�سيح املتطلبات منذ 

املرة االأوىل، حتى ال تعاد االأوراق 

اأكرث من مرة. واأ�ساف اأنه يف اآخر 

املطاف تلقى اأوراقه مت�سمنة طلبا 

باإجراء ك�سف طبي علمًا اأنه اأجراه يف 

املرة االأوىل، وكثريًا من زمالئه الذين 

جددوا »الفيزا« ومل يطلب منهم ذلك. 

وك�سف القحطاين باأنه واجه 

الكثري من املتاعب النف�سية واملعنوية، 

وعانى من القلق على توقف برناجمه 

الدرا�سي الأكرث من �سهرين، اإىل 

جانب تكبده م�ساريف مادية كثرية 

من مرا�سالت وتاأجيل حجوزات 

وك�سف طبي وغريها. ويرى 

القحطاين �رضورة تدخل اجلهات 

ال�سعودية املعنية لت�سهيل االجراءات 

على الطالب املبتعثني، الفتًا اإىل اأن 

عدد املبتعثني ال�سعوديني اإىل كندا يف 

ازدياد مطرد، وبال �سك اجلامعات 

واملدار�ض الكندية م�ستفيدة.

عدم و�صوح املطلوب

ويف ال�سياق نف�سه، قال عبدالعزيز 

الفايز والد اأحد املبتعثني اإنه تقدم 

بطلب فيزا لدخول ابنه اإىل االأرا�سي 

الكندية مع جمموعة من الطالب يف 

نهاية �سهر يوليو املا�سي، ولكن 

بعد اأكرث من �سهر �سدرت تا�سريات 

الطالب ما عدا ابنه. واأ�سار الفايز 

اإىل اأنه بادر اإىل االت�سال بال�سفارة 

اإذ اأفادوه باأنه من املمكن اأن ت�سدر 

الفيزا خالل اأ�سبوعني وانتظر ولكن 

من دون جدوى. واأ�ساف اأنه را�سل 

ال�سفارة من خالل فاك�ض واأفادوا 

باأن جميع االوراق م�ستوفاة وخالل 

اأ�سبوع تكون التا�سرية جاهزة، 

ولكن مراجعتنا لل�سفارة بعد اأ�سبوع 

تفاجئنا بطلبهم ورقة كفالة اإقامة الأن 

عمر ابني اأقل من 18 عامًا ب�سهرين 

تقريبًا. وذكر الفايز باأنه ا�ستعان 

مبعهد اللغة الذي �سيدر�ض فيه ابنه 

ومتكن من تاأمني املطلوب وو�سلت 

الكفالة واأفادوا باأن كل �سيء اكتمل 

ولكن الرد تاأخر، ما ا�سطره اإىل 

مراجعة ال�سفارة حينها طلبوا منه 

تعبئة منوذج، بح�سب قوله. واأكد اأنه 

متعجب من عدم ظهور هذا النموذج 

منذ البداية اإذ ا�ستغرقت الفيزا اأكرث 

من ثالثة اأ�سهر مما كان له انعكا�ض 

�سلبي معنويًا ونف�سيًا على انبه. 

ومتنى الفايز اأن يكون للخارجية 

ال�سعودية اأو وزارة التعليم العايل 

تدخل يف حماولة ت�سهيل وتي�سري 

االجراءات للمبتعثني.

تفتح ملف م�صاكل اإ�صدار الفيزا واأنعكا�صاتها النف�صية واملادية على الطالب

املبتعثون بني مطرقة ال�صفارة الكندية... و�صندان »املكاتب اخلدمية«

☐ ميثل احل�صول على فيزا من ال�صفارة الكندية يف الريا�ش، �صبحاً يخيف 
الطالب القادمني للدرا�صة هنا، ول يهناأ لهم بال اإل با�صتالم جواز �صفرهم 

ممهورًا بهذه »الفيزا«. عدد ل با�ش به من الطالب مل يح�صلوا على الفيزا 

لأ�صباب يجهلونها لأن م�صوؤويل ال�صفارة ل يو�صحون لهم الأ�صباب، هوؤلء 

الطالب يرون باأن هذا القرار ميثل »�صوكة« يف م�صتقبلهم الدرا�صي، ويدخلهم 

يف دوامة البحث عن بلد جديد للدرا�صة، وعناء التن�صيق مع وزارة التعليم 

العايل ممثلة يف اإدارة البعثات، ومدى تفهمها ل�صرورة تغيري مقر البتعاث 

ومرونتها فيه.

نعم رحلة طلب العلم �صاقة مهما كانت بداياتها مي�صرة ومت�صي ب�صال�صة، 

ولكن اأن تكون منذ البداية متعبة هذا ما يحبط الطالب الذي يقع بني«مطرقة 

ال�صفارة... و�صندان خدمة املكاتب الو�صيطة«، اإ�صافة اإىل هاج�ش ا�صتعداداته 

لل�صفر واحل�صور اإىل مقر درا�صته يف املوعد املحدد من قبل جامعته. 

اإ�صكالية اإ�صدار »الفيزا«، ل تتوقف على الطالب اجلدد الذين يق�صدون كندا 

للدرا�صة بل اأي�صا الطالب القدماء الذين اأم�صوا �صنوات يف مقر الدرا�صة وعادوا 

يف اإجازة ويريدون جتديد »الفيزا«، يواجهون ال�صغوط النف�صيه وتبعات 

التاأخري اأو الرف�ش اأو �صياع اأوراقهم بني »ال�صفارة« ومكاتب اخلدمات.

جملة )اآفاق( حاولت ر�صد هذه املعاناة من خالل لقاء عدد من الطالب 

ومعرفة ق�ص�صهم مع اإ�صدار »الفيزا« للدرا�صة يف كندا..

فانكوفر - م�صّلم الرمايل 

 تكبد غرامات مالية

من جهته، قال عامر العنزي: بداأ 

برناجمي الدرا�سي، ودفعت غرامات 

لتاأجيل حجزي اأكرث من مرة، واألغي 

ال�سكن الذي حجزته مع العائلة 

وذهب ل�سخ�ض اآخر، وبعد مرا�سالت 

وات�ساالت متكررة اأفادتني ال�سفارة 

باأنها اأر�سلت جواز �سفري طبعت 

عليه الفيزا اإىل مكتب اأرامك�ض ولكن 

بعد »خراب مالطا«ـ بح�سب قوله، 

م�سريا اإىل اأن برنامج اللغة لهذه 

املرحلة �سي�سمل مادة الريا�سيات ما 

ا�سطره اإىل تاأجيل درا�سة هذه املادة 

اإىل الف�سل الذي يليه.

واأ�ساف العنزي باأن امل�ستفيد 

االأكب من وجود املبتعثني ال�سعوديني 

هو االقت�ساد الكندي، م�ستغربا 

معاملة الطالب بهذه الطريقة وتاأخري 

جميع اأجراءاتهم مقارنة بال�سفارتني 

البيطانية واالأمريكية، واأن نظامهما 

�سل�ض ووا�سح ويح�سل الطالب على 

الفيزا خالل 24 �ساعة وملدة خم�سة 

اأعوام واالأخرى تقريبا اأ�سبوعني 

وملدة خم�سة اأعوام اأي�سًا. وطالب 

العنزي �سفارة خادم احلرمني 

ال�رضيفني يف كندا وكذلك امللحقية 

الثقافية ال�سعودية، اأن يكونا 

اإىل جانب املبتعث وتعمـالن عب 

القنــــوات الدبلوما�سية لتغيري طريقة 

تعامل ال�سفارة الكندية يف الريا�ض 

مع الطالب.

 البحث عن بلد جديد

اأما الطالب في�سل العلوي فذكر 

اأنه ينتظر قبواًل من جامعة ما�سي يف 

نيوزلندا بعد ما رف�ض طلبه للدرا�سة 

بكندا بعد انق�ساء اأكرث من اأربعة 

اأ�سهر ونيف، موؤكدًا اأنه غري مقتنع 

بتاتا باملبر الذي ذكرته له ال�سفارة 

الكندية يف الريا�ض، واأنها مل متنحه 

»الفيزا« لوجود احتمال باأنه �سيبقى 

يف كندا نهائيًا ولن يعود اإىل بلده 

االأ�سلي )ال�سعودية(.

ورف�ض العلوي هذا املنطق اأو جمرد 

التفكري اأن يتخلى عن بلد احلرمني بلد 

اأ�رضته وذويه، واأن هذه االحتماالت 

غري وارده يف ح�ساباته. وحمل مكتب 

اخلدمات الذي توىل متابعة اأوراقه 

جزءًا من امل�سوؤولية، لعدم تعبئة مناذج 

الفيزا بال�سكل املطلوب والدقيق ما 

جعله يتكبد خ�سائر كثرية وم�ساعفات 

نف�سية مرهقة.

واأ�سار اإىل اأن اأموره كانت ت�سري 

ب�سكل جيد رغم بطئها ورتابتها 

املزعجة، واأنهى كل املراحل واأجرى 

الفح�ض الطبي الذي تفر�سه ال�سفارة 

الكندية حتى طلبت ال�سفارة مقابلته 

وعند املقابلة اأبلغ بهذا القرار 

»الغريب« بح�سب و�سفه.

عبء مكتب اخلدمات

واتفق ال�سابان حممد الرويلي 

وفهد ال�سهري على وجود م�سكلة 

اأخرى غري تعقيد ال�سفارة الكندية، 

وهي م�سكلة »مكتب ارامك�ض« 

الو�سيطة بني الطالب وال�سفارة. 

وذكرا اأنهما تزامنا يف تقدمي اأوراقهما 

اإىل ال�سفارة عب مكتب اخلدمات، 

واأنهما بعد االت�سال بال�سفارة تبني 

اأنها اأر�سلت اجلوازات اإىل املكتب منذ 

اأكرث من ع�رضة اأيام، وعند ات�سالهما 

باملكتب تبني فعاًل و�سولها منذ تلك 

الفرتة بح�سب رقم ال�سحنة، فذهبا 

وا�ستلما وثيقتي �سفرهما، ولكن من 

دون اأي اعتذار اأو اعرتاف باخلطا 

من قبل املكتب الذي اأخرهما اأي�سا 

نحو اأ�سبوعني.

 »ارامك�ش«: اخلطاأ نادر

نقلت )اآفاق( ما تعر�ض له الطالبان 

اإىل م�سوؤول خدمات العمالء يف املنطقة 

الو�سطى ل�رضكة اأرامك�ض داوؤد 

مايكل، الذي ذكر باأن هذه احلاالت 

تعتب نادرة جدًا، و�سببها فني تقني 

بحت. وقال: نحن يف اأرامك�ض نحر�ض 

كل احلر�ض اأن تكون جودة خدمتنا 

عالية، واحلقيقة اأحيانًا الن�ستطيع 

اأن ن�سل للعميل لعدم وجود اأرقام 

هواتف اأو اإمييل له لذلك نراجع 

ال�سفارة ونحاول اأيجاد هواتف 

للعميل ومن ثم االت�سال به وهذه 

اأي�سًا نادرة«. 

يرتدد املبتعثون يف التمتع باإجازات خالل فرتة تواجدهم بكندا خوفاً من تبعيات اإ�صدار الفيزا
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☐ اأوتاوا – )اآفاق(

البملان  يف  اأع�ساء  فيهم  مبن  الكنديون  ■ انبهر 
مبقاطعة بريت�ض كلومبيا الكندية، من امل�ساركة 

الطالبية ال�سعودية يف املعر�ض الثقايف االإ�سالمي 

للعام 2008 املقام يف مدينة فانكوفر الكندية 

موؤخرًا، موؤكدين باأن الواقع الذي �ساهدوه يف 

املعر�ض يناق�ض متامًا ال�سورة ال�سلبية التي 

اأفرزتها اأحداث احلادي ع�رض من �سبتمب 2001م.

و�سدد عدد من الكنديني ُبعيد زيارتهم للجناح 

ال�سعودي الذي �سارك فيه نادي فانكوفر 

الطالبي يف املعر�ض، على �سمو الثقافة ال�سعودية 

وانفتاحها على الثقافات االأخرى ونبذها للعنف 

واالإرهاب، وحر�سها على التعاي�ض ال�سلمي 

بني ال�سعوب، خ�سو�سًا بعد خو�سهم نقا�سات 

جانبية مع القائمني على اجلناح من املبتعثني 

�سواء رجااًل اأو ن�ساًء واطالعهم على املحا�رضات 

والكتيبات االإعالمية.

�سهد املعر�ض الثقايف االإ�سالمي للعام 2008 

ح�سور عمدة فانكوفر ال�سيد �سام �سلوفان اإ�سافة 

اإىل عدد من عمد مدن مقاطعة بريت�ض كولومبيا 

وبع�ض اأع�ساء البملان الكندي، وكذلك امللحق 

الثقايف ال�سعودي يف كندا الدكتور في�سل اأبا اخليل.

وامتالأت اخليمة ال�سعودية امل�ساركة يف املعر�ض، 

باملئات من الزائرين حل�سور املحا�رضات التي 

قدمت عن ال�سعودية تاريخيًا وجغرافيًا وثقافيًا 

وكذلك عن املراأة ال�سعودية. وا�ستمتع الزائرون 

بارتداء االأزياء ال�سعودية والتقاط �سور لهم، 

مت�سائلني عن كيفية احل�سول على االأزياء ال�سعودية 

ل�رضائها. ومت التقاط اأكرث من 500 �سورة 

فوتوغرافية اإ�سافة اإىل ت�سوير املنا�سبة بالفيديو.

هذا وقد ح�سل كل زائر علىبطاقات زيرّنت ب�سور 

خادم احلرمني ال�رضيفني وتت�سمن اآيات قراآنية 

واأحاديث نبوية مكتوبًا عليها اأ�سماءهم باخلط 

العربي، كما ح�سلوا على جمموعة من الهدايا 

التذكارية عن ال�سعودية. واكتظت �ساحة املعر�ض 

باملتفرجني اأثناء عر�ض املزمار احلجازي والعر�سة 

النجدية الذين تفاعلوا مع العر�ض بالت�سفيق 

والرق�ض كما �سارك اأع�ساء البملان الكندي يف 

رق�سة العر�سة واأبدوا اإعجابهم بطريقة الرق�سة 

وكذلك باالأزياء الرتاثية. وبلغ عدد الزائرين للخيمة 

ال�سعودية اأكرث من 2000 زائر.

اأما عمدة فانكوفر ال�سيد �سام �سلوفان فقد اأ�ساد 

اأثناء ت�سلمه هديته من اجلناح ال�سعودي، بامل�ساركة 

ال�سعودية يف هذه التظاهرة العاملية، موؤكدًا باأنه 

معجب مبا قدمه املبتعثون من تظاهرة ثقافية 

وح�سارية تعك�ض ال�سورة الطيبة عن وطنهم. وقدم 

رئي�ض جلنة اخلط العربي باجلناح الدكتور اإبراهيم 

موؤمن خان الهدية التذكارية لعمدة املقاطعة.

من جهة اأخرى اأكد امللحق الثقايف ال�سعودي 

الدكتور في�سل اأبا اخليل على اأهمية هذه امل�ساركات 

الإبراز الوجوه امل�سيئة املختلفة للوطن. وقال: 

»اإنني فخور جدًا بهذا العمل اجلماعي املنظم من 

�سباب و�سابات الوطن املتطوعني لتقدمي �سورة 

م�رضفة عن وطنهم، حيث كان اجلناح غزيرًا 

بباجمه ومتميزًا بتنظيمة«.

واأ�ساف الدكتور في�سل باأن امللحقية الثقافية 

تدعم وت�سجع هذه امل�ساركات ماديًا ومعنويًا على 

مدار العام الإبراز الوجه احل�ساري واالإن�ساين 

للوطن يف جميع املحافل والتظاهرات العاملية.

كذلك فاإن رئي�ض النادي ال�سعودي يف فانكوفر 

الدكتور حممد الغامدي، اأو�سح باأنه مت توزيع اأكرث 

من األف هدية تت�سمن كتيبات تثقيفية عن �سماحة 

الدين االإ�سالمي وعن الثقافة ال�سعودية وكذلك 

�سورُا الأبرز املعامل ال�سعودية وقم�ساناُ حتمل 

ال�سعار ال�سعودي«.

من جانبه، اأ�سار نائب رئي�ض النادي الدكتور 

حممد اأبوعي�ض باأن نادي فانكوفر ح�سل على اأكب 

زائرو املعر�ش يرتدون الّزي الرتاثي... واأع�صاء الربملان ي�صاركون يف العر�صة

ن�صاط طالبي يظهر ال�صورة النا�صعة للثقافة ال�صعودية ويبهر الكنديني

اأعلى، ع�صوا برملان فانكوفر ي�صاركان مبتعثاً اأداء العر�صة ال�صعودية... واأ�صفل، طالبان يوؤديان »املزمار«

☐ وا�سنطن – )اآفاق(

■ اأطلق طالب �سعوديون مبتعثون يف الواليات املتحدة 
االأمريكية حملة اإلكرتونية موجهة لق�سية جتديد التاأ�سريات، 

والتي يواجه بع�ض الطلبة �سعوبة يف حت�سيلها ما اأدى اإىل 

تعطيل اإكمال درا�ستهم اجلامعية، وامتناع البع�ض عن زيارة 

ال�سعودية الأعوام عدة خ�سية على م�ستقبلهم الدرا�سي.

وتهدف حملة »تاأ�سريتي تهدد م�سريتي«، والتي انطلقت من 

موقع امللتقى ال�سعودي للطلبة

www.saudiforum.us/visa اإىل »متابعة م�ساكل 
التاأ�سريات ور�سد اأبعادها وتداعياتها على حياة املبتعثني 

اإىل الواليات املتحدة، اأماًل يف ت�سليط االأ�سواء االإعالمية على 

هذه امل�سكلة ودرا�ستها وحماولة فهم اأ�سبابها واقرتاح بع�ض 

احللول االإيجابية لها«، وذلك بح�سب ما جاء يف بيان احلملة.

كما بداأت احلملة عملها عن طريق و�سع ا�ستبيان بغر�ض 

فهم تبعات امل�سكلة عن كثب، وحتى ت�ستطيع اال�ستناد اإىل 

معلومات حقيقية.

وك�سف مدير احلملة طالب الدكتوراه والرئي�ض ال�سابق 

لنادي برت�سبغ يف والية بن�سلفانيا با�سل ال�سدحان لـ«العربية 

نت« اأنه �سيتم اإر�سال نتائج اال�ستبيان اإىل اجلهات احلكومية 

ذات العالقة كوزارة اخلارجية االأمريكية، اإ�سافة اإىل 

اجلمعيات املدنية واحلقوقية يف الواليات املتحدة، وقال »نرغب 

يف اأن ت�سل هذه املعاناة اإىل �سانع القرار االأمريكي«.

وتتمحور معاناة الطلبة يف نوعني االأوىل، بح�سب 

»ال�سدحان«، تكمن فيمن عادوا اإىل ال�سعودية خالل العطالت 

لزيارة اأ�رضهم وذويهم، ما ي�سطرهم النتظار جتديد التاأ�سرية 

والتي ت�سل اأحيانا اإىل 14 �سهرًا ما يت�سبب يف تعليق درا�ستهم.

وقال »معاناتهم النف�سية اأي�سا كبرية واالأكرث اإزعاجا هو 

ما يحدث هنا، فاأحدهم مل يذهب لزيارة ال�سعودية منذ خم�سة 

اأعوام ب�سبب انتهاء تاأ�سريته وخوفًا من عدم جتديدها، وخالل تلك 

الفرتة تويف كل من والده و�سقيقة زوجته كما تزوج اأخوه ال�سغري، 

وطالب اآخر والدته مري�سة بال�رضطان وال ي�ستطيع زيارتها«.

واأو�سح اأن النوع االآخر يتمثل يف ما يحدث يف املطارات 

االأمريكية من انتظار طويل الإنهاء االإجراءات: »هناك بع�ض 

الطلبة جل�سوا الأكرث من 8 �ساعات؛ حيث يتعر�سون كغريهم 

من الذكور اإىل القانون اجلديد الذي يلزم الذكور البالغني 

من 16-45 عامًا حني الو�سول، مبقابلة ت�ستمل على عدد 

من االأ�سئلة الب�سيطة، وامل�سكلة لي�ست يف االأ�سئلة وال يف هذا 

االإجراء االأمني الب�سيط، بل يف انتظار دورك حتى يحني والذي 

غالبًا ما ي�ستغرق �ساعات طويلة«.

وبني اأن غالبية الطلبة ال تتاأخر تاأ�سرياتهم، اإال اأن 

االإ�سكالية تكمن يف مدة منح جتديد تلك التاأ�سرية، »النظام 

يتيح حتديد املواعيد اإلكرتونيا من هنا، وحني تذهب اإىل 

ال�سعودية ت�ستخرج جتديد التاأ�سرية من ال�سفارة اأو القن�سلية 

وال ت�ستطيع جتديدها من هنا«.

ورف�ض ال�سدحان االتهامات التي طالت املبتعثني بتجاوزهم 

عدد االأعوام اخلم�سة التي متنحها احلكومة االأمريكية من 

خالل التاأ�سرية الإمتام برنامج االبتعاث، موؤكدًا اأنه لي�ض من 

دور ال�سفارة االأمريكية القيام بدور اجلامعة يف معرفة مدى 

كفاءة وتقدم الطالبة اأو الطالب يف درا�سته.

واأ�ساف: »اأكرث االأ�سباب التي و�سلتنا عب اال�ستبيان هي 

ب�سبب رف�ض ال�سفارة االأمريكية جتديد التاأ�سرية العتبارها 

املبتعث غري موؤهل للدرا�سة، ورمبا يكون الطالب قد ر�سب يف 

مادة واحدة فقط، وهذا عمل اجلامعة ولي�ض عملها«.

ودافع عن انتظام الطلبة يف جدولة مواعيدهم قبل طلب 

التاأ�سرية ب�سهرين اأو اأكرث، »لي�ض هنا مكمن ال�سكوى يف 

االأ�سا�ض، اإمنا تاأخري جتديدها اأحيانا اإىل 14 �سهرًا، وما فوق 

واأعرف �سخ�سيا طلبة تعر�سوا ملثل هذه املواقف«.

وح�سدت احلملة 450 م�ساركًا يف اال�ستبيان خالل الـ24 

�ساعة االأوىل الإطالقها. ويقول ال�سدحان: اإن عددًا من الق�س�ض 

املاأ�ساوية التي و�سلت اإىل فريق احلملة اأثارت حزنه.

كما قام فريق احلملة باال�ستعانة باملحامي االأمريكي 

املخت�ض ب�سوؤون الهجرة اأرون ت�سابرا، بغر�ض اال�ستفادة 

من ن�سائحه يف ال�سوؤون القانونية املتعلقة بقوانني الهجرة. 

واأو�سح ال�سدحان »ما زلنا يف املراحل االأولية يف تعاوننا مع 

املحامي، اأي�سا قد يفيدنا يف حال رف�ض التاأ�سرية للتعرف على 

ال�سبل القانونية التي يلزم اتباعها، وحق ال�سخ�ض يف طلب 

اإعادة النظر، واأعتقد اأن لديه اهتمامًا �سخ�سيًا بالدفاع عن 

بع�ض احلاالت«.

واأي�سا تنوي احلملة اإ�سدار ن�رضة مب�سطة من �سفحتني 

حتوي ن�سائح اأثناء املقابلة ال�سخ�سية، »حيث اإن بع�ض 

الطلبة ال يجيبون على االأ�سئلة املوجهة اإليهم بو�سوح«.

واأكد ال�سدحان على اأن الدور الذي تقوم به احلملة ياأتي 

كجهد طالبي مكمل للدور الذي تقوم به امللحقية وال�سفارة 

ووزارتا اخلارجية والتعليم العايل، »كلنا ن�سعى لذات الهدف، 

كمجموعة طالبية ن�ستطيع عمل اأمور ال ت�ستطيع اجلهات 

احلكومية بحكم موقعها الر�سمي القيام بها«.

ويبلغ عدد املبتعثني ال�سعوديني اإىل الواليات املتحدة نحو 

18 األفًا، ميثل الذكور منهم نحو 14 األف طالب. وتعد م�سكلة 

التاأ�سريات من الق�سايا امللحة التي تهدد م�ستقبل كل مبتعث.

»مبتعثو اأمريكا« يطلقون حملة »تاأ�صريتي تهدد م�صريتي«

»

رتابة

الإجراءات 

واإهمال 

»املكاتب« 

يتالعب باأع�صاب 

الطالب

«

في�صل ال�صيار

�صعد القحطاين

عامر العنزي

عبدالعزيز الفايز
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خيمة لهذا العام نظري متيز م�ساركتنا يف االأعوام 

املا�سية، ومت جتهيز اخليمة بديكور تراثي اأ�سيل، 

وجتميلها ب�سور عن اململكة اإ�سافة اإىل اإعداد 

اخليمة باأف�سل و�سائل التقنية مرئيًا و�سوتيًا لنقل 

املحا�رضات على مدار ال�ساعة للزائرين، لت�ساعد 

املحا�رضين من �سباب و�سابات الوطن يف تدعيم 

حما�رضاتهم بال�سور املرئية والفوتوغرافية عب 

�سا�سات تلفزيونية كبرية احلجم«.

 وبعد نهاية اإحدى املحا�رضات قال الزائر مارك 

لني: »ما �ساهدناه  يعك�ض �سمو الدين االإ�سالمي 

وكذلك الثقافة ال�سعودية وحر�ض هذه الثقافة على 

التعاي�ض ال�سلمي وقبول االآخر، معبًا عن �سعادته 

كثريًا واأ�سدقائه بهذه الزيارة حيث ارتدينا الزي 

ال�سعودي والتقطنا �سورًا تذكارية وكذلك ا�ستمعنا 

اإىل حما�رضة قيمة وهادفة قدمها �ساب و�سابة 

�سعوديني اأزالت كثريًا من ت�سوراتنا اخلاطئة«.

من جانبها، مل تخِف ال�سيدة ليفيان جيف انبهارها 

بح�سور املراأة ال�سعودية باجلناح من خال ل تقدميها 

للمحا�رضات بكل ثقة واعتزاز وكذلك افتخار بهويتها 

ودينها، و�سهولة حركتها بلبا�سها التقليدي واحلجاب 

وهذا ما مل�سته فعليًا من خالل ارتدائي لزيرّ املراأة 

ال�سعودية الذي اأمتنى اأن اقتنيه لنعومته وراحته.

 وقالت ليفيان: »ما تقوم به ال�سابات ال�سعوديات 

اليوم اأمام اآالف الزوار يف هذا املعر�ض يوؤكد افرتاء 

وعدم م�سداقية و�سائل االإعالم التي �سورت املراأة 

ال�سعودية لنا باأنها غري منتجة وحقوقها مه�سومة«.

واأكدت زائرة اجلناح ال�سعودي روال جيمي اأن 

هذه امل�ساركات التي تقوم بها ال�سعودية يف الغرب 

ت�سهم يف تبديد ما كر�سته بع�ض و�سائل االإعالم من 

ت�سويه لل�سورة احل�سنة للدين اال�سالمي والثقافة 

ال�سعودية، وقالت: »املحا�رضات التي �ساهدناها 

اليوم تزيل وتغريرّ ال�سورة ال�سلبية عند االإن�سان 

الغربي جتاه االإ�سالم وال�سعودية«. وتابعت: »ما 

زاد من انبهاري هو م�ساركة املراأة ال�سعودية 

اليوم بجانب الرجل ب�سورة جت�سد عمق التاآخي 

والرتابط يف الثقافة ال�سعودية«.

وقالت الدكتورة اأمل مقيم والتي قدمت اإحدى 

املحا�رضات: »كنت فخورة جدًا واأنا اأحتدث عن 

الوطن وعن دور املراأة ال�سعودية يف اال�سهام 

وامل�ساركة يف النه�سة الثقافية واالجتماعية والطبية 

واملجاالت االأخرى وكان وجود املراأة ال�سعودية 

ًا فعليًا على  بتقدمي حما�رضة  بلغتهن العربية ردرّ

تقدم املراأة ال�سعودية وعدم تاأخرها كما ي�سفها 

االإعالم الغربي«.

باال�سافة اإىل ذلك اأو�سح ممثل الطلبة ال�سعوديني 

الدكتور نزار باهبي اأن اللجنة املنظمة للجناح 

البالغة 80 مبتعثًا ومبتعثة، خ�س�ست جلنه لالأزياء 

ال�سعودية ملحاولة جذب اأكب عدد من الزائرين 

الراغبني يف ارتداء االأزياء ال�سعودية والتقاط �سور 

تذكارية يف اخليمة ال�سعودية وباأثاثها الرتاثي. وقال: 

»نحاول اإي�سال الر�سالة التي تهدف اإىل تو�سيح 

ال�سورة ال�سلبية التي ر�سمها االإعالم الغربي بعد 

اأحداث احلادي ع�رض من �سبتمر من خالل اال�ستماع 

اإىل املحا�رضات واالطالع على الكتيبات املرتجمة 

التي نقدمها هدايا للزائرين اأو من خالل البطاقات 

التي يكتب فيها اأ�سماء الزائرين والتي حتمل اأي�سًا 

اآياٍت قراآنية واأحاديث نبوية مرتجمة«.

زائران كنديان يرتديان الزي ال�صعودي يف خيمة الرتاث

☐ ريجانيا – حممد الغ�سباين

التابعة  ريجاينا  مدينة  يف  ال�سعوديني  طالبهم  كنديون  اأ�ساتذة  ■ �سارك 
اإىل والية �س�سكات�سوان الكندية، االحتفال بعيد االأ�سحى املبارك، ومل 

يرتددوا يف م�ساركتهم رق�ساتهم ال�سعبية )العر�سة، املزمار(، اإ�سافة 

اإىل تناول وجباتهم الغذائية املعدة بهذه املنا�سبة، مبديني اأعجابهم ال�سديد 

بالثقافة ال�سعودية.

وبداأ احتفال الطالب البالغ عددهم 48 طالبًا منهم 12 طالبة، باأداء ال�سالة 

التي وقف لها اأ�ساتذتهم احرتامًا لهذه ال�سعرية املقد�سة، وبعد ذلك قدم 

املبتعث �سلطان اجلمريي عر�سًا منوذجيًا »بوربوينت« عن الثقافة ال�سعودية 

ومكانة اململكة عامليًا، ما دفع االأ�ساتذة اإىل طلب ن�سخة من العر�ض لالإحتفاظ 

بها يف مكتبة اجلامعة ال�سوتيه. عقب ذلك مت عر�ض فيديو عن النه�سة 

ال�سعودية واملعامل احل�سارية يف اململكة اأعده املبتعث اأحمد الغامدي.

ويف ختام احلفل قال مدير معهد اللغة االنكليزية يف جامعة ريجاينا ال�سيد 

بريجن يل: »اأعزائي الطالب ال�سعوديني يف جامعة ريجاينا... يف االأيام 

املا�سية كنتم ت�ستمعون اإلينا نحن املعلمني... واليوم نحن جئنا اإليكم يف 

عيدكم املقد�ض كطالب نتعلم ثقافة اأجزم اأنها فعاًل مميزة... اأنا �سعيد جدًا 

اليوم اأن اأكون بني اأ�سدقائنا ال�سعوديني«.

واأ�ساف: »اإنها املرة االأوىل يف حياتي التي اأ�سعر اأنني تعلمت �سيئًا 

خمتلفا وثقافة ت�ستحق كل احرتام، اأتوقع اأن معظم زمالئي االأ�ساتذة 

ي�سعرون ال�سعور نف�سه... كل �سيء يبدو خمتلفًا، التنظيم وال�سيافة 

والرق�سات ال�سعبية... اأ�سكركم جميعًا با�سمي وبا�سم جميع مدر�سي 

معهد اللغة يف جامعة ريجاينا«.

واأكد مدير املعهد اأن طالبًا قاموا بهذا اجلهد الظاهر اأمام العيان، لن تقف 

اأمامهم �سعوبات اللغة االنكليزية، وال �سعوبات الدرا�سة االأكادميية، متمنيًا اأن 

يحظى بالت�رضف بح�سور اأي احتفال يقيمه ال�سعوديون يف االأيام املقبلة. ولفت 

اإىل اأنه مل ي�سبق يف تاريخ اجلامعة اأن حظوا بطالب مثل الطالب ال�سعوديني 

يقومون بهذا التن�سيق املتكامل واالعداد الرائع واحلر�ض بكل اأدب واحرتام 

على اإبراز ثقافتهم لالآخرين، وردد »عيدكم �سعيد... عيدكم �سعيد«.

من جهته، اأو�سح املبتعث �سلطان اجلمريي الذي توىل االأ�رضاف على 

التنظيم وتوحيد جهد زمالئه املبتعثني لالحتفال بالعيد، اأن مدر�سي اللغة 

ح�رضوا كافة وعددهم 28 اأ�ستاذًا منهم 17 اأ�ستاذة، موؤكدًا اأن تنظيم 

االحتفال بالعيد مت بجهد جماعي وعلى نفقة الطالب اخلا�سة، اإذ بلغت 

الكلفة 2300 دوالر كندي.

اأ�صاتذة كنديون يوؤدون »املزمار« مع طالبهم ال�صعوديني يف العيد

☐ اأوتاوا – )اآفاق(

الطالبية  االأندية  ■ ك�رضت 
ال�سعودية يف كندا حدة البودة 

خالل العيد، بتنظيمها م�سابقات 

ترفيهية للمبتعثني ال�سعوديني هناك، 

وذلك خالل احتفالها بعيد االأ�سحى 

املبارك، و�سط اأجواء »قار�سة« 

انخف�ست فيها درجة احلرارة يف 

املقاطعات ال�سمالية حتت ال�سفر 

املئوي بع�رضين درجة. وقد جتمع 

املبتعثون مع اأ�رضهم يف مقار االأندية 

بعد اأداء �سالة العيد مع امل�سلمني يف 

كندا، لتبادل التهنئة بالعيد وتناول 

االإفطار اجلماعي مع بع�سهم، فيما 

خ�س�ض النادي ال�سعودي يف اأوتاوا 

اليوم االأول للع�ساء بح�سور عدد 

من اأع�ساء ال�سلك الديبلوما�سي 

ال�سعودي، يف حني خ�س�ض اليوم 

الثاين لل�سيدات واالأطفال. وقد ذكر 

رئي�ض نادي الطلبة ال�سعوديني يف 

اأوتاوا الدكتور �سليمان املو�سى اأن 

اإدارة النادي و�سعت برناجمًا مبكرًا 

لالحتفال بالعيد، واأبلغت املبتعثني 

ال�سعوديني ببنامج االحتفال يف 

وقت مبكر كما ُو�سع اإعالن على 

موقع النادي االإلكرتوين. واأو�سح 

املو�سى اأن النادي فتح اأبوابه 

ال�ستقبال االأع�ساء من بعد ال�ساعة 

التا�سعة �سباحًا، الفتًا اإىل اأن القائم 

باالأعمال ال�سعودي وامللحق الثقايف 

�ساركا اأبناءهم الطالب الفرحة بالعيد 

وهناآهم بهذه املنا�سبة الف�سيلة، 

وتناوال معهم االإفطار ال�سباحي. 

واأ�ساف اأنه مت حجز �سالة خا�سة 

يف فندق ال�سرياتون يف العا�سمة 

دت بكل التجهيزات  الكندية، وُزورّ

التقنية الالزمة الحتفال الن�ساء، 

فيما مت ا�ستئجار املدر�سة االإ�سالمية 

يف اأوتاوا لبنامج االأطفال. واأ�سار 

اإىل اأن برنامج االأطفال ا�ستمر نحو 

اأربع �ساعات، بدءًا بوقت مفتوح 

للعب )زحليقة كبرية، نطيطة كبرية، 

ر�سم على الوجه(، تال ذلك عر�ض 

بهلواين حمرتف، بالونات، وغريها، 

ثم فرتة ع�ساء ت�سمنت وجبة الع�ساء 

والع�سري لالأطفال واآبائهم، واختتمت 

بوقت مفتوح للعب. من جهته، اأو�سح 

ع�سو النادي �سعيد القرين اأنه �سمم 

برناجمًا ثقافيًا متنوعًا تخلله اإقامة 

مناف�سة بني جمموعة فريق االأطباء 

وفريق غري االأطباء، اإذ عر�ض على 

الكومبيوتر اأ�سئلة ثقافية وعلمية، 

والفريقان تناف�سا للو�سول اإىل 

االإجابة ال�سحيحة، م�سريًا اإىل اأن 

املناف�سة كانت »�ساخنة جدًا« بني 

الفريقني على رغم اأجواء مدينة اأوتاوا 

الباردة )20 حتت ال�سفر(.  واأ�ساف 

اأن فريق غري االأطباء تفوق على فريق 

االأطباء، مو�سحًا اأن البنامج تخلله 

ا�سرتاحات فيديو فكاهية ويف نهاية 

البامج وزعت الهدايا للفائزين يف جو 

مليء باملرح، وروح االأخوة واملحبة. 

ويف االأندية االأخرى البالغ عددها 

ت�سعة اأندية طالبية نظمت فعاليات 

م�سابهة ملا نفذه النادي ال�سعودي 

يف اأوتاوا، وخ�س�ست البامج 

للفئات كافة، فيما اجتهد املبتعثون 

املوجودون يف مقاطعات لي�ض فيها 

اأندية. وذكر املبتعث �سلطان اجلمريي 

الطالب يف جامعة ريجانيا اأن املبتعثني 

اجتمعوا يف مكان خ�س�ض لالحتفال 

بعيد االأ�سحى املبارك، وتبادلوا 

التهنئة بهذه املنا�سبة. يذكر اأن 

امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا 

خ�س�ست اإعانة قدرها 1200 دوالر 

كندي، وطلبت من اإدارات االأندية 

الطالبية تنظيم اأن�سطة لالحتفال بهذه 

املنا�سبة العزيزة على امل�سلمني كافة.

األعاب ترفيهية لالأطفال وحفلة للن�صاء... ودرجة احلرارة ع�صرون حتت ال�صفر 

املبتعثون اإىل كندا يك�صرون اأجواء العيد »القار�صة« بفعاليات »�صاخنة«

■ واجه ال�سعوديون املغرتبون يف كندا معاناة 
كبرية للح�سول على اأ�سحية م�ستوفية ال�رضوط، كما 

عانوا اأي�سًا يف ذبحها، نظرًا اإىل حمدودية اجلزارين 

امل�سلمني الذين يقدمون خدمة توفري االأ�سحية وذبحها 

وتقطيعها. واأكد الديبلوما�سي حامت ال�ساهر اأنه 

ا�سطر للذهاب اإىل مزرعة مهاجر م�سلم عقب �سالة 

العيد مبا�رضة، بعدما كان قد ن�سق مع �ساحبها قبل 

يوم العيد، اإذ اختار اأ�سحيته بنف�سه مع جمموعة 

من زمالئه. واأ�ساف اأنه واجه معاناة للح�سول على 

اأ�سحية م�ستوفية ال�رضوط، الأن معظم اخلراف يف كندا 

ينق�سها اأحد �رضوط االأ�سحية املعروفة يف االإ�سالم. 

وعاد ال�ساهر اإىل منزله عند ال�ساعة الرابعة ع�رضًا من 

بعد اخلروج الباكر ل�سالة العيد، اإذ ا�سطر لق�ساء 

نحو خم�ض �ساعات لذبح االأ�سحية، فيما مل يعد زمالء 

له اإىل منازلهم باأ�سحياتهم اإال عند ال�ساعة التا�سعة 

م�ساء، علما اأنهم خرجوا من بيوتهم الأداء ال�سالة عند 

الثامنة �سباحًا. من جانبه، ذكر اجلزار اأبو بالل اأن 

االأ�ساحي يتم اإح�سارها من مزارع خا�سة للما�سية، 

ويتم اأخذها للم�سالخ احلكومية ويكون ذبحها بح�سور 

بيطري واأن جتاز �سحيًا، م�سريًا اإىل اأن اجلزار امل�سلم 

يتوىل ذبح االأ�سحية على نية امل�سحي الذي اأوكلت اإليه 

هذه االأمانة.

...ذبح الأ�صحية ي�صتغرق 12 �صاعة!

اأع�صاء من النادي ي�صرفون على حت�صري الع�صاء
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☐ فانكوفر – خالد الغربي

طبيبًا  �سعودي  مبتعث  ■ اأجب 
كنديًا على تقدمي االعتذار خطيًا 

لزمالئه االأطباء ال�سعوديني. وبداأ 

الدكتور نزار حممد باهبي رحلة 

التحدي بعد ما كتب الطبيب الكندي 

مقااًل هجوميًا على االأطباء ال�سعوديني، 

معتبهم دخالء على مهنة الطب يف كندا 

وياأخذون فر�ض الكنديني يف التدريب 

والعمل بامل�ست�سفيات املحلية.

وبحكم اأن باهبي ممثل لالإطباء 

ال�سعوديني يف مقاطعة بريت�ض 

كولومبيا، اتبع طريقة ح�سارية يف 

مواجهة هذا الهجوم، معتمدًا على 

االأ�ساليب االإدارية الراقية، والرد 

بالفعل ال بالقول فقط. وبدعم من 

زمالئه االأطباء ال�سعوديني، فند 

وب�سكل دقيق وعملي كل املغالطات 

التي جنح اإليها الطبيب الكندي.

كما اعتب باهبي توجيهه للتدريب 

يف برنامج مبتدئني يف جامعة بريت�ض 

كولومبيا ال يجد االإقبال من املتدربني، 

حتديًا يجب عليه ك�سبه وت�سحيح 

ال�سورة املغلوطة عن الطبيب 

ال�سعودي الذي ت�سبب فيها الدكتور 

الكندي.

ح�سول الدكتور نزار باهبي على 

جائزة اأف�سل طبيب مقيم يف برنامج 

الطب الباطني يف جامعة بريت�ض 

كولومبيا عن عام 2008م، وتفوقه 

على 123 طبيبًا من خمتلف اجلن�سيات 

يدر�سون الطب الباطني يف الكلية 

التابعة للجامعة، وقدرته على قيادة 

زمالئه وت�سجيعهم على الت�سجيل يف 

البنامج واال�ستمرار فيه رغم اأنه 

حديث عهد، اأجبت اأ�ساتذته على 

احرتامه واالجماع على اأحقيته من بني 

زمالئه باجلائزة.

كل هذا النجاح يف جامعة تعد من 

اأعرق اجلامعات الكندية يف جمال 

الدرا�سات الطبية، اإىل جانب قدرته على 

اإدارة اجلوانب االجتماعية يف جمتمعة 

الطبي واإجناحه لبنامج ال يجد االإقبال 

من االأطباء، و�سعت الطبيب الكندي 

الذي تهجم على االأطباء ال�سعوديني 

يف موقف حرج وحتت �سغط اأ�ساتذة 

البنامج االآخرين، ليقدم اعتذاره 

لالأطباء ال�سعوديني خطيًا واأمام اإدارة 

اجلامعة، واأن ي�سحح نظرته اخلاطئة 

للمتدربني ال�سعوديني.

وقد عب الدكتور باهبي عن 

�سعادته بح�سوله على هذه اجلائزة، 

موؤكدًا اأن هذه اجلائزة دليل على كفاءة 

الطبيب ال�سعوي وقدرته على التميز 

واالبداع ومناف�سة االأطباء االآخرين. 

واأ�سار باهبي اإىل اأن مثل هذه اجلائزة 

تعتب دافعًا للمثابرة والعطاء لرفع 

ا�سم الوطن يف خمتلف املحافل الطبية، 

وردًا جمياًل ملا تقدمه حكومة خادم 

احلرمني ال�رضيفني من دعم مادي 

ومعنوي الأبنائها الدار�سني يف اخلارج. 

يذكر اأن الدكتور نزار باهبي من 

مواليد الطائف وح�سل على �سهادة 

البكالوري�ض يف الطب واجلراحة من 

جامعة امللك في�سل يف الدمام، ومتزوج 

ولديه طفلني، ومبتعث من م�ست�سفى 

امللك في�سل التخ�س�سي يف جدة 

للح�سول على الزمالة الكندية يف الطب 

الباطني، وهو اأي�سًا ممثل االأطباء 

والطلبة ال�سعوديني يف مدينة فانكوفر.

اأول عربي يفوز بجائزة اأف�صل طبيب مقيم عن 2008

باهربي يجرب طبيب كندي على الإعتذار لزمالئه ال�صعوديني

يف  الباطني  الطب  برنامج  رئي�ض  روبرت  مارك  الدكتور  ■ اأكد 
جامعة بريت�ض كولومبيا، اأنه يقدر للمبتعث ال�سعودي نزار حممد 

باهبي عمله الدوؤوب معتبًا ن�سوجه يف التعامل مع امل�سائل 

االجتماعية احل�سا�سة، اأكب �سئ �ساعد يف جتنب البنامج الكثري من 

االختالف يف وجهات النظر، لي�ض فقط يف املجال الطبي بل تعداه اإىل 

غريه بح�سب قوله.

وقال روبرت يف ر�سالة �سكر موجهة اإىل باهبي، »�سنفتقدك كثريًا 

يف جماالت هامة منها ح�سورك الن�سط يف جمتمعنا التدريبي، ووجودك 

املوؤثر بني زمالئك يف البنامج وجميع الفئات االجتماعية الذي هو حمل 

تقدير اجلميع«.

واأ�سار رئي�ض البنامج اإىل اأن املبتعث ال�سعودي يعتب اأول طبيب 

من منطقة اخلليج العربي يح�سل على هذه اجلائزة، وباإجماع من 

اأع�ساء اللجنة العلمية، الفتًا اإىل اأنه قام بعمل جيد خالل االأربعة اأعوام 

املا�سية، يعك�ض �سورة م�رضفة عن الطبيب ال�سعودي املجتهد يف كلية 

بريت�ض كولومبيا.

رئي�ش الربنامج: �صنفتقده كثريًا

د. نزار باهربي

■ يف كل من�ساأة حكومية اأو خا�سة جمموعة من 
االإدارات واالق�سام، قد تختلف الهيكلة االإدارية لها 

من من�ساأة الإخرى.

ويف كل منها الكثري من اخلفايا واال�رضار، بل قد 

يجوز التعبري اأن نقول متاهات وبالذات حلديثى 

العمل. وقد تكون اإدارة – رمبا اإدارتان- يف 

املن�ساأة الواحدة هي قطبا احلراك فيها، اإن مل 

تكن القلب الناب�ض يف املن�ساأة، فاإذا اآلت اإدارتها 

اإىل جمموعة تتقي اهلل وتت�سم بالو�سوح والعدل 

واالن�ساف فيما اأوكلت اأو كلفت به، عا�ض من�سوبو 

تلك املن�ساأة يف �سعادة وراحة بال. اأما اإذا اآلت اإىل 

جمموعة هدفها التفرد باالمتيازات وغايتها الذات، 

فت�ستطيع اأن تلعب دورًا فعااًل يف زعزعة االأمن 

الوظيفي واإرهاق املوظفني وامل�سوؤولني من دون اأن 

يتنبه اأحد اإىل م�سدر اخلطر والبالء.

عزيزي القارئ، قد تت�ساءل كيف!.. لكن ال 

عجب، اإذا علمت اأن االإدارة الواحدة مت�سك دفتي 

النظام »الزنبكي« بقب�ستيها، فت�ستطيع اأن 

ت�سيقه على من ت�ساء ومتده وترخيه ملن ت�ساء - 

باال�ستثناءات واملبرات - ناهيك عن التالعبات 

ك�سياع ورقه اأو معاملة اأو تاأخريها عن موعد 

معني »�سهوًا«.

يف مثل هذه البيئة املكهربة، يكون لذوي 

املح�سوبية ن�سيب االأ�سد، خ�سو�سًا اإذا التقت 

امل�سالح امل�سرتكة، فيح�رض التواطوؤ مقابل ما 

يعطون وقد يكون هذا التواطوؤ على ح�ساب املبادئ 

والقيم، كالتغرير ب�سخ�ض ما اأو م�سايقته وظيفيًا 

بكل ال�سبل، اأو ت�سليل م�سوؤول يف ق�سية ما التخاذ 

قرار ظامل اأو االنتقا�ض والتقليل من جمهود 

موظف اأو اقتدار زميل. وهذا التناغم واالن�سجام 

بني هوؤالء ياأتي من مبدئي »اإم�سك يل واأقطع لك«.

ومن املوؤ�سف اأن عددًا كبريًا من االإدارات تقع 

يف قب�سة اأدنى الفئات علمًا واقتدارًا »ح�سبنا 

اهلل« مات �سمريهم وا�سمحل وازعهم الديني 

وقل موجودهم، �ساأنهم التنفذ على من�سوبي 

املن�سـاآت �سغريًا وكبريًا وقتل فر�ض التعاون 

واالبداع. رايتهم م�سلحة العمل وتطبيق النظام 

و�سالحهم املكيدة وانتهاز فر�ض اخلالف، 

و�سوطهم �سذاجة امل�سوؤول، فكل يوم ينا�سبون 

جمتهدًا وجادًا عداًء �سارخًا �رض�سًا، حتبك فيه 

املوؤامرات ال�ستدراجه اإىل خطاأ »واإن لزم االأمر 

فتدلي�سه«  ليكرروه على م�سمع امل�سوؤول فيحول 

مع اإ�رضارهم اإىل معول يحفر به قب ذلك الغافل.

يف هذه البيئة، تتجمد الدماء يف عيون 

الناظرين ومتوت هممهم ويغتال يف مهده كل اإبداع 

اأو اقتدار اأو مقرتح ناجح لتفعيل عجلة التنمية 

والتطوير يف من�ساآتهم. وهذه ال�رضاذم الب�رضية 

ال ت�سمح الأي جناح اأو اإبداع اإذا مل يكن لهم فيه 

ال�سدارة ومبراياتهم الواهية يكون متاأرجحًا.

هذا الورم ال�رضطاين تبدو اآثاره وهزاله 

للعيان، ولكن من دون معرفة اأ�سبابه واأبعاده 

وخطورته، اإال ملن بلغت به الب�سرية �سب اأغوار 

هوؤالء. ويف الغالب ال ميلك هذه الب�سرية اإال 

م�سوؤول يكون يف العادة بعيدًا عن �سلطة اتخاذ 

وانفاذ القرار اإال يف النادر.

يف هذه احلالة، تقت�سي احلكمة ممن زجت به 

االقدار يف مثل هذا الوحل، بذل العمل احل�سن 

واالإخال�ض فيه احت�سابًا عند اهلل، الجناح هدفه 

ال�سامي لالرتقاء مبن�ساأته ولو بلغ به احلال اإىل 

جتيري اقتداره واإبداعه اإىل غريه... وهذا الواقع 

م�سهود. 

ويبقى ال�سوؤال معلقًا.. كيف اخلال�ض، متى 

تغربل من�ساآتنا وي�ستاأ�سل منها هذا الورم؟ 

ومتى ي�سطلع املتعلمون املخل�سون هلل ثم الوطن، 

بت�سحيح و�سع من�ساآتنا مبا يخدم م�سلحة وطننا 

الغايل وجمتمعه امل�سلم النقي.

االآمال معقودة باهلل يف نبات اخلري الذي بذرته 

يدا خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل – 

حفظه اهلل باالفواج  التي مد بها لتعم �سقاع دنيا 

املعرفة، من خالل برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي،  وهذه الفر�سة النادرة ل�سباب 

اأمتنا من خالل هذا االبتعاث لتلقي العلوم النافعة 

يف اأهم معاقله عامليًا، كما اأن الفر�سة موؤاتية ل�سقل 

وتهذيب خباتهم مبا يتما�سى مع تعاليم العقيدة 

ال�سمحة وموروث االجداد من العادات والقيم 

واملبادئ. لتكن املح�سلة النهائية بعد كل هذا 

التالحم مع القيادة الغالية ـ باإذن اهلل رقيًا واإزدهارًا 

بالعود احلميد الأبنائنا والذي �سيزجي بنا اإىل بر 

االأمان علمًا – وعداًل – واإن�سجامًا »الإبداع«.. 

 * رئي�ش وحدة احلا�صب الآيل

امللحقية الثقافية ال�صعودية بكندا

hf2000@hotmail.com

نبات اخلري؟

ح�صني الفيفي *

مقال
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☐ اأوتاوا – �آفاق

جلمهور  مطلبًا  ال�سعوديون  ■ اأ�سبح 
املهرجانات يف كندا، ملا ميتازون به من مهارات 

حرفية يف بع�ض املجاالت التي حتظى باأهمية 

لدى امل�سلمني. ونال بع�ض منهم �سهرة يف 

اأو�ساط اجلاليات العربية واالإ�سالمية التي حت�رض 

هذه املهرجانات.

املبتعثون ال�سعوديون يتطوعون للم�ساركة 

يف هذه املنا�سبات االجتماعية التي جتد دعمًا 

من احلكومة الكندية ممثلة يف بلدية كل مدينة. 

وكان اأبرز جمالني نالوا فيهما ح�سورًا هما 

مهارة اخلط العربي والر�سم باحلناء على اأيدي 

الفتيات واالأطفال.

وال يخفي الدكتور متعب العنزي املبتعث الكمال 

التخ�س�ض الدقيق يف الطب النف�سي، �رضوره 

لالهتمام الذي يحظى به والدعوات التي يتلقاها 

من منظمي االأن�سطة، مبديًا ا�ستغرابه من ا�ستهار 

ا�سمه بني عدد من اجلالية العربية واالإ�سالمية 

الذين يحر�سون على اأخذ ورقة تزينها اأ�سماوؤهم 

باخلط العربي اجلميل. واأ�سار اإىل اأنه يلحظ 

ت�سابق اجلميع على الطاولة التي يخط عليها 

االأ�سماء يف اأي مهرجان ي�سارك فيه. وقال: 

»افتخر اأن يدخل اأ�سمي بيوت امل�سلمني يف اأوتاوا، 

عندما يغادرون املهرجان وهم يحملون لوحات 

�سغرية خمطوط عليها اأ�سماءهم وبتوقيعي 

�سخ�سيا«. وي�سيف: »اجلميع تاآمر ليجعلني 

اأ�سدق ما يقولونه«.

واأ�سار اإىل اأنه يف الليلة ال�سابقة الأول مهرجان 

ي�سارك فيه، اقرتح اأن ياأتي بقلم )بو�ض( وحمبة، 

وبدل مناوبته يف امل�ست�سفى لي�ستطيع احل�سور، 

»ح�رضت بعد الظهر، وجل�ست، الأبتل باأمطار 

الكرم التي مل تتوقف عن الهطول لثالث �ساعات، 

حتى انتهى املهرجان وغادر اجلميع«.

وبعدها عرف ا�سمي ملوهبتي يف اخلط العربي 

بداأت اأتلقى الدعوات للم�ساركة يف االحتفاالت 

االجتماعية، وكان من �سمنها طلبت �سيدة م�سوؤولة 

عن )community(، ومت اإخبارها باأن تن�سق مع 

ا�صتهرت اأ�صماوؤهم بني اأو�صاط اجلالية الإ�صالمية كمبدعني

مهارات ال�صعوديني

حتولهم اإىل جنوم يف املهرجانات الكندية

امللحقية الثقافية اأو ال�سفارة ال�سعودية. ويقول: 

»كانوا كرماء مبا يكفي لتلبية الدعوة وعمل خيمة 

�سغريه، وتوزيع م�ساحف«.

وي�سارك متعب طاولة اخلط يف الغالب زميله 

اأحمد االأن�ساري املبتعث من جامعة امللك عبدالعزيز 

الكمال مرحلة الدكتوراه. فيما يتوىل التن�سيق 

عمر العطا�ض املبتعث من جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن الكمال مرحلة الدكتوراه يف الهند�سة. 

من جهة اأخرى، �سجلت املبتعثات ال�سعوديات 

ح�سورًا الفتًا يف ما يتعلق باحلناء والر�سم على 

اليدين اأو وجوه االأطفال باالألوان، ما اأ�سهم يف 

تو�سيح جوانب مهمة لدور املراأة ال�سعودية يف خدمة 

املجتمع واإبداع يف املجاالت التي تخ�ض املراءة.

واأبدت وفاء الطلحي �سعادتها يف تو�سيح 

ال�سورة االأ�سح لالأخوة يف االإ�سالم يف بلد يعتب 

فيه امل�سلمون اأقلية، واإثبات تفاين ال�سعوديني يف 

اأعمالهم واإبداعهم يف هوايتهم، واأنها تعتز كثريا 

بامل�ساركة يف هذا العمل اخلريي. 

وتقول عال �سليم احلميدي: »�رضرت مبا 

وجدتة يف املهرجان اخلريي الذي كان له 

االأثرالبارز يف زيادة روابط االأخوة االإ�سالمية 

يف كندا التي حث عليها ديننا االإ�سالمي احلنيف 

حيث كنت مع كوكبة من املتميزين يف اإقامة 

االأن�سطة والبامج الفعالة«.

بدورها، اأ�سارت فاطمة الطلحي اإىل اأنها حتر�ض 

على امل�ساهمه يف هذا العمل اخلريي الذي يعتب 

كمثال ب�سيط على االحتفاالت اال�سالميه واجلهود 

املباركه التي ي�سهم بها ال�سعوديني يف كندا. 

واأ�سافت: »هذه عالمة وا�سحة على وحدة امل�سلمني 

يف بلد يتمتع باحرتام احلقوق وحرية الفرد.

من جهته، اأكد املبتعث عمر العطا�ض الذي 

يتوىل التن�سيق وتلقي الدعوات للم�ساركة، اأن 

املبتعثني ال�سعوديني يحر�سون كل احلر�ض على 

ت�سجيل احل�سور االيجابي واأن يكونوا اأع�ساء يف 

املجتمع الكندي نافعني. واأ�سار اإىل اأنهم يحر�سون 

وزمالوؤكم على امل�ساركة لال�سهام يف عك�ض ال�سورة 

االإيجابية عن املجتمع ال�سعودي مبختلف �رضائحه.

واأ�ساف باأن النادي الطالبي ال�سعودي 

يف اأوتاوا والذي ينت�سب له معظم املبتعثني 

ال�سعوديني، يعمل على تفعيل هذه امل�ساركات 

وتنظيمها حتى توؤدي ر�سالة مهمة لوطنهم 

وتزيد من ح�سورهم داخل املجتمع الكندي 

وخ�سو�سا م�ساركة اجلاليات امل�سلمة منا�سباتها 

االجتماعية والدينية.

عند  العنزي  متعب  الدكتور  ■ حر�ض 
ح�سوره اإىل كندا الكمال الدرا�سة العليا 

يف جمال الطب النف�سي، على جلب اأقالم 

»البو�ض« واملحبة م�سحونة مع اأغرا�سه 

االأخرى، واأنه بداأ ميار�ض هوايته اخلط من 

جديد يف معزل، حتى جاء ذلك اليوم واأقنعه 

زمالوؤه للم�ساركة يف مهرجان اإ�سالمي يقام يف 

العا�سمة الكندية. ومن بعدها اأ�سبح مطلوبًا يف 

كل مهرجان للجالية االإ�سالمية يقام يف املدينة. 

ويقول العنزي: »بدايتي مع اخلط كانت يف 

ال�سف الثالث االبتدائي، كان مدر�سي يجيد 

اخلط، وكنت اأكتب، وكان يقول يل اأن خطي 

جميل، ف�سدقته، وبداأت اأتناف�ض مع طلبة 

اآخرين على ال�سبورة، واأ�سحى اخلط كائنا 

نائما، ي�سحو بني فرتات متباعدة، وحينما 

ي�سحو اأنف�ض عن كتب اخلط غبار النوم، وعن 

االأقالم غ�سق الغطاء، واأكتب«.

وي�سيف: »اأنكب على الكتب الأقلد ما فيها، 

اأكتب لطالب الف�سل اأ�سماءهم على الكتب يف 

بداية العام الدرا�سي. اأح�رض معر�سًا للخط 

العربي، اأتاأمل يف اللوح، واأمتنى اأن اأجد معلمًا 

كي اأتعلم بحرفية، ولكن ذلك مل يح�سل«.

ويتابع: »اأخذين ع�سق الكلمة اإىل دروب 

اأخرى، فكتبت ال�سعر، ومت اختياري منفردًا 

لتمثيل ال�سعودية للم�ساركة يف مهرجان 

ال�سباب العربي العا�رض يف ال�سودان برعاية 

الرئي�ض عمر الب�سري«. واأ�سار العنزي اإىل اأن 

كلية الطب كادت تن�سيه كيف يكتب، ومل ينقذه 

�سوى اخلرب�سات على االأغلفة الداخلية للكتب، 

بح�سب قوله.

 »اأدوات اخلط« ت�صارك طبيباً رحلته الدرا�صية
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☐ تورنتو – ح�سام بيت املال 

در�صته  الذي  التخ�ص�ش  • ما 
يف كندا؟

دورة متقدمة يف حتليل اأمن �سبكات 

احلا�سب االآيل

وكليتك  اأ�صاتذتك  موقف  • ما 
من تفوقك؟

احلمد هلل على كل حال كانت نظرة 

ايجابية ب�سبب املواظبه وحب التعلم 

وكذلك اأ�سيبوا بالذهول مل�ستوانا 

املتقدم يف تخ�س�سنا.

• ما عدد الختبارات التي 
اجتزتها وما اأهميتها عاملياً؟

دورة متقدمة يف حتليل اأمن �سبكات 

احلا�سب االآيل بتقدير ممتاز %95.55

4 اختبارات دولية ثالثة منها 

الدرجة كاملة واحلمد هلل والبقية يف 

الطريق اإن �ساء اهلل.

التعليم  بيئة  اإىل  تنظر  • كيف 
الكندية؟

بيئة التعليم الكندية من خالل 

جتربتي ممتازة وقوية ولكن 

باملواظبة واملاثبة واالجتهاد لن 

يكون هناك �سعوبة ومعايري التعليم 

يف كندا تعتب من اأف�سل معايري 

التعليم يف العامل.

الطالب  ل�صتفادة  تقوميك  • ما 
من الدرا�صة يف بلد متقدم مثل كندا؟

ال �سك اأن كندا تعتب من الدول 

املتقدمه علمياَ يف جميع املجاالت 

وتعد من اأف�سل دول العامل يف 

تدري�ض تقينة امللعومات وكما ذكرت 

�سابقًا اإن املعايري يف التعليم يف كندا 

تعتب االأف�سل عامليًا، ولهذا جتد 

املناف�سة العلمية لديهم �سديدة 

والتفوق لي�ض اأمرًا �سهاًل ميكن الأي 

طالب حتقيقه.

»الهكر«  عامل  اإىل  تنظر  • كيف 
بحكم تخ�ص�صك يف جمال اأمن 

املعلومات ؟

عامل الهكر عامل �سعب التكهن به 

ولكن يلزمك االطالع واملتابعه يف كل 

جديد يف اأمن املعلومات وال�سبكات، 

حتى ت�ستطيع مواجهته والت�سدي له 

واإغالق كل املنافذ املمكن غزوك منها.

نف�صك  عن  تعريفاً  • اأعطنا 
وخرباتك يف جمال تخ�ص�صك؟

اال�سم: عبداهلل مقبول العتيبي

الوظيفة: )اأخ�سائي اأمن 

املعلومات و�سبكات احلا�سب االآيل(

اخلبة: 18 عامًا يف اأنظمة 

الت�سغيل التالية:-

 IBM Mainframe، Netware
 Novell، NT4، Microsoft

 2000، Microsoft 2003،

 exchange 5.5، exchange
 2000، exchange 2003،

.Linux
 Cisco، Nortel، 3COM،

 .Huawei and Juniper
 VOIP، IPTV، IP

.Telephone

التي  الكلية  اإدارة  • تفاعلت 
در�ض فيها املبتعث عبداهلل العتيبي 

مع مالحظته اجلوهرية على اأحد 

املعلمني لقدم معلوماته واأنه غري 

متواكب مع التطورات ال�رضيعة 

التي حتدث يف جمال احلا�سب االآيل. 

اإدارة الكلية اأخذت هذه املالحظة 

على حممل اجلد واأعادت تقومي املعلم.

يف  عبداهلل  املبتعث  • وجد 
النادي ال�سعودي بتورنتو بيئة 

اأخوية تخفف الغربة وتعو�ض 

البعد عن االأ�رضة واالأهل، 

فا�ستمتع مب�ساركة اأع�ساء 

النادي يف براجمهم االجتماعية 

ورحالتهم الرتفيهية. �سارك 

العتيبي يف اأكرث من رحلة �سواء 

كانت يف الف�سول الربيعية اأو 

الف�سول ال�ستوية، اإذ زار �سالالت 

نياغرا فول ال�سهرية، وا�ستمتع 

اأي�سا برحلة اجلبال الزرقاء، اإىل 

جانب رحاالت اأخرى متنوعة.

انتباه  لفت  ما  اأكرث  • من 
عبداهلل بني الطالب ال�سعوديني 

يف كندا، مقابلة �سابة �سعودية، 

تعمل وتكافح من اأجل طلب 

العلم واملعرفة اإذ قدمت اإىل كندا 

على ح�سابها اخلا�ض، وحتمل 

طموحًا وا�رضارًا لدرا�سة اأحد 

التخ�س�سات امل�ساعدة للطب، 

ما دفعه اإىل اإر�سادها اإىل كيفية 

اال�ستفادة من وطنها واالن�سمام 

للبعثة، الأن هذا الوطن باًر باأبنائه 

ويقدم لهم العون متى ما كانوا 

جادين يف طلب العال.

»Hackers العتيبي متخ�ص�ش يف اأمن احلا�صبات... ويت�صدى لـ »الهكر

�صعودي يجتاز 3 اختبارات دولية

يف »احلا�صب« بالدرجة الكاملة

☐ اأكرب هدية يقدمها الطالب املبتعث لوطنه، هي 
»التفوق« واأن يكون حت�صيله العلمي مميزًا بني اأقرانه 

من الدرا�صني اأو املتخ�ص�صني يف جماله. احلكومة 

ال�صعودية تخ�ص�ش ميزانيات �صخمة للتعليم والتدريب، 

وعزاوؤها يف ذلك متيز وتفوق اأبنائها، وهذا ما فعله 

املبتعث عبداهلل مقبول العتيبي، عندما اجتاز ثالثة 

اختبارات دولية يف اأمن احلا�صبات بح�صد الدرجة 

الكاملة، اإىل جانب حتقيق 95.55% يف دورة متقدمة يف 

حتليل اأمن �صبكات احلا�صب اليل. 

املتفوق العتيبي قبل عودته اإىل وطنه بعد انتهاء 

برناجمه خ�ش )اآفاق( بهذا احلديث ال�صحايف الق�صري، 

فاإىل ن�صه:

لقطات من تورنتو

املبتعث عبداهلل العتيبي يف حديث جانبي مع اأحد زمالئه املبتعثني

☐  اإدمنتون – حممد الغ�سباين

من  ال�سعودي  املبتعث  ■ نال 
جامعة طيبة لدرا�سة االأمرا�ض 

الباطنية واأمرا�ض القلب الدكتور 

اأ�سامة احل�رضمي، املركز الثاين يف 

م�سابقة كندية الأبحاث اأمرا�ض القلب 

التي تقام �سنويًا يف بحرية لوي�ض غرب 

كندا، للعام 2008م.

متكن الدكتور احل�رضمي من 

الو�سول اإىل نتائج مهمة لدى املر�سى 

امل�سابني بجلطات دماغية، من خالل 

جهاز متابعة �رضبات القلب ملدة 24 

�ساعة الذي ي�ساعد يف الك�سف على 

ا�سطرابات القلب املت�سببه يف اجللطة 

الدماغية. واأو�سح املبتعث ال�سعودي 

اأنه اكت�سف من خالل البحث والأول 

مرة اأن عدد اجللطات الدماغية يف 

االأ�سعة وكذلك نوعها وحدتها، تعد من 

اأهم الدالئل امل�سرية اإىل وجود اعتالل 

يف �رضبات القلب عند اإجراء متابعة 

القلب بذلك اجلهاز.  �سدد الدكتور 

احل�رضمي على اأهمية اإجراء ذلك 

الفح�ض للمر�سى امل�سابني بجلطات 

دماغية لوجود اأدوية ميكن اأن ت�ساعد 

على منعها يف امل�سقبل يف حالة اإ�سابة 

اأي مري�ض بتلك االعتالالت القلبية.

امل�سابقة الكندية يف اأبحاث اأمرا�ض 

القلب تقام يف بحرية لوي�ض غرب كندا، 

تنظم ب�سكل �سنوي وي�رضف عليها 

حكام من كندا وخارجها وهي عبارة 

عن موؤمتر �سنوي لر�سد تطورات 

اأمرا�ض القلب. وتتيح امل�سابقة 

لالأطباء املتدربني يف اأمرا�ض القلب 

على م�ستوى كندا فر�سة امل�ساركة 

بال�سابقة، حتى يختار املحكمون 

اأف�سل اأربعة بحوث للمرحلة 

النهائية. ويف املرحلة النهائية يتناف�ض 

املت�سابقون االأربعة املتاأهلون بعر�ض 

اأبحاثهم يف املوؤمتر ثم ينال �ساحب 

املركز االأول جم�سمًا تذكاريًا فيما 

يح�سل االآخرون على اإقامة ملدة خم�سة 

اأيام يف اأفخم منتجعات املنطقة على 

البحرية مت�سمنة ال�سفر والتنقل.

يذكر اأن املبتعث احل�رضمي ح�رض 

اإىل كندا عام 2004 لدرا�سة االأمرا�ض 

الباطنية واأمرا�ض القلب يف جامعة 

األبتا الواقعة يف مدينة اإدمنتون، 

واأمت درا�ستة الطب يف جامعة امللك 

عبدالعزيز يف جدة، ثم تعني معيدًا يف 

جامعة طيبة واالآن هو مبتعث منها.

طبيب �صعودي يحقق املركز الثاين يف امل�صابقة الكندية لأمرا�ش القلب 

اأ�صامة احل�صرمي

☐  فانكوفر – )اآفاق(

كبرية  ر�سالة  داخله  يف  م�سلم  كل  ■ يحمل 
جتاه دينة وجمتمعة، وكل �سخ�ض يحر�ض على 

تاأدية هذه الر�سالة متى ما تهياأت له ال�سبل، 

وهذا ما فعله عدد من املبتعثات ال�سعوديات اإىل 

جانب �سقيقات م�سلمات لهن يف اإحدى االأحياء التي 

يقطننها يف مدينة فانكوفر الكندية.

املبتعثات بذلن اإىل جانب اأخواتهن امل�سلمات 

امل�ساركات يف اليوم التعريفي بالثقافة االإ�سالمية يف 

مركز احلي الذي يقطننه يف فانكوفر، جهدا كبريا 

ل�رضح �سعائر احلج وكيفية احتفال امل�سلمني بعيد 

االأ�سحى املبارك، وذلك لالأهايل الذين ح�رضوا 

اليوم التعريفي والبالغ عددهم 60 طفال و50 اأمًا 

من جمتمع احلي. ونقلن لهن �سورة مب�سطة عن 

منا�سك احلج واالحتفال بالعيد من خالل ق�س�ض 

لالأطفال و�سور علقت يف اأرجاء مركز احلي.

واأكدت املبتعثة اأبرار البار اإحدى امل�ساركات 

يف التنظيم لـ )اآفاق(، اأن التفاعل كان م�سجعًا جدًا 

من قبل االأهايل واالأطفال، الفتة اإىل اأنه للعام الثاين 

على التوايل الذي تنفذ فيه جمموعة من املبتعثات 

اإثر توا�سلهن املثمر مع منظمات البنامج، 

للتعريف بالثقافة االإ�سالمية ومو�سم احلج والعيد.

واأو�سحت البار اأنه مت توزيع االأدوار على 

امل�ساركات اإذ تولت املبتعثة يا�سمني اإعداد وتنفيذ 

عدٍد من االأن�سطة اإذ اأح�رضت لوحات جميلة حتمل 

معلومات موجزة عن الدين االإ�سالمي والعيد، 

ووزعت ن�رضات تو�سيحية على احل�سور يف نهاية 

اللقاء. و�سنعت االأخت �سادن بيد ماهرة وباملنفاخ 

اأ�سكااًل جميلة من البالونات يفرح بها ال�سغار 

وت�سكرها عليها االأمهات، واالأخت منى اأخذت 

جتيب عن اأ�سئلة احلا�رضات وت�ستقبلهن على 

مدخل القاعة ت�رضح للقادمات ماذا ينتظرهن.

وعندما مل جتد يا�سمني ق�سة عربية اأو اإجنليزية 

ت�رضح العيد للطفل امل�سلم وال غري امل�سلمن �سنعت 

بفكرها وعمل يدها ق�سة لالأطفال، وبال�سور 

جل�ست ترويها عن الولد اأحمد الذي يحب االحتفال 

بعيد االأ�سحى مع اأ�رضته، وما هي مرا�سم هذا 

العيد. فيما قامت االأخوات �سعاد ونوف ون�رضة 

بتح�سري اأكيا�ض الهدايا لالأطفال احلا�رضين. 

كل هذا كان م�سحوبًا بلم�سات رقيقة يف اأ�سكال 

العر�ض والتقدمي وحما�ض على الوجوه. كما 

تعاونت املجموعة  يف حت�سري �سيافة ال�ساي 

والقهوة العربية. وبداأت يا�سمني االحتفال 

بحديث حلو عن العيد يف االإ�سالم وارتباط اأ�سل 

الق�سة يف منا�سك احلج بالنبي اإبراهيم وق�سة 

الفداء مع ابنه اإ�سماعيل عليهما ال�سالم. وفور 

انتهائها جاء �سوت ن�سيد العيد ال�سهري ل�سامي 

 Let us rejoice« يو�سف قويًا جملجاًل يف القاعة

 ،»indeed،For this is the day of Eid
واالأطفال واالأمهات يرددون مع منظمات االحتفال 

كلمات الن�سيد واجلميع مبتهج بهذه االأجواء«.

وت�سف البار م�ساعرها بعد هذه التجربة 

بقولها: »مع ابت�سامة النجاح العري�سة التي 

ملحتها يف وجوه �سديقاتي ومنظر توزيع اأكيا�ض 

الهدايا اأمامي وجملة التوحيد التي ترددت يف 

الن�سيد، اأح�س�ست بالعبة تخنقني ويف الوقت 

نف�سه اأح�س�ست بالعزة ومبعنى اأن يكون يل كرامة 

وهوية واأن اختاليف ال ي�رضين بل قد يروق الآخرين 

يجدون متعة يف تعلم �سئ ي�سري عن ثقافة كل 

�سعب«. وتك�سف اأنها تو�سلت اإىل اأن وجودهن 

يف كندا كاأمهات م�سغوالت اأو دار�سات ال يعيق 

تعاي�سهن مع املجتمع الوا�سع حولهن. وختمت 

حديثها بقولها الهدف القادم بالتاأكيد، اإ�سافة يوم 

العيد يف التقومي ال�سهري الذي يوزع من مركز 

احلي على بيوتنا.

110 اأطفال واأمهات كنديني يتعرفون على �صعائر احلج وعيد الأ�صحى
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جتربة طالب

■ ماذا يقال يف اللغة؟ وهي من اأجمل ما ميكن اأن 
يتعلمه االإن�سان يف حياته. 

بالرغم من ب�ساطة الكتابة يف هذا املو�سوع اإال 

اأنني وجدت �سعوبة يف التعبري عنه بعدد كلمات 

قليلة كنت قد حددتها يل.

العربية لغة قلبي... وال اأ�ستمتع بالكتابة اإال بها 

ومعها..  لكنني اأرغب يف اكت�ساب ما ال يقل عن خم�ض 

لغات...  فلي�ض اأجمل من التحاور مع االآخر بلغته 

اأيًا كانت...

مع �سعوبة الظروف التي اأعي�سها وعبء 

امل�سوؤوليات و�رضاعي املزمن مع الوقت،  قررت 

اأن اأتقن االإنكليزية خا�سة واأنني در�ست فقط 

الفرن�سية عندما كنت �سغرية.

 لو كنت الأعي�ض حياة اأخرى غري تلك التي 

اأحياها، ولو كانت ظرويف خمتلفة اأو اأقل ق�سوة مما 

هي عليه، مل اأكن الأفكر بت�سييع حلظة من وقتي يف 

القيام باأي �سئ اآخر غري تعلم املزيد من اللغات...

 ت�سلب تفكريي امراأة تتكلم االإ�سبانية... وتكون 

حمط اإعجابي اأخرى تتقن االإيطالية... وتثريين 

من تعمل على تعلم الفار�سية و... 

 واأمتنى اأن اأكون يومًا ممن ي�ستطعن التعبري 

عن م�ساعرهن واآرائهن واأفكارهن بطالقة وبكل 

لغات العامل!

 دلل العقدة 

 رد اجلميل باأح�صن منه

لـ »ملك الإن�صانية«

■ مل ت�سعنا الفرحة مبتعثني ومبتعثات باملكرمة 
الكرمية من لدن ملك االإن�سانية خادم احلرمني 

ال�رضيفني عندما اأمر بزيادة مكافاآت الطلبة 

املبتعثني 50 يف املائة يف نوفمب املا�سي، ليفرج 

عنا �سغوط حياة الغربة وغالء املعي�سة خالل فرتة 

درا�ساتنا يف اخلارج.

ل�سان حالنا جميعًا ونحن يف خ�سم الدرا�سة 

وطلب العلم دعوات �سادقة من القلوب ليحفظ امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز قائد م�سريتنا العلمية وباين 

نه�ستنا احلديثة. 

هذه املكرمة اأعطت روحًا لهوؤالء الطلبة والطالبات 

املبتعثني الذين يتجاوز عددهم 40 األفًا، دعمًا 

نف�سيًا لزيادة التح�سيل العلمي، و�سرتفع قدراتهم 

التناف�سية، ومتنحهم مزيدًا من الوقت للدرا�سة 

والبحث العلمي وتطوير النف�ض.

عطاءات ملك االإن�سانية، تدفع كل مبتعث لبذل 

كل ما ميلك من طاقة ومن علم اكت�سبه من جامعات 

العامل، ليقدم جزءًا ب�سيطًا من هذا العطاء لوطنه.

اأتذكر حديثًا دار بني زمالء مع اأ�ستاذنا خالل 

وقت اال�سرتاحة، اإذ ت�ساءل االأ�ستاذ ملاذا تبعث 

ال�سعودية اآالف الطالب وتخ�س�ض ماليني الرياالت 

لل�رضف عليهم، قائال: »اأال يوجد جامعات وكليات 

يف ال�سعودية«. مل نحاول اأن جنتهد كثريًا لالإجابة 

على ت�ساوؤل االأ�ستاذ الكندي، بل نقلنا له حكمة امللك 

عبداهلل من تعليم اأبناء جمتمعه واهتمامه املتفرد 

بطوير �سعبه. عقب اجتهادنا يف االإجابة وحماولة 

نقل واقعنا، فوجئنا باالأ�ستاذ ي�سفق اأمام النا�ض، 

معربا عن ر�ساه حول فكر و�سيا�سة حكومة اململكة 

امل�ستقبلية، ومتنى زيارة ال�سعودية اإذا اأتيحت له 

الفر�سة لروؤية ما مت وو�سفه له من قبلنا.

وانتهت اال�سرتاحة باأن قال االأ�ستاذ: »من منا 

ال يعرف ملك االإن�سانية الذي اأبدع لذاته ول�سعبه 

داخل وخارج حدود جغرافية وطنه، امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز، الذي جعل العامل يتحدث عنه ويرتقب 

له وينتظر ماذا �سيبدر منه خالل الفرتات القادمة 

كعادته من مبادرات دائمًا ما ت�سب يف م�سلحة وطنه 

يف املقام االأول ومن ثم املجتمعات االإن�سانية«.

»الكرة االآن يف ملعبنا نحن املبتعثني«، لتوظيف 

هذه املكرمة الكرمية، لتغذية عقولنا بالعلم واملعرفة، 

واأن يكون كل �سعودي و�سعودية �سفراء لبلدانهم، 

واإعطاء كل اأوقاتهم لالجتهاد واملثابرة حتى انتهاء 

مدة درا�ستهم، فقد وفر لنا والدنا خادم احلرامني 

ال�رضيفني كل االإمكانيات املادية والدعم املعنوي، حتى 

ن�ستطيع اأن نرد للوطن لو جزءًا ي�سريًا مما اأعطانا.

املبتعث/ خالد حممد الغربي

algarbi_k@hotmail.com

اأراقب عيون الأطفال

ال اأعلم هل اأمللم �ستاتي..

اأم اأ�سهر قيودي..

اأم اأطلق للعنان ب�رشي..

اأ�رشخ يف م�ساحات االأر�س..

اأنوح يف اأرجاء ال�سماء..

هل اأ�سم اأذيّن عن دوي الذخرية..

ونحيب االأمهات..

اأم اأرقب عيون طفل �ساخ�سة..

ال يعلم ما اأمّل به..

روحه ت�سعد اإىل ال�سماء..

وجثته هامدة بني اليدين..

والده مذعور..

واأمه مكلومة..

وطنه منهوب..

اأمته حمزونة..

احرتقت االأر�س..

امتزج الدخان بالدماء..

لغة العامل »املوت«..

رائحة الكون »الدماء«...

لون الف�ساء »اأحمر« قاٍن

�سوت االأر�س »بكاء«

هل ندافع..؟

هل ن�سعف..؟

هل ن�ستغيث..؟

نطلب امل�ساعدة..!

نقيم موؤمترات..!

تنتهي باإ�سدار بيانات!!

لك الله يا غزة اجلريحة..

لك الله عونًا..

ومنقذاً..

لك دعوات امل�سلمني..

متى ينق�سع ال�سباب..؟

متى تنجلي الغمامة..؟

فاطمة الع�صيمي

☐ اأوتاوا – )اآفاق(

من  عددًا  2008م،  عام  خالل  كندا  ■ ودعت 
امل�سوؤولني ال�سعوديني الدبلوما�سيني املوؤثرين، على 

راأ�سهم �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني لدى كندا 

الدكتور عبدالعزيز بن ح�سني ال�سويغ الذي انتهت 

فرتة عمله.

توديع الدكتور ال�سويغ كان حافاًل باإقامة العدد 

من املنا�سبات التكرميية �سواء من ال�سفراء العرب اأو 

من زمالئه الدبلوما�سيني ال�سعوديني، وذلك ملا يحظى 

به من مكانة رفيعة لدى اجلميع.

كما ودعت كندا قبل ال�سويغ البوف�سور اأحمد بن 

ح�سن املتويل امللحق الثقايف ال�سعودي ال�سابق، الذي 

انتهت فرتة عمله اأي�سًا. الزميل البوف�سور املتويل 

انتقل للعمل وكيال للدرا�سات العليا والبحث العلمي يف 

جامعة امللك �سعود للعلوم الطبية.

عقب مغادرة ال�سويغ واملتويل، ودع زمياًل اآخر 

عزيزًا وموؤثرًا وهو االأ�ستاذ علي اآل ال�سيخ مدير 

ال�سوؤون العامة يف �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني، 

بعد ما انتهت فرتة علمه احلافلة التي تراأ�ض خاللها 

اإىل جانب عمله يف ال�سفارة ال�سعودية، رئا�سة جمل�ض 

منتدى الدبلوما�سيني العرب يف اأوتاوا.

و غادر اأي�سًا الزميل اإياد احلكيم الذي كان م�سوؤواًل 

اإعالميًا يف �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني يف اأوتاوا.    

ال�صفري ال�صويغ وامللحق الثقايف املتويل واآل ال�صيخ يغادرون كندا

☐ اأوتاوا - )اآفاق(

■ عززت وزارة التعليم العايل 
طاقم امللحقية الثقافية ال�سعودية 

يف كندا، بعدد كبري من املوظفني 

بلغ عددهم 23 موظفًا، اإ�سافة 

اإىل خبات اإدارية من اجلامعات 

ال�سعودية. 

وقد با�رض الزميالن الدكتور 

خالد فهد احلذيفي عمله م�ساعدًا 

للمحلق بناًء على توجيه وزير 

التعليم العايل الدكتور خالد 

العنقري. فيما توىل الدكتور 

�سليمان اإبراهيم الرياعي مهام 

امل�ساعد ملدير اإدارة ال�سوؤون 

التلعيمية والتدريب يف امللحقية.

الدكتور خالد احلذيفي قدم 

من جامعة امللك �سعود بعد اأن 

عمل عميدًا لكلية الرتبية الأعوام 

عدة، ويعد من اخلبات االإدارية 

والرتبوية يف اململكة، اإذ تقلد عددًا 

من املنا�سب يف وزارة التعليم 

العايل واجلامعة، وكان اأول مدير 

عام لالإدارة العامة للتعليم اجلامعي 

يف الوزارة، واأي�سًا توىل وكالة كلية 

الرتبية، اإ�سافة اإىل تويل من�سب 

نائب رئي�ض اللجنة التنفيذية للجنة 

العلمية لعمداء كليات الرتبية يف 

اجلامعات العربية.

ومثل احلذيفي ال�سعودية 

ووزارة التعليم العايل يف منا�سبات 

ر�سمية واأخرى علمية، اإىل 

جانب ع�سوية اللجنة الوطنية 

للتعليم يف مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية، وع�سوية عدد 

كبري من اللجان التعليمية خالل 

فرتة عملة الطويلة. اأما الزميل 

الدكتور �سليمان الرياعي فاأنه 

قدم من جامعة االإمام حممد 

بن �سعود االإ�سالمية، وهو  

حا�سل على درجة الدكتوراه من 

جامعة مكجيل بكندا، يف نهاية 

عام 2006م، وذلك يف جمال 

اأنظمة ولوائح حقوق التاأليف 

وتطبيقاتها يف بيئة اخلدمات 

املعلوماتية والبحثية. فيما ح�سل 

على درجة املاج�ستري يف تخ�س�ض 

علوم املكتبــات واملعلومات من 

جامعة و�سط نورث كارولينا 

بالواليات املتحدة االأمريكية 

يف عام 2002م.  اأما درجة 

البكالوريو�ض فنالها يف تخ�س�ض 

علوم املكتبات واملعلومات من 

جامعة االإمـــام حممد بن �سعـــود 

االإ�سالمية.

وللرياعي عدد من البحوث 

العلمية املن�سورة اإىل جانب ع�سوية 

جلان علمية عدة يف ال�سعودية.

احلذيفي والرياعي يبا�صران عملهما يف »امللحقية الثقافية«

د. خالد احلذيفي

ال�صفري ال�صويغ ي�صّلم الدكتور املتويل درعاً تكرميياً

د. �صليمان الرياعي

علي اآل ال�صيخ يتو�صط اأع�صاء املنتدى املكّرمني
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☐ اأوتاوا – )اآفاق(

الثقافية  امللحقية  ■ خ�س�ست 
ال�سعودية يف اأوتاوا، جائزة �سهرية 

الأف�سل موظف اأو موظفة. وتقررت 

هذه اجلائزة مببادرة من امللحق 

الثقايف الدكتور في�سل اأبا اخليل عقب 

ا�ستالمه مهامه يف امللحقية بفرتة 

ق�سرية، موؤكدًا اأن هذه اجلائزة 

تقديرية ومعنوية اأكرث مما هي مادية.

واأو�سح مدير العالقات االأكادميية 

الدكتور يحي اخلزرج، اأن اجلائزة 

التي بداأت متنح منذ �سهر �سبتمب 

2008، هي حافز كبري للموظف 

اأو املوظفة املجتهد، لبذل املزيد من 

التفاين واالخال�ض يف العمل، الفتًا اإىل 

اأن تر�سيح املوظف اأو املوظفة ياأتي 

بناء على معايري ي�رضف عليها امللحق 

�سخ�سيًا وي�سارك فيها مدير االإدارة 

املبا�رض للموظف املر�سح، تراعي 

اال�سباط يف العمل و�رضعة اإجنازه 

وتعامله مع امل�ستفيدين من اخلدمة.

ولقد �سيطرت املوظفات الن�ساء 

على اجلائزة يف ن�سختها لالأ�سهر 

االأربعة من نهاية العام 2008، اإذ 

ح�سلت املوظفة اآنا جي هون �سوي 

امل�رضفة االأكادميية يف اإدارة ال�سوؤون 

الطبية يف امللحقية على اجلائزة االأوىل 

عن �سهر �سبتمب 2008م.

تقول �سوي باإن م�ساعرها اختلطت 

بعد اإعالن ا�سمها بني م�ساعر 

ال�سعادة واالرتباك يف اآن واحد، 

واأنها فرحت فرحًا �سديدًا الأن هذا 

االختيار ميثل متيزًا من امل�سوؤولني 

واعرتافًا مبا حققه املوظف.

اأما ارتباكها فعزته اإىل اأن 

اإجنازات زمالئها وزميالتها ت�ستحق 

هذا التقدير اأكرث مما ت�ستحقه. 

و�سددت اأن لي�ض من ال�سهل املقارنة 

بني عملها وعملهم، فبدون م�ساندتهم 

لها ال ت�ستطيع تاأدية عملها كما يجب، 

مو�سحة اأن االعرتاف والتقدير 

اللذان ح�سلت عليهما هم يف احلقيقة 

اأحق به، بح�سب قولها.

ان�سمت املوظفة �سوي للعمل يف 

امللحقية منذ �سهر اأكتوبر 2004م 

كم�رضفة اأكادميية وتطور عملها 

حتى تولت م�سوؤولية القبوالت 

لالأطباء ال�سعوديني يف اجلامعات 

الكندية، وهي حا�سلة على 

بكالوريو�ض يف اللغة االأملانية مع 

مرتبة ال�رضف من جامعة كوين 

الكندية، كما اأنهت درا�سة �سنتني 

يف جامعة مكجيل الكندية كجزء من 

برنامج امل�ستوى اجلامعي. الزميلة 

اآنا جي �سوي متزوجة ولديها ابنة يف 

ال�سابعة من العمر.

كما حققت رمي حممد �سليمان 

امل�رضفة على احل�ساب اخلا�ض، 

جائزة ال�سهر الثاين اأكتوبر 2008م 

املتوافق مع �سهر رم�سان املبارك. 

وتقول رمي اإن فوزها بجائزة اأف�سل 

موظف لهذا ال�سهر حافز كبري لبذل 

املزيد من العمل واالخال�ض يف اأداء 

املهام املوكلة اإليها، مبدية اأملها 

بتحقيق هذه اجلائزة مرة اأخرى.

بداأت رمي العمل مع امللحقية 

مطلع 2007م، واأول عمل تولته هو 

االإ�رضاف على طالب الدرا�سات العليا 

ومبتعثي اجلامعات االأخرى، وبعد 

مرور 12 �سهرًا انتقلت لالإ�رضاف 

على طالب احل�ساب اخلا�ض، وبعد 

فرتة اأ�سيف اإليها االإ�رضاف اأي�سًا 

على ملفات مرافقي املبتعثني.

رمي �سليمان تخرجت من ق�سم 

الهند�سة الكيميائية يف جامعة اأوتاوا، 

فيما ح�سلت على الثانوية العامة من 

ال�سعودية حيث كانت تعي�ض اأ�رضتها 

يف مدينة جدة.

اأما الفائزة الثالثة التي نالت جائز 

�سهر نوفمب 2008م، فكانت الزميلة 

روال �رضارة امل�رضفة املالية يف االإدارة 

املالية داخل امللحقية، وتتوىل روال 

فتح ملفات الطالب اجلدد والتدقيق 

يف تواريخ بدء ال�رضف وبدء البعثة 

وكل ما يتعلق بهذه املهمة.

غمرت م�ساعر الفرح روال عندما 

اأعلن ا�سمها من بني زمالئها 

وزميالتها املجتمعني ملعرفة من 

�ساحب اجلائزة، ومل تكن تعلم عن 

فوزها اإال بعد اإعالنه من امللحق 

الثقايف �سخ�سيًا، اإذ كان مفاجاأة 

�سارة لها.

اعتبت روال التميز اأمرًا �سعبًا 

خ�سو�سا مع وجود زمالء متميزين 

عمليًا وميلكون من اخلبة الكثري، 

م�سرية اإىل اأن هذه اجلائزة �ستكون 

دافعًا كبريًا لها لبذل املزيد من 

العطاء والعمل املتقن »بتوفيق اهلل«. 

وتوؤكد اأن قيمة اجلائزة تكمن يف 

اجلانب املعنوي، ويكفيها اأن يكون 

ا�سمها و�سورتها يف لوحة ال�رضف 

للموظفني املتميزين ملدة �سهر كامل، 

ي�ساهدها الزمالء عند ح�سورهم 

للعمل اأو عند مغادرتهم.

تقول روال باأن اجلائزة عك�ست 

مدى ر�سى مروؤو�سيها يف العمل عما 

توؤديه من دور حيوي يكمل جهود 

زمالئها وزميالتها، موؤكدة اأن العمل 

االإداري ال يعطي ثماره اإال بتكاتف 

جميع العاملني يف بيئة العمل، ولهذا 

فاإن متيز اأحد طاقم العمل هو متيز 

لفريق العمل كافة.

بداأت روال عملها مع امللحقية 

الثقافية منذ �سهر نوفمب 

2006م يف اإدارة ال�سوؤون املاليـــة 

بامللحقيـــة، وهي حا�سلة على 

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال اإىل جانب 

درا�سة بع�ض املواد املتخ�س�سة يف 

االإدارة املكتبية.

وختامًا للعام 2008م نالت عليا 

رو�سة �ساحلة التي تعد من اأقدم 

موظفي امللحقية الثقافية جائزة 

�سهر دي�سمب.

☐ اأوتاوا – )اآفاق(

وهي  �ساحلة  رو�سة  عليا  الفرحة  ت�سع  ■ مل 
تت�سلم جائزة موظفة ال�سهر عن �سهر دي�سمب 

2008م، خ�سو�سًا اأن اجلائزة اأتت بعد 20 عامًا 

من اخلدمة يف امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا. 

ت عليا بكلمة �سكر  يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة عبرّ

وتقدير اإىل الدكتور جا�رض اجلا�رض اأحد امللحقني 

ال�سابقني الذي توىل دفة القيادة يف امللحقية اأثناء 

تلك الفرتة املا�سية التي توظفت عليا �ساحلة 

خاللها بامللحقية. وت�سري اإىل اأنه اأول من �سجعها 

ر عملها، طالبة من اهلل العلي القدير اأن يوفقه  وقدرّ

هو وعائلته.

تود عليا اإبالغ اجلا�رض عب )اآفاق( باأن عملها 

مازال مو�سوع تقدير من زمالئها وزميالتها 

وخ�سو�سًا امللحق الثقايف احلايل الدكتور في�سل 

اأبا اخليل الذي توج هذا التقدير باإقامة حفل 

تكرميها املفاجئ لها لت�سليمها �سهادة اجلائزة 

من امللحقية اأمام اجلميع. وتاأمل اأن ت�ستمر يف 

اأن تكون عند ح�سن ظن اجلميع يف العمل �سواء 

روؤ�سائها اأو زمالئها وزميالتها، متمنية اأن يثمر 

هذا التقدير املزيد من العطاء والتكامل بني الزمالء 

كافة يف امللحقية.

تقول عليا اإن اأجمل اللحظات التي عا�ستها 

يف بيئة العمل هي عندما تكون قد اأكملت عملها 

باجتهاد و�سمري مرتاح، وخ�سو�سًا اأن هذا 

االجتهاد والتعب وااللتزام القى اأخريًا التقدير، 

لهذا ترى اأن ا�ستالمها �سهادة االمتياز يف العمل 

ل�سهر دي�سمب اأجمل حلظة يف عملها الذي امتد 

20 عامًا.

ت�سري �ساحلة اإىل اأن اللحظات احلرجة يف 

العمل ال غنى عنها بطبيعة االإن�سان وتعامالته 

مع االآخرين من حوله، الفتة اإىل اأنها تعلمت من 

اللحظات احلرجة اأن تركز على عملها اأواًل واأخريًا 

وتبتعد عن املواجهات غري النافعة اأو اأي اأجواء 

تطغى عليها النميمة.

تعمل عليا منذ ان�سمامها للملحقية يف وظيفة 

�سكرترية اإدارية )�سادر ووارد(، موؤكدة اأن 

عالقتها مع الطالب جيدة، اإذ ت�سكل يف نظرهم 

مركز املعلومات الذي ياأملون اأن يكون لهم همزة 

الو�سل بينهم وبني امللحقية الثقافية.

اأبا اخليل: اجلائزة حافز معنوي لكل جمتهد

الن�صاء ي�صيطرن على جائزة »موظف ال�صهر« داخل امللحقية

عليا �صاحلة تنال اجلائزة بعد 20 عاماً... وت�صكل »مركز معلومات« للطالب

• ح�صل الدكتور يو�صف حامد الزهراين على 
�صهادة التخ�ص�ش الدقيق يف جراحة مفا�صل 

الركبة واحلو�ش، من جامعة تورنتو. والزهراين 

اأم�صى عامني لإنهاء برناجمه التدريبي، وهو 

مبتعث من وزارة ال�صحة ال�صعودية.

العمري  عو�ش  عبدالعزيز  الدكتور  • حقق 
جائزة الطبيب ديفيد �صوارتز يف جمال طب 

وجراحة امل�صالك البولية. يذكر اأن الدكتور 

العمري مبتعث من جامعة امللك خالد.

نا�صر  بن  �صالح  بن  اأحمد  املبتعث  • نال 
الزمالة الكندية يف تخ�ص�ش العظام، ويف 

جراحة وتاأهيل وتغيري املفا�صل )جراحة 

املناظري والطب الريا�صي( كتخ�ص�ش دقيق. 

وابن نا�صر مبتعث من الرئا�صة العامة لرعاية 

ال�صباب.

رباح  منذر  �صاري  املبتعث  • حقق 

املتخ�ص�ش يف جراجة التجميــل الزمالة الكندية يف اجلراحة 

الرتميمية وال�صرطانات التجميلية لالأطفال.

اأنوار  الدكتور  الوطني  للحر�ش  العامة  الرئا�صة  مبتعث  • ح�صل 
د�صتقري جيالين على �صهادة التخ�ص�ش الدقيق يف اأمرا�ش القلب 

)ت�صوير القلب( من جامعة الربتا.

مو�صى  في�صل  الدكتـور  الداخليـــة  وزارة  مبتعث  • اأنهى 
ال�صومايل برنامج الزمالــة الكنديـــة يف جامعـــة مانيتوبــــا يف 

تخ�صـ�ش طب الأطفال.

يف  الكندية  الزمالة  على  حبحب  طاهر  وائل  الدكتور  • ح�صل 
التخ�ص�ش الدقيق اأمرا�ش الكلى وزراعة الكلى.

بعد  مانيتوبا  جامعة  من  الزهراين  �صعيد  عبداهلل  الدكتور  • تخرج 
ما اأنهى التخ�ص�ش الدقيق يف جراحة املفا�صل باملنظار وبالرتكيز 

على اجلراحة الرتميمية ملفا�صل الأطراف العلوية.

الطبية  اخلدمات  مبتعث  الزهراين  علي  اأحمد  الدكتور  • اأنهى 
للقوات امل�صلحة، درا�صة التخ�ص�ش الدقيق يف جراحة امل�صالك 

البولية لدى الأطفال من جامعة مكجيل.

عليا رو�صة �صاحلة تقّطع قالب احللوى لزمالئها وزميالتها، ويف الإطار �صورة �صخ�صية لها

رول �صرارة رمي �صليمان اآنا جي هون �صوي

عبداهلل الزهراين

�صاري رباح

وائل حبحب



☐ اأوتاوا – )اآفاق(

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  �سفارة  احتفال  ■ �سهد 
يف كندا باليوم الوطني، ح�سورًا كثيفًا ي�سل اإىل نحو 

1500 مدعٍورّ ما بني دبلوما�سيني واأع�ساء يف البملان 

الكندي واأ�سدقاء لل�سعودية، اإىل جانب عدد كبري من 

ال�سعوديني املتواجدين يف كندا �سواء املوظفني اأو املبتعثني.

اد اأن  واأو�سح القائم باالأعمال االأ�ستاذ عبداهلل العورّ

ال�سفارة وجهت رقاع الدعوة الأكرث من 1350 �سخ�سية 

دبلوما�سية اأو �سيا�سية اأو مواطنني كنديني من اأ�سدقاء 

ال�سعودية، موؤكدا اأن اململكة حتظى بتقدير وا�سع على 

م�ستوى كندا دفع العديد من املدعوين للح�سور من مدن 

اأخرى غري العا�سمة الكندية.

واأ�ساد بح�سور اجلالية ال�سعودية �سواء املوظفني 

املوفدين للعمل اأو اإخواننا واأبنائنا املبتعثني، م�سددًاً 

على اأن االحتفال باليوم الوطني يعد منا�سبة مهمة 

لتقوية اللحمة بني اأبناء البيت الواحد، وزيادة الرتابط 

فيما بينهم. واأ�ساف اأنه يقدر لالأخوات ال�سعوديات 

حر�سهن على احل�سور وعك�ض ال�سورة االإيجابية عن 

املراأة ال�سعودية.

بدوره، اأثنى امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور في�سل 

حممد اأبا اخليل، على ح�سور املبتعثني وحر�سهم على 

امل�ساركة يف االحتفال باليوم الوطني، مو�سحا اأن امللحقية 

وجهت االأندية الإقامة احتفاالت تعبريية عن اليوم الوطني 

داخل اجلامعات الكندية من اأجل التعريف باململكة 

ونه�ستها احل�سارية.

ر اأبا اخليل الدعم الذي قدمته الوزارة لهذه    وقدرّ

املنا�سبة وم�ساعدة اأبنائنا املبتعثني يف االحتفال بيومهم 

الوطني، واإبراز ثقافتهم للمجتمع الكندي الذي 

يعي�سون فيه.

من جهته، قال ال�سيد مار�سيل برودوم ع�سو جمل�ض 

ال�سيوخ الكندي والرئي�ض الفخري للجمعية البملانية 

الكندية العربية، اأن العالقات ال�سعودية الكندية متتاز 

باالإيجابية واأنها مبنية على ال�سداقة املتينه، كا�سفًا عن 

طموحه اأن تقوى هذه العالقة واأن تثمر عن تعاون اأكب 

ي�سب يف م�سلحة البلدين.

د اأنه من املحبني للمملكة وباأن وزير اخلارجية  واأكرّ

ال�سعودي االأمري �سعود الفي�سل و�سفه باأقدم �سديق 

كندي لل�سعودية، واأنه يحر�ض دائمًا على ح�سور منا�سبات 

اململكة وم�ساركة اأ�سدقائه ال�سعوديني منا�سباتهم الوطنية 

وتقدمي الدعم الالزم لهم يف كل مواقفهم ال�سيا�سية.

مبتعثون يّت�صحون بالأعالم وطالبات يرتدين الّزّي التقليدي

كندا: 1500 �صخ�ش يح�صرون الحتفال باليوم الوطني ال�صعودي

من اليمني، عبداهلل العّواد ويو�صف اأبوعي�ش ود. في�صل اأبا اخليل وعبدالرحمن القرين و�صعود ها�صم

د. في�صل يتو�صط عددًا من املبتعثني د. في�صل اأبا اخليل وحم�صن ال�صمالين

مار�صيل برودوم ع�صو جمل�ش ال�صيوخ الكندي عبدالرحمن القرين

حمد النفيعي وابنه مفّرح

د. يحيى اخلزرج وابنه تركي يتو�صطان عددًا من الزميالت

حجاب العتيبي واملبتعث �صعد الر�صيدي

خليل عاّلف ومتا�صر �صويدان

املهند�ش حممد بيت املال وابنه املبتعث عّمارمن اليمني، �صعد الأحمدي و�صكوت وحجاب العتيبي 

من اليمني، حممد الزامل ود. يحيى اخلزرج

عماد احلو�صان

عبداهلل  االأ�ستاذ  ال�سعودي  باالأعمال  • القائم 
العواد وامللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور 

في�سل اأبا اخليل والقن�سل ال�سعودي االأ�ستاذ 

يو�سف اأبوعي�ض، ومدير ال�سوؤون العامة يف 

ال�سفارة االأ�ستاذ عبدالرحمن القرين، وقفوا 

جميعًا ال�ستقبال املدعوين.

الوطني  باليوم  االحتفال  • �سهد 
ال�سعودي ح�سور اأع�ساء يف البملان 

الكندي وبع�ض الدبلوما�سيني العرب 

و�سخ�سيات كندية تربطهم بال�سعودية 

عالقات طيبة وروابط عمل.

احتفال  اأن  احلا�رضين  بع�ض  • اأكد 

هذا العام يعد من اأف�سل االحتفاالت التي 

نظمتها �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني 

يف اأوتاوا مبنا�سبة اليوم الوطني.

كبرية  �سالة  عن  عبارة  االحتفال  • كان 
مفتوحة تتخللها طاوالت الطعام وبع�ض 

القهوة العربية والتمر ال�سعودي الذي 

ميثل رمزًا للكرم وال�سيافة.

لالحتفال  احلا�رضين  اأ�سغر  • كان 
بالعيد الوطني من ال�سعوديني ابن الزميل 

يف امللحقية الثقافية حمد النفيعي امل�رضف 

على وحدة بريت�ض كولومبيا، ومل ي�سعر 

الطفل مفرح باالختالف عندما ارتدى 

الزي ال�سعودي، لوجود عددًا ال 

با�ض به من ال�سباب والدبلوما�سيني 

ال�سعوديني يرتدون زيهم الوطني.

ال�سعوديات  من  عدد  • حر�ض 
�سيدات اأو مبتعثات على احل�سور 

وامل�ساركة يف يوم بلدهم الوطني 

فيما ارتدى بع�ض منهم اأزياء 

ن�سائية وطنية متثل جزءًا من ثقافة 

املراأة ال�سعودية.

ال�سفارة  يف  املوظفون  • �سجل 
ال�سعودية وامللحقية الثقافية 

ح�سورًا مميزًا وبع�سهم ح�رض 

باأطفاله اأو مع اأقاربه، ما كان 

حمل تقدير واحرتام من زمالئهم 

ال�سعوديني.

اجلالية  يف  م�سوؤولون  • �سجل 
االإ�سالمية يف العا�سمة الكندية اأوتاوا 

ح�سورًا جيدًا يف االحتفال، وتبادلوا 

اأطراف احلديث مع الدبلوما�سيني 

ال�سعوديني وبع�ض ال�سيوف.

مدن  يف  �سعوديون  مبتعثون  • تكبد 
جماورة للعا�سمة الكندية، م�سقة 

ال�سفر للم�ساركة يف هذه االحتفالية 

الغالية، والتعبري عن مقدار اعتزازهم 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

تعريفية  وكتب  ن�رضات  • وزعت 
عن ال�سعودية باأكرث من لغة، اإىل 

جانب �سور تعريفية عن بع�ض 

مناطق اململكة واأن�سطتها احليوية.

متا�رض  االأ�ستاذة  • بذلت 
�سويدان املوظفة بال�سفارة 

ال�سعودية، جهودًا كبرية يف اإعداد 

الدعوات وكتابة اأ�سماء املدعوين، 

وبداأت العمل منذ فرتة طويلة 

قبل موعد االحتفال، ومتكنت من 

طباعة اأكرث من 1500 دعوة. وكانت 

حا�رضة لالحتفال يف حلة فرح زاهية.

مدير  �سكوت  ال�سيد  • �رض 
مدر�سة ت�سلز هلز االبتدائية 

بح�سور االحتفال الأول مرة، 

مبديًا م�ساعر التقدير واالحرتام 

الأ�سدقائه ال�سعوديني وفخره مبن 

يدر�ض لديه من اأبناء ال�سعوديني.

�سعودية  عائالت  • ا�ستثمرت 
تواجدها يف مدينة اأوتاوا خالل 

اإقامة االحتفالية باليوم الوطني، 

فح�رضت بكامل اأفرادها الوالدان 

واالأبناء ال�سبان وال�سبايا.

اليوم الوطني ال�صعودي

�آفاق   45 44   �آفاق
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الكلمات املتقاطعة 

اإعداد عبدالقادر كعو�ض                                  )احلل يف �سفحة اأخرى(

اأفقياً: 

م�رضحية ذهنية لتوفيق احلكيم 

طائر غريد - عاقل اأو لطيف االأخالق 

ينا�سب - مرفاأ فل�سطيني 

للعطف – لطيف اأو ظريف – مميت )معكو�سة( 

حرف اإدغام – �ساع – حرف علة 

القوة ال�سبابية )معرفة( 

فوؤاد اأو لب – الرائع )معكو�سة( 

مطلب اأو هدف - اإنه�ض – اأترك  معكو�سة 

اخلري واالإح�سان )معكو�سة( - عا�سفة بحرية – اأبجدي 

من االآثار الفرعونية اأو  اأحد ملوك الفراعنة

عامودياً:

ليل ونهار – بقية احلياة )معكو�سة( 

�سفي من املر�ض – التالل

اأحد اأ�سماء القمر – طيور مغردة )معكو�سة(

لطيف اأو لني االأخالق – فعل اأمر مبعنى اأدِرْك -  قائد �سيني

الرا�سي مبا ق�سم له –  حرف م�سارعة

حرف للتعليل – اأ�ستيقظ – حرف جر

كتاب الإبن املقفع

عطايا – اأحد الوالدين – مت�سابهان

جلنة كرة القدم الدولية –  �سد �رض )معكو�سة(

دائم – اأحد االأنبياء
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☐  اأوتاوا – )اآفاق(

ال�سعوديني  املبتعثني  من  كبري  ■ عدد 
يف مدينة اأوتاوا يع�سقون كرة القدم  مما 

يجعلها جزءًا اأ�سا�سيًا من حياتهم اليومية 

ويف كل الف�سول �سواء كان ربيعًا اأو �ستاًء. 

خالل املوا�سم امل�سم�سة والدافئة ينطلقون 

اإىل امل�سطحات اخل�رضاء واملالعب املك�سوفة 

ليمار�سوا هوايتهم الريا�سية بحما�ض. اأما 

اإذا حل ف�سل ال�ستاء وت�ساقطت الثلوج 

فيتجهون اإىل املالعب املغلقة �سواء كانت 

�ساالت ريا�سية اأو مالعب مغطاة على 

الطريقة الكندية )قبة هوائية(، معتمدين على 

جمع مبالغ رمزية من كل العب.

ويقف خلف هذا التن�سيق ع�سو النادي 

ال�سعودي يف اأوتاوا، مبتعث جامعة امللك 

�سعود ملرحلة الدكتوراه فواز عبدالعزيز 

ال�سليمان الذي يدر�ض يف جامعة اأوتاوا 

تخ�س�ض حا�سب اآيل، اإ�سافة اإىل عدد من 

زمالئه الذين ي�ساندونه، ومنهم املهند�ض 

عبداالإله ال�سند والدكتور خالد االأحمدي 

والدكتور خالد الراجحي.

ال�سبان ال�سعوديون ا�ستطاعوا خالل 

الفرتة املا�سية من ت�سكيل فرق �سغرية 

للم�ساركة يف بطوالت اجلامعات الكندية 

املوجودة يف اأوتاوا، بح�سب ما ذكره 

ال�سليمان لـ )اآفاق(، مو�سحًا اأنهم �ساركوا 

خالل ال�سنتني املا�سيتني ثالث مرات يف 

جامعة اأوتاوا، وحققوا املركز الثاين يف عام 

2007م لبطولة اجلامعة لل�ساالت املغلقة.

ي�سري ال�سليمان اإىل وجود اأكرث من ترتيب 

لدى املبتعثني ال�سعوديني فهناك م�ساركات 

فردية ال تنطوي حتت مظلة النادي ي�سارك 

فيها ال�سعوديون زمالءهم الكنديني يف 

بطوالت داخل جامعة اأو كلية، اإذ توفر 

اجلامعات للريا�سيني املالعب والتجهيزات 

الالزمة ملمار�سة ريا�ساتهم املف�سلة.

ويقول باإن اللجنة امل�سوؤولة عن الن�ساط 

الريا�سي تتوىل مهامًا كثرية خلدمة مثل 

هذه االأن�سطة اجلماعية، منها حجز مالعب 

كرة القدم املغلقة خالل ف�سل ال�ستاء نظرًا 

لبودة اجلو يف ال�ستاء حيث غالبًا ما تكون 

درجات احلرارة حتت ال�سفر، اإ�سافة اإىل 

تن�سيق ا�ستخدام املالعب اخل�رضاء املفتوحة 

واملتاحة للجميع ملمار�سة ريا�سة كرة القدم 

خالل ف�سل ال�سيف وا�ستغالل االأجواء 

اجلميلة خالل هذه الفرتات.

وت�ستخدم اللجنة امل�سوؤولة عن الن�ساط 

الريا�سي موقع النادي االإلكرتوين، الإبالغ 

املهتمني من اأع�ساء النادي بجدول االأن�سطة 

الريا�سية ومقارها �سواء الثابتة اأو املتغرية، 

اإىل جانب اإر�سال بريد اإلكرتوين لكل ع�سو 

لالإحاطة واحل�سور للم�ساركة اإذا رغب يف 

ممار�سة هذه الريا�سة ال�سعبية.

�سدد الكابنت فواز والذي يعد )عراب( 

الريا�سيني ال�سعوديني يف اأوتاوا وامل�سوؤول 

االأول عن االأمور املالية ودفع ر�سوم اخلدمات 

التي يح�سلون عليها من اجلهات اخلدمية 

يف املدينة، على اأن الن�ساط الريا�سي يعتب 

اأحد ال�رضوريات خ�سو�سًا يف ف�سل ال�ستاء 

ملحدودية الن�ساطات اخلارجية نظرًا لبودة 

اجلو. فيما اأ�سار اإىل اأن موا�سم ال�سيف 

والربيع يف كندا م�سجعة وجاذبة ملمار�سة اأي 

ريا�سة، وبالتايل يرتفع عدد املبتعثني املقبلني 

على الن�ساط الريا�سي.

وي�سيف ال�سليمان باأن الف�سول الدافئة 

من ال�سنة تن�سط فيها ريا�سة كرة الطائرة، 

وتن�سب �سبكتها ب�سكل اأ�سبوعي يف اأحدى 

احلدائق العامة، وتالقي اإقبااًل كبريًا من 

املبتعثني الهواة ملثل هذه الريا�سة. كما 

ت�سبح لعبة الطائرة رفيقًا مالزمًا لكل 

رحلة جماعية ينفذها اأع�ساء النادي داخل 

حميط مدينة اأوتاوا اأو مدينة جاتينو 

املجاورة لها.

من جهته، ذكر ع�سو النادي ال�سعودي 

يف اأوتاوا بدر اخلليفة اأن النادي ينظم 

خالل موا�سم ال�ستاء ونزول الثلوج 

رحالت ريا�سية ملمار�سة التزلج يف املواقع 

املخ�س�سة لذلك. 

وي�سري اإىل اأن بع�ض اأع�ساء النادي 

ي�سرتكون يف مثل هذه الرحالت وبع�سهم 

يح�رض معه اأطفاله لال�ستمتاع بالتزلج، 

وكان عدد امل�سرتكني يف اآخر رحلة قد بلغ 25 

ع�سوًا خرجوا من مدينة اأوتاوا يف ال�سباح 

الباكر لي�سلوا اإىل موقع التزلج »ادل فايزر« 

يف مقاطعة كيوبيك الكندية. وي�سيف اإىل اأن 

ال�سباب ال�سعوديني يتجهون اإىل ريا�سات 

التزلج للمبتدئني ل�سعوبة الدخول يف 

الريا�سة االحرتافية، الفتًا اإىل وجود بع�ض 

الزمالء الذين يتعلمون ريا�سة التزلج 

ب�سكل احرتايف مع مدربني متخ�س�سني، 

ولكن عددهم حمدود مقارنة بعدد املبتعثني 

ال�سعوديني يف كندا.

»القدم« الهواية الأوىل... و«الطائرة« حت�صر �صيفاً.. والأقبال على »التزلج« حمدود

الفرق الريا�صية للمبتعثني تناف�ش على بطولة اجلامعات الكندية

املبتعثون ال�صعوديون ميار�صون ريا�صتهم املف�صلة حتت �صقف قبة هوائية، ويف الإطار املبتعث فواز ال�صليمان
☐  اأوتاوا – )اآفاق(

■ عالقة الطالب بامل�رضفني 
االأكادمييني يف امللحقية الثقافية 

بكندا، متر مبواقف طريفة واأخرى 

تراجيدية، والعك�ض باملثل، فهناك 

الذكريات االإيجابية واأي�سا يوجد 

منها ال�سلبية. وال تخلو مكاتب 

بع�ض امل�رضفني من تعليق بع�ض 

هذه الطرف وخ�سو�سًا املميزة 

ذات اجلوانب االإن�سانية اجلميلة.

هذا ما ينطبق على بريد اإلكرتوين 

و�سل م�رضفة يف الن�سف االأخري 

من �سهر اأكتوبر 2008م، مانحها 

لقب الدكتوراه باملجان، خماطبها 

باأرجوزة جميلة ذات رمت مو�سيقي. 

ويقول:

م�سافر مغرتب

وطالب للعلم حمت�سب

كل يوم بال�رضافة اأخذ »برنت«

ولكنني مل اأجد فيها وال »�سنت«

والعائلة تقول اأين االإيجار

واإال فاخل لنا الدار

وكل يوم عليكم اأت�سل

ولكنه يرن حتى ينف�سل

مَل وملاذا وما ال�سبب

األي�ض هذا مما ي�ستدعي العجب

اأرجوكم اأريد مكافاآتي

لكي تخفف من معاناتي

وطني حق علي لك اأن اأعرتف 

اأين من بحر جودك اأغرتف

وذيل ر�سالته باالعتذار، مبرًا 

باأن الزمن جار عليه.

ويف ق�سة اأخرى، حدث خطاأ غري 

مق�سود من م�رضفة عندما اأر�سلت 

لطالب ان�سم حديثًا للبعثة وكتبت 

له تاريخ بدء ال�رضف قبل التاريخ 

الفعلي بفرتة رمبا ت�سل لل�سهرين، 

ما دفع الطالب اإىل �رضف مدخراته 

يف �رضاء بع�ض احلاجيات التي 

كانت موؤجلة، اأمل بو�سول مبلغ 

جيدة له بعد معاناة يف تدقيق 

ح�سابات الفرتة املا�سية.

وعند انتظاره و�سول املبلغ 

عن الفرتة املا�سية والتي �سجلت 

باخلطاأ اكت�سف اأن هناك خطاأ 

غري مق�سود يف البيد االإلكرتوين 

الذي و�سله، ما دفعه اإىل �رضف 

مدخراته على اأمل اأن ي�سله دعم 

مايل قريب.

امل�رضفة اعتذرت عن اخلطاأ غري 

املق�سود، والطالب اأعاد ترتيب 

اأموره املالية مبا يتفق مع الواقع 

احلقيقي لل�رضف عليه.  

مواقف طريفة تبقى حمفورة

يف ذاكرة »امل�صرف« والطالب

�صورة �صوئية من ر�صالة املبتعث اىل م�صرفته
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☐ تورنتو – )اآفاق(

 Saudi( القدم  لكرة  ال�سعودية  ال�سقور  فريق  ■ خطف 
Falcons Team(، بطولة The Docks املقامة مبدينة تورنتو 

الكندية يف امل�ساركة الثانية له، وذلك عندما حقق الفوز يف 12 مبارة 

لعبها يف البطولة.

تاأ�س�ض الفريق يف تاريخ 2007/9/7 من جمموعة طالب 

�سعوديني بقيادة الكابنت حممد عبد الرحمن احلارثي، الذي حقق 

لقب الهداف يف هذه البطوله بر�سيد 19 هدفًا. ولعب الفريق اأول 

مبارياته يف تاريخ 2007/10/6  يف البطولة التابعه لالحتاد 

الكندي لكرة القدم وا�ستطاع الفريق حتقيق اأول انت�سار له يف 

الدوري بنتيجة خم�سة اأهداف مقابل هدف واحد. ويف هذه البطولة 

التي كانت انطالقة الفريق نحو التاألق حقق الفريق املركز الثاين، 

فيما نال الالعب نزار اإبراهيم اخلربو�ض هداف البطوله بر�سيد 8 

اأهداف.

بعد ما خطف فريق ال�سقور ال�سعودية كاأ�ض البطولة يف ثاين 

م�ساركة له هذه البطولة، انتقل اإىل فئة الدرجة االأوىل عن جدارة 

وا�ستحقاق.

ودخل الفريق دوري الدرجة االأوىل من البطولة املعروفة على 

م�ستوى مدينة تورنتو يف العا�رض من اأكتوبر املا�سي، ليحقق اأول 

انت�سار له يف اأوىل املباريات بنتيجة كبرية.

�صعد اإىل الدرجة الأوىل.. والكابنت احلارثي حقق لقب الهداف

فريق ال�صقور ال�صعودية يخطف بطولة The Docks يف تورنتو

اأ�صماء الالعبني:

• حممد عبدالرحمن احلارثي 
)الكابنت(

املغربي • م�سطفى 
• عبدالرحمن عبدالكرمي

    الفايز

جبري بن  �سالح  • عبداهلل 
باحجب جمعان  • �سامل 

اخلربو�ض ابراهيـم  • نزار 
املحارب عبدالرحمن  • حممد 

االأمري طالل  • �سخر 
اليامي �سالح  • حممد 

اأحمد • عبدالعزيز 
    بن حمفوظ

احلب�سي  يحي   • من�سور 
احلب�سي يو�سف  • كمال 

خياط طالل  • عبداهلل 
احلماد • حممد 

املعلمي • ماجد 
با�سنبل  • اأحمد 

القحطاين  • عبدالعزيز 

اأ�صماء الإداريني:

الدريني  يحي  • الدكتور 
بار�سيد  • حممد 

جبري بن  اأحمد  • عمر 
املطريي  ذياب  • فهد 
العطر علي  • في�سل 

☐  اأوتاوا – )اآفاق(

يف  الكنديني  جماراة  وحماولة  املغامرة  ■ هواية 
اإحدى اأنواع الريا�سة ال�سهرية التي ميار�سونها 

Whitewater Rafting دفعت نحو ع�رضين 
طالبًا �سعوديًا اإىل ال�سقوط يف نهر اأوتاوا )اأحد 

اأطول االأنهار يف كندا(، عند خو�سهم جتربة 

ريا�سة التجديف للمرة االأوىل يف حياتهم بتنظيم 

من نادي الطالب ال�سعودي.

هذا وقد جنح ع�رضة طالب �سعوديني من 

اأ�سل ثالثني م�سرتكًا بينهم كنديني، يف تكملة 

الرحلة التي امتدت نحو 16 كيلومرتًا يف مياه 

النهر، متجاوزين م�سارات املياه اخلطرة من 

دون ال�سقوط يف الدوامات املخيفة عند عبورهم 

لع�رضة  م�سارات.

وقد اأعرب كبري املدربني لريا�سة التجديف 

ال�سيد جيم عن اإعجابه مبجموعة ال�سبان 

ال�سعوديني، الفتًا اإىل اأنها من اأف�سل املجموعات 

التي �ساركت معه، »جراأتهم يف امل�ساركة االأوىل 

كانت كبرية.. كما اأن روح الفكاهة والتعاون 

وتقبلهم لل�سقوط يف املاء بكل روح ريا�سية كانت 

�سائدة بينهم«.

واأو�سح اأن رجااًل ون�ساًء �سعوديني وكنديني 

�ساركوا يف ال�سباق من خالل اإثني ع�رض قاربًا 

خ�س�ض منها اأربعة لل�سبان ال�سعوديني، 

والبقية للكنديني، م�سريًا اإىل اأن كل قارب يقوده 

مدرب يف خط �سري جماعي معروف م�سبقًا. 

واأ�ساف اأن امل�سارات يف النهر ترتاوح درجتها 

من واحد اإىل خم�سة م�ستويات، الفتًا اإىل اأن 

امل�ستوى اخلام�ض يعد االأخطر بينها، »رمبا 

املرور منه يت�سبب يف اإ�سابات خطرة للريا�سي 

ت�سل اإىل درجة الوفاة«.

ويف هذا ال�سياق اأبدى مبتعث جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن ملرحلة الدكتوراه 

عمر العطا�ض، �سعادته مب�ساركة زمالئه 

وتفاعلهم مع الرحلة التي نظمها 

النادي وكان له دور بارز فيها، 

م�سريًا اإىل اأن هذه الرحالت 

تقرب بني املبتعثني وتخفف 

عنهم الغربة وتزيد 

تفاعلهم خالل درا�ستهم.

ويف نهاية الرحلة اأعلن رئي�ض النادي 

ال�سعودي يف اأوتاوا الدكتور �سليمان 

املو�سى، عن فوز كل من: عاطف العمري 

عن القارب االأول وفواز العتيبي عن 

القارب الثاين و�سليمان اأبو احل�سن عن 

القارب الثالث واإ�رضاء ريرّ�ض عن القارب 

الرابع. فيما وزعت اجلوائز على الفائزين 

يف مقر النادي خالل االجتماع االأ�سبوعي 

الأع�ساء النادي، اإذ ت�سلم كل فائز جمدافًا 

خ�سبيًا ذكرى للم�ساركة م�سجاًل عليه 

معلومات الرحلة. كما دعا جميع الطالب اإىل 

امل�ســــاركة يف اأن�سطة النادي التي �ستتواىل 

خالل فرتة ال�سيف وتتنوع ما بني االأنواع 

الريا�سية ورحالت �سواء 

للعازبني واأخرى للعائالت.

متكنوا من جماراة الكنديني يف ريا�صة »التجديف«

»املغامرة« تت�صبب يف �صقوط 20 �صعودياً يف اأطول اأنهار كندا

حممد احلارثي

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فهـكل�لهـاأ

بيبللبلب

�ف�يمي�لي

ق�تلقبلو

يهـ�تم

ن�وفنعل�

�لبديعبلق

دعمقم�رم

مون�لبر

لوهـل�وباأ
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ر خادم  ■ على يقني كامل، اأن ت�سدرّ
احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز قائمة اأقوى ال�سخ�سيات 

العربية واالإ�سالمية طبقا لت�سنيف جملة 

نيوزويك االأمريكية الأقوى الزعامات العاملية 

يف عام 2008م، ال يعني له �سيئًا مقارنة 

ب�سعيه الدائم اإىل ر�سى ربه ومن ثم ر�سى 

�سعبه.

وهذا جلي للعيان واملتابعني من حلظة 

ت�سلمه – حفظه اهلل - مقاليد احلكم يف 

بالده، فقد قال حتت قبة جمل�ض ال�سورى 

الذي ميثل ال�سعب: »ي�سهد اهلل تعاىل اإنني ما 

ترددت يومًا يف توجيه النقد ال�سادق لنف�سي 

اإىل حد الق�سوة املرهقة.. كل ذلك خ�سية من 

اأمانة اأحملها هي قدري وهي م�سوؤوليتي 

اأمام اهلل«.

قبل اأن اأبداأ بتح�سري هذا العدد من 

)اآفاق(، كان ي�سكنني هاج�ض اأن يحمل 

�سيئًا قلياًل جدًا، مقابل ما يحظى به 

التعليم العايل من رعاية واهتمام من »ملك 

االإن�سانية«، فكان يف مقدمة االأجندة جامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، لت�سليط 

ال�سوء عليها الأنها متثل موؤ�رضًا للم�ستقبل 

الذي يعد له خادم احلرمني ال�رضيفني.

طبعا اإح�سا�ض امللك عبداهلل بامل�سوؤولية 

جتاه �سعبه واأمته انعك�ض يف كلماته التي 

اأوردت )اآفاق( اقتبا�سات خمت�رضة منها، 

ورمبا ما قاله جاللته عند ا�ستالمه جائزة 

م  امللك في�سل خلدمة االإ�سالم ميثل اأعظرّ

ما يحمله جتاه دينه واأمته وطالب العلم: 

»اأ�سارحكم اأن اأول ما خطر بذهني حني 

�سمعت برت�سيحي جلائزة اأخي امللك في�سل 

يرحمه اهلل خلدمة اال�سالم اأن اأبادر اإىل 

االعتذار فهناك من امل�سلمني له من االأعمال 

والت�سحيات ما يجعله اأحق مني بهذا 

التكرمي.. ولكن ح�سن الظن باأع�ساء جلنة 

اجلائزة وثقتي اإن �ساء اهلل يف نزاهتهم 

جعلني اأتردد واأفكر وراأيت بعد ا�ستخارة 

اهلل اأن اأقبل اجلائزة ال اعرتافًا مني بف�سل 

�سخ�سي ولكن نيابة عن كل م�سلم وم�سلمة 

ممن خدموا االإ�سالم ب�سمت بعيدًا عن 

االأ�سواء ودون انتظار جزاء اأو �سكر«.

اأدرك لو �ساألنا كل مبتعث اأو طالب علم 

عن »ملك املبتعثني« ل�سمعنا �سعرًا ممن 

ال يجيد ال�سعر، ومل�سنا والًء من ال�سغري 

قبل الكبري، ومل�سنا حبًا قد يفوق و�سف 

الوا�سفني، وهذا ما مل�سته �سخ�سيا عند 

العمل على كل ق�سة �سحافية عن اأحد 

املبتعثني املتفوقني، ولو قراأمت ما بني 

�سطور هذا العدد لت�سفحتم ذلك يف كل باب 

من اأبواب )اآفاق(.

ل وامل�ستقبل خري  نعم التاريخ ي�سجرّ

�ساهد على ما يدونه املن�سفون، و�سياأتي 

اليوم الذي يو�سع »ملك القلوب« يف قلب 

التاريخ احلديث لل�سعب ال�سعودي واالأمتني 

العربية واالإ�سالمية، واأنه »هبة من اهلل« 

الأمتة حتاول جاهدة اإيقاف قطار احل�سارة 

وال�سعود اإليه، وا�ستعادة جمًد نحت 

من ذهب لقيادة الب�رضية اإىل خري الدنيا 

واالخرة.

االأعداد املقبلة لـ )اآفاق( �ستكون حافلة 

بالكثري عن االبتعاث و«ملك املبتعثني«، 

وهذا وعد ودين يف عنقي ما بقيت حمررًا 

لهذه املجلة املتجددة بتجدد ون�ساط وزارة 

التعليم العايل والقائمني عليها.

�صعود الغربي

salgarbi@gmail.com
salgharbi@saudibureau.org

كل مبتعث »عبداهلل«؟

بقلم رئي�س التحرير
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