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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

■ احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم 
االأمتان االأكمالن على خامت املر�سلني �سيدنا حممد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

تعجز الكلمات اأن توجز نقاًل وت�سويرًا عما 

بالنف�س من امتنان و�سكر لكم يا خادم احلرمني 

ال�رضيفني، اأقولها اأ�سالة عن النف�س ونيابة عن من 

�رضفت وافتخرت دومًا باأخوتهم من طلبة مبتعثني 

اإىل كندا ومن زمالء اأفا�سل بذلوا من اجلهد 

والوقت جله خدمة للوطن واأبنائه، اأقولها وها هم 

�سدوا الرحال اإىل اأر�س بعيدة �سوقًا وطمعًا يف نهل 

العلم واملعرفة، وع�سمًا ورجاء بالعودة اإىل اأر�س 

الوطن الغايل حاملني لواء التميز وال�سمو، وهم 

يف ذلك من قبل ومن بعد جمددون العهد بالوفاء 

ومبتهلون اإىل اخلالق جل يف عاله اأن يدمي على اأر�س 

احلرمني ال�رضيفني نعماءه وف�سله واأن مين على 

اأمتنا بالعزة وال�سوؤدد واأن ياأزر مليكنا وقائدنا، 

رائد النه�سة وحامل لواء البناء والتطوير.

ر�سالة �سكر يا خادم احلرمني ال�رضيفني من 

اأبنائك االأوفياء ممن ن�ساأوا يف طاعة اهلل �سبحانه 

وتعاىل، وممن �رضبوا من نبع �ساف وت�سبعوا 

باأ�س�س ومبادئ ثقافية �سامية نهلوها من تلك 

االأر�س التي ما فتئوا يفتخرون بانتمائهم لها، 

ر�سالة �سكر يا خادم احلرمني ال�رضيفني من اأبناء 

جيل تربى على حب عبداهلل، لي�س ل�سيء اإال ملا 

مل�سوه يقينًا من حر�س على م�سلحتهم وما �سهدوه 

عيانًا من اأمنوذج فريد يف التفاين والبذل خدمة 

للوطن واملواطن، ر�سالة �سكر وامتنان يا خادم 

احلرمني ال�رضيفني اأقولها نيابة عن املبتعثني يف 

كندا وهم ير�سمون م�سهدًا رائعًا زاهي احللة يفوح 

ب�سذا التميز والعلو، ويوؤ�سل جلادة وا�سحة 

ولقاعدة �سلدة وملتكئ متني تعول عليه اأجيال 

قادمة اإن �ساء اهلل. فها هم اأطباوؤنا املبتعثون يف 

كندا يت�سابقون نحو ال�سدارة ويقدمون املثل 

يف التميز، معرفة واأداء، لي�س لزمالئهم من 

الكنديني اأو �سواهم فح�سب بل وللقائمني على 

برامج التدريب يف اجلامعات وامل�ست�سفيات، حق 

جلي يردده كل ل�سان من�سف. وها هم طالبنا 

من مبتعثني ومبتعثات يف حقول علمية اأخرى 

يقدمون املثل االأ�سمى لالإن�سان ال�سعودي القادر 

على التفاعل االإيجابي مع متطلبات منهاج العلم 

والدرا�سة والبحث واملتطلع الكت�ساب العلم 

واملعرفة، ال بل وامل�ساهم يف التطوير والتح�سني 

حر�سًا على ترك الب�سمة وطموحًا يف اأن يكون 

خري �سفري خلري وطن.

اإن ما بذل يف برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي، وبتوجيهات مبا�رضة منه 

حفظه اهلل ومتابعة لكافة التفا�سيل، لهو اأمنوذج 

فريد يف احلراك والبناء والتنفيذ. فها نحن يف كندا 

على �سبيل املثال ال احل�رض نتجاوز ويف اأقل من 

عامني كل التوقعات الكمية والنوعية، فقد �سهدت 

اأعداد املبتعثني اإىل كندا زيادات الفتة ويف هذه املدة 

الق�سرية ن�سبيًا، قافزين مما يقل عن االألفني اإىل 

ما يتجاوز الع�رضة اآالف مبتعث ومبتعثة ينهلون 

العلم واملعرفة يف مئات اجلامعات والكليات 

واملعاهد واملراكز التدريبية املنت�رضة يف كافة 

املقاطعات الكندية، م�ستفيدين من طيف وا�سع من 

التخ�س�سات العلمية الدقيقة، وها هي ع�رضات 

جهات االبتعاث يف مملكتنا احلبيبة ت�سارك يف هذا 

احلراك �سريًا مع الركب وطمعًا يف بناء قاعدة 

علمية ي�ساد عليها ال�رضح ال�سامخ والذي �سي�سل 

بوطننا اإن �ساء العلي القدير اإىل القمم العليا التي 

هو بها اأحرى. اإن الف�سل يف ذلك كله هلل �سبحانه 

وتعاىل ثم لكم يا خادم احلرمني ال�رضيفني.

اأرفع اإىل مقامكم يا خادم احلرمني ال�رضيفني، 

وبا�سم كل من يفتخر مبواطنته، اأ�سمى اآيات 

ال�سكر والعرفان لقاء ما تبذلون يف خدمة الوطن 

واملواطن، واأ�ساأل اهلل جل يف عاله اأن يكتب لكم 

االأجر واأن يوفقكم وي�سدد على طريق اخلري 

خطاكم، اإنه على ذلك قدير

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأخوكم, في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل

امللحق الثقايف ال�صعودي بكندا - اأوتاوا

امل�صرف العام على جملة اآفاق

�صكر وامتنان ملقام �صيدي خادم احلرمني ال�صريفني

كلمة امللحق الثقايف
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اإفتتاحية العدد
■ لعله ال يخفى اأن عزم وزارة التعليم العايل ممثلة 
مبعايل وزيرها الدكتور خالد بن حممد العنقري على 

اإن�ساء جمالت ثقافية دورية ت�سدر عن امللحقيات 

الثقافية ال�سعودية حول العامل، ور�سد ع�رضات 

االآالف من الدوالرات كميزانية لكل جملة منها كان 

من اأجل خدمة اأهداف �سامية اأهمها اأن ت�سطلع هذه 

املجالت الثقافية بالدوراالإعالمي الكبري الذي اأنيط 

بها كهمزة و�سل بني خم�سة اأقطاب رئي�سية: بني 

الطالب املبتعثني، وامللحقيات الثقافية يف البلد امل�سيف، 

وجهات االبتعاث يف الوطن االأم، ووزارة التعليم العايل، 

واجلامعات يف املجتمع امل�سيف. واإنه من بني االأهداف 

املنظورة واملنتظرة من هذه املجالت هو اأن ت�سطلع 

بالتعريف االإعالمي والتغطية ال�ساملة جلميع الفعاليات 

والن�ساطات التي يقوم بها الطالب املبتعثون يف بلدان 

االبتعاث. ومن هنا تكون هذه املجالت منارًة ت�سلط 

ال�سوء على كثري من االأن�سطة والفعاليات واالأخبارالتي 

تقوم بها امللحقيات الثقافية من اأجل خدمة الطالب، كما 

ت�سلط ال�سوء على اأن�سطة هوؤالء الطالب يف املجاالت 

الريا�سية والثقافية واالجتماعية، وعلى  فعالياتهم 

واإ�سهاماتهم املتنوعة يف خمتلف املجاالت االأكادميية 

وغري االأكادميية، كما تن�رض هذه املجالت اأي�سًا اإجنازات 

هوؤالء الطالب التي حققوها يف خمتلف املجاالت 

االأكادميية وغري االأكادميية. كما تتناول الكثري من اأوجه 

التعاون بني امللحقيات الثقافية واجلامعات يف البلد 

امل�سيف، وكذلك اجلهود التي تبذلها وزارة التعليم 

العايل من اأجل خدمة الطالب املبتعثني وت�سهيل حياتهم 

يف املجتمع اجلديد، كما حتاول هذه املجالت اأن تكون 

همزة و�سل بني اململكة واملجتمع امل�سيف، فتعطي 

تعريفًا بح�سارة اململكة، وباالإجنازات التنموية العظيمة 

التي تتم يف كل يوم يف هذا البلد الكرمي. 

وجملة اآفاق هي واحدة من هذه املجالت التي اأنيط 

بها هذا الدور االإعالمي الكبري. حيث ت�سدر جملة 

اآفاق ب�سكل دوري كل ثالثة اأ�سهر، ياأتي كل عدد منها 

زاخرًا باالأخبار املنوعة، وحمماًل ب�سور وتقارير عن 

االأن�سطة والفعاليات التي قام بها طالبنا يف اأنحاء كندا. 

اأما هذا العدد من جملة اآفاق فهو ياأتي مبيزة نادرة 

لي�س فقط بني اأعداد جملة اآفاق ال�سابقة، واإمنا اأي�سًا 

بني كثري من املجالت الثقافية التي ت�سدرمن ملحقيات 

اأخرى، وهذه امليزة تتمثل يف اأن جميع حمتويات املجلة 

والتقارير  املقاالت  من  منها-  الي�سري  النذر  – ماعدا 
الريا�سية واالجتماعية والثقافية، واملقابالت، وجميع 

ال�سور، وجميع حمتويات اأبواب املجلة املختلفة كانت 

يف معظمها من حتريرالطالب والطالبات املبتعثني 

للدرا�سة والتدريب يف كندا. واإن كان هذا االإجناز الذي 

قدمه طالبنا يف حترير هذا العدد لي�سعرنا- نحن هيئة 

التحرير يف املجلة- بالكثري من الفخر واالعتزاز، فهو يف 

جانب اآخر يدل - دون اأدنى �سك - على جناح امللحقية 

الثقافية يف كندا ممثلة ب�سعادة امللحق الثقايف الدكتور/ 

في�سل بن حممد املهنا اأباخليل يف حتقيق هدف عظيم من 

االأهداف التي قامت عليها ومن اأجلها جملة اآفاق، وهي 

اأن تكون جملة ي�سارك فيها الطالب بالق�سم االأكرب من 

التحرير، حيث اأنها منهم واإليهم، وهي حتمل اأفكارهم 

واإنتاجهم الثقايف والعلمي والفكري والريا�سي، كما 

حتمل ب�سمات اإبداعهم يف خمتلف املجاالت.

 ي�سم هذا العدد بني دفتيه جوانب م�سيئة عن 

اإجنازات وزارة التعليم العايل يف اململكة، وعن اأخبار 

التعليم يف اأر�س الوطن، كما يحمل تقاريرًا عن اأن�سطة 

امللحقية ممثلة بالزيارات التي قام بها �سعادة امللحق 

وعدد من مرافقيه اإىل عدد من اجلامعات يف كندا. ويحمل 

هذا العدد اأي�سًا مقابلة مع طبيب �سعودي متميز يف باب 

» حوار املجال�س«، كما ي�سم مقاالت علمية متميزة يف 

باب »ثقافة وعلوم«، وي�سمل الق�سم االأدبي يف باب » 

فل�سفة واأدب« عددًا من االإ�سهامات القيمة التي قدمها 

طالبنا يف خمتلف جماالت ال�سعر والق�سة والنقد 

واالأدب. كما ت�سم املجلة تقاريرًا عن اأن�سطة الطالب يف 

خمتلف املجاالت، يف املحا�رضات العامة، ويف االأن�سطة 

والفعاليات الثقافية، ويف املجاالت الريا�سية، وجوانب 

اأخرى كثرية. ويت�سمن العدد اإ�ساءات على عدد وافر 

من طالبنا وطالباتنا املتفوقني يف درا�ستهم االأكادميية، 

وكذلك اخلريجني واخلريجات الذين اأنهوا درا�ستهم 

االأكادميية فى كندا وعادوا اإىل اأر�س الوطن. وباالإ�سافة 

اإىل جميع هذه االإ�سهامات، فقد كتب الطالب عددًا من 

املقاالت واملو�سوعات املفيدة وهي اإما جمموعة يف باب 

»واحة املبتعثني« اأو مبثوثة يف ثنايا املجلة حيثما كان 

املكان مالئمًا لها. 

واأ�رضة املجلة اإذ تفتخر بهذا العدد الذي اأجنزه 

الطالب لتتقدم با�سم رئي�سة وهيئة حتريرها، وكذلك 

نيابة عن جميع الطالب الذين �ساركوا يف حترير هذا 

العدد باأعمق م�ساعر ال�سكر واالمتنان اإىل معايل وزير 

التعليم العايل ونائبه الكرمي، وكذلك اإىل �سعادة امللحق 

الثقايف يف كندا على تي�سري هذه الفر�سة الرائعة من 

متكني الطالب من اال�سهام الفعال يف هذه املجلة مما 

ي�ساعد دون اأدنى �سك يف حتقيق تلك املرامي البعيدة يف 

نظر القائمني على �سوؤون التعليم يف بالدنا، والتي من 

اأجل هذه املرامي واالأهداف قامت هذه املجلة. 

واهلل ويل التوفيق

بقلم رئي�صة التحرير
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☐ الريا�س - وا�س 

العربية  اململكة  ■ اأعلنت 
ال�سعودية عن خطط لبناء 

جمّمع جديد للبحث يتيح تطوير 

تكنولوجيا الطاقة النووية 

والطاقات البديلة يف اململكة.

ونقلت وكالة االنباء ال�سعودية 

»وا�س« عن بيان ر�سمي قوله: »اإن 

اململكة �ستقيم مدينة امللك عبداهلل 

للطاقة النووية والطاقات املتجددة 

يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س«.

واأ�ساف البيان اأن املجمع 

اجلديد �سيكون م�سوؤواًل عن 

اإعداد ال�سيا�سة النووية للمملكة 

العربية ال�سعودية كما �سي�رضف 

على اال�ستخدام التجاري للطاقة 

النووية ومعاجلة النفايات امل�سعة. 

و�سرياأ�س املجمع وزير التجارة 

ال�سابق د. ها�سم بن عبد اهلل مياين.

و�سيكون من مهام املجمع 

اجلديد ر�سم �سيا�سة قومية لتطوير 

�سوؤون الطاقة النووية، واال�رضاف 

على كل اال�ستخدامات التجارية 

للطاقة النووية والتعامل مع 

النفايات امل�سعة.

واأ�سار البيان 

اإىل ازدياد الطلب 

على الطاقة 

الكهربائية 

يف حمطات 

توليد الطاقة 

التي تعمل 

بالغاز فقط، 

خا�سة بالن�سبة 

للم�رضوعات 

ذات اال�ستخدام 

الكثيف للطاقة 

لتحلية مياه البحر.

واأو�سح البيان اأن اللجوء اإىل 

م�سادر بديلة للطاقة يقلل من 

االعتماد على املوارد الهيدرو 

-  كربونية، ويوفر بالتايل �سمانة 

اإ�سافية  الإنتاج املياه والكهرباء يف 

امل�ستقبل.

ومتتلك اململكة العربية ال�سعودية 

اأكرباحتياطي للبرتول يف العامل، 

لكنها تبحث عن بدائل لتنويع 

م�سادر الطاقة.

وقد �سدر اأمر ملكي باإن�ساء 

مدينة علمية ت�سمى »مدينة امللك 

عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة«، 

وفيما يلي ن�سه: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

الرقم اأ/35 التاريخ 

1431/5/3هـ بعون اهلل تعاىل 

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �سعود ملك اململكة العربية 

ال�سعودية بعد االطالع على النظام 

االأ�سا�سي للحكم ال�سادر باالأمر 

امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 

1412/8/27هـ. وبعد 

االطالع على نظام 

جمل�س الوزراء 

ال�سادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

وتاريخ 1414/3/3هـ. وبعد 

االطالع على نظام جمل�س ال�سورى 

ال�سادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( 

وتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد 

االطالع على املر�سوم امللكي رقم 

)م/8( وتاريخ 1406/4/19هـ. 

وبعد االطالع على قرار جمل�س 

ال�سورى رقم )40/63( وتاريخ 

1430/7/20هـ املت�سمن اقرتاح 

اإن�ساء هيئة �سعودية للطاقة الذرية. 

وبعد االطالع على ما مت بحثه يف 

جل�سة جمل�س الوزراء املنعقدة 

بتاريخ 1430/11/14هـ ب�ساأن 

تو�سيات اللجنة الوزارية امل�سكلة 

باالأمر رقم )8894/م ب( وتاريخ 

1430/11/1هـ برئا�سة �سمو 

وزير اخلارجية وع�سوية معايل 

وزير املياه والكهرباء ومعايل 

وزير ال�سحة ومن اجلهات املعنية 

لدرا�سة مو�سوع االحتياجات 

الوطنية احلالية وامل�ستقبلية من 

الكهرباء واملياه ومدى م�ساهمة 

الطاقة الذرية يف ذلك واملت�سمنة ما 

اأبداه معايل وزير البرتول والرثوة 

املعدنية من )اأن اململكة ت�سهد منوًا 

م�سطردًا ومبعدالت عالية للطلب 

على الكهرباء واملياه املحالة وذلك 

نتيجة للنمو ال�سكاين واالأ�سعار 

املدعومة للمياه والكهرباء 

ويقابل هذا الطلب املتنامي على 

الكهرباء واملاء طلبًا متزايدًا على 

املوارد الهيدروكربونية النا�سبة 

ال�ستخدامها يف توليد الكهرباء 

وحتلية املياه التي �ست�ستمر احلاجة 

لتوفريها ب�سكل متزايد ولذلك فاإن 

ا�ستخدام م�سادر بديلة م�ستدامة 

وموثوقة لتوليد الكهرباء واإنتاج 

املياه املحالة يقلل من االعتماد 

على املوارد الهيدروكربونية 

وبالتايل يوفر �سمانًا اإ�سافيًا 

الإنتاج املاء والكهرباء يف امل�ستقبل 

ويوفر يف الوقت ذاته املوارد 

الهيدروكربونية االأمر الذي 

�سيوؤدي اإىل اإطالة عمرها وبالتايل 

اإبقائها م�سدرًا للدخل لفرتة 

اأطول(. 

ويف �سوء ما ورد يف حم�رض 

اللجنة امل�سار اإليها من اأن 

اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة الذرية 

�سيمكن الدولة من ا�ست�رضاف 

حاجة املجتمع والتخطيط لتلبيتها 

ب�سكل دقيق ومدرو�س يزيد من 

معدل التنمية ويعطي اململكة 

القدرة املعرفية ح�سب االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية التي تنظم 

اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة ويوفر 

املواد ال�رضورية لال�ستخدامات 

الطبية يف املجال الزراعي وال�سحي 

واالحتياجات الوطنية. ورغبة يف 

اإيجاد هيئة علمية متخ�س�سة تعنى 

بو�سع وتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية 

للطاقة الذرية واملتجددة.. اأمرنا 

مبا هو اآت: 

اأواًل: تن�ساأ مدينة علمية ت�سمى 

)مدينة امللك عبداهلل للطاقة 

الذرية واملتجددة( وفقًا لنظامها       

املرفق. 

ثانيًا: تتخذ االإجراءات النظامية 

ملراجعة االأنظمة ذات ال�سلة 

التي تاأثرت باأحكام هذا النظام 

وي�ستكمل ما يلزم ب�ساأنها. 

ثالثًا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات 

املخت�سة العتماده وتنفيذه. 

عبداهلل بن عبدالعزيز

اململكة تدخل ع�صر الطاقة النووية ال�صلمية



�آفاق   1011   �آفاق

■ �سدر اأمر ملكي كرمي فيما يلي ن�سه:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم: اأ/194

التاريخ:1430/12/30هـ بعون اهلل 

تعاىل نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ملك اململكة العربية ال�سعودية بعد االإطالع 

على املادة الثامنة واخلم�سني من النظام 

االأ�سا�سي للحكم ال�سادر باالأمر امللكي رقم 

اأ/90 بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد 

االإطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء 

وموظفي املرتبة املمتازة، ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم م/10 بتاريخ 1391/3/18هـ. 

وبعد االإطالع على نظام جمل�س التعليم العايل 

واجلامعات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

م/8 بتاريخ 1414/6/4هـ. وبعد االإطالع 

على االأمر ال�سامي رقم 7305/م ب بتاريخ 

1430/9/3هـ. وبعد االإطالع على االأمر امللكي 

رقم اأ/14 بتاريخ 1414/3/3هـ اأمرنا مبا هو 

اآٍت:

 اأواًل: يعني الدكتور عبداهلل بن حممد بن االإبراهيم 

الربي�س مديرًا جلامعة الدمام باملرتبة املمتازة. 

ثانيًا: يعني الدكتور عبدالرحمن بن حممد بن 

م�سدي العا�سمي مديرًا جلامعة اخلرج باملرتبة 

املمتازة.

 ثالثًا: يعني الدكتور �سعيد بن تركي بن 

اإ�سماعيل املله مديرًا جلامعة �سقراء باملرتبة 

املمتازة.

رابعًا: يعني الدكتور خالد بن �سعد بن حممد 

املقرن مديرًا جلامعة املجمعة باملرتبة املمتازة. 

خام�سًا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة 

العتماده وتنفيذه. 

عبداهلل بن عبدالعزيز

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  موافقة  ■ �سدرت 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على متديد فرتة 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي ملدة )خم�س �سنوات( قادمة اعتبارًا من 

العام املايل 1431 / 1432هـ. 

�رضح بذلك لوكالة االأنباء ال�سعودية وزير التعليم 

العايل الدكتور/ خالد بن حممد العنقري واأو�سح 

اأن برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي يهدف اإىل رفع كفاءة اأبناء الوطن وبناته 

وتزويدهم ب�ستى اأنواع املعارف والعلوم يف خمتلف 

التخ�س�سات والتطبيقات العلمية والنظرية من 

خمتلف جامعات الدول املتقدمة. 

واأكد اأن خمرجات برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي تعنى مبتطلبات خطط 

التنمية.. كما اأن وزارة التعليم العايل ويف �سوء 

التوجيهات ال�سامية الكرمية باإطالق ورعاية هذا 

الربنامج الرائد ت�سعى اإىل اأن تكون معطياته وعائده 

املاأمول - باإذن اهلل - على الوطن باأعلى درجات 

التميز وحتقيق االأهداف املرجوة منه باإذن اهلل تعاىل 

مبا ي�سهم يف تعزيز واإعداد الكفاءات وتفعيل وتنمية 

املوارد الب�رضية وتاأهيلها ب�سكل فاعل لكي ت�سبح 

مناف�سًا عامليًا يف �سوق العمل وجماالت البحث 

العلمي ورافدًا مهمًا يف دعم اجلامعات ال�سعودية 

والقطاعني احلكومي واالأهلي بالكفاءات املتميزة 

من اأبناء الوطن وتفعيل دورها احل�ساري يف خدمة 

الوطن وبراجمها التطويرية لتخدم جماالت حيوية 

عدة مثل )الطب وطب االأ�سنان والعلوم ال�سحية 

واحلا�سب االآيل والريا�سيات والفيزياء والقانون 

واإدارة االأعمال( وغريها. 

واأو�سح اأن متديد الربنامج فر�سة حقيقية 

الأبناء الوطن للدرا�سة والتاأهيل وحتقيق النجاح 

واحل�سول على اأعلى ال�سهادات العلمية والعملية.

اأمر ملكي بتعيني مدراء اأربع جامعات 

موافقة ملكية على متديد فرتة برنامج االبتعاث اخلارجي

ملدة خم�ش �صنوات

■ اأكد وزير التعليم العايل 
الدكتور/ خالد العنقري جناح 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي معتربًا وقوع 

حادثة اأو اأكرث ال يجعلها ترتقي 

لو�سفها بالظاهرة اأو امل�سكلة 

مدلاًل بوجود اأكرث من )83( األف 

طالب وطالبة خارج اململكة. 

وقال » ي�ستطيع من اأراد 

التحقق من ذلك �سوؤال امللحقني 

الثقافيني.. حيث �سيعطون مناذج 

م�سيئة لطالبنا يف اخلارج.« جاء 

ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي 

�سبق املعر�س الدويل الذي مت 

افتتاحه برعاية كرمية من خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز والذي تنظمه وزارة 

التعليم العايل يف مركز معار�س 

الريا�س وي�سارك فيه عدد من 

موؤ�س�سات التعليم العايل العاملية 

واملنظمات الدولية ذات العالقة 

اإىل جانب م�ساركة اجلامعات 

ال�سعودية واملعاهد العليا وهيئات 

اجلودة والقيا�س والتقومي 

واالعتماد االأكادميي والتعليم 

االإلكرتوين والتعليم عن بعد 

ومراكز االأبحاث والدرا�سات. 

وردًا على �سوؤال حول ق�سايا 

املبتعثني وقرو�سهم التي 

وعد بالنظر فيها قال الدكتور 

العنقري: املقرتح كان جيدًا ومت 

العمل على درا�سته وبانتظار ما 

ت�سفر عنه تلك الدرا�سة للعمل به. 

وفيما يخ�س بناء مدن جامعية 

جديدة على غرار ما هو جار العمل 

عليه يف الليث وع�سفان وغريها 

قال: اإن الوزارة ال تاألو جهدًا يف 

خدمة اأبناء الهجر واملدن يف كافة 

املناطق ونحن نعمل على التو�سع 

وكذلك تطوير بع�س املدن وترقية 

االآخر منها �سواء الكليات املقامة 

وغريها ومبا ي�سمن تقدمي تعليم 

الئق للجميع. وحول �سمول بع�س 

الطالب بربامج االبتعاث ممن 

يدر�س يف جامعات ال تو�سي بها 

وزارة التعليم العايل قال الدكتور 

العنقري: نحن حري�سون على 

اإتاحة الفر�سة للجميع لكننا ال 

نقبل �سوى اجلامعات التي تقدم 

جودة تعليم منا�سبة وبناء على 

اإتفاقات مع الوزارة. 

وعن اإن�ساء مراكز بحثية جديدة 

تنا�سب ما و�سل اإليه التعليم يف 

بالدنا قال: مراكز البحث العلمي 

اأ�سبحت جزءًا ال يتجزاأ من 

عمل اجلامعات والوزارة ترعى 

هذا االأمر وتقوم بتمويل مراكز 

التميز �سنويًاِ  بناء على اإجراءات 

تناف�سية بني اجلامعات الختيار 

االأف�سل. 

واأو�سح وزير التعليم العايل 

خالد العنقري ان تنظيم املعر�س 

ياأتي يف اإطار حر�س الوزارة 

على االرتقاء مب�ستوى التعليم 

العايل يف اململكة كّمًا وكيفًا م�سيدًا 

بت�رضيف خادم احلرمني برعاية 

املعر�س قائاًل اإن الرعاية الكرمية 

متثل داللة مهمة على اهتمامه 

»حفظه اهلل« بتطوير التعليم العايل 

وت�سجيع املبادرات االإيجابية التي 

تبذل لتفعيل موؤ�س�ساته لت�سهم يف 

دعم خطط التنمية وتلبية حاجات 

املجتمع. 

وفيما يخ�س برامج ال�رضاكة 

مع اجلامعات االأخرى قال 

الدكتور العنقري: ال�رضاكات 

متنوعة قد تكون على هيئة قبول 

معيدين لبع�س اجلامعات اأو تبادل 

اأع�ساء هيئة التدري�س وقد تكون 

تبادل طالب للدرا�سة لفرتات 

خمتلفة يتفق عليها بني اجلامعتني 

كما اأن هناك اإمكانية تعاون بحثي 

او برامج م�سرتكة للبحث العلمي 

اأو بوا�سطة عقود خدمات اأو جلب 

علماء يحا�رضون يف مراكزنا 

البحثية. 

واأبدى العنقري �سعادته 

باالإقبال الكبري على امل�ساركة 

من قبل اجلامعات العاملية 

واملنظمات الدولية حيث ي�سارك 

يف املعر�س قرابة )300( جامعة 

من اأكرث من )32( دولة يف اأمريكا 

واأوروبا واآ�سيا واأ�سرتاليا من 

بينها جامعات عاملية مرموقة 

مثل اأك�سفورد، كامربدج، ييل، 

كورنيل، جورج وا�سنطون 

وغريها،اإ�سافة اإىل العديد من 

منظمات التعليم العايل الدولية 

وال�سفارات والقن�سليات 

وامللحقيات الثقافية االأجنبية، 

وقال العنقري اإن هذه امل�ساركة 

املكثفة من جامعات عاملية 

عريقة ومنظمات دولية معروفة 

تعك�س املكانة املتميزة للمملكة 

على ال�سعيد الدويل والتي 

جتعل اجلامعات وموؤ�س�سات 

التعليم العايل يف خمتلف دول 

العامل تت�سابق على امل�ساركة يف 

املنا�سبات العلمية التي تنظمها 

وت�سعى اإىل ا�ستقطاب الطالب 

ال�سعوديني للدرا�سة يف جامعاتها، 

كما اأ�سار العنقري اإىل الربنامج 

العلمي امل�ساحب للمعر�س والذي 

يعد مبثابة موؤمتر علمي ت�سمن 

)18( جل�سة علمية ي�سارك فيها 

)53( متحدثًا بينهم مديرو 

جامعات عاملية وروؤ�ساء منظمات 

دولية وخرباء مميزون يف التعليم 

العايل والتعليم االلكرتوين 

والتعليم عن بعد. 

وتركز حماور الربنامج على 

ق�سايا مهمة ومتنوعة مثل: العوملة 

والتعليم العايل وجودة برامج 

التعليم العايل واالعتماد االأكادميي 

والعوملة وتطوير اجلامعات 

وتنمية قدرات االأكادمييني 

وتقنيات التعليم والتحول نحو 

االقت�ساد املعريف والبحث العلمي 

وتنمية املجتمع وتكافوؤ الفر�س 

يف التعليم العايل وجهود املنظمات 

الدولية يف تطوير التعليم العايل. 

واأ�ساف الوزير العنقري اأن 

املعر�س يت�سمن فعاليات اأخرى 

من بينها لقاءات مفتوحة بني 

الطالب املبتعثني وعدد من امللحقني 

الثقافيني ال�سعوديني ونظرائهم 

يف دول االبتعاث والزيارات 

ملمثلي اجلامعات العاملية لكبار 

امل�سوؤولني واالأكادمييني اإىل عدد 

من اجلامعات ال�سعودية الإطالعهم 

على التعليم العايل يف اململكة. 

وت�سمن املعر�س كذلك عر�سًا 

الإحدى تقنيات التعليم االلكرتوين 

والتعليم عن بعد وي�سمل مراكز 

دعم التعليم االلكرتوين والتعليم 

عن بعد يف اجلامعات العاملية 

وال�سعودية و�رضكات تقنيات 

التعليم والتعلم االلكرتوين 

و�رضكات تقنيات املعلومات 

اخلا�سة بالتعليم عن بعد و�رضكات 

التدريب واملوارد الب�رضية 

اخلا�سة بالتعليم عن بعد. 

واأ�سار العنقري اإىل اأن هذا 

املعر�س ياأتي لتوحيد جهود 

موؤ�س�سات التعليم العايل ال�سعودي 

يف اال�ستفادة من التجارب الدولية 

وحتقيق التعاون امل�سرتك مع 

اجلامعات واملعاهد العاملية وقال 

العنقري »اإن املعر�س ميثل 

ا�ستجابة للرغبة امللحة يف عقد 

برامج تواأمة و�رضاكة حقيقة مع 

اجلامعات املميزة عامليًا ملوا�سلة 

تطوير التعليم العايل يف اململكة 

ونقل اخلربات والربامج املميزة 

اإليها وتفعيل برامج االبتعاث 

مبا يف ذلك متكني اأبناء اململكة 

من اختيار الوجهة ال�سحيحة 

واملنا�سبة لهم يف التعليم. 

وزير التعليم العايل: الوزارة حري�صة على االرتقاء

مب�صتوى التعليم العايل يف اململكـة كّماً وكيفـاً

الدكتور خالد العنقري

خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز



�آفاق   1213   �آفاق

يف  ال�رضيفني  احلرمني  خادم  �سفري  ■ د�سن 
كندا االأ�ستاذ/ اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي 

اأحمد خدمة اخلط املجاين لنادي الطالب 

املبتعثني يف مدينة فانكوفر، وهو خط هاتفي 

جماين له عدة تفرعات يخدم املبتعثني يف اأمور 

االإر�ساد االأكادميي وا�ست�سارات القادمني اجلدد 

والعديد من اخلدمات االأخرى، حيث يقوم على 

هذا اخلط عدد من املبتعثني كعمل تطوعي.

كما التقى الطالب يف جل�سة ودية دعاهم خاللها 

اإىل التوا�سل مع ال�سفارة واعتبارها بيتًا لهم.. 

كما قام بتكرمي العديد من املعاهد التعليمية 

املتعاونة مع الطلبة املبتعثني يف جماالت عديدة؛ 

اأهمها تخ�سي�س قاعات درا�سية للطالب الأداء 

ال�سالة اأثناء اأوقات الدرا�سة.

واختتم ال�سفري زيارته بلقاء مفتوح مع 

الطالب تطرقوا خالله اإىل العديد من النقاط التي 

تهمهم؛ مثل منع اأبنائهم من االلتحاق باملدار�س 

الكندية اإال بر�سوم درا�سية والتي ال ي�ستطيع 

املبتعث التكفل بها اإذا كان لديه العديد من 

االأبناء، وم�سكلة احل�سول على الفيزا الكندية.. 

وقد اأو�سح ال�سفري اأن ال�سفارة ت�سعى جاهدة 

مع احلكومة الكندية اإىل اإيجاد حلول لكل تلك 

املو�سوعات التي تهم الطلبة املبتعثني، و�سيكون 

نتاجها قريبًا، وقال اإن تلم�س احتياجات 

املبتعثني وحتقيقها هو من اأولويات اأعمال 

ال�سفارة.

اخلط املجاين لنادي الطلبة ال�صعوديني يف مدينة فانكوفر

ل�سوؤون  العايل  التعليم  وزارة  وكيل  ■ نوه 
البعثات الدكتور/ عبداهلل بن عبدالعزيز 

املو�سى بقرارات جمل�س الوزراء يف جل�سته 

االأخرية اخلا�سة بت�سجيع الطالب على 

االلتحاق باجلامعات والكليات االأهلية والتعليم 

املوازي يف اململكة واإعادة �سوابط االلتحاق 

بالبعثات الدرا�سية. 

وقال يف ت�رضيح لوكالة االأنباء ال�سعودية 

»يبتهج الوطن واأبناوؤة بتمديد برنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي خم�س 

�سنوات قادمة حيث كان لهذا الربنامج اأثر مل�سه 

جميع اأبناء الوطن على مدى اخلم�س �سنوات 

املا�سية«. 

واأو�سح اأن برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي �سهد تو�سعًا كميًا ونوعيًا 

يف �سوؤون االبتعاث مل ي�سهده تاريخ اململكة على 

مدى العقود املا�سية، من حيث اأعداد املبتعثني 

وتنويع دول وموؤ�س�سات التعليم املبتعث لها، 

وتنوع التخ�س�سات التي تتوافق واحتياجات 

�سوق العمل وخطط التنمية الوطنية. 

واأ�ساف »لقد �ساحب هذا التو�سع الكمي يف 

اأعداد املبتعثني واملبتعثات وتعدد التخ�س�سات 

املبتعث لها ودول االبتعاث، �ساحب ذلك تنظيم 

يف خدمة املبتعثني حيث اإن�سئت يف وزارة التعليم 

العايل وكالة تخت�س ب�سوؤون البعثات مت دعمها 

بخربات اأكادميية واإدارية عالية، كما مت زيادة 

اأعداد امللحقيات الثقافية ال�سعودية يف اخلارج 

حيث ارتفع عددها من 24 ملحقية عام 1426هـ 

اإىل 32 ملحقية حاليًا ومت دعمها بالكفاءات 

املوؤهلة لدعم وم�ساندة اأبنائنا الطالب والطالبات 

املبتعثني. 

واأ�سار اإىل اأن الربنامج اأتاح الأكرث من )70( 

األف مبتعث ومبتعثة فر�سة الدرا�سة واكت�ساب 

املعارف واملهارات وحتقيق االمتداد الثقايف بني 

اململكة العربية ال�سعودية واحل�سارات االأخرى 

من خالل اأكرث من )25( دولة يف العامل تتقدمها 

الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا واأ�سرتاليا  

وكندا، حيث اأثمر هذا الربنامج العديد من 

املميزات التي ظهر بها الطالب املبتعث ومن 

اأبرزها التحاق املبتعثني يف تخ�س�سات تتفق 

وحاجات �سوق العمل وتتواءم مع خطط التنمية. 

ونظرًا الإن�ساء املدن االقت�سادية والتو�سع يف 

االأن�سطة املالية واالقت�سادية، فقد اأدرج جمال 

االقت�ساد والعلوم االإدارية واملالية، ونظرًا اإىل 

الفجوة التي اأظهرتها اإح�سائيات وزارة العمل 

يف املهن الهند�سية والطبية واالت�سال واحلا�سب 

االآيل والتي ميار�سها غري ال�سعوديني فقد عمد 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي اإىل �سد هذه الفجوة يف الكوادر 

الوطنية، كما اأن اجلامعات وخا�سة النا�سئة 

ت�ستعد لالإفادة من خمرجات هذا الربنامج ل�سد 

حاجتها من اأع�ساء هيئة التدري�س. 

واأفاد الدكتور املو�سى اأن برنامج االبتعاث 

اخلارجي اأبرز الدور الريادي وامل�رضق للمملكة 

يف دول العامل وذلك من خالل نوادي الطالب 

ال�سعوديني يف اجلامعات العاملية وما يقوم به الطلبة 

املبتعثون واملبتعثات من جهود يف اإبراز وجه اململكة 

احل�ساري �سواء يف اليوم الوطني اأو املنا�سبات 

االأخرى كاملعار�س واملوؤمترات، ومن ذلك املوؤمترات 

الطالبية التي عقدت يف الواليات املتحدة االأمريكية 

و بريطانيا وكندا واأ�سرتاليا وغريها من دول العامل 

و�سارك فيها الطالب املبتعثون. 

ولفت النظر اإىل اأن االبتعاث اخلارجي 

اأفرز تعاونًا ملمو�سًا بني الوزارة والعديد من 

ال�سفارات االأجنبية يف اململكة، حيث عقدت العديد 

من اللقاءات مع بع�س ال�سفراء والقن�سليات 

مثل الواليات املتحدة، بريطانيا، اأ�سرتاليا، 

وكندا وغريها كان الغر�س من تلك اللقاءات 

مناق�سة اأو�ساع الطلبة املبتعثني وتوثيق 

اأوا�رض العالقات الثقافية مع خمتلف البلدان، 

كما اأتاح للطالب اكت�ساب العديد من املهارات 

وال�سمات ال�سخ�سية، مثل ا�ست�سعار امل�سوؤولية 

والثقة بالنف�س، والتفاعل مع الثقافات املختلفة 

واكت�ساب لغات متعددة وهذه ال�سمات واملهارات 

تعزز من خالل برنامج االبتعاث اخلارجي 

اإ�سافة اإىل اإبراز جدية ون�ساط الطالب ال�سعودي 

حيث بينت نتائج االإخفاق الطالبي ن�سبًا متدنية 

مل تتعد 3% من جمموع الطالب املبتعثني. 

وبني وكيل وزارة التعليم العايل ل�سوؤون 

البعثات اأن الربنامج اأتاح الفر�سة للمراأة 

ال�سعودية لتتعلم لكي ترقى مبجتمعها واأ�رضتها 

وتكون عن�رضًا فاعاًل يف بناء املجتمع. 

واختتم ت�رضيحه بقوله »لقد حققت اململكة 

من خالل برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي مركزًا متقدمًا بني دول 

العامل يف احلراك الطالبي العاملي اإذ اأظهر تقرير 

اليون�سكو عن احلراك الطالبي واملن�سور يف العام 

2009 عدد الطالب املبتعثني حول العامل، حيث 

تقدمت الدول ال�سني بـ )421000( يليها الهند بـ 

)153300( ثم كوريا اجلنوبية بـ )105300( ثم 

اململكة العربية ال�سعودية حيث بلغ عدد الطالب 

املبتعثني لهذا العام اأكرث من )70( األف متقدمة 

بذلك على اليابان والواليات املتحدة االأمريكية، 

كما اأنها حتتل االأوىل بني دول العامل بالن�سبة 

مقارنة بعدد ال�سكان اإذ تبلغ ن�سبة املبتعثني اإىل 

عدد ال�سكان يف اململكة )0،03%( باالإ�سافة اإىل 

ح�سول جمموعة من الطالب والطالبات املبتعثني 

واملبتعثات على عدد من اجلوائز العلمية وبراءات 

االخرتاع و�سهادات التفوق العلمي ومتثل 

البع�س منهم يف املجال�س الطالبية باجلامعات 

باالإ�سافة اإىل امل�ساركات يف االأن�سطة املحلية«.

وكيل وزارة التعليم العايل: اململكة الثالثة عاملياً ن�صبة لعدد طالبها املبتعثني 

الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز املو�صى

االأ�صتاذ/ اأ�صامة بن اأحمد ال�صنو�صي اأحمد
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■ بدعوة كرمية تف�ّسل معايل 
الدكتور/ خالد بن حممد العنقري 

وزير التعليم العايل بتوجيهها اإىل 

مدراء بع�س اجلامعات الكندية 

لزيارة اململكة العربية ال�سعودية. 

وقامت امللحقية الثقافية لدى كندا 

بتن�سيق وتنظيم الزيارة بحيث 

ا�ست�سافت وزارة التعليم العايل 

وفدًا موؤلفًا من �ستة مدراء جامعات 

كندية مع زوجاتهم ملدة اأ�سبوع، 

وذلك بني الفرتة من 26 يناير 

وحتى 4 فرباير 2010م وقد رافق 

الوفد يف هذه الزيارة امللحق الثقايف 

الدكتور/ في�سل بن حممد املهنا 

اأبا اخليل ومدير ال�سوؤون التعليمية 

والتدريبية الدكتور/ يحي تركي 

اخلزرج. اأما الوفد الكندي فكان 

اأع�ساوؤه كاّل من:  

 Tom Traves تريفز  توم  • د. 
مدير جامعة دلهاو�سي 

 Michel بيللي  مايكل  • د. 
Belly مدير جامعة ت�سيكومتي

 Harold كامبل  هارولد  • د. 
E. Campbell مدير جامعة نيو 

برانزويك

 J. Colin دودز  ج.  • د. 
Dodds. مدير جامعة �سانت ماري

 Duncan واط  دونكان  • د 
Watt نائب مدير جامعة كارلتون
  Neil Gold جولد  نيل  • د. 

نائب مدير جامعة وند�سور

فمن خالل �سعي امللحقية 

الثقافية الدوؤوب وجهودها لتاأ�سيل 

اأوا�رض التعاون والتبادل العلمي 

والبحثي وال�سداقة الوطيدة ومد 

اجل�سوربينها وبني اجلامعات 

الكندية ومثيالتها يف اململكة العربية 

ال�سعودية فاإن امللحقية تقّدر وتثمن 

ملعايل وزير التعليم العايل ا�ستجابته 

يف ت�سهيل مهمتها هذه وتوجيهاته 

احلكيمة وجهده املتوا�سل خلدمة 

املبتعثني واالرتقاء بالتعليم العايل 

بفتح اآفاق جديدة للطلبة ال�سعوديني 

لنهل العلم واملعرفة والتزود بالتقنية 

املتطورة خلدمة الوطن وطلبة العلم.

لقد تزامنت زيارة وفد مدراء 

اجلامعات الكندية مع تاريخ اإقامة 

املعر�س الدويل للتعليم العايل 

يف مدينة الريا�س وكان من اأهم 

اأهدافها اإطالع اأع�ساء الوفد 

على النه�سة التعليمية والتنموية 

التي ت�سهدها اململكة وبخا�سة 

يف جمال التعليم العايل والبحوث 

العلمية والطبية والتقنية وكذلك 

اإطالعهم على جوانب من تاريخ 

اململكة وح�سارتها وتراثها الثقايف 

وال�سعبي وقد اأتاح لهم املعر�س 

الدويل للتعليم العايل فر�سة ثمينة 

بهذا ال�ساأن.

ومما ال�سك فيه اأن الزيارة  

�سمحت ملدراء اجلامعات الكندية 

الزائرين بااللتقاء مع كبار 

امل�سوؤولني ال�سعوديني يف املوؤ�س�سات 

التعليمية والتعرف على اجلامعات 

ال�سعودية واملراكز البحثية 

واالمكانيات املتاحة يف جامعات 

الطرفني للتعاون بينها وتبادل 

اخلربات واالأبحاث ومتتني اأوا�رض 

العالقات وال�سداقة بني املوؤ�س�سات 

التعليمية والثقافية يف البلدين.

لقد اأعدت وزارة التعليم العايل 

برنامج زيارة  وفد مدراء اجلامعات 

الكندية بحيث ا�ستمل على ما يلي: 

الدويل  املعر�س  بزيارة  الوفد  ■ قام 
للتعليم العايل مبدينة الريا�س واطلعوا 

على اأجنحة الدول امل�ساركة يف املعر�س 

وكان جل تركيزهم على اجلناح الكندي 

وتواجدهم فيه الأن اجلامعات الكندية 

ممثلة يف املعر�س �سمن اجلناح الكندي، 

كما اإطلعوا على جناح اجلامعات ال�سعودية 

وتعرفوا من خالله على الربامج االأكادميية 

والبحثية يف تلك اجلامعات.

ويف مكتب معايل وزير التعليم العايل يف 

املعر�س حظي الوفد مبقابلة معاليه حيث 

تناول النقا�س والبحث بني اجلانبني رغبة 

وزارة التعليم العايل يف ت�سجيع �رضاكات 

علمية وبحثية بينهما وخ�سو�سًا يف تبادل 

املعارف واخلربات والبحوث امل�سرتكة 

اإ�سافة اإىل اإيجاد قنوات وجماالت تتيح 

ا�ستيعاب عدد كبري من املبتعثني املر�سحني 

لالبتعاث على برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني يف اجلامعات والكليات الكندية. 

كما تناول اللقاء تطلعات وزارة التعليم 

العايل اإىل ا�ستفادة الطلبة ال�سعوديني 

بتوجيههم اإىل اجلامعات الكندية التي تعطي 

براجمها باللغة الفرن�سية.

عند انتهاء اللقاء قّدم اأع�ساء الوفد 

�سكرهم وتقديرهم ملعايل الوزير واعدين 

معاليه على بذل جهودهم للعمل على تلبية 

طلباته والتن�سيق مع الوزارة وامللحقية 

الثقافية لتطوير ومتتني التعاون بينهم يف 

املجاالت العلمية والبحثية.

ثم التقى اأع�ساء الوفد بالدكتور/عبداهلل 

بن عبدالعزيزاملو�سى وكيل وزارة التعليم 

العايل ل�سوؤون البعثات الذي اأّكد لهم اأن 

الوزارة �سوف ت�ستمر يف تخ�سي�س ن�سبة 

من املبتعثني على برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني للدرا�سة يف كندا. وطلب من الوفد 

زيادة عدد املقبولني من الطلبة ال�سعوديني 

يف برامج جامعاتهم وقد عربوا عن �سعادتهم 

بلقائه وبالنظر يف حتقيق رغبته.

ال�صعي متوا�صل لتاأ�صيل اأوا�صر التعاون ومد اجل�صور بني اجلامعات الكندية ومثيالتها يف اململكة

وفد رفيع امل�صتوى من �صت جامعات كندية

يف �صيافة وزارة التعليم العايل 

زيارة املعر�ش الدويل للتعليم العايل
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د. يحي بن تركي اخلزرج

لقطة تذكارية للوفد الكندي اأمام مبنى جمل�ش ال�صورى

يف زيارة املعر�ش الدويل للتعليم العايل لقاء الوفد مع معايل وزير التعليم العايل
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■ ا�ست�سافت اللجنة التعليمية واالجتماعية 
مبجل�س ال�سورى الوفد الكندي ودار النقا�س 

فيما بينهم حول تطّلع اجلانبني اإىل زيادة 

التعاون يف املجاالت العلمية والبحثية وتبادل 

اخلربات واإتاحة الفر�سة للطلبة واالأ�ساتذة 

لتبادل الزيارات العلمية. واأبدى اأع�ساء 

جمل�س ال�سورى للوفد رغبته يف اإيجاد 

ال�سبل لزيادة القدرة اال�ستيعابية للقبول يف 

اجلامعات الكندية وخا�سة يف جمال الطب 

والتخ�س�سات الطبية.

وقد تزامن انعقاد جمل�س ال�سورى يف 

اإحدى جل�ساته اأثناء الزيارة فاأتيح للوفد 

الكندي ح�سور جانب من اجلل�سة حيث 

اطلعوا على بع�س املناق�سات واملداوالت 

التي دارت بني االأع�ساء يف اجلل�سة والتي 

تعّر�س لها املجتمعون بالبحث والدرا�سة 

والتو�سيات.

يوم  اآخر  يف  الزائر  الوفد  ■ قام 
من اأيام زيارته اإىل مدينة الريا�س 

بزيارة اإىل املنطقة التاريخية لو�سط 

املدينة حيث جتولوا يف املنطقة 

واطلعوا على ق�رض امل�سمك الذي 

ميثل اأهم املعامل البارزة يف تاريخ 

اململكة احلديث ويخّلد للرتاث 

بعراقته ولثقافة اململكة وح�سارتها.

الكندي  الوفد  اأع�ساء  ■ اإلتقى 
مع معايل حمافظ مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعدد 

من امل�سوؤولني فيها ومت خالل 

اللقاء م�ساهدة ال�سيوف لعر�س 

مرئي ا�ستمل على اأهم االجنازات 

واالأن�سطة البحثية التي ت�سطلع 

بها املدينة. وخالل االجتماع 

اطلع املجتمعون على االأبحاث 

اال�سرتاتيجية للمملكة للع�رضين �سنة 

القادمة ورغبة املدينة بالتوا�سل مع 

اجلامعات الكندية الزائرة وغريها 

للم�ساركة وامل�ساهمة يف برامج املدينة 

واأن�سطتها البحثية. ثم �سنحت 

الفر�سة للوفد الزائر بجولة ميدانية 

على اأهم االأق�سام يف املدينة واأهم 

املعامل ذات االأن�سطة البحثية التي 

جتريها املدينة.

الكندي  الوفد  الأع�ساء  ■ ت�سنى 
زيارة جامعة امللك �سعود وقد 

اّطلعوا على االأن�سطة العلمية 

والبحثية يف اجلامعة ثم زاروا 

معهد امللك عبداهلل للبحوث 

و�ساهدوا فيه اأهم اأن�سطة املعهد 

العلمية والبحثية وناق�سوا �سبل 

التعاون بني العهد وجامعاتهم 

وال�سبل االآيلة اإىل متتني اأوا�رض 

ال�سداقة والتبادل العلمي والبحثي 

بني جامعاتهم وجامعة امللك �سعود 

ومعهد امللك عبداهلل للبحوث.

الريا�س  الوفد  اأع�ساء  ■ غادر 
متوجهني اإىل مدينة جدة وهناك 

التقوا مب�سوؤويل جامعة امللك 

عبدالعزيز وحتدثوا مع وكالء 

اجلامعة وتباحثوا يف �سبل زيادة 

التعاون وتقوية الروابط العلمية 

والبحثية بني جامعاتهم وجامعة 

امللك عبدالعزيز.

يف زيارة ملجل�ش ال�صورى

واأخريًا يف مدينة الريا�ش زيارة الوفد 

لق�صر امل�صمك واملنطقة التاريخية

وملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كانت ح�صة من زيارة الوفد

زيارة الوفد

جلامعة امللك �صعود

الوفد ي�صافر اإىل مدينة جدة

الكندي  الوفد  الأع�ساء  ■ اأتيح 
القيام بزيارة جامعة امللك 

عبدالعزيز وقد اّطلعوا على 

االأن�سطة العلمية والبحثية يف 

اجلامعة وناق�سوا �سبل التعاون 

بينها وبني جامعاتهم وال�سبل 

االآيلة اإىل متتني اأوا�رض ال�سداقة 

والتبادل العلمي والبحثي. كما 

التقوا بعمداء الكليات يف اجلامعة 

وتباحثوا معهم يف ال�سوؤون 

التعليمية والبحثية وباإمكانية تبادل 

الزيارات واال�سرتاك يف البحوث.

جامعة امللك عبدالعزيز

لقاء مع مدير مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم التقنية

لقاء الوفد مع اأع�صاء اللجنة التعليمية واالجتماعية ملجل�ش ال�صورى

يف جامعة امللك �صعود

ق�صر امل�صمك

لقطة مع وكالء جامعة امللك عبدالعزيز

على �صاطئ البحر االأحمر / جدة
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■ غادرنا موؤخرًا اإىل اململكة 
العربية ال�سعودية الدكتور/ 

قا�سم علي القحل رئي�س النادي 

ال�سعودي �سابقًا والذي يعترب 

مثااًل للطبيب ال�سعودي املكافح 

حيث بداأ رحلته الدرا�سية يف كندا 

قبل اأربعة اأعوام متخ�س�سًا يف 

طب االأطفال وكان قبوله يف ال�سنة 

االأوىل يف جامعة مونرتيال الفرن�سية 

التي ال بد لك حتى تكمل فيها من 

اإجادة اللغة الفرن�سية فلم يجد 

مفرًا من تعلمها رغم عبء الغربة 

ودرا�سة التخ�س�س فاأجادها يف وقت 

قيا�سي واأمت �سنته االأوىل بنجاح 

ويف ال�سنة الثانية انتقل اإىل جامعة مكجيل االجنليزية التي اأكمل فيها 

�سنوات تدريبه بتميز،  ويف �سنته الثالثه كان مديرًا ثقافيًا لنادي الطلبة 

ال�سعوديني مبونرتيال وقد قام بجهد ال ين�سى يف تلك الفرتة، اأما يف ال�سنة 

االأخرية  حيث تتطلب املهمة جهدًا خا�سًا حيث امتحان البورد فقد راأ�س 

الدكتور قا�سم نادي الطلبة ال�سعوديني بعد تر�سيحه باالإجماع ورغم اأن 

فرتة رئا�سته مل تتجاوز الثمانية اأ�سهر اإاّل اإن النادي وقتها قفز قفزات 

رائعة ومتيز على م�ستوى كندا  ب�سهادة امل�سوؤولني مما يدل على ح�س 

قيادي رائع ولكن حكمة اهلل ق�ست باأن ي�ساب ابنه ذو الثالث �سنوات 

مبر�س ال�رضطان والذي مت اكت�سافه بال�سدفه اأثناء اإجازته االعتيادية 

يف ال�سعودية قبل �ستة اأ�سهر مما ا�سطره للبقاء فرتة يف ال�سعودية ثم عاد 

حتى يتمكن من دخول امتحان البورد ولكن حالة ابنه ا�ستلزمت عودته 

ملتابعة العالج فكان قراره النهائي الذي دعمه جميع اأ�ساتذته اأن يتفرغ 

لعالج ابنه واأن يوؤجل امتحانه لل�سنة القادمة اإن �ساء اهلل 

اجلدير بالذكر اأن الدكتور قا�سم ح�سل موؤخرًا على قبول يف تخ�س�س 

العناية املركزة لالأطفال يف اأعرق م�ست�سفى يف هذا التخ�س�س بتورنتو 

وعلى م�ستوى كندا. 

ن�ساأل اهلل الكرمي كما اأ�ساب ابنه بهذا املر�س اأن ي�سفيه واأن يحفظه 

لذويه واأن يجعلهم من ال�سابرين عند البالء واأن ال يريهم وال يري اأحدًا 

من امل�سلمني مكروهًا واأن يعيد لنا الدكتور قا�سم �ساملًا غامنًا يف اأ�رضع 

وقت واأن ينفع به االإ�سالم وامل�سلمني.

 د. خالد حممد عكور

مدير اللجنة الثقافية بالنادي ال�سعودي

 dr_khalid_22@yahoo.com

قلوبنا معك

ودعاوؤنا لطفلك بال�صفاء العاجل 

الدكتور/ قا�صم علي القحل

الربامج  عن  بامل�سوؤوالت  والتقوا  عفت  جامعة  الوفد  ■ زار 
التعليمية فيها ومت خالل الزيارة م�ساهدة عر�س مرئي الأهم 

برامج اجلامعة واأن�سطتها الثقافية واالإجتماعية. 

كما قام الوفد بزيارة املعامل العلمية واطلعواعلى 

التجهيزات الفنية املتاحة والتي القت اإعجابهم ال�سديد مبا 

تتيحه هذه اجلامعة على م�ستوى تقدم وتطور تعليم املراأة يف 

اململكة. ويف ختام الزيارة قدمت الأع�ساء الوفد هدايا تذكارية.

اع�ساء  اأنهى  وقد  ■ هذا 
الوفد برنامج زيارتهم 

بالتجوال يف جنبات منطقة 

جدة و�سواحيها حيث 

اطلعوا على معامل االأبنية 

الرتاثية واالأثرية املميزة 

واملبنية على الطراز 

اال�سالمي. ثم جتولوا يف 

ال�سوق ال�سعبي يف املنطقة 

املحيطة وكانت متعتهم 

كبرية ملا �ساهدوه يف ال�سوق 

ال�سعبي.

على  �سيوفًا  الوفد  اأع�ساء  ■ حّل 
مدينة امللك عبداهلل االقت�سادية وال�سناعية 

حيث �ساهدوا عر�سًا مرئيًا عن املدينة 

االإقت�سادية و�رضحاُ تف�سيليًا عن 

االإمكانيات التي �ستتوافر فيها وروؤية 

اململكة امل�ستقبلية يف جذب اال�ستثمارات 

اخلارجية وتطوير العالقات االقت�سادية. 

وناق�س الوفد اأثناء الزيارة �سبل تعزيز 

التعاون والعمل امل�سرتك بني »مدينة امللك 

عبداهلل االقت�سادية« وال�رضكات الكندية.

وملا كانت مدينة امللك عبداهلل االقت�سادية 

تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي على �ساحل البحر 

االأحمر بني خطي مالحة رئي�سني ي�سالنها 

باأوروبا واإفريقيا واآ�سيا فقد عرّب اأع�ساء 

الوفد عن ده�ستهم واإعجابهم بهذا املوقع 

الرائع ال�سيما اأن املوقع منطلق لو�سول 

ما يزيد على 250 مليون م�ستهلك يف اأنحاء 

املنطقة باالإ�سافة اإىل امل�ساريع العمالقة 

داخل اململكة مثل م�رضوع برتو رابغ 

وجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا.

زيارة جامعة عفت

وختاماً زيارة املنطقة التاريخية يف مدينة جدة

يف  مدينة امللك عبداهلل االإقت�صادية وال�صناعية

خالل زيارة جامعة عفت

االطالع على جم�صم مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية وال�صناعية

يف ال�صوق ال�صعبي يف املنطقة املحيطة مبدينة جدة
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خادم  �سفري  �سعادة  ■ تف�سل 
احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه 

اهلل لدى كندا االأ�ستاذ/ اأ�سامة 

بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد بزيارة 

تفقدية الأبنائه وبناته املبتعثني 

واملبتعثات يف مدينة مونرتيال 

وذلك يوم ال�سبت املوافق للثالث 

والع�رضين من �سهر يناير لعام 

2010م. وقد ا�ستهلت الزيارة 

بجولة يف مقر  النادي ال�سعودي 

حيث قام والوفد املرافق له من 

ال�سفارة وامللحقية ال�سعودية 

بكندا بتفقد املدر�سة ال�سعودية 

مبونرتيال، وبعد ذلك توجه 

اجلميع اإىل مقر احلفل حيث بدئ 

اللقاء بكلمة ترحيبية األقاها رئي�س 

النادي ال�سعودي الدكتور/ قا�سم 

بن علي القحل نيابة عن املبتعثني 

واملبتعثات، ثم ا�ستمع اجلميع 

اإىل كلمة �سعادة ال�سفري التي نقل 

من خاللها حتية خادم احلرمني 

ال�رضيفني للمبتعثني واملبتعثات 

وقد كانت كلمته مثار اهتمام 

جميع احل�سور حيث ا�ستعر�س 

فيها وباإيجاز تاريخ و�سيا�سة 

احلكومة ال�سعودية القائمة على 

العدل وامل�ساواة يف ظل ال�رضيعة 

اال�سالمية ال�سمحة وبنّي للح�سور 

مدى اإعجابه بحنكة خادم احلرمني 

ال�رضيفني حفظه اهلل ومدى بعد 

نظره حيث �سدر االأمر ال�سامي 

الكرمي موؤخرا بتمديد برنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث ملدة 

خم�س �سنوات اإ�سافية، و�سدد على 

اأن كاًل من املبتعثني هو �سفري لبلده 

ال بد اأن ميثلها التمثيل امل�رّضف 

حتى يكون جديرًا باالبتعاث وقد 

اختتم كلمته بالتذكري اأنه ما جاء 

اإاّل خلدمة كل �سعودي يف كندا 

واأن خادم احلرمني ال�رضيفني 

مل يو�سه ب�سئ اأكرث مما اأو�ساه 

بالطالب عندما التقاه يف الريا�س 

قبل مبا�رضة عمله يف كندا، وذكر 

اأن باب مكتبه مفتوح لكل مبتعث 

ومبتعثة واأن جميع طرق االت�سال 

به متوفرة ووعد باأن يرد على كل 

ما يتعلق باملبتعثني يف وقت قيا�سي. 

بعد ذلك تف�سل بفتح باب االأ�سئلة 

واحلوار الذي نوق�س خالله العديد 

من النقاط  كان اأهمها عدم وجود 

رحالت مبا�رضة من ال�سعودية 

اإىل كندا، وذكر اأن املو�سوع قيد 

الدرا�سة ويف مراحله االأخرية اإن 

�ساء اهلل كما كان مو�سوع جوازات 

ال�سفر وت�سجيلها لدى ال�سفارة 

واإ�سافة املواليد واأمور التجديد 

وتاأ�سريات الدخول اإىل كندا 

ومدتها وما يتعلق برخ�س العمل 

مثار الكثري من االأ�سئلة التي اأبدى 

ال�سفري ورئي�س الق�سم القن�سلي 

بال�سفارة االأ�ستاذ يو�سف اأبو عي�س 

تفاعاًل معها واأو�سحا العديد من 

النقاط التي كانت تخفى على العديد 

من الطالب ووعدا بحلوٍل منا�سبة 

لبع�س ما اأثري من قبل الدكتور/ 

عمر بن من�سور النزهة بخ�سو�س 

تاأ�سريات الدخول وعدم تطابق 

مدتها مع مدة ت�ساريح العمل اأو 

الدرا�سة مما ميثل هاج�سًا لكل 

مبتعث حيث اأو�سح ال�سفري اأن 

هذا املو�سوع قد و�سع حاليًا على 

اأوليات قائمة االأعمال يف ال�سفارة 

وباأن ال�سفارة على علم بهذه 

امل�سكلة واأنها قد بداأت فعليًا يف 

اتخاذ بع�س االجراءات واأن �سمو 

وزير اخلارجية �سخ�سيًا على راأ�س 

املفاو�سات مع اجلانب الكندي 

حلل مثل هذه االإ�سكاالت، كما اإنه 

تفاعل وب�سكل متميز مع ق�سية 

خا�سة طرحتها اإحدى االأخوات 

املبتعثات ووعدها مب�ساعدة 

ال�سفارة لها بكل الو�سائل املتوفرة، 

كما كانت املدر�سة ال�سعودية يف 

مونرتيال مثار العديد من االأ�سئلة 

حول مدى تطويرها مبا يتالءم 

مع االأعداد املتزايدة من الطالب يف 

مونرتيال ويف هذا ال�ساأن اأو�سح 

الدكتور �سليمان الرياعي مدير 

ال�سئون الثقافية بامللحقية الثقافية 

ال�سعودية بكندا اأن هناك درا�سة 

�ساملة للمدار�س بكندا وهناك 

العديد من اللجان القائمة على ذلك 

وذكر باأن تعليم اأبناء املبتعثني من 

اأهم االأمور التي ت�سهر امللحقية 

ال�سعودية بكندا بتوجيهات من 

خادم احلرمني ال�رضيفني ووزارة 

التعليم العايل على توفريها باأعلى 

م�ستوى باإذن اهلل، وكانت اآخر 

النقاط التي نوق�ست بعد ال�سوؤال 

الذي وجهه لل�سفري نائب رئي�س 

النادي ال�سعودي املهند�س/ عثمان 

ال�سمراين عن الطريقة املثلى 

للتعامل مع االأجهزة االأمنية يف كندا 

يف حال ا�سطر الطالب اإىل ذلك وقد 

ذكراالأ�ستاذ عبد الرحمن القرين 

مدير العالقات العامة ب�سفارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني بع�س 

التوجيهات الهامة التي ر�سم من ال�صفري ال�صعودي يف كندا يلتقي باأبنائه املبتعثني يف مدينة مونرتيال 

خاللها خارطة طريق وا�سحة لكل 

من كان يجهل الطريق االأمثل اإىل بر 

االأمان، عقب ذلك قدم رئي�س النادي 

ال�سعودي درعًا تذكاريًا لل�سفري 

بهذه املنا�سبة الكرمية والتقطت 

بع�س ال�سور التذكارية ثم قام 

اجلميع بتناول الع�ساء على املائدة 

التي اأقامها ال�سفري الأبنائه املبتعثني 

واملبتعثات، بعد ذلك التقطت �سورة 

جماعية للمبتعثني مع �سخ�سه 

والوفد املرافق له ثم غادر مقر 

احلفل واعدًا بزيارات اأخرى حيث 

داعب الطالب باأن لهم عليه حق 

اجلوار حيث قرب امل�سافة بني 

العا�سمة اأوتاوا ومدينة مونرتيال 

وودع اجلميع �سعادته مبثل ما 

ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي. وقد 

ح�رض احلفل وفد رفيع امل�ستوى 

من �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني 

ومن امللحقية الثقافية ال�سعودية 

بكندا كما ح�رض احلفل مندوب 

اململكة ملجل�س املنظمة الدولية 

للطريان املدين )االإيكاو( االأ�ستاذ/ 

طالل حممد كابلي، وقد اأدار اللقاء 

واحلوارممثل الطلبة ال�سعوديني 

لدى اجلامعة املهند�س/ حممد خلف 

الغامدي بح�سور مدراء اللجان 

بالنادي وعدد كبري من املبتعثني 

واملبتعثات جاوز املائة والع�رضين 

طالبًا وطالبة ت�رضفوا جميعا بلقاء 

ال�سفري يف جو اأبوي رائع امتزج 

مب�ساعر احلب وال�سدق والوفاء 

والدعاء خلادم احلرمني ال�رضيفني 

باأن يحفظه اهلل ويرعاه واأن يدمي 

علينا نعمة االأمن واال�ستقرار.

د. خالد حممد عكور

مدير اللجنة الثقافية بالنادي ال�سعودي

dr_khalid_22@yahoo.com

�صعادة ال�صفري ال�صنو�صي اأحمد يتو�صط اأع�صاء النادي ال�صعودي يف مونرتيال

ال�صفري ال�صنو�صي اأحمد يلقي كلمته يف النادي ال�صعودي يف مونرتيال

ال�صفري ال�صنو�صي اأحمد يتو�صط جمموعة من الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف مدينة مونرتيال الكندية

ال�صفري ال�صنو�صي اأحمد مع رئي�ش اأع�صاء النادي ال�صعودي يف مونرتيال
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☐ اأ. ح�سني الفيفي

■ ا�ستهالل:
مملكتنا الغالية الفتية يف ظل 

حكومتنا الر�سيد والبطانات 

التي ا�ستب�سلت ـ يف ما وكل اإليها 

ـ تعي�س نه�سة يف كل اجلوانب 

وال غرابة فيما ن�ساهده يف جمال 

قطاع اخلدمات ال�سحية يف اململكة 

العربية ال�سعودية حيث اأولت 

الدولة وم�سوؤولوها هذا القطاع 

احليوي كل االهتمام والرعاية 

مما انعك�س على الكم والكيف 

بالزيادة يف عدد العاملني من 

االأطباء والفنيني واملتخ�س�سني 

واملتدربني تدريبًا عاليًا يف املراكز 

العاملية املتقدمة �سواء يف الداخل 

اأو اخلارج. وكما اعتاد املواطن 

من م�سوؤويل هذه الدولة �سعيهم 

احلثيث بكل اجلهد يف االرتقاء 

االأكمل مبقومات ال�سبق، وما 

ن�ساهده يف املراكز الطبية والكليات 

ال�سحية املتميزة يف اململكة �ساهد 

على ذلك، وبالذات حينما نعلم 

اأن هذه املراكز والكليات معرتف 

باأكرث تخ�س�ساتها من قبل 

الكثري من الهيئات املهنية العربية 

والدولية املتخ�س�سة، بل م�ساد 

بقدراتها  يف التدريب وتطبيق 

املعايري العاملية يف مناهجها الطبية، 

حتى اأ�سبح خريجوها منوذجًا 

وحمط اأنظار االآخرين مبا لديهم 

من ملكات التميز والقدرة واخلربة 

العملية والعلمية.

ونظرًا لتعدد برامج التدريب 

واجلمعيات الطبية يف اململكة 

خالل العقود االأخرية فقد اأدرك 

امل�سوؤولون اأهمية و�رضورة وجود 

هيئة �سعودية م�ستقلة تقوم بو�سع 

الربامج التدريبية واالإ�رضاف عليها 

وتقومي املتدربني وتاأهيلهم بداًل 

من التعددية. وبعد درا�سة متاأنية 

لهذا املو�سوع �سدر االأمر ال�سامي 

الكرمي باملوافقة على نظام الهيئة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

عام 1413 هـ. واأنيطت بها مهام 

االإ�رضاف على الربامج التدريبية 

وتقوميها وتاأهيل املتدربني 

باالإ�سافة اإىل و�سع ال�سوابط 

واملعايري ال�سحيحة ملمار�سة املهن 

ال�سحية وتطويرها، وقد بداأت 

الهيئة ممار�سة اأعمالها من خالل 

جمال�سها وجلانها االإ�رضافية 

والتنفيذية والتخ�س�سية بكل 

اقتدار، وجتاوز عدد الربامج 

املعتمدة ت�سعة وخم�سني برناجمًا 

تدريبيًا حتى تاريخه.

اأن�سئت الهيئة ال�سعودية 

للتخ�س�سات ال�سحية مبوجب 

املر�سوم امللكي رقم م/2 وتاريخ 

1413/2/6 هـ ومقرها مدينة 

الريا�س.

وهي هيئة علمية ذات �سخ�سية 

اعتبارية. وتتخذ من مدينة 

الريا�س مقرًا رئي�سيًا لها يف )حي 

ال�سفارات(. كما تتبعها اأربعَة 

ع�رَض فرع موزعة على مناطق 

اململكة الرئي�سية وهي منطقة 

مكة املكرمة )جدة-مكة املكرمة( 

واملنطقة ال�رضقية )اخلرب و 

االإح�ساء( ومنطقة ع�سري )اأبها( 

ومنطقة جنران )جنران( ومنطقة 

املدينة املنورة )املدينة املنورة( 

ومنطقة الق�سيم )بريده( ومنطقة 

جازان )جازان( واملنطقة ال�سمالية 

)تبوك( ومنطقة حائل )حائل( 

ومنطقة اجلوف )اجلوف( ومنطقة 

الباحة )الباحة( وحمافظة حفر 

الباطن.  

وتهدف الهيئة اإىل تطوير 

االأداء املهني وتنمية وت�سجيع 

املهارات واإثراء الفكر العلمي 

والتطبيق العملي ال�سليم يف جمال 

التخ�س�سات ال�سحية املختلفة 

وذلك من خالل ما يلي :

-1- و�سع الربامج 

التخ�س�سية ال�سحية املهنية 

واإقرارها واالإ�رضاف عليها، 

وو�سع الربامج للتعليم الطبي 

امل�ستمر يف التخ�س�سات ال�سحية 

وذلك يف اإطار ال�سيا�سة العامة 

للتعليم.

-2- ت�سكيل املجال�س العلمية 

ال�سحية واللجان الفرعية الالزمة 

الأداء عمل الهيئة واالإ�رضاف عليها 

واإقرار تو�سياتها.

-3- االعرتاف باملوؤ�س�سات 

ال�سحية الأغرا�س التدريب 

والتخ�س�س فيها بعد تقوميها.

-4- االإ�رضاف – من خالل 

اللجان واملجال�س العلمية 

املتخ�س�سة – على االمتحانات 

التخ�س�سية واإقرار نتائجها.

-5- اإ�سدار ال�سهادات 

املهنية كالدبلومات والزماالت 

والع�سويات �سواء مت االمتحان 

من قبلها مبا�رضة اأو بالتعاون 

معها.

-6- التن�سيق مع املجال�س 

والهيئات واجلمعيات والكليات 

املهنية ال�سحية االأخرى داخل 

اململكة وخارجها.

-7- تقومي ال�سهادات ال�سحية 

ومعادلتها.

-8- ت�سجيع اإعداد البحوث 

ون�رض املقاالت العلمية يف جمال 

اخت�سا�سها واإ�سدار جمالت اأو 

دوريات خا�سة بها.

-9- امل�ساركة يف اقرتاح اخلطط 

العامة الإعداد وتطوير القوى 

العاملة يف املجاالت ال�سحية.

-10- عقد الندوات واملوؤمترات 

ال�سحفية ملناق�سة امل�سكالت 

ال�سحية الداخلية واقرتاح 

احللول املالئمة لها ومتابعة تنفيذ 

التو�سيات والقرارات ال�سادرة 

ب�ساأنها.

-11- و�سع االأ�س�س واملعايري 

ملزاولة املهن ال�سحية مبا يف ذلك 

اأ�س�س اأخالقيات املهنة.

-12- ت�سجيع اإعداد االأبحاث 

العلمية ال�سحية واقرتاح 

موا�سيعها ودعم تلك البحوث 

ومتويلها كليًا اأو جزئيًا.

-13- املوافقة على اإن�ساء 

اجلمعيات العلمية للتخ�س�سات 

ال�سحية.

الوفد االأول للهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية 

 ي�صارك يف تقييم االمتحانات بالكلية امللكية بكندا
لقاء جملة اآفاق بالوفد الطبي 

ال�صعودي اأثناء زيارته اإىل كندا

اإنفاذًا ملا تقت�سيه امل�سلحة 

والروؤية احلكيمة من م�سوؤويل 

الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية فقد بعثت بوفد رفيع 

امل�ستوى بالتعاون مع كل من 

جامعة امللك �سعود ـ كلية الطب 

وم�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 

وكذلك م�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي ومركز االأبحاث 

بالريا�س اإىل كندا للم�ساركة 

واالإ�رضاف والتقومي المتحانات 

الزمالة الكندية يف تخ�س�س 

الن�ساء والوالدة بالكلية امللكية، 

وكان ملجلة اآفاق التي ت�سدر عن 

امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا 

فر�سة االلتقاء بذلك الوفد خالل 

زيارته الق�سرية للملحقية والتي 

مل تتجاوز دقائق معدودة. وال بد 

لنا من التعريف باأع�ساء الوفد ثم  

نتناول احلوار الذي دار معه:

التعريف باأع�صاء الوفد

نرجو التكرم باإعطائنا تعريفًا 

موجزًا عنكم..!

- اال�ستاذ الدكتور  حممد 

ح�سن عدار  ـ رئي�س املجل�س 

العلمي للن�ساء والوالدة بالهيئة  

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

ـ اأ�ستاذ جراحة االورام الن�سائية 

ال�رضطانية  وجراحة املناظري 

واالن�سان االآيل ـ كلية الطب ـ جامعة 

امللك �سعود.

- الدكتور اإ�سماعيل بن 

عبدالرحمن البدوي ـ اإ�ست�ساري  

جراحة االأورام الن�سائية وجراحة 

جل االآيل ـ  املناظري وجراحة الِرّ

م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز االأبحاث بالريا�س ـ رئي�س 

جلنة االإمتحانات باملجل�س العلمي 

لتخ�س�س الن�ساء والوالدة يف الهيئة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية ـ 

رئي�س برنامج التدريب لتخ�س�س 

الن�ساء والوالدة مب�ست�سفى امللك 

في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث 

بالريا�س.

الر�صمية  املهمة  هي  • ما 
املوكلة اإليكم لزيارة كندا؟

امل�ساركة باالإ�رضاف واملراقبة 

على االمتحانات للزمالة الكندية 

يف تخ�س�س الن�ساء والوالدة التي 

اأقيمت خالل الفرتة من 25 – 27 

مايو 2010م. يف مقر الكلية امللكية 

يف كند�. 

لكم  اأوكلت  التي  اجلهة  • ما 
هذه املهمة ؟

اإنها الهيئة ال�سعودية 

للتخ�س�سات ال�سحية التي ت�رضف 

على الربامج التدريبية وتقوميها 

وتاأهيل املتدربني وو�سع ال�سوابط 

واملعايري ال�سحيحة ملمار�سة املهن 

ال�سحية وتطويرها بجميع قطاعات 

ال�سحة يف اململكة، وهي املظلة 

لقطاعات ال�سحة الع�سكرية منها 

واملدنية والتي اأدت اإىل ان�سجام 

تعاوين بني هذه القطاعات وبني 

القطاعات نف�سها والهيئة وهذا 

الوفد من �سواهد هذا التعاون. 

تاأملون  التي  الفائدة  • ما 
حتقيقها من هذه املهمة؟

اإنها تتعلق بنقل املعايري املتبعة 

لتقومي امتحانات زمالة الكلية 

امللكية الكندية يف تخ�س�س الن�ساء 

والوالدة ب�سكل كامل وب�سورة 

وا�سحة وذلك من اأجل الهيئة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

حتى يت�سنى لها بهذه الروؤية اجللية 

تطبيق تلك املعايري بنف�س االأ�سلوب 

وبنف�س املنهجية مع العلم اأن الهيئة 

تطبق هذا املعايري ولكن رغبة الهيئة 

يف تطابق الزمالة ال�سعودية مع 

الزمالة الكندية دفعها اإىل تق�سي 

كل املربرات واملعايري التي تفر�س 

لها هذا اال�ستحقاق. اأما البحث 

عن هذا اال�ستحقاق فقد بداأته 

الهيئة منذ زمن ولكنها ت�سعى اإىل 

ا�ستكماله بجلب اخلربات الكندية يف 

هذا املجال من خالل اإبرام العقود 

لتبادل الوفود والزيارات االإ�رضافية 

على  امتحانات الزمالة ال�سعودية 

يف اململكة.

وب�سدد الرغبة يف جلب التميز مت 

االتفاق يف هذه الزيارة مع رئي�سة 

جلنة االمتحانات / تخ�س�س 

الن�ساء والوالدة بالكلية امللكية 

الكندية لزيارة اململكة للم�ساركة 

واالإ�رضاف على امتحان الزمالة 

ال�سعودية يف تخ�س�س الن�ساء 

والوالدة والذي �سيقام نهاية 

هذا العام يف اململكة يف �سهر 

دي�سمربالقادم.

واالعرتاف بالزمالة ال�سعودية 

والبورد العربي من قبل كندا 

وح�سل منذ عدة �سنوات والدليل اأن 

حامل الزمالة ال�سعودية ي�ستطيع 

درا�سة التخ�س�س الدقيق يف كندا. 

ولكن الطموح يف ما ي�سمى بالتدريب 

املماثل وامل�سرتك هو غاية الق�سد 

من هذه الزيارات بحيث اأن الطالب 

يتلقى اجلزء االأكرب من التدريب 

يف ال�سعودية وي�ستكمله يف كندا 

للح�سول على الزمالة الكندية. 

اأي مبعنى اأن الطالب �سيدر�س يف 

اململكة على �سبيل املثال ثالث اإىل 

اأربع �سنوات و�سنة اإىل �سنتني 

اأخريني يف كندا وذلك للح�سول على 

الزمالة ال�سعودية والزمالة الكندية 

يف نف�س الوقت. وهذا ما يعمل به 

حالياُ. ولكن طموح امل�سوؤولني 

يحدوهم جلعل الزمالة ال�سعودية 

مماثلة مائة باملائة للزمالة الكندية 

منهجًا وتدريبًا. مما يخت�رض على 

طالب الطب بال�سعودية يف امل�ستقبل 

�سنوات االغرتاب بعد توفر فر�سة 

الزمالة ال�سعودية والزمالة الكندية 

يف ال�سعودية بعد اإنهاء درا�ستهم 

للتخ�س�س العام ، وبهذا ال يبقى 

على خريجي الزمالة ال�سعودية 

الكندية �سوى درا�سة التخ�س�س 

الدقيق يف كندا.

وكما هو معلوم فللح�سول على 

زمالة الكلية امللكية الكندية ال بد 

للطالب من درا�سة التخ�س�س العام 

يف كندا يف جمال تخ�س�سه. وهذا 

ما ن�سعى حقيقة لتخطيه مبا ي�سمى 

التدريب املماثل حتى يح�سل طالب 

الزمالة ال�سعودية على اعرتاف 

كامل اأو جزء من الزمالة الكندية. 

وبهذا �سيتعرف الطالب على اأنظمة 

التقومي للبورد الكندي باالإ�سافة اإىل 

ذلك �سيكون لديه االقتدار واخلربة 

التي توؤهله لدرا�سة التخ�س�س 

الدقيق يف كندا بكل ي�رض و�سهولة 

كما �ستكون له االأف�سلية يف القبول 

يف التخ�س�س الدقيق.

 واإن �ساء اهلل �ست�ستكمل الهيئة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

هذا الربنامج قريباُ ويتحقق هذا 

االأمل الأبناء الغد وامل�ستقبل.

اأما بالن�سبة للتعاون بني 

الكلية امللكية الكندية وبني الهيئة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 

فهو تعاون قائم منذ عدة عقود، 

ولكن اجلديد الن�سبي على هذا 

التعاون هو الزيارات التعاونية 

واالإ�رضافية من ال�سعودية اإىل كندا 

كالتي نحن ب�سددها والتي تتواجد 

حالياُ يف كندا، اأما العك�س فالزيارات 

الكندية لل�سعودية فاإنها تقريبا كل 

اأ. ح�صني الفيفي



�آفاق   2425   �آفاق

والتخ�س�س الطبي يف كندا والعمل 

على التطوير الطبي واخلدمات 

ال�سحية للكنديني.

هذه الكلية مكر�سة كليًا لالهتمام 

بال�سحة العامة على اأرقى م�ستوى 

وبالتعليم الطبي املمتاز الع�رضي 

واملتطور وكذلك االرتقاء بال�سيا�سة 

ال�سحية واأنظمتها. كما اأنها 

املخولة �سالحية اال�رضاف على 

التدريب والتقومي الطبي واعتماد 

التخ�س�سات الطبية يف 61 فرعًا 

طبيًا وجراحيًا وخمتربيًا.

املهام املنوطة بالكلية امللكية:

التخ�س�سات  متطلبات  • فر�س 
الطبية يف املجال الطبي واجلراحي 

واملختربي مبا يف ذلك برناجمني 

ا�ستثنائيني اآخرين وهما برنامج 

 Clinician اال�ستق�ساء ال�رضيري

Investigator Program والطب 
.Palliative Medicine امللطف

تخ�س�سات  برامج  • اعتماد 
االأطباء املقيمني.

لقبول  امل�ستوى  • تقومي 
موؤهالت التعليم والتدريب الطبي 

لالأطباء املقيمني.

معتمدة  امتحانات  • اإجراء 
ومعرتف بها )با�ستثناء مقاطعة 

كيبيك حيث ت�ساركها كلية 

ااملقاطعة يف االعتماد(. 

اأعلى  تقدمي  على  • التاأكيد 
م�ستوى من التعليم التخ�س�سي 

من خالل تعديل الربامج 

ومراجعتها.

املهني  بامل�ستوى  • االرتقاء 
والت�رضف االأخالقي الأع�سائها.

والتعليم  املهني  التطوير  • دعم 
الطبي امل�ستقبلي.

والدعم  وااللتزام  • التكري�س 
املتوا�سل ل�سيا�سة طبية قومية.

لهيئات  اإدارية  م�ساندة  • توفري 
التخ�س�سات الطبية الوطنية.

ع�صوية الكلية امللكية

حملياً ودولياً:

اأع�ساء الكلية حاليًا يزيدون على 

اإثنني واأربعني األف ع�سو يف اأنحاء 

العامل. يتكونون من حاملي الزمالة 

الكندية واالأطباء املقيمني واأع�ساء 

ال�رضف واالأع�ساء الفخريني 

واملتقاعدين وذلك يف اأكرث من ثمانني 

دولة حول العامل.

عالقة الكلية امللكية

باملنظمات الطبية االأخرى:

تقوم الكلية امللكية مبوا�سلة 

العمل الدوؤوب لالرتقاء بعالقاتها 

ومتتني الروابط مع 17 كلية 

طب يف اجلامعات الكندية ومع 

عدد كبري من الهيئات واملنظمات 

املهنية الوطنية واملوؤ�س�سات 

ال�سحية التطوعية، واأجهزة 

الدولة الطبية حيث تتمتع الكلية 

باحرتام هذه الهيئات جميعها ولها 

تاأثري رئي�سي واأ�سا�سي فعال يف 

املباحثات واملناق�سات التي توؤثر 

على التعليم الطبي وعلى مراكز 

البحوث الطبية.

�ستة اأ�سهر بحيث تكون موجهة اإىل 

امل�ست�سفيات والقطاعات ال�سحية 

بال�سعودية وللهيئة.

على  االإقبال  وراء  ال�صر  • ما 
التعليم الطبي يف كندا؟

يف احلقيقة هذا التوجه موجود ال 

الأن التعليم مثاًل يف اأوروبا �سعيف 

بل هو قوي ولكن التعليم الطبي 

يف �سمال اأمريكا يجمع يف براجمه 

الطبية بني اجلانب العلمي النظري 

واجلانب العلمي التطبيقي وهذا 

ما دفع اأوروبا اإىل تطبيق املعايري 

الطبية الأمريكا ال�سمالية.

وباالإ�سافة اإىل ما �سبق ذكره 

فالتعليم الطبي يف كندا يتميز 

بو�سوح يف الروؤية فالكلية امللكية 

ت�رضف على �سبع ع�رضة كلية طبية 

يف كندا هي املقونن لالأنظمة الطبية 

املطبقة واملعمول بها يف امل�ست�سفيات 

والكليات الطبية.

كل هذه املقومات و�رضامة 

وجدية االلتزام التام بتطبيق كل 

تفا�سيل براجمها الطبية دفع 

اجلهات الطبية باململكة اإىل تاأهيل 

من�سوبيها يف مثل هذه البيئة 

العلمية القوية.

مع  احلوار  انتهاء  • بعد 
ع�صوي الوفد توجهت اآفاق اإىل 

امللحق الثقايف بكندا الدكتور 

في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل 

ب�صوؤاله عن »دور امللحقية يف 

توجه اجلهات الطبية اإبتعاث 

من�صوبيها اإىل كندا؟« 

منذ تاأ�سي�س امللحقية ووفقًا 

لتوجيهات معايل وزير التعليم 

العايل كانت الدرا�سات الطبية 

العليا وما تزال حتظى باالأولوية 

حيث ركّزت امللحقية ن�ساطها 

على تدريب االأطباء ال�سعوديني يف 

برامج الّتخ�ّس�سات الطبية املختلفة 

واملعتمدة من قبل الكلية امللكية 

الكندية لالأطباء واجلّراحني والكلية 

الكندية الأطباء االأ�رضة. ونتيجة لهذا 

االهتمام بالتدريب الطبي اأخذ عدد 

االأطباء ال�سعوديني الذين يتابعون 

درا�ستهم العليا يف كندا يت�ساعف 

عام بعد عام. فعلى �سبيل املثال، 

يوجد االآن ما يزيد على �سبعمائة 

واأربعة واأربعون )744( طبيبًا 

وطبيبة يف خمتلف التخ�س�سات 

الطبية يتلقون درا�ستهم وتدريبهم 

يف ثالث ع�رضة )13( كلية كندية من 

كليات الطب الكندية وامل�ست�سفيات 

التابعة لها يف غالبية املقاطعات 

الكندية. ومن املعلوم اأن الدرا�سة 

يف اأي برنامج من الربامج الطبية 

ي�ستوجب مدة درا�سية متتد من 

ثالث اإىل �ست )3-6( �سنوات 

وفقًا ل�رضوط ومتطلبات الكلية 

امللكية الكندية لالأطباء واجلّراحني 

وكلية اأطباء االأ�رضة وبعد انتهاء 

فرتة الدرا�سة والتدريب يخ�سع 

االأطباء المتحانات هاتني الكليتني، 

وباالإ�سافة اإىل هذا العدد من 

االأطباء والطبيبات يوجد على راأ�س 

البعثة حاليًا قرابة ثمانية اآالف 

ومائتني واثني ع�رض)8212( 

مبتعٍث ومبتعثة يتلقون درا�ستهم يف 

املجاالت غري الطبية وعددهم اآخذ 

يف االزدياد تباعًا، باالإ�سافة اإىل ذلك 

�ستمائة وخم�سة وع�رضون ) 625 ( 

طالبًا وطالبة يدر�سون على ح�سابهم 

اخلا�س ومرافقني يربو عددهم عن 

األف واأربعمائة و�سبعة وت�سعون. 

جدير بالذكر اأن عددًا من 

اخلريجني الذين اأنهوا تدريبهم 

وح�سلوا على زمالة الطب الكندية 

قد عادوا اإىل اململكة وت�سلموا مراكز 

قيادية يف موؤ�س�سات اخلدمات 

الطبية الرئي�سية ويف اجلامعات 

ال�سعودية. ويقدر عدد االأطباء 

الذين ينهون درا�ستهم وتدريبهم 

بنجاح ويعودون اإىل اململكة بعد 

ح�سولهم على الزمالة الكندية باأكرث 

من خم�سني)50( طبيبًا وطبيبة 

�سنويًا. ومن املالحظ اأن  عدد 

االأطباء ال�سعوديني الذين يدر�سون 

يف جمال الطب يف الكليات الكندية 

ميّثل الغالبية العظمى من بني اأعداد 

االأطباء االأجانب يف هذه الكليات 

حيث تزيد ن�سبتهم على الثلث.

اأما بعد توقيع معايل وزير التعليم 

العايل يف �سهر يونيو 1999م على 

اتفاقيات تعاون وتفاهم و�سداقة 

مع اجلامعات والكليات الكندية، 

ونظرًا ملا تتمتع به املوؤ�س�سات 

التعليمية الكندية من تطور وتقدم 

باالإ�سافة اإىل م�ستواها العلمي 

والتقنية احلديثة املتطورة التي 

متتلكها. ونتيجة لتفعيل اتفاقيات 

التعاون االقت�سادي والفني 

امل�سرتك بني اململكة وكندا فقد 

ت�ساعف االهتمام باالبتعاث اإىل 

كندا للدرا�سة والتدريب يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية وغري الطبية. 

دور امللحقية الثقافية ال�صعودية 

يف تنظيم الزيارات املتبادلة

ترتبط امللحقية الثقافية 

ال�سعودية لدى كندا مع الكلية 

امللكية الكندية لالأطباء واجلراحني 

بعالقات متميزة. وقد توطدت 

العالقات وتطورت جماالت التعاون 

بينهما يف مدى ثالثني عامًا. قامت 

امللحقية الثقافية خاللها بتن�سيق 

زيارات لوفود رفيعة امل�ستوى من 

امل�سوؤولني يف الكلية امللكية الكندية 

ويف اجلامعات الكندية اإىل اململكة 

ووفود اأخرى من كبار امل�سوؤولني 

يف املجال الطبي يف اململكة اإىل هذه 

الكلية واإىل كليات الطب يف اجلامعات 

الكندية. تّوجت هذه جميعها بزيارة 

معايل وزير التعليم العايل اأ.د. 

خالد بن حممد العنقري يف �سهر 

يونيو 1999م اإىل جميع اجلامعات 

الكندية للتباحث حول تقوية اأوا�رض 

ال�سداقة والتعاون بينها وبني 

مثيالتها يف اململكة حيث قام معاليه 

اأثناء الزيارة بتوقيع مذكرات تفاهم 

وتعاون بني وزارة التعليم العايل 

واجلامعات ال�سعودية من جهة 

وكليات الطب يف اجلامعات الكندية 

من جهة ثانية، تن�س هذه املذكرات 

على االرتقاء يف التبادل الثقايف 

والتعاون بني الطرفني يف جمال 

البحوث العلمية والطبية  واملجاالت 

االأخرى ذات االهتمام امل�سرتك.

هذا وقد قامت امللحقية الثقافية 

موؤخرًا بتن�سيق زيارة وفد طبي 

كبري اإىل اململكة �سم رئي�س الكلية 

امللكية الكندية لالأطباء واجلراحني 

وثالثة اآخرين من كبار امل�سوؤولني 

عن الربامج االأكادميية والتدريبية 

فيها وذلك بهدف تكوين اللبنة االأوىل 

للتعاون بني كندا واململكة متمثلة 

بالهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية يف كل ما يتعلق بجوانب 

اعتماد برامج الدرا�سات الطبية 

العليا التي ت�رضف عليها الهيئة. لكن 

االأهمية الكربى لهذه الزيارة تكمن 

يف امل�رضوع الذي تعمل امللحقية 

الثقافية على اإجنازه مع هذه الكلية.

 الكلية امللكية الكندية لالأطباء 

واجلراحني:

الكلية امللكية الكندية لالأطباء 

واجلراحني )RCPSC( هي هيئة 

وطنية كندية تاأ�س�ست عام 1929م. 

مبوجب ت�رضيع برملاين لتقوم 

باال�رضاف الكامل على التعليم 

م�صرف احلا�صب االآيل يف امللحقية يجري حوارًا مع ع�صوي وفد الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية



■ بداأ النادي ال�سعودي اجتماعاته 
اأن  التح�سريية لل�سنة احلالية رافعًا �سعار 

تكون ال�سنة مليئة باالأن�سطة واللقاءات املفيدة 

رغم عقبة عدم وجود مقر للنادي. ومت ت�سكيل 

اللجان واإ�سناد اللجنة االجتماعية لالإخوة: 

الدكتور/ هادي القحطاين والدكتور/ 

للدكتور/  الثقافية  العنزي، واللجنة  ب�سري 

اأحمد ال�سهري، واللجنة االإعالمية  لالإخوة: 

عبدالرحمن اجلعفري، حزمي الدعجاين، 

وعبدالعزيز املطريي، وبقي االأ�ستاذ/ حممد 

ال�سهري م�رضفًا للجنة الريا�سية، واختري 

اأمينًا لل�سندوق.  الدكتور/ عو�س ال�سهراين 

كما مت تعيني ممثلي الطلبة ال�سعوديني يف 

اجلامعات والكليات املوجودة يف تورنتو 

واملناطق املحيطة وهم: ممثل االأطباء بجامعة 

تورنتو الدكتور/ حامد  يارقندي. ممثل 

الطلبة يف جامعة تورنتو املهند�س/ بدر 

حلواين، ممثل الطلبة يف جامعة راير�سون 

االأ�ستاذ/ اأ�سامة �سالح، ممثل الطلبة يف 

جامعة يورك االأ�ستاذ/ جميل الثقفي، ممثل 

الطلبة يف كلية �سنيكا االأ�ستاذ/ خالد العتيبي، 

ممثل الطلبة يف جامعة اأو�ساوا االأ�ستاذ/ 

اإبراهيم. كما �سمت اللجنة االإ�ست�سارية  مهند 

للنادي االإخوة الدكاترة: علي امل�سعود و 

فهد الع�سيمي و خالد الزهراين و عبداهلل 

الوادعي.

بتنظيم رحلة  ال�سيفية  االأن�سطة  ا�ستهلت 

للنادي يف اأحد منتزهات املدينة للعائالت 

والعزاب مت فيها ا�ستقبال القادمني اجلدد 

والتعريف باأن�سطة النادي و تبادل اخلربات 

وم�ساعدة القادمني اجلدد فيما يحتاجون 

اإليه، وت�سجيع اجلميع على امل�ساركة يف 

االأن�سطة املختلفة، وبعد الغداء ا�ستمر 

الن�ساط الريا�سي حتى نهاية اليوم.

وقد مت تنظيم اجتماعات اأ�سبوعية يف 

اإحدى �ساالت املدينة مت فيها ا�ستقبال 

احل�سور الذين جتاوز عددهم املائة يف كل 

اإجتماع، وقامت اأ�رض املبتعثني بتاأمني 

الع�ساء.كما مت يف هذه اللقاءات اإقامة �سالة 

الع�ساء ثم اللقاء الثقايف و الت�سامر حتى 

الليل. منت�سف 

يقوم النادي ال�سعودي باإ�سدار جملة 

واملبتعثات  باملبتعثني  اأ�سبوعية خا�سة 

�ساكني تورنتو حتوي كلمات لالأع�ساء مع 

اأخبار املبتعثني واإعالنات النادي واالأع�ساء 

وبع�س ال�سور لالأن�سطة التي تقام كل 

اأ�سبوع كما يتم و�سع املعلومات التي 

تهم املبتعثني وحتديثها على موقع النادي 

االإلكرتوين وهو:

 www.naditoronto.com
يقام الن�ساط الريا�سي كل اأ�سبوعني، 

حيث يتم ا�ستئجار �سالة ريا�سية تقام 

فيها االأن�سطة للكبار واالأطفال مع اإجراء 

م�سابقات ريا�سية للكبار و ال�سغار.

ويقوم جميع االأع�ساء م�سكورين بتقدمي 

امل�سورة وامل�ساعدة للقادمني اجلدد وت�سهيل 

اإليه  انتقالهم وم�ساعدتهم فيما يحتاجون 

حتى قبل و�سولهم من تاأمني ال�سكن اإن 

تي�رّض وتن�سيق اال�ستقبال و م�ساعدتهم يف 

اإجراءات الت�سجيل وال�سكن. اإنهاء 

اأخريًا نتوجه بال�سكر لالإخوة العاملني يف 

امللحقية الثقافية ال�سعودية ملا يقومون به من 

جهد لت�سهيل اأمور املبتعثني ودعم االأندية 

ال�سعودية وعلى راأ�سهم �سعادة امللحق الثقايف 

الدكتور/ في�سل بن حممد املهنا اأبا اخليل.

�صعد احل�صانية

رئي�س النادي ال�سعودي يف تورنتو 

hasaniah@hotmail.com

■ قام الق�سم الن�سائي يف 
نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة 

مونرتيال �سمن فعاليات الن�ساط 

الثقايف بدعوة الدكتورة/خلود عرب 

اأخ�سائية اأمرا�س الن�ساء والوالدة 

بجامعة مكجيل حيث األقت حما�رضة 

بعنوان: »منع احلمل كيف ومتى 

وما هو اجلديد يف هذا العلم«؟

وقد قامت الدكتورة خلود يف 

قرابة الثالث �ساعات باإعطاء نبذة 

عن جميع و�سائل منع احلمل ومتى 

ت�ستخدم كل طريقة وما هي ن�سبة 

الف�سل ون�سبة النجاح لكل طريقة 

على حدة.

بعد ذلك تفرغت الدكتورة خلود 

لالإجابة عن جميع االأ�سئلة التي تبنّي 

من خاللها اأن العديد من املبتعثات 

وزوجات املبتعثني يف مونرتيال 

اللواتي فاق عددهن اخلم�سمائة يف 

اآخر اإح�سائية ممن كّن يف حاجة 

لهذه املحا�رضة. 

وقد وعدت الدكتورة خلود وبعد 

ما راأت من تفاعل احل�سور، باإعطاء 

�سل�سلة من املحا�رضات التثقيفية يف 

هذا املجال.

يذكر اأن الدكتورة خلود هي 

معيدة بكلية الطب يف جامعة امللك 

عبد العزيز بجدة وتكمل االآن 

تدريبها ملرحلة البورد الكندي 

بجامعة مكجيل مبونرتيال وهي 

من الطبيبات املتميزات خلقًا وعلمًا 

�ساربة بذلك اأروع االأمثلة للفتاة 

ال�سعودية املبتعثة.  

د. خالد حممد عكور

 dr_khalid_22@yahoo.com

غريب،  بلد  يف  تقيم  ■ اأن 
توؤمن فيه باأن لك �سورة 

م�سوهة، ويكمن يف داخلك رغبة 

يف حت�سينها، ثم ال يلبث �سعور 

الالمباالة يف �سدك عن هذه 

املبادرة واحلوار مع اأهل هذا 

البلد.. ملاذا..؟. الأننا لالأ�سف نحن 

كطالب اأو البع�س منا على االأقل، 

نعاين من اجلهل بق�سيتنا، ونفتقد 

الرغبة يف �سنع �سئ لوطننا، ومِلَ ال 

الأنف�سنا.

كان احلدث هو االحتفال باليوم 

الوطني لدولة كندا. �ساركت فيه 

كمتطوع بتقدمي خدماتي يف توزيع 

بالونات هوائية جمانية على االأطفال 

وذويهم امل�ساركني يف ذلك االحتفال. 

يع. كنت  راأيتها فر�سة ثمينة ال ت�ُسّ

موؤمنًا باأن العديد من امل�ساركني يف 

االحتفال يحمل �سورة م�سوهة عن 

اململكة العربية ال�سعودية، اأو رمبا 

اأنه مل ي�سمع عن هذا اال�سم مطلقًا. 

فكرت.. ثم قررت.. فتوجهت 

اإىل اأحد املحال اخلا�سـة بطباعة 

املل�سقات على القم�سان. �ساألت 

عاملة املحل عن رغبتي يف اإعداد 

قمي�س يكتب عليه عبارة معينة فلّبت 

رغبتي.. و�ساألتني.. ماهي هذه 

العبارة التي تريد؟ قلت يف نف�سي، 

اأنِت هي اأول هدف �ساأحققه يف هذا 

اليوم. كانت العبارة كالتايل:

 From Saudi Arabia to
Canada.. Happy Canada Day

بادرتني العاملة باإ�سادتها بهذه 

العبارة وما حتمله من حتية و�سالم. 

َبداأت يف طرح اأ�سئلتها علي عن اأ�سباب 

قدومي وعن املكان الذي قدمت منه، 

وبدوري بداأت اأناق�سها واأو�سح 

لها عن ال�سعودية كبلد.. موقعها.. 

طق�سها.. اأهلها.. ودينها.. بحكم 

اأنها مل ت�سمع بهذا اال�سم قبل 

ذلك كما ذكرت يل. كانت ال�سعادة 

تغمرين واأنا اأمار�س هذه الر�سالة 

التي اآمنت بها وبدورها يف ترك 

�سورة ح�سنة عن هذا البلد واملنتمني 

اإليه، وردًا مني على ر�سائل الت�سويه 

التي ت�سدر من اأماكن اأخرى يف 

هذا العامل، بل رمبا اأن اأحدًا من 

بني جن�سي ميار�س هذا الت�سويه 

وهو ال يبعد عني �سوى اأقدام قليلة 

من امل�سيئني ل�سورة االإ�سالم 

وامل�سلمني، فلهم كان هذا الرد. 

اإرتديت القمي�س، وتوجهت اإىل 

مكان االحتفال. وال اأخفيكم اأن 

نظرات الغري �سببت يل اإرتباكًا. 

فهل اأبادر باالإجابة عن ما يدور يف 

راأ�سهم من ت�ساوؤالت اأم اأنتظر منهم 

املبادرة. فقررت االنتظار قلياًل حتى 

اأجد مبادرًا الأحتاور معه. توجهت 

اإىل مكاين اخلا�س كمتطوع، وبداأت 

يف اإلقاء التحية على اجلميع وتوزيع 

البالونات على االأطفال. كان دومنًا 

اأي مبالغة �سعورًا ال يو�سف، 

حينها بداأت ر�سالة احلوار مع 

الطرف االآخر. بداأت يف تلقي االأ�سئلة 

واالجابة عنها ب�سدر رحب، وحاولت 

عك�س �سورة رمبا قد تر�سخ يف 

اأذهان البع�س عن اال�سالم واململكة 

ب�سكل ي�سعب حموها من خميلتهم. 

اأ�ستطيع القول باأنني وفقت يف ما 

كنت اأ�سعى اإليه اإىل حٍد ما، حيث بداأ 

البع�س من الزوار يف دعوة اآخرين 

الإلقاء التحية، والبع�س ا�ستاأذنني 

اللتقاط بع�س ال�سور معه. 

يف نهاية ذلك اليوم، قامت 

امل�سوؤولة عن املتطوعني بتوزيع 

�سهادات ال�سكر باإ�سم املدينة تقديرًا 

جلميع املتطوعني، وا�ستلمت منها 

تلك ال�سهادة ويف داخلي تيّقٌن باأن 

هذه ال�سهاده ال تعادل �سيئًا مقارنة 

مع �سورة ح�سنة تر�سخ يف ذاكرة 

جورج وتينا ومايكل عن اال�سالم 

وال�سعودية، فاأي ر�سالة نرغب يف 

اإي�سالها عن االإ�سالم.. اأهي ر�سالة 

عداء..! اأم ر�سالة �سالم. 

خالد بن فار�ش امليزاين

k.almutairi@hotmail.com

النادي ال�صعودي يف تورنتو ي�صتهل اأن�صطته ال�صيفية 

الق�صم الن�صائي يف نادي الطلبة ال�صعوديني

وحما�صرة عن اأ�صاليب منع احلمل 

ر�صالة �صالم
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خالد بن فار�ش امليزاين



حممد  بن  في�سل  الدكتور/  ■ قّدم 
املهنا اأبا اخليل امللحق الثقايف درعًا 

تقديريًا اإىل املبتعث / حامت البلوي 

الذي طرح فكرة ا�ستحداث �سفحة 

 Facebook للملحق الثقايف على الـ

للتوا�سل ال�رضيع مع املبتعثني 

واملبتعثات يف جميع اأنحاء كندا وكذلك 

القيام باإن�ساء ال�سفحة واال�رضاف 

عليها خلدمة املبتعثني واملبتعثات عن 

طريقها.

اأما بالن�سبة لطرح فكرة جملة اآفاق 

لتكون اإلكرتونية فقد مت طرح الفكرة 

على امللحق ومتت املوافقة و�سوف 

يبداأ املبتعث البلوي برتتيب ذلك ليكون 

م�رضوعًا اإلكرتونيًا يخدم اجلميع 

من امللحقية اإىل ال�سفارة ال�سعودية 

وكذلك املبتعثني ال�سعوديني واجلاليات 

ال�سعودية يف كندا.

■ اأكد امللحق الثقايف ال�سعودي 
يف كندا الدكتور/ في�سل اأبا 

اخليل اأن امللحقية الثقافية اأكملت 

كافة اال�ستعدادات ال�ستقبال 

طالب وطالبات املرحلة اخلام�سة 

لربنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث، م�سريًا اإىل اأن امللحقية 

عقدت اجتماعات مع عدد من 

اجلامعات واملراكز التعليمية 

الكندية ملناق�سة عدة اأمور 

منها زيادة الطاقة اال�ستيعابية 

للمبتعثني ال�سعوديني بفتح العديد 

من التخ�س�سات الهامة على 

�سوء ما حدد يف نظام االبتعاث. 

كما مت بحث وجود �رضاكة 

وتعاون له عالقة بتطوير الربامج 

لعدد من اجلامعات ال�سعودية 

النا�سئة باململكة مع جامعات 

كندية ذات م�ستوى عاٍل، اإىل 

جانب تهيئة البيئة الدرا�سية 

الكافية للطالب والطالبة وجعلهم 

يعي�سون فرتة درا�سية تك�سوها 

الراحة واالطمئنان داخل هذه 

اجلامعات واملراكز التعليمية. 

جاء ذلك خالل زيارته ملقاطعة 

بريت�س كولومبيا وا�ستقباله 

للطلبة املبتعثني واال�ستماع لكل 

ما يبدونه من بع�س امل�ساكل 

التي تواجههم خالل م�سريتهم 

الدار�سية.

ودعا اإىل تعاون الطالب مع 

النادي ال�سعودي وامللتقى 

الطالبي يف مدينة كاملوب�س 

وحثهم على العمل بروح اجلماعة 

والعمل على اإثرائه وامل�ساركة 

فيه تطلعًا لتحقيق جناحات قادمة 

وح�سد مراكز متقدمة يف جماالت 

ثقافية خمتلفة على امل�ستوى 

املحلي اأو االإقليمي، واأ�سار اإىل 

اأن النادي هو القناة ال�سحيحة 

التي ي�سب فيها الطالب طاقاتهم 

وت�سغل اأوقات فراغهم مبا يعود 

عليهم باملنفعة وهو الطريق 

ال�سحيح الذي ي�سبع به الطلبة 

رغباتهم واحتياجاتهم وينمي 

مداركهم يف جو ت�سوده املحبة 

واالإخاء فيما بني الطالب.

من جانبه �سكر رئي�س النادي 

ال�سعودي مبدينة كاملوب�س 

يا�رض فتياين امللحق الثقايف على 

زيارته الأبنائه الطالب وحتمله 

اأعباء ال�سفر حر�سًا منه على 

راحتهم.

كما قدم �سكره جلميع الطلبة 

باملدينة على ما قاموا به من 

اإجنازات متنوعة يف خمتلف 

املجاالت كان ابرزها امل�ساركة يف 

االأن�سطة االجتماعية والثقافية 

والريا�سية وهذا وهلل احلمد عك�س 

�سورة اململكة العربية ال�سعودية 

يف اخلارج واأبرز موروثها الثقايف 

وال�سعبي االأ�سيل لل�سعب الكندي 

وهذا ما ن�سعى دومًا لتحقيقه 

ون�سبو اإليه يف خططنا العملية.

■ اأنا  اإن�سان.. اإبداع الرحمن، 
نتاج روحٍ  وتراب. روٍح حتمل يف 

طياتها قيمًا و�سفات، وت�سمو بنا 

اإىل االآفاق، بينما من خالل الرتاب 

نتحمل ال�سعاب.

فيا حبذا لو اأنني االإن�سان 

الذي كان نتاج بيئة غنية بالقيم 

واالأخالق مرجعها فطرة اخلالق 

وتهذيب االآباء وامتداٌد لعادات 

جمتمع عريق ودين قيٍم، اأن 

اأغو�س يف االأعماق بحثًا عن 

االأهداف واالآمال، م�سّخرًا القدرات 

العقلية للتخطيط واالبداع، حمّفزًا 

للهمم لتحقيق النجاح والفالح. 

واآخر املطاف العودة با�ستياق 

اإىل اأح�سان االأم والوطن حيث 

االأمان والرخاء، حاماًل يف داخلي 

فكرًا م�ستنريًا مت انتقاء بذوره 

بكل حر�ٍس وقناعٍة باحلوار بني 

الثقافات لغر�سها يف االأرجاء، 

واإميانًا بواجبي باال�سهام يف البناء 

والنماء، ومد اجل�سور لالأبناء 

لالرتقاء اإىل ال�سماء. 

اأ.د. كوثر عابد                                                                      

امل�رضفة على وحدة اجلهات

احلكومية واملوؤ�س�سات العامة

وامل�رضفة على وحدة املرافقني 

والدار�سني على ح�سابهم اخلا�س 

daabd@saudibureau.org

امللحق الثقايف ال�صعودي يف كندا يقدم درع �صكر وتقدير للمبتعث حامت البلوي

اال�صتعداد ال�صتقبال طالب املرحلة اخلام�صة لربنامج خادم احلرمني ال�صريفني

من اأنـــــــــا؟

هم�صة.. يف اأ�صماع املبتعثني واملبتعثات
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مقال

امللحق الثقايف يف كندا د. في�صل اأبا اخليل ي�صلم املبتعث حامت البلوي درع التقدير



☐ د. خالد حممد عكور 

■ يف ليلة رائعة كان فيها �سوت 
العلم واحلكمة متحدثًا وال�سباب 

املتقد حما�سًا وهمًة م�ستمعًا، 

كان فيها الكالم من ذهب عندما 

�سكت اجلميع من�ستني ومقتنعني 

باأن ال�سكوت هذه املرة هو من 

الف�سة، كان املتحدث فيها هو 

االأ�ستاذ الدكتور / قتيبة حميد 

اأ�ستاذ الطب الباطني ورئي�س 

معهد االأمرا�س ال�سدرية و 

مركزاالأبحاث بجامعة مكجيل 

مبونرتيال بكندا، كان املو�سوع 

مثريًا ولكن براعة املتحدث 

واأ�سلوبه ال�سهل الذي كان له 

الوقع الوا�سح على جميع من 

ح�رض حولت تلك املحا�رضة اإىل 

قاعدة ال عو�س عنها ملن اأراد 

النجاح والتوفيق و نفع االإ�سالم 

وامل�سلمني باإذن اهلل.

كان عنوان املحا�رضة الذي 

اختاره الربوفي�سور قتيبة »كيف 

تنقل التقدم والتكنولوجيا اإىل 

بلدك« وقد بداأها با�ستعرا�س 

ب�سيط ملا�سينا التليد وحل�سارتنا 

االإ�سالمية العريقة وكيف كنا 

نقود العامل ملئات ال�سنني وكيف 

كنا نوؤلف وننتج ون�سدرالعلم 

للعامل باأ�رضه، ثم حلل �سعادته 

ما اأ�سابنا من وجهة نظره حتى 

اأ�سبحنا ن�ستقبل فقط ون�ستورد 

دون اأية اإنتاجية تذكر، فقد كان 

يف نظره اكتفاوؤنا تلقي املعرفة 

دون الرتجمة اإىل الواقع عمليًا 

من اأهم اأ�سباب تخلفنا حيث 

اأورد بع�س االأمثلة لدول اهتمت 

بنقل التكنولوجيا فانتقلت اإىل 

م�ساف الدول املتقدمة مثل كوريا 

اجلنوبية و �سنغافورة واليابان، 

كما ذكر باأننا ال نقوم بدرا�سات 

بحثية عملية واأننا اإن قمنا بذلك 

فاإن اأبحاثنا ال ترقى اإىل امل�ستوى 

حتى تن�رض. كما 
ً
املطلوب عامليا 

ذكر اأن انبهار الطالب اأو املثقف 

بالغرب لدرجة ال�سعور بالوهن 

ال�سديد واالإعاقة الذهنية هو اأي�سا 

من االأ�سباب التي حاول االآخرون 

زرعها فينا، ومما زاد املحا�رضة 

جمااًل التفاعل الكبري من احل�سور 

الذين وجه اإليهم الربوفي�سور 

بع�س االأ�سئلة مثل: ماذا تتوقع اأن 

تكون بعد ع�رض �سنوات اإن اأطال 

اهلل يف عمرك ؟ وهل لديك خطة 

واأهداف ت�سعى لتحقيقها ؟

و ذكر اأن من ال ميلك اإجابة 

 لذلك فعليه اأن 
ً
معدة م�سبقا 

يراجع نف�سه ثم عاد الربوف�سور 

من جديد للتذكري باأن كل مقومات 

النجاح للمبتعث موجودة فالدولة 

رعاها اهلل و فرت الدعم املادي 

الذي ي�سمن للمبتعث اال�ستقرار 

باإذن اهلل واأن املبتعث يجب اأال 

تكون ال�سهادة هي همه الوحيد 

واأن عليه اأن ي�سعى اإىل تعلم 

التكنولوجيا واأن دواًل مثل اليابان 

ال تعري ال�سهادة اهتمامًا واأن 

معيار النجاح فيها هو مدى جدية 

وانتاجية ال�سخ�س.

وعند تطرقه للحلول ذكر 

�سعادته اأن االهتمام بالرتجمة 

والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا 

واإن�ساء املراكزاملتخ�س�سة يف ذلك 

كمعهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

حفظه اهلل بجامعة امللك �سعود 

ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية ومركز االأمري نايف 

لالأبحاث خلري دليل على ال�سحوة 

املوجودة حاليًا يف ال�سعودية. 

وتطرق اأي�ساَ للحديث ب�سكل 

خا�س عن جامعة امللك عبداهلل بن 

عبد العزيزللعلوم والتقنية بثول 

و عن االأمل فيها بعد اهلل اأن تكون 

نقلة نوعية يف التعليم العايل يف 

العاملني العربي واالإ�سالمي واأنه 

ينبغي لكل مبتعث اأن يكون من 

اأحالمه العمل يف هذه اجلامعة 

الواعدة.وذكر بع�س االأمثلة عن 

بع�س املبتعثني الذين األقى عليهم 

مثل هذه املحا�رضة قبل ثماين 

�سنوات يف النادي ال�سعودي 

مبونرتيال واأن منهم من كان 

ميلك اأحالمًا هي االآن حقيقة على 

اأر�س الواقع مثل مركز ال�سمنة 

و مركز الربوتيوميك�س وكرا�سي 

االأبحاث يف جامعة امللك �سعود، 

وقال: اإننا ال بد اأن نحلم واأردف 

مداعبًا الطالب هل يكلفكم احللم 

�سيئًا؟ اإنه حق م�رضوع لكل منكم 

فقط احلموا فمجرد احللم باأن 

ت�سنع �سيئًا مميزًا اأو اأن حتلم 

باأن تبدع يف تخ�س�سك هو البداية 

احلقيقية الأنه ال وجود للم�ستحيل 

اإذا كان ال�سخ�س �سادقًا مع اهلل 

و�سادقًا مع نف�سه و�سعى وكافح 

لتحقيق حلمه، و ذكر باأن معوقات 

النجاح هي جزء من احلياة واأن 

ال�سخ�س قد يحاول ويف�سل عدة 

مرات ولكنه اإن اأ�رض فاإنه �سينجح 

يومًا من االأيام، ولو تاأخر ذلك 

اليوم،. ويف معر�س اإجابته على 

اأ�سئلة احل�سور الذين ذكروا اأنهم 

ميلكون احلما�س للتميز ولنقل ما 

تعلموه وما راأوه من اإيجابيات 

يف اخلارج و لكنهم يخافون من 

اأعداء النجاح الذين قد يثبطون من 

هممهم ويطفئون حما�سهم. فذكر 

اأن ذلك موجود يف كل دول العامل  

واأنه �سئ طبيعي اأن يخاف القدمي 

من اجلديد واأن يخ�سى ال�سخ�س 

غرياملتجدد وغري املواكب للتطور 

من ال�سخ�س املتجدد وال�ساعي 

اإىل النجاح واأن ذلك ينبغي اأال 

يثني ال�سخ�س عن اأهدافه وذكر 

اأن احلل هو االإ�رضار والتكرار 

حتى يتحقق الهدف واأما التقهقر 

والرتاجع واالإذعان من اأول 

حماولة فهو طريق الفا�سل �سعيف 

الهمة، وذكر باأن البعثة فر�سة 

حرم منها الكثريون واأنه من باب 

الوفاء واالأمانه اأن حتب الأخيك ما 

حتبه لنف�سك واأن ي�سعى االن�سان 

جاهدًا لال�ستفادة من البعثة يف 

�ستى املجاالت واأن ينقل كل ما 

النادي ال�صعودي يف مونرتيال ي�صت�صيف الدكتور قتيبة حميد
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تعلمه لزمالئه الذين مل يحالفهم 

احلظ يف االبتعاث  اأن يكون عند 

ح�سن ظن من ابتعثوه. وذكر اأن 

مما ينبغي اأن يجلب ال�سعادة لكل 

�سخ�س ما حققته جامعة امللك 

�سعود من تطور وتقدم عاملي يعترب 

نقلة نوعية فريدة حيث اأ�سبحت 

من اأهم اأربعمائة جامعة عاملية 

يف اآخر ت�سنيف بعد اأن كانت يف 

مرحلة متاأخرة قبل �سنوات قليلة 

واأن ذلك يدل على اأن امل�سوؤولني 

 وبداأوا 
ً
اأدركوا اأن هناك خطاأ

يف عالجه واأن هذه اأوىل ثمرات 

النجاح واأن االأمل معقود علينا 

بعد اهلل يف اإكمال امل�سرية وبعدما 

راأى الربوف�سور ذلك احلما�س 

من الطالب قال لهم باأنه م�ستعد 

اأن يعطيهم كل ما عنده من خربة 

حتى يح�سلوا على مفاتيح النجاح 

باإذن اهلل ووعدهم ب�سل�سلة من 

املحا�رضات على الرغم من اأن 

جدوله ال ي�سمح بالكثري من الوقت 

فهو يجوب اأقطار العامل ب�سكل 

م�ستمر.

وقد ذكر الدكتور خالد عكور 

املدير الثقايف بالنادي ال�سعودي 

باأن اجلميع عاجز عن �سكر 

الربوفي�سورقتيبة الذي فتح 

�سدره الأبنائه وجعلهم ي�سعرون 

باأن اأبًا لهم يعي�س معهم يف بلد 

الغربة واأن مثل هذه املحا�رضات 

يلقيها الربوفي�سور يف حمافل 

عاملية بدعوات م�سبقة و مببالغ 

�سخمة يف الوقت الذي يعطينا 

اإياها بتطوع كامل و�سعة نف�س 

ودون اأي مقابل جزاه اهلل عما 

يقدمه الأبنائه املبتعثني خري 

اجلزاء.

ومما ينبغي االإ�سارة اإليه اأن 

الربوفي�سور قتيبة هو اأ�ستاذ 

ورئي�س كر�سي اأبحاث مر�س 

الربو يف جامعة امللك �سعود 

بالريا�س حيث يعد من العلماء 

وكبار الباحثني وموؤلفي الكتب يف 

جمال الربو واحل�سا�سية اأدامه اهلل 

ذخرا لالإ�سالم وامل�سلمني.

الدكتور قتيبة حميد يقّدم املحا�صرة

د. قتيبة ي�صرح للح�صور كيفية النجاح يف احلياة

جانب من احل�صور

احل�صور ي�صغون باهتمام ملحا�صرة د. قتيبة
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☐ �سامل الزهراين - كندا 

■ ا�ستطاع الطالب متعب �سعد العنزي املبتعث 
لدرا�سة املاج�ستري يف كندا اأن يحقق اإجناًزا 

وطنًيّا بعد اأن نال ثقة اإدارة جامعة توم�سون 

ريفرز بوالية بريت�س كولومبيا بكندا املبتعث 

اإليها، حيث مت انتخابه ع�سًوا يف املجل�س 

اال�ست�ساري الطالبي باجلامعة ملدة عام درا�سي. 

ويعد املجل�س اأعلى جهة رقابية وت�رضيعية 

لتي�سري دفة اجلامعة من ناحية اخلدمات 

الطالبية، وتوفري البيئة املنا�سبة للدرا�سة. وجاء 

اختياره ليمثل الطالب الدوليني يف اجلامعة 

والذين تختلف اأ�سولهم واأعراقهم مبا يفوق 62 

دولة بامل�ساركة مع طالبة من رو�سيا االحتادية. 

ويعترب املجل�س اأحدث جمل�س طالبي يف اجلامعة، 

حيث يعترب يف دورته االأوىل، ومت اختيار ممثلني 

لالأق�سام يف اجلامعة بناء على التق�سيم االإداري 

للجامعة، ومت اختيار العنزي عن طريق تر�سيحه 

من مديرة الق�سم الدويل يف اجلامعة. ويعد 

انتخاب العنزي للمجل�س بجامعة توم�سون 

ريفرزاالأول من نوعه للطالب املبتعثني بكندا، 

مما ي�سهم يف تلم�س االحتياجات االأكادميية 

للطالب املبتعثني باجلامعة واإي�سالها اإىل 

امل�سوؤولني مبا�رضة من خالل االجتماع الدائم 

الذي يعقده وكيل اجلامعة للخدمات الطالبية 

الدكتور بيرت هيلتون مع اأع�ساء املجل�س. 

وعرب العنزي عن �سعادته باختياره ع�سًوا 

لهذا املجل�س من ِقبل اإدارة اجلامعة وحتت 

اإ�رضاف مبا�رض من وكيل اجلامعة، موؤكًدا اأن 

هذا االأمر �سينعك�س عليه وعلى بقية زمالئه 

املبتعثني اإيجاًبا كونهم ميثلون بلدهم خري 

متثيل، كذلك اال�سهام يف نقل �سورة م�رضفة 

عنها اإ�سافة اإىل اأن هذا االأمر هو حافز على 

العطاء والتقدم لهم جميًعا. من جهته قدم رئي�س 

النادي ال�سعودي مبدينة كاملوب�س يا�رض فتياين 

التهاين والتربيكات نيابة عنه وعن جميع الطلبة 

املبتعثني مبدينة كاملوب�س للزميل العنزي داعًيا 

اهلل اأن يوفقه يف مهمته كع�سو الأعلى جمل�س 

طالبي يف اجلامعة يهتم ب�سوؤون الطلبة.

ي�سعد امللحق الثقايف الدكتور/ في�سل بن 

حممد املهنا اأبا اخليل با�سمه وبالنيابة عن 

من�سوبي امللحقية الثقافية والطلبة املبتعثني 

واأ�رضة حترير جملة اآفاق اأن يهنئ الطالب 

املبتعث متعب �سعد العنزي باختياره ع�سوًا يف 

املجل�س اال�ست�ساري الطالبي جلامعة توم�سون 

ريفرز متمنني له التوفيق يف مهمته مل�ساعدة 

اأبنائنا املبتعثني الدار�سني يف اجلامعة واألف 

مربوك.

انتخاب الطالب متعب �صعد العنزي

ع�صوًا ا�صت�صارياً يف جامعة توم�صون ريفرز الكندية
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منطقة توم�صون ريفرز الكندية

■ اأقام نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة 
مونرتيال ندوة علمية عن اأنفلوانزا اخلنازير 

حتت عنوان )لقاح اأنفلوانزا اخلنازير بني 

القبول والرف�س(. حيث تف�سل الدكتور اأحمد 

احلربي احلا�سل على زمالة الكلية امللكية 

الكندية يف اأمرا�س الباطنية والذي الزال 

يح�رض حاليًا التخ�س�س الدقيق يف اأمرا�س 

اجلهاز اله�سمي وتقنية املناظري يف جامعة 

مكجيل وكانت احلا�رضة يف جمال الفريو�س 

وماهيته وما هي اأعرا�سه وما م�سبباته حيث 

قدم عر�سًا مب�سطًا عن الفريو�س على �سا�سة 

العر�س بالنادي �رضح فيها �سبل الوقاية من 

الفريو�س. وبعد ذالك قام ب�رضح مف�سل عن 

العقار امل�ساد للفريو�س وماهيته واأزاح كل 

ال�سائعات التي كانت ت�سدر حول هذا العقار 

حيث ا�ستفاد احل�سور من الطالب ال�سعوديني 

غري املتخ�س�سني يف الطب ال�سئ الكثري من هذه 

الندوة و قام الدكتورعمرالنزهة باإدارة احلوار 

وتنظيم اإلقاء االأ�سئلة على �سيف الندوة و�سارك 

اأع�ساء النادي من االأطباء باالإدالء باآرائهم 

ومرئياتهم عن العقار حيث �سارك اجلميع يف 

اإي�سال ال�سورة ال�سحيحة واحلقيقية عن 

الفريو�س للطلبة ال�سعوديني هناك. بعد اللقاء 

بداأت االأ�سئلة واالإ�ستف�سارات تطرح على �سيف 

الندوة من قبل الطلبة ال�سعوديني حيث كانت 

اأ�سئلة جديرة باالهتمام وقد تبادل االأطباء 

ال�سعوديون بالنادي االإجابة عنها.

 بعد ذلك خرجت الندوة بتو�سيات موافقة 

للتو�سيات العاملية التي �سدرت من منظمة 

ال�سحة العاليمة حول هذا العقار.

د. خالد حممد عكور

dr_khalid_22@yahoo.com

ندوة علمية عن اأنفلوانزا اخلنازير

فريو�ش اأنفلوانزا اخلنازير
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■ من يتتبع التطورات يف الفكر 
التخطيطي، واالهتمام مب�ستقبل 

االجيال وفق منظور ا�سرتاتيجي 

ك�سيا�سة متبعة يف واقع متخذ القرار 

يف اململكة العربية ال�سعودية، �سيلحظ 

- وب�سكل جلي- اأن اال�ستثمار 

يف العن�رض الب�رضي هو من اأوىل 

االأولويات مع التخطيط االقت�سادي 

واالأمني.

اإن بناء االن�سان يف فكر و قلب 

ويل االأمر يغلب على جل االهتمام، 

فاالإنفاق على التعليم والتدريب 

ت�ساعف مرارًا عدة وذلك اإدراكًا 

باأن الريال الذي يدفع االآن يف تطوير 

وبناء م�ستقبل ال�سباب هو رياٌل 

اإ�ستثماري، كما ُيدرك متخذ القرار 

اأنه بدون ذلك اال�ستثمار يف بناء جيل 

فتي واعد ف�سوف يتم دفع مبالغ 

اأكرب لن تكون ا�ستثمارية، ولكنها 

�ستكون عالجية ب�سبب امل�ساكل 

املتوقعة من البطالة بني االأجيال 

القادمة.

اإنني ال اأخال بالدي اإال كذلك. 

تخطيط ا�سرتاتيجي وا�سح وقوي 

ومبني على معطيات  حمددة 

ومدرو�سة، مع خطط تنفيذية ال 

ي�سوبها غمو�س وال تف�سح املجال 

ملجتهد قانع باحل�سنة الواحدة، اأو 

حتى ملهمل اأو اأحمق ي�سيء من حيث 

اأراد اأن ٌيح�سن. بل يجب اأن تكون 

برامج تنفيذية حمددة يقوم عليها 

املوؤهلون القادرون املخل�سون لكي 

يتم الو�سول اإىل االأهداف املرجوة 

يف االأوقات املنا�سبة واملحددة، 

وبالنتائج املاأمولة. 

اإن برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي من 

اأهم واأو�سع م�ساريع اال�ستثمار يف 

االن�سان واال�ستفاده املاأمولة من 

الطاقة الب�رضية يف بالد احلرمني.

وقد بداأ  الربنامج يف عام 1426هـ 

حيث يقوم على ابتعاث الطالب 

والطالبات ال�سعوديني اإىل اأف�سل 

اجلامعات العاملية يف خمتلف دول 

العامل ملوا�سلة درا�ساتهم يف مراحل 

التعليم التالية:

- مرحلة البكالوريو�س 

- مرحلة املاج�ستري

- مرحلة الدكتوراة

- مرحلة الزمالة الطبية 

ويهدف الربنامج البتعاث الكفاءات 

ال�سعودية املوؤهلة واإيجاد م�ستوى 

عاٍل من املعايري االأكادميية واملهنية من 

خالل برنامج االبتعاث وكذلك العمل 

على تبادل اخلربات العلمية والرتبوية 

والثقافية مع خمتلف دول العامل 

واالهتمام ببناء كوادر �سعودية موؤهلة 

وحمرتفة يف بيئه العمل مما يوؤدي 

اإىل رفع م�ستوى االحرتافية املهنية 

وتطويرها لدى الكوادر ال�سعودية.

وهناك العديد من التخ�س�سات 

مثل:

- الطب وطب االأ�سنان والزمالة                                    

ال�سيدلة

- التمري�س 

- العلوم الطبية: االأ�سعة، 

املختربات الطبية، التقنية الطبية و 

العالج الطبيعي.

- العلوم ال�سحية: التغذية، 

ال�سجالت وامللفات.

- الهند�سة: املدنية، املعمارية، 

الكهربائية، امليكانيكية، ال�سناعية، 

الكيميائية، البيئية، االت�ساالت و 

املعدات الثقيلة.

- احلا�سب االآيل: هند�سة احلا�سب، 

علوم احلا�سب، ال�سبكات.....الخ.

- العلوم االأ�سا�سية: الريا�سيات، 

الفيزياء، الكيمياء، االأحياء.

- تخ�س�سات اأخرى: القانون، 

املحا�سبة، التجارة االإلكرتونية، 

التمويل، التاأمني والت�سويق.

ول�سمان حتقيق االأهداف باأق�سى 

درجة من االتقان فقد مت و�سع �رضوط 

االبتعاث املحددة والوا�سحة وهي: 

اأواًل: مرحلة الدرا�سات العليا:

 -اأال يقل املعدل ملرحلة 

البكالوريو�س عن)2،75( من )4( اأو 

)3،75( من )5( اأو 80  

- اأال يكون قد م�سى على ح�سول 

املتقدم على �سهادة البكالوريو�س 

خم�س �سنوات.

- اأن ال يزيد عمر املتقدم على 27 

�سنة بالن�سبة ملرحلة املاج�ستري، واأن 

ال يزيد عمره عن 30 �سنة بالن�سبة 

ملرحلة الدكتوراة.

• اإذا كان املتقدم حا�ساًل على   

�سهادة علمية من خارج اململكة 

ي�سرتط اأن تكون ال�سهادة قد متت 

معادلتها من وزارة التعليم العايل 

قبل التقدمي على الربنامج.

ثانيًا: مرحلة الزمالة الطبية:

• احل�سول على قبول من اإحدى   

املوؤ�س�سات املتميزة املو�سى بها من 

الوزارة ملرحلة الزمالة.

- اإذا كان املتقدم حا�ساًل على 

�سهادة علمية من خارج اململكة 

ي�سرتط اأن تتم معادلتها من   

    الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية قبل التقدمي على الربنامج.

- اأن يكون املتقدم قد اأنهى فرتة 

االمتياز    

ثالثًا: مرحلة الدبلوم:

 - احل�سول على دبلوم يف ذات 

التخ�س�س من اجلامعات ال�سعودية، 

اأو اإحدى كليات املجتمع  اأو برامج 

خدمة املجتمع، اأو كليات الهيئة 

امللكية باجلبيل و ينبع، اأو ما 

يعادلها من موؤ�س�سات التعليم العايل 

احلكومية بتقدير ال يقل عن )4،5 من 

5، اأو 3،5 من 4، اأو 90% 

- اأال يكون قد م�سى على ح�سول 

املتقدم على �سهادة الدبلوم اأكرث من 

4 �سنوات.

 - اأن ال يزيد عمر املتقدم على 24 

�سنة.

رابعًا: مرحلة البكالوريو�س:

العامة  الثانوية  ن�سبة  تقل  • اأال 
عن 90% 

العامة  اختبارالقدرات  • اأداء 
على اأن ال تقل درجة االختبار 

التح�سيلي عن70% بالن�سبة للطالب 

الذين يرغبون يف درا�سة الطب 

والعلوم الطبي  

على  م�سى  قد  يكون  • اأال 
ح�سوله على �سهادة الثانوية 

العامة اأكرث من ثالث �سنوات.     

- اأال يزيد عمر املتقدم على 22 �سنة.

ولتحقيق ذلك احللم ال�سعيد يجب 

العمل اجلاد مب�سوؤولية حم�سوبة 

فكًل يتحمل جزءًا من امل�سوؤولية، 

كربت اأم �سغرت فلها تاأثريها. 

اإن االآمال الكبرية التي ي�سعها 

ويل االمر يف جميع من يعمل يف اأو 

يتعامل مع هذا الربنامج، جتعل 

امل�سوؤولية كبرية والواجبات اأكرب، 

واالأمانة اأكرب من ذلك. فعلينا جميعًا 

اأن نحمل �سعار االخال�س يف العمل، 

و مراعاة اأبنائنا الطالب ومتابعتهم 

وت�سهيل اأمورهم واإر�سادهم اإىل ما 

يي�رض لهم العي�س يف الغربة والنجاح 

يف الدرا�سة و العودة اإىل الوطن 

رافعي الراأ�س اأمام النف�س واالهل 

واملجتمع وحتقيق اأهداف واآمال 

ويل االمر. 

  وعلى كل فرد من اأبنائنا الطلبة 

تقع م�سوؤولية كبرية واأمانه عظيمة 

اأمام نف�سه وحتقيق الطموح 

ال�سخ�سي وبناء امل�ستقبل امل�رضق، 

و كذلك اأمام اأهله و ذويه يرفع 

راأ�سهم و يفتخرون به، واأمام 

املجتمع لكي ي�ستقبله بفرح و 

يوا�سل العطاء املتبادل بينه و بني 

ذلك املجتمع الذي ا�ستثمر فيه. 

واأملي كبري يف طالب و طالبات بالد 

احلرمني. 

 

د. م�صاعل عبدالرحمن ال�صويعر   

امل�رضفه على وحدة و�سط كندا

mshewayer@saudibureau.org

اإ�صتثمار االإن�صان يف بالد احلرمنيمقال
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☐ اأعد اأ�سئلة املقابلة واأجرى احلوار

    د. خالد عكور *

■ حبذا لو تعطينا نبذة خمت�صرة عن م�صريتك 
التعليمية وحياتك العملية:     

- يف البداية اأ�سكر لك يا دكتور خالد اهتمامك 

بهذا املو�سوع واإتاحة هذه الفر�سة يل.

 تخرجت من جامعة امللك �سعود - كلية الطب 

عام 1426 هـ، واأتيحت يل الفر�سة باإمتام دورة 

اختيارية يف الطب النف�سي يف �سنة االمتياز، ومن 

ثم قمت بااللتحاق بالزمالة ال�سعودية للطب 

النف�سي لب�سعة اأ�سهر واأخريًا التحقت بربنامج 

الزمالة الكندية يف الطب النف�سي وذلك يف عام 

2007م، واأنا االآن يف ال�سنة الثالثة من الربنامج. 

حيث اأن مدة برنامج الزمالة 5 �سنوات ي�ستطيع 

املتدرب اختيار تخ�س�س دقيق خالل الزمالة اأو 

بعدها. التخ�س�سات الدقيقة املعرتف بها هي 

الطب النف�سي للم�سنني واالأطفال والطب ال�رضعي 

واالإدمان باالإ�سافة اإىل الطب النف�سي العام.

للطب  اختيارك  يف  ال�صر  هو  ما  • د.بندر 
النف�صي وما مدى عالقة احلب بينك وبني هذا 

التخ�ص�ش؟

- عندما در�ست مقرر الطب النف�سي بالكلية 

ات�سح يل هذا التخ�س�س عن قرب ووجدت 

فيه املتعة واالإثارة يف نف�س الوقت، البحث عن 

االجابات احلائرة عن �سبب اال�سطراب النف�سي 

وكيفية فهم  تغريالت�رضقات وامل�ساعر، كل هذا 

ي�سكل حتديا للطبيب النف�سي، لكن ما جعلني 

اأختارهذا املجال ب�سكل رئي�سي هو اأنه تخ�س�س 

يجمع بني فهم املري�س من الناحية النف�سية 

واالإجتماعية واجل�سدية فالرتكيزال يكون على 

ع�سو واحد بل على املري�س ككل.يف هذا املقام 

اأود االإ�سارة اإىل لب�س يقع كثريًا وهو اأن الطب 

النف�سي تخ�س�س منعزل عن باقي التخ�س�سات 

الطبية، والطبيب النف�سي ين�سى جميع ما تعلمه 

يف كلية الطب، هل هذا الكالم هو عار عن ال�سحة، 

فالطب النف�سي فيه الكثري من التقاطعات مع 

االأمرا�س الباطنية اأو الداخلية، �سواء يف مظاهر 

املر�س اأو التخطيط للعالج. �سحيح اأن الطبيب 

النف�سي قد ين�سى كثريًا من املهارات واملعلومات 

التي قد تعلمها خالل الدرا�سة يف كلية الطب 

لكن هذا هو حال معظم التخ�س�سات الطبية، 

فالرتكيز يكون على التخ�س�س دون ما �سواه. 

املجال  يف  من  فيهم  مبا  الكثري  على  • يخفى 
الطبي طبيعة التخ�ص�ش: وي�صود التفكري يف 

اأنه يعنى بالتعامل مع اأنا�ش غري طبيعيني اأو 

جمانني هاّل اأو�صحت لنا حقيقة هذا اللب�ش؟

- االأمرا�س النف�سية كغريها من التخ�س�سات 

الطبية ففيها االأمرا�س ال�سديدة واملتو�سطة 

واخلفيفة، والغالب من االعرتا�سات التي قد 

يح�س بها النا�س كاحلزن اخلفيف )كالذي 

يعقب الوالدة( اأو القلق العار�س ال ت�سنف 

من االأمرا�س النف�سية، فاملر�س النف�سي ح�سب 

التعريف هو جمموعة من االأعرا�س النف�سية 

التي قد ت�سبب لالإن�سان �سدة نف�سية اأو توؤثرعلى 

وظيفته اأوعالقاته االجتماعية، هذ املفهوم هو 

مهم جدًا. اإذ اأن كثريًا من النا�س قد يكونون 

على طريف النقي�س، فاأما اأن كل عار�س نف�سي 

هو مر�س نف�سي ي�ستحق العالج اأو اأن املر�س 

النف�سي هو مرادف للجنون؟

لناأخذ اأمرا�س االأنف واالأذن واحلنجرة 

كمثال: قد يذهب اإثنان اإىل الطبيب وينتظران 

يف نف�س غرفة االنتظار ولكن ل�سببني خمتلفني: 

االأول قد اأتى ليزيل ال�سمع عن اأذنه والثاين 

ي�ستكي من تغرّي يف ال�سوت و�سعوبة يف البلع، 

يتبني فيما بعد اأنها �رضطان يف احلنجرة. 

نف�س ال�سئ بالن�سبة لالأمرا�س النف�سية، على 

�سبيل املثال ي�سنف مر�س الف�سام ومر�س 

االإ�سطراب الوجداين القطبي على اأنهما من 

االأمرا�س النف�سية ال�سديدة، بينما يوجد اأمرا�س 

كا�سطراب التكيف اأو ع�رض املزاج ت�سنف على 

اأنها من االأمرا�س اخلفيفة اإىل متو�سطة. 

الطبيب النف�سي يتعامل مع اأنا�س خمتلفني 

كاختالف الطيف، �سحيح اأنه يف بع�س االأحيان 

يواجه الطبيب النف�سي )اأو العامل يف ال�سحة 

النف�سية ب�سكل عام( مر�سى ي�سعب التعامل 

معهم، ولكن هذا ما يجعل الطب النف�سي من 

التخ�س�سات التي يكون فيها ملهارات التعامل 

االأهمية الق�سوى. من االأ�سياء التي تدر�س يف 

هذا التخ�س�س كيفية امت�سا�س غ�سب املري�س 

ومهارة التعامل مع املري�س القابل للتهيج 

وخالفه.

اأما بالن�سبة ملفردة اجلنون فال يتم التعامل 

معها على االإطالق، حتدد قدرة املري�س امل�ساب 

باملر�س النف�سي اخلطري باحلكم على االأ�سياء 

والت�رضف يف خمتلف املواقف عن طريق عدة 

مقايي�س نف�سية، ويتم تقومي املري�س وقدرته على 

العطاء من خالل درا�سة حالته درا�سة كاملة.

العامل  يف  و�صلنا  درجة  اأية  اإىل  • براأيك 
العربي يف هذا املجال وهل نحن فعال مهياأون يف 

وقتنا احلايل للتقبل التام لهذا العلم وما اأ�صباب 

تاأخرنا؟

- يف احلقيقة اإننا تاأخرنا كثريًا يف اللحاق 

بالركب فالبدايات الفعلية للطب النف�سي قريبة 

ن�سبيًا اإذا ما قورنت بدول ال�رضق والغرب. 

يوجد عندنا نق�س كبري يف عدد املخت�سني �سواء 

من االأطباء النف�سيني اأو غريهم من املخت�سني 

بال�سحة النف�سية، ومع اأن االإقبال ازداد يف 

ال�سنوات االأخرية على درا�سة هذه العلوم اإاّل اأن 

عدم توفر الربامج التدريبية الكافية يظل عائقًا 

كبريًا، ال نن�سى اأي�سا اأن الربامج التدريبية يف 

البيئات غري العربية مع اأن كثريًا منها ممتازة 

اإاّل اأنها تختلف يف حمتواها الأنها موجهة لبيئة 

خمتلفة عن ما قد ميار�سه الطبيب النف�سي اأو 

املعالج النف�سي حني رجوعه. اأعتقد اأن النا�س 

بداأوا يدركون االأمرا�س النف�سية واأ�سبح يزيد 

االإقبال على العيادات النف�سية ال الأن االأمرا�س 

النف�سية اأ�سبحت اأكرث �سيوعًا على ما اأعتقد بل 

حوار مع د. بندر العقيل 
الأن الوعي بها اأ�سبح اأكرث.

وال�صحر  وامل�ش  بالعني  ن�صمع  ما  • كثريًا 
ولكنه يندر اأن ن�صمع بالف�صام اأو الرهاب اأو 

االإحباط اأو الو�صو�صة فهل يا ترى امل�صيبة يف 

املجتمع الذي غلب عليه فكرة ال�صحر والعني 

وامل�ش واألغى وجود مثل هذه االأمرا�ش التي هي 

علم يدر�ش و ميار�ش الأزمنة طويلة اأم اأن قلة 

توعية النا�ش وتنويرهم هي ال�صبب اأم اإنه فعاًل  

يكرث هذا ال�صئ عندنا وال بد من االعرتاف بذلك؟

- االأمرا�س النف�سية هي كاالأمرا�س الع�سوية  

قد تن�ساأ الأ�سباب متعددة، وال مينع اجتماع 

ال�سبب يف ذات املر�س، هل يعني اأن اإ�سابة 

�سخ�س مبر�س ال�سكر اأنه مل ي�سب اأو اأ�سيب 

بالعني ؟ وهل يعني ذلك عدم اأخذه للدواء الطبي، 

وهل وجود املر�س النف�سي يعني بالتاأكيد اإ�سابته 

باأحد االأ�سباب الغيبية كالعني وال�سحر واجلن 

وهي من االأ�سياء املثبتة يف الكتاب وال�سّنة ولكن 

ي�سعب حتديدها يف ذات ال�سخ�س.

اإن االأمرا�س النف�سية هي من امل�سائب التي قد 

ت�سيب املوؤمن ويوؤجر اإن احت�سب عليها، بغ�س 

النظرعن ال�سبب فالواجب على املوؤمن االحت�ساب 

واالأخذ بال�سبب بعد التوكل على اهلل. اإن 

االأمرا�س النف�سية هي من اال�سياء التي ي�سعب 

فهمها عند كثري من النا�س، ولكن مع اختالفها 

وتنوعها اإال اأنها معروفة واأعرا�سها مدونة يف كل 

اأمم االأر�س. اإن مر�س الف�سام العقلي على �سبيل 

املثال من االأمرا�س التي قام الباحثون بر�سد 

اأعرا�سه وطرق عالجه بالتف�سيل بغ�س النظر 

عن جن�سية اأو ثقافة املري�س.

ال بد من القول اأن التوعية باالأمرا�س النف�سية 

هي من االأ�سياء املهمة، وال بد اأن يكون ذلك 

بطريقة مدرو�سة، اإذ اأن اإلقاء املعلومات على 

�رضيحة وا�سعة من امل�ستمعني من االأمور 

احل�سا�سة واخلطاأ اأو املبالغة فيها قد يثري 

خماوف ال داٍع لها، وال زلت اأحفظ مقولة 

لل�سحابي اجلليل عبداهلل بن م�سعود ر�سي 

اهلل عنه:)حدثوا النا�س مبا يعقلون، اأتريدون 

اأن يكذب اهلل ور�سوله(. هذا يف علوم ال�رضيعة 

فما بالك باأمور هي مثار لكثري من املخاوف 

كاالأمرا�س النف�سية. 

 • اإذن براأيك ما هي الطريقة املثلى ملن ي�صاب 

مبر�ش؟ هل يتجه اإىل الطب االإكلينيكي؟ اأم يتجه 

اإىل اللطب الروحاين والرقية ال�صرعية؟ 

- كما قلنا اإذا كانت االأعرا�س النف�سية 

م�ستمرة اأو �سديدة فاالأف�سل اأن يبادر بالعالج 

فكلما تاأخر املري�س كان العالج اأ�سعب، لكن مع 

االأخذ باالأ�سباب والعمل بها يف نف�س الوقت ال بد 

من االجتاه اإىل م�سبب االأ�سباب وهو اهلل �سبحانه 

وتعاىل، وما الرقية اإاّل واحدة من الو�سائل، 

وكلما زاد ات�سال االإن�سان باهلل �سبحانه وتعاىل 

كان من اخلري اأقرب، واإن مل يح�سل لالإن�سان 

ال�سفاء بالو�سائل ال�رضعية فقد ح�سل اأجر 

التوكل على اهلل وااللتجاء اإليه.

ولكن قراأت لبع�س العلماء اأن اأف�سل الرقية 

هي رقية االإن�سان على نف�سه باالأوراد واالأدعية 

ال�رضعية، بعد االأخذ باأ�سباب اإجابة الدعاء 

كاإطابة املطعم و�سدق االلتجاء واالإحلاح على اهلل.

وما لفت انتباهي خالل فرتة التدريب هنا يف 

كندا اأن االأطباء النف�سيني اليت�سادمون اإطالقا 

مع املري�س يف قناعاته الدينية، اأو تف�سريه 

لل�سبب املحتمل للمر�س النف�سي، بل ينطلقون 

من منطلقاته ويبحثون عن طرق منا�سبة للعالج 

تتنا�سب مع بيئة املري�س وثقافته، وهذا ما يجب 

االأخذ به بعني االعتبار يف بيئتنا العربية، بداًل من 

الدخول يف جداالت قد ال ينفع �سئ منها.

مدلولها  هو  ما  الكثري  يتداولها  كلمة  • القلق 
ومتى ت�صبح مر�صاً يحتاج اإىل عالج وهل للبعد 

عن اهلل وعن تغذية الروح دور يف ذلك؟

- القلق هو �سعور بالتوج�س والهم يح�سل 

لكل فرد يف وقت من االأوقات، مثاًل قبل 

االمتحانات مثله مثل احلزن والفرح والغ�سب، 

ولكن متى يتحول اإىل مر�س؟ يتحول اإىل مر�س 

عندما يجري عليه تعريف املر�س النف�سي ب�سكل 

عام كما ذكرت �سابقا، وهو اأنه يوؤثر على حياة 

املري�س ب�سكل كبري وي�سبب تدهورًا يف وظيفته 

اأو عالقاته االإجتماعية، اأو ي�سبب �سيقًا �سديدًا 

لل�سخ�س، عند ذلك ي�سمى مر�سًا. واأنواع 

اأمرا�س القلق كثرية على �سبيل املثال ا�سطراب 

القلق العام والرهاب باأنواعه وا�سطراب 

الو�سوا�س القهري... اإلخ. اأما عن دور البعد عن 

اهلل يف القلق فاأقول ال �سك اأن االإن�سان املوؤمن باهلل 

�سبحانه وتعاىل هو اإن�سان ات�سحت له الغاية من 

وجوده يف هذه الدنيا وات�سحت له الروؤية فاأ�سبح 

اإن�سانا وا�سح االأهداف، ال يعي�س كما يعي�س غريه 

يف حرية ويف �سك، اأي�سا االإن�سان املوؤمن لديه 

مايهيئه لتقبل اأقدار اهلل كفقدان قريب اأو عزيز.

عندما كنت اأقراأ يف اأنواع العالج النف�سي لفت 

انتباهي نوع ي�سمى العالج النف�سي املبني على 

النظرية الوجودية، وهي نظرية اإحلادية تقوم 

على فكرة فل�سفية تف�رض وجود االإن�سان واأنه 

املتحكم كليًا يف م�سريه بدون تاأثري من اأحد كائنًا 

من كان، هذا النوع من العالج يحاول تف�سري 

الكثري من االأ�سئلة املحرية التي تدور يف ذهن 

االإن�سان غري املوؤمن  كتف�سري املوت والهدف من 

احلياة وغريها. هذه االأ�سئلة جميعها توجد لها 

االإجابة الكاملة واملو�سحة يف �رضعنا املطهرالتي 

يح�س بها االإن�سان املوؤمن اأنه ياأوي اإىل ركن 

�سديد.

ولكن عندما ن�سل اإىل مرحلة االأمرا�س فنحن 

نتحدث عن اأمرا�س االأ�سباب الع�سوية والوراثية 

من امل�سببات الكربى لها، خذ على �سبيل املثال 

اأن املر�سى امل�سابني مبر�س الو�سوا�س القهري 

وجد فيهم ن�ساط زائد يف مناطق حمددة من 

املخ مت ت�سويرها باأ�سعة الرنني املغناطي�سي 

الوظيفية، مر�سى االإكتئاب وجد فيهم نق�س يف 

ن�ساط بع�س مناطق املخ. ونعلم متام العلم اأن 

االإن�سان القريب من اهلل قد ي�ساب كما ي�ساب 

غريه باالأمرا�س الع�سوية، واالأمرا�س النف�سية 

قد ال تكون بعيدة عنها يف املن�ساأ، اإذ اأن الباحثني 

يكت�سفون يف كل يوم املزيد من الدالئل على اأن 

االأمرا�س النف�سية لها من�ساأها الع�سوي كما هي 

غريها من االأمرا�س، واهلل تعاىل اأعلم. 

مفهوم طب  كبري  وب�صكل  • انت�صر موؤخًرا 
النف�ش املعريف وال�صلوكي فما الذي يق�صد بذلك 

وهل هو متاح لدينا يف العامل العربي؟ 

- العالج ال�سلوكي املعريف هو اأحد الطرق 

اجلديدة ن�سبيًا يف العالج النف�سي لالأمرا�س 

النف�سية، وهو يتكون من جمموعة من الطرائق 

والو�سائل التي ميكن للطبيب النف�سي اأو املعالج 

النف�سي تعلمها، اإذ اأن ما مييز هذه الطريقة يف 

العالج هو و�سوحها وخلوها من التعقيدات، 

واأي�سًا ب�ساطة مفهومها بحيث ي�ستطيع املري�س 

فهم فكرتها ويبداأ يف م�ساركة املعالج و�سع خطة 

العالج. تقوم فكرة العالج مبحاولة التغيري 

التدريجي الأفكار املري�س بو�سائل جتعل املري�س 

يهتدي بنف�سه اإىل ما ي�سمى باأخطاء التفكري 

ومن ثم ا�ستبدالها باأفكار اأخرى اأكرث �سحة. 

ويف ذات الوقت يقوم املري�س بتغيري �سلوكه 

بطريقة تدريجية اأي�سا. خذ على �سبيل املثال 
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مر�س االكتئاب، مري�س االكتئاب 

يفكرغالبًا بطريقة �سلبية عن نف�سه 

وعن ما حوله، يرى امل�ستقبل ب�سكل 

�سوداوي قامت، في�ساب بالعجز وعدم 

القدرة على اتخاذ القرارات، كل هذا 

يتم التعامل معه بالعالج ال�سلوكي 

املعريف.

يف هذا النوع من العالج يوجد 

نق�س كبري يف املخت�سني ونحتاج 

اإىل جهود كبرية لن�رضه يف الوطن 

العربي، ما مييزه الق�رضالن�سبي 

ملدة التدريب، واأي�سا ال يلزم عمله 

بوا�سطة الطبيب النف�سي، هذا يجعله 

اأ�سهل يف االنت�ساراإذا توفراملخت�سون 

القادرون على التدريب عليه واملراجع 

العربية اأو املرتجمة الكافية.

واملعالج  النف�صي  • الطبيب 
النف�صي مالفرق بينهما وما حدود كل 

منهما وهل هما منف�صالن اأم مكمالن 

لبع�ش ؟

- يقع ت�سابه كثري بني عمل 

االأخ�سائي النف�سي والطبيب النف�سي، 

فالطبيب النف�سي هو طبيب اأنهى 

درا�سته يف كلية الطب ثم التحق 

بربنامج الزمالة يف الطب النف�سي، اأما 

املعالج النف�سي فهو خريج ق�سم علم 

النف�س العام، ومن ثم اأكمل درا�سته 

باأخذه املاج�ستري اأو الدكتوراه يف 

تخ�س�س علم النف�س االإكلينيكي. 

الفرق بني االثنني اأن االأول ي�سخ�س 

ويعالج باالأدوية النف�سية والثاين 

يعالج باجلل�سات النف�سية بدون 

االأدوية ويقوم بعمل املقايي�س 

النف�سية. تخ�س�س علم النف�س 

االإكلينيكي اأي�سا من العلوم التي يندر 

فيها املخت�سون واحلاجة فيها ما�سة 

كالطب النف�سي.

النف�صي  الطب  تخ�ص�ش  يخلو  • ال 
من املواقف امل�صحكة اأو الغريبة 

التي حتدث لالأطباء فهال ذكرت لنا 

واحدًا اأو بع�صاً منها ؟

- اأذكر اأنني يف اأحد املناوبات يف 

ال�سعودية  ات�سل بي متاأخرًا اأحد 

املمر�سني وبداأ كالمه بـ )اأهلني 

حكيم(، قمت بالرد عليه مبا�رضة 

باأنني الدكتور بندر ولي�س حكيمًا 

واأغلقت ال�سماعة، واإذا به يت�سل مرة 

اأخرى ويبداأ )اأهلني حكيم( قلت له: 

قلت لك يف املرة االأوىل  باأنني ل�ست 

حكيمًا، عندئذ تذكرت باأنه يق�سد كلمة 

طبيب بلهجة اأهل ال�سام واأخربته 

ب�سبب اإغالقي اخلط يف املرة االأوىل!

ن�صكر  اأن  اإال  اخلتام  يف  ي�صعنا  • ال 
لك اإعطاءنا هذه الفر�صة الثمينة 

ونود منك اأن تختم بكلمة لكل قارئ 

اأو قارئة. 

اأ�صكر لك جمددًا اإتاحة الفر�صة 

يل, واحلر�ش على تفعيل االأن�صطة 

الثقافية يف نادي الطلبة ال�صعوديني. 

اأقول لكل قارئ وقارئة تذكروا باأن 

تعتربوا املر�ش النف�صي كاملر�ش 

الع�صوي وال يكون منكم تخوف من 

م�صطلحات االأمرا�ش فغالباً ما يكون 

املر�ش اأو العالج اأ�صهل بكثري مما 

يت�صوره ال�صخ�ش. اأخريا اأرجو اأن 

اأكون قدمت ما فيه الفائدة, واأدعو 

اهلل �صبحانه للجميع بال�صحة البدنية 

والنف�صية.

* مدير اللجنة الثقافية يف نادي مونتيال
dr_khalid_22@yahoo.com

د. خالد عكور
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ال�رضاب  اأن  عليه  املتعارف  ■ من 
هو تلك البقعة التي ت�ساهد عند 

ا�ستداد حرارة ال�سم�س ليتظاهر 

للم�ساهد اأن هنالك وفرة من 

املاء. اإذ اأنه ال وجود لذلك 

املاء. ومما اعتدنا عليه دائمًا اأننا 

ن�ساهد هذه الظاهرة يف املناطق 

ال�سحراوية اجلافة ولكنني 

�ساهدت ظاهرة ال�رضاب هنا. يف 

هذه القارة ال�سمالية املتجمدة. 

�ساهدت �رضابًا ت�سابق ويت�سابق 

اإليه الطلبة املتعط�سون، وال زال 

ال�سباق م�ستمرًا نحو ذلك ال�رضاب 

املخادع. والذي بات ياأخذ بهم 

بعيدًا عن ال�سواب مما �سوف يزيد 

من عط�سهم والذي رمبا �سوف 

يخلف وراءه نهايات ال ح�رض لها 

ب�سبب ال�سعي وراء ذلك ال�رضاب. 

حيث اأن اكت�ساف هذه الظاهرة يف 

هذه القارة املتجمدة مل يكن النتاج 

لعلم اأحد العلماء من الذين �سّخروا 

جل وقتهم يف البحث واالإكت�ساف، 

واإمنا كان نتاج عقلية ميزت ومتيز 

ال�سواب من اخلطاأ. اإذ اأنه ونتيجَة 

تعمقي داخل حياة الكثري من الطلبة 

اكت�سفت اأنهم ُخدعوا بذلك ال�رضاب، 

ُخدعوا مبخلفات هذه الدولة 

املتقدمة. باملخلفات التي مل تعد 

�ساحلة لي�ستفاد منها. وباالأ�سح 

مل يح�سن اإعدادها لي�ستفاد منها. 

فالكثري من ال�سباب هنا ممن مل 

يح�سن اإعداد نف�سه مل يجد املكانة 

االإجتماعية التي ت�ست�سيفه، ومل 

يجد ال�ساغر الوظيفي لي�سغره. 

وعند ا�سطدام اأولئك ال�سباب 

بحائط التحدي واملناف�سة، حيث 

مل يكن يف جعبهم من االإعداد ما 

يكفي لتك�سري ذلك احلائط. قبلوا 

بالرتاجع واالن�سحاب والبدء لعي�س 

حياتهم املغايرة. اإذ �ساروا يتبعون 

اأوهامهم التي ال حقيقة لها. �ساروا 

�سعيًا وراء عامل املو�سة ليقفوا على 

كل جديد مما ال فائدة منه. حيث 

�سنعوا من اأنف�سهم باأن يكونوا 

فري�سًة �سهلة الأ�سحاب ال�رضكات 

ذات املاركات واملنتجات العاملية 

املختلفة، من املالب�س واالأدوات 

املو�سيقية واأدوات الرتفيه والكثري 

من عامل اجلديد مما ال فائدة منه. 

وكل ذلك ال�سعي كان من اأجل 

الظهور امللفت للمجتمع املحيط 

وللتعبري عن اإبداعات اأوهامهم 

التي ظنوا ويظنون اأنها �سرتفع من 

مكانتهم و�سرتتقي بهم. وبالفعل 

كان ظهوٌر ملفٌت للبع�س من الطلبه 

املبتعثني الذين خدعوا بذلك الظهور 

لينعك�س ذلك على تقليدهم لتلك الفئة 

العمرية من ال�سباب. مدعني اأنهم 

قد واكبوا ويواكبون هذه احل�سارة 

لهذا البلد املتقدم. واأن ما حدث 

ويحدث هي احل�سارة بعينها. اإذ 

اأنهم ال علم لهم اأن اأولئك ال�سباب مل 

يجدوا املكان املرموق امل�ست�سيف 

لهم، ومل يعلموا اأن ال�سورة التي 

ر�سمتها اأيدي اأولئك ال�سباب اجلهلة 

ما هي اإال �رضاب وبعد عن احل�سارة 

احلقيقة لهذا البلد. فكيف للطلبة اأن 

يواكبوا احل�سارة احلقيقية وهم 

�سائرون وراء ذلك ال�رضاب  وكيف 

لهم اأن يجدوا ال�ساغر واملكانة 

االإجتماعية املرموقة عند عودتهم 

الأر�س الوطن، وكيف لهم اأن 

ينه�سوا ويرتقوا بح�سارة وطنهم. 

كثرية هي االأ�سئلة بحثًا عن االإجابة.

 وتبقى االإجابة بالعمل على 

البحث عن احلقيقة وحماربة الوهم 

والرحيل عن ال�رضاب.

جميل الثبيتي

jameel.4495@hotmail.com

ال�صراب على اجلليد
مقال

جميل الثبيتي
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☐ د. تهاين وهيب باعظمة

■ الت�سوير الفوتوغرايف فن غني 
عن التعريف وكل منا �سيعربعنه 

بطريقته اخلا�سة. بالن�سبة يل فاإن 

الت�سوير الفوتوغرايف لي�س جمرد 

التقاط ل�سورة اأو ت�سجيل حلدث ما 

اإمنا هو اكت�ساف للجانب اجلميل 

املوجود داخل كل منا وهو كذلك 

و�سيله للتعبريعن امل�ساعر ب�سورة 

تخلد هذا االإح�سا�س وتنقله اإىل 

النا�س كما هو من غري اأقنعه اأو 

رتو�س.

ال بّد بداية اأن اأعرف بنف�سي فاأنا 

طبيبة دخلت عامل الت�سوير من باب 

اكت�ساف هذا الفن ولكنني اأ�رضت به 

و�سار �سغلي ال�ساغل اأفكر به ليل 

نهار. اأنظر اإىل لعامل بعد�ستي الأبحث 

عن اجلمال اأينما وجد. �ساعدين على 

ذلك تواجدي يف كندا حيث جتتمع 

مقومات الطبيعة مبختلف اأنواعها 

واختالف ف�سولها ووجود الكثري 

من النا�س املحبني للفن ب�ستى اأنواعه 

وهو ماحّم�سني للخو�س  يف هذا 

املجال واكت�سافه عن كثب وتطوير 

نف�سي من ح�سن اإىل اأح�سن. �سجعني 

كذلك اجتاه كثري من ال�سباب يف 

اململكة العربية ال�سعودية وخ�سو�سًا 

يف مدينتي الغالية جدة اإىل هذا الفن 

اجلميل واإقامتهم الكثري من املعار�س 

للفت انتباه النا�س اإىل فن الت�سوير 

الفوتوغرايف وما يحمله من معاٍن 

�سامية وجميلة.

بطبعي اأحب الفن والر�سم 

والت�سميم وجاءت هواية 

الت�سويرلتتوج حبي للفن بكل 

اأنواعه. 

بداياتي يف الت�سوير كانت نهاية 

العام 2008 حيث منت لدي هذه 

الهواية وحاولت تطويرها ذاتيًا 

بقراءة الكتب املهتمة بالت�سوير 

وم�ساهدة العديد من الفيديوهات من 

موقع اليوتيوب التي �ساعدتني كثريًا 

بف�سل اهلل واأ�سبحت اأرى العامل االآن 

مبنظور خمتلف حيث اأ�سبحت اأنظر 

اإىل االأ�سياء بعد�ستي واأبحث عن كل 

ما هو جميل، فقد �ساعدتني عد�ستي 

يف تغيري نظرتي للعامل واأ�سبحت 

عبارتي املف�سلة اأّن اجلمال موجود يف 

كل مكان، فقط علينا اأن نبحث عنه.

 Beauty is everywhere and
 we should search for it

كامريتي التي ال تفارقني �ساركت 

بال�سور التي التقطتها يف العديد من 

املنتديات اأهمها منتدى بيت العد�سة، 

منتدى اأ�سدقاء ال�سوء، جمموعات 

الفي�س بوك املهتمة بالت�سوير 

الفوتوغرايف واملنتديات املهتمة 

بالت�سوير يف مدينة وينيبق الكندية. 

بالن�سبه للع�سوية فاأنني ع�سو يف 

جمموعة ت�سامي للفنون الب�رضية 

وجمموعة جدة �سوترز ونادي  

الت�سوير الفوتوغرايف يف جامعة 

وينيبق الكندية.

لدي العديد من ال�سور التي فازت 

ب�سورة اليوم يف موقع الدايفينت 

اآرت العاملي وموقع فليكر لل�سور 

الفوتوغرافيه، كذلك لدي �سورة 

فازت باملركز الرابع يف م�سابقة 

جمموعة جدة �سوترز بعنوان توتي 

فروتي - اأجمل �سور للفاكهة.

ا�ستفادتي كانت كبرية من 

الت�سوير خارج اململكة حيث  متكنت 

من الت�سوير ب�سكل وجماالت اأو�سع 

وتنمية موهبتي اأكرث، �ساعدين اأي�سا 

وجود املكتبات العامة التي حتتوي 

كتبًا عديدة لتعليم الت�سوير وكذلك 

تقدم دورات للت�سوير جمانًا.

م�ساركاتي داخل اململكة: 

امل�ساركة يف معر�س حياة من اأجل 

جدة املقام ل�سالح مت�رضري �سيول 

جدة.

امل�ساركة يف فعالية االأربعاء االأ�سود 

التي اقيمت مبنتدى بيت الفن.

امل�ساركة يف معر�س حرف فنية 

باأيٍد �سعودية.

امل�ساركة يف الت�سفيات االأولية 

مل�سابقة البنيان املر�سو�س.

امل�ساركة يف م�سابقة خرب�سات 

�سوئية للت�سوير بال�سوء يف منتدى 

بيت العد�سة للت�سوير الفوتوغرايف.

امل�ساركة يف عدد من امل�سابقات 

اخلا�سة بالت�سوير الفوتوغرايف يف 

عدد من املنتديات وجمموعات الفي�س 

بوك.

م�ساركاتي خارج اململكة:

امل�ساركة يف معر�س اململكة الذي 

مت تنظيمه من قبل النادي ال�سعودي 

مبدينة وينيبق بكندا.

ح�سور ور�س العمل املقامة يف 

الت�صوير الفوتوغرايف

نادي الت�سوير بجامعة وينيبق 

بكندا.

امل�ساركة يف الت�سفيات االأولية 

ملعر�س اململكة يف مدينة اأريزونا 

االأمريكية.

امل�ساركة يف م�سابقة �سوين العاملية 

للت�سوير الفوتوغرايف.

امل�ساركة يف م�سابقة كانون 

للت�سوير الفوتوغرايف الأجمل مدينة 

عربية يف دولة  االإمارات – ما 

زالت امل�ساركات مفتوحة اإىل اآخر 

�سهرمايو.

امل�ساركة يف معر�س الت�سوير 

الفوتوغرايف الذي اأقيم يف جامعة 

وينيبق الكندية.

امل�ساركة يف معر�س الريد ريفر 

الذي �سيقام  يف مدينة وينيبق خالل 

�سيف 2010

هذه مناذج من بع�س اأعمايل 

وللمزيد باإمكانكم االطالع على 

�سفحتي يف الفليكر.
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■ النملة هي واحدة من بع�س احل�رضات 
التي يهتم بع�س النا�س مبعرفة حياتها. 

م�ستعمرة النمل تتكون من الذكور واالإناث. 

كل م�ستعمرة تتكون من الذكور والعامالت، 

وامللكات. فامللكة  تنتج البي�س بينما وظيفة 

العامالت هي العناية بالبي�س حتى ي�سبحن 

 Holldobler، B. & Willson، E.( ملكات

.)1990،O
وفقًا الإ�سافة ويل�سون يف تقرير ي�سمى 

»Lord of The Ants« )2008( اأن النمل 

ميكن اأن يفهم بع�سه البع�س، كما اأنه 

ي�ستخدم الرائحة للبحث عن الغذاء، على 

 Holldobler، B. and Wilson،  اأّن

E. O مهتمان مبعرفة كيفية دورة احلياة 
 Holldobler، B. and  .يف امل�ستعمرة

Wilson، E. O اتفقا على اأن دورة احلياة 
يف م�ستعمرات النمل لها طريقة خا�سة لنمو 

امل�ستعمرة، ورعاية احل�سنة، وتكاثر اأع�ساء 

امل�ستعمرة. وهذا البحث يجيب على اال�سئلة 

التالية: 

هي  ما  النمل؟  م�ستعمرة  �سكل  ماهو   1 •
مراحل منو امل�ستعمرة؟

ب�سغاره؟ النمل  يهتم  كيف   2 •
دورة  على  توؤثر  التي  العوامل  هي  ما    3 •

حياة النمل؟

م�ستعمرةالنمل؟ هو�سكل  ما   4 •
امل�ستعمرة؟ منو  مراحل  هي  ما   5 •

النمل ثالثة انواع وهي

امللكات،العمال،والذكور. وظيفة امللكة رعاية 

م�ستعمراتها واإعطاء البي�س. وظيفة العاملني 

هي رعاية احل�سنة والبحث عن الغذاء. دورة 

احلياة يف م�ستعمرة النمل مق�سمة اإىل 3 اأجزاء: 

• مرحلة التاأ�سي�س.  

• املرحلة املريحة.  

• مرحلة االإجناب.  

مرحلة التاأ�سي�س هي املرحلة التي تبداأ مع 

رحلة الزواج. امللكة العذراء تغادر امل�ستعمرة 

لتجد ذكرًا حتى يتم تلقيحها. بعد تلقيح 

امللكة، فاإن الذكر ميوت وامللكة تبحث عن ع�س 

 .broods منا�سب للعي�س واإجناب الـح�سنة

املرحلة الثانية، وهي املرحلة املريحة، 

يتزايد عدد العمال يف داخل امل�ستعمرة. بعد 

5 �سنوات اأو اأكرث يف مو�سم الدفء، تبداأ 

امل�ستعمرة يف اإنتاج ملكات جديدة وذكور، 

وذلك يف مرحلة االإجناب. امل�ستعمرة اأي�سا 

لها نوعان من اال�سماء و كل واحد منها مييز 

امل�ستعمرة. النوع االول: اأحادية الزوجة التي 

ت�سري اإىل اأ�سلها امللكة العذراء، النوع الثاين: 

م�ستعمرة تعدد الزوجات وهي م�ستعمرة 

حتتوي على اأكرث من ملكة.. كل م�ستعمرة 

لديها طريقة خا�سة للتكاثر، وينق�سم التكاثر 

اإىل ق�سمني: اأحداهما التربعم والتي هي 

جمموعة من العمال تغادر الع�س مع واحدة 

اأو اأكرث امللكات ويبداأون يف تكوين ع�س جديد. 

واالأخرى تعرف با�سم االإن�سطار وهي جميع 

امللكات تبداأ يف تق�سيم نف�سها الإنتاج املزيد 

واملزيد من مثل نف�س النوع، ويذهبون اإىل 

ال�سبل اخلا�سة بهم. النمل لديها طريقة 

خا�سه لبناء امل�ستعمرة، لديها القدرة على 

التفكري من ناحية عمل اأو اأ�سكال امل�ستعمره. 

 Holldobler، B. & Willson،E.(

.)1990،O
كيف يرعى النمل �سغاره؟

بع�س الدول لديها نوع خا�س من النمل 

والعامالت لديها وظيفة معينة يف كل نوع من 

 Pallipes النمل. اأمريكا ال�سمالية لديها �سنف

من النمل. يف هذا اجلن�س، العامالت يعملن 

على لعق وحمل الريقات وبعد منوها تخرج 

الريقات من ال�رضنقة. معظم العامالت يف 

هذا اجلن�س تنتج غذاًء �سائاًل لتغذية الريقات 

 Holldobler، B. .ولباقي اأع�ساء امل�ستعمرة

1990،& Willson، E. O
بع�س الريقات تعمل بع�س احلركات الإظهار 

 Formica ردة فعلها للعامالت. يف �سنف

واالبتالع هو اأحد ردات الفعل   Sanguinea
من الريقات لتظهر للعامالت ا�ستجابتها. 

 ،Holldobler،B. & Willson E. O
 .)1990

النمل لديها غدد ت�ساعدها على عمل 

وظائفها. بول�سن )1990(، الذي در�س الغدد 

 polyciena يف فورميكا postpharyngeal
 Postpharyngeal اأو�سح اأن الغدة

لها وظيفة خمتلفة يف بع�س الفئات؛ من 

وظائفها اأنها م�سدر للح�سول على املواد 

الغذائية، وم�سدر »املواد القذيفة« التي 

تلقح االإناث، وكما اأو�سح الفرق بني جن�س 

 Camponotusو Formica polyciena
 Formica يف جن�س .herculeanus

polyciena  تعمل الغده على خدمة 
 Camponotus الريقات، ويف جن�س

herculeanus هي م�سدر للالأنزميات 
 Holldobler، B. & Willson E.(اله�سمية

                               .)1990،O
ماهي العوامل التي توؤثر على دورة حياة 

النمل؟

دورة حياة النمل تتاأثر بعدة عوامل، واأجيال 

النمل لها بع�س احلقائق. طول العمر فامللكات 

والعامالت يعتمدن على بع�س االأ�سباب. تزايد 

درجات احلرارة املتو�سطة يقلل من طول 

 Holldobler، B. & Willson،(عمر النمل

E. O،1990(. العاملان ويل�سون واإدوارد 
)2009(، وجدا بع�س احلقائق عن اأجيال 

النمل وهي: العامالت تعي�س اأقل من امللكات، 

امللكات والعمال يعي�سون يف مرحلة الكبار 

حياة اأطول من الذكور، وطول عمرامللكة لي�س 

لديه ارتباط مع درجة تنظيم املجتمع لبع�س 

االأنواع، وفرتة حياة النمل اإبتداء من و�سعها 

للبي�س اإىل مرحلة الكرب تعتمد على درجة 

 Holldobler، B. & Willson،( .احلرارة

                               )1990،E. O
 Holldobler، B. &  يف اخلتام فاإن

Willson ،E. O،1990 اكت�سا عدة حقائق 
عن دورة احلياة يف م�ستعمرة النمل، خ�سو�سًا 

يف تزايد امل�ستعمرة من قبل مراحل معينة، 

وكيفية اعتناء النمل بالريقات، والعوامل التي 

توؤثر يف حياتها.

اأ�صواق عمر الربيكي

York University

The Colony Life Cycle in Ants حياة م�صتعمرة النمل
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■ يقع فيها البع�ش*!
فت�صيق الدنيا.. تقوم وال تقعد!

نطحن باآلٍة م�صلوبة املالمح 

)م�صخ( كما �صاعة العبودية 

القذرة!

حيَل مّني،  لو اأيّن اأ�ستطيُع الَرّ

الأقبَع يف ج�سٍد اآخر

متقّم�سًة اأو غري متقم�سٍة 

لو اأين اأ�ستطيُع انت�ساَل ما ميكنني 

انت�ساَلُه مني

الأمّهَد الطريَق لروحي يف ج�سٍد 

اآخر بحياٍة اأخرى 

وبعنٍي ال تعرُف وجهَي املرهق

وال تعرُف عقلي الزاهَد بكِلّ �سٍئ

هنا فقط علمُت باأين اأُجاِبُه نف�سي 

بقوٍة

واأين يف �رضاٍع بيني وبيني 

اأكرُب من كوِنِه هّوًة بيني وبني 

االآخرين

عّني بُتّ ال اأفهمني جيدًا 

فمن الطبيعي اأن اأخ�رض العديد، اأو 

ِلنقْل هم يخ�رضونني

 فما زلُت اأدافُع فقط عن ال�سِئ 

الوحيِد الذي اأملُحُه يف عيني 

-  كربيائي - 

ِبُتّ فعاًل ال اأرى ظّلي وال اأريُد اأن 

اأقبَع يف ظالِمِه

 فيكفيني ما حويل من ظالم 

هذه االأر�ُس امل�سّطحُة ال تعنيني 

ُرها  اأبدًا بل يعنيني تكُوّ

�سٍئ يدوُر.. يدور حتى راأ�سي 
ُّ
كل 

ال ينفُكّ عن الدوران 

و االأفكاُر ال تبيُت وال تنام.

مثقلٌة جدًا، متعبٌة اأكرث، متاأملٌة 

بعنف 

كيف الأحٍد اأن ال يرى النوّر داخلي 

؟

هل الأن رغبتي يف حمِو ظالِم ِظّلي 

جعلتني اأقبُع فيه ؟

ل ؟ اأم الأنهم هم قابعون يف الِظّ

اأعلُم اأَنّ َمْن ال يب�رُض ب�سي�َس 

النوِر 

ال ي�ستحُق من االأر�س اإاّل اأن 

ت�سحَقُه يف حموِرها العري�س

فيبيُت �رضابًا و تبيُت روُحُه يف عنِق 

ال�ّسيطان 

اأَيّ مفهوٍم لل�سيطنِة اأ�سبحنا 

ه..! ن�سِوّ

اإبلي�ُس ا�ستكى من عذريِة �سندريال 

ال�سخيفة 

التي ال تب�رُض اأدنى من حذائها 

املفقود!

واحلذاُء ال يِكُلّ عن �رضِب عنقها 

املرتاخي نحو التخاذِل

 املَخِلّ�ُس الكبري 
ِ
 لياأتي

هديَة ال�سماِء نحن مننُحها الأنف�ِسنا 

 اأبدًا هي ال ت�سقُط فجاأًة اإاّل يف 

االأحالِم ال�ساذجة!!

فكفى بالوقت �سريًا نحو اخللف 

وكفى بالدقائق عْجنًا لذاتي 

هتاُفنا نحو احلقيقة غرُي جمٍد مع 

االأ�سف 

و االأماين ال ت�ستقر 

ال �سيء يبعُث الدفَء واالطمئناَن 

حني ت�سرُي خطاك بني املدن

لت�سبَح اآخَراأمنية ترقُد على خِدّ 

اإبلي�س 

هي اأن تعانَق وطنًا بحث عنك 

طوياًل

هو ال�سُئ الوحيُد الذي افتقَدك 

فم�سغُتك منه.. 

وعليك امل�سرُي طوال حياِتك لتبحَث 

من اأي طنٍي اأنت؟

نِكُدّ طواِل حياِتنا لنق�سَع عن 

جباِهنا عرَق الكدِح واالأمل !

نخ�رُض من اأوقاتنا ال�سَئ الكثرَي 

الذي يدُلّ على اأننا

 ن�ستطيُع �سناعَة النقوِد بكل اإبداٍع 

وترف!

نحن جميعًا فالحون، اأقداُمنا يف 

الرَتِع

 واأيدينا تغر�ُس يف االأر�ِس ِلُتْخِرَج 

الَذّهب!

ومع كِلّ انحناَءٍة تت�ساقُط قطراُت 

التعِب

 نتذكُر باأننا ن�سقى جدًا كلما 

انحنينا لغري اهلل!

* البع�س نحن، قد كنا اأو نكون!
و البع�س هم، كانوا اأو من املمكن 

اأن يكونوا!

دينا اإ�صماعيل حممد اأبوزيد

تورنتو، اأونتاريو

اإنحناء لغري اهلل
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■ معظم الطلبة املبتعثني – واإنني اأحدهم - 
فوجئنا مبا يحدث يف كندا، من تكنولوجيا وتطور 

يف العمران وتنوع وتعدد للثقافات واحرتام 

االآخر. ولكني فعاًل كنت منبهرًا مبا راأت عينّي 

من عدد هائل من الب�رض ميالأون املكتبات و 

)الكافيهات(، يقراأون والميّلون القراءة ب�سكل 

يومي. فبينما هناك رجٌل يقراأ كتابًا عندما يقوده 

)ال�سكاي ترين( من حمطة اإىل اأخرى،هناك امراأة 

عيناها ال تفارقان الكتاب حيث جتل�س – مطاأطئًة 

راأ�سها – يف املقعد االأخري من احلافلة. اهلل يا 

�سالم وما اأجمل تلك ال�سورة حيث ي�سد الوالدان 

يدي طفلهما ذي ال�سنتني ليدخلوا املكتبة في�ساعد 

الوالدان ابنهما يف اختيار كتاب يقراأه ويناق�سانه 

كما لو اأنه نا�سج. يف اعتقادي، القراءة �سفة 

يكت�سبها ال�سخ�س عن طريق عوامل خارجية 

واأقوى عامل موؤثر اإيجابيًا هو توجيه الوالدين 

الأبنائهم والتحفيز الدائم للقراءة منذ ال�سغر.

من يقراأ؟ وبالتايل من ال يقراأ ؟

)نف�سي اأقراأ ب�س ما اأدري اإي�س اأقراأ( هذه هي 

جملة �سائعة اأ�سمعها كثريَا من طالب مبتعثني 

عندما يتم النقا�س حول مو�سوع القراءة. التفكر 

والتدبر - وهي عمليات معقدة حتدث يف العقل 

الب�رضي – لطاملا اأو�سى ديننا والقراآن الكرمي 

عليها كما اأن عدد االآيات التي يوجهها اهلل الأويل 

االألباب ي�سعب ح�رضها ومعناها )اأ�سحاب 

العقول اأي نحن الب�رض(  قال اهلل تعاىل: 

�سورة البقرة االآية 179- ولكم يف الق�سا�س 

حياة يا اأويل االألباب لعلكم تتقون

�سورة اآل عمران االآية 190- اإن يف خلق 

ال�سماوات واالأر�س واختالف الليل والنهار الآيات 

الأويل االألباب

�سورة املائدة االآية 100- قل ال ي�ستوي اخلبيث 

والطيب ولو اأعجبك كرثة اخلبيث فاتقوا اهلل يا 

اأويل االألباب لعلكم تفلحون

�سورة يو�سف االآية 111- لقد كان يف ق�س�سهم 

عربة الأويل االألباب ما كان حديثا يفرتى ولكن 

ت�سديق الذي بني يديه وتف�سيل كل �سئ وهدى 

ورحمة لقوم يوؤمنون

�سورة �س االآية 43- ووهبنا له اأهله ومثلهم 

معهم رحمة منا وذكرى الأويل االألباب

�سورة الزمر االآية 21- اأمل تر اأن اهلل اأنزل من 

ال�سماء ماء ف�سلكه ينابيع يف االأر�س ثم يخرج 

به زرعا خمتلفا األوانه ثم يهيج فرتاه م�سفرا ثم 

يجعله حطاما اإن يف ذلك لذكرى الأويل االألباب

�سورة غافر االآية 54- هدى وذكرى الأويل االألباب

�سورة الطالق االآية 10- اأعد اهلل لهم عذابا 

�سديدا فاتقوا اهلل يا اأويل االألباب الذين اآمنوا قد 

اأنزل اهلل اإليكم ذكرا                �سدق اهلل العظيم

اأوؤمن متامًا باأن التفكريهو املحرك الذي يقود 

اأيدينا لن�سحب كتابًا ونقراأه، حيث يقودنا اإىل 

اأ�سئلة ال اأجوبة لها يف عقولنا ال�سغرية، فنبحث 

لها عن اأجوبة و�سط الكتب واملراجع ولنا يف 

القراآن الكرمي خريمثال للتنوير واإ�ساءة طرق 

املعرفة. وبالتايل، فاإن القارئ هو دائمًا �سخ�س 

مفكر ويبحث عن اإجابات، وبدون عن�رض التفكري 

فاإن القراءة �سفة ي�سعب اكت�سابها وممار�سة 

ي�سعب تطبيقها.

نحن عندمـا نقراأ: اأ�سئلة كثرية تنتابك اأيها 

القارئ حول ماذا اأقراأ، كيف اأقراأ، متى اأقراأ وما 

هو العائد علينا من القراءة. فكثري منا يذهب اإىل 

املكتبة ولكن اليخرج باأي كتاب ل�سبب واحد وهو 

اجلهل بكيفية القراءة. 

يف البداية، وكما اأ�سلفنا �سابقًا فاإن التفكري 

يقود اإىل اأ�سئلة نبحث لها نحن كب�رض عن اإجابات 

فنتوجه اإىل املكتبة لنبحث عن معلومات. ومبعنى 

اآخر، نحن نبحث عن كتاب يتحدث عن مو�سوع 

يلفتنا ويعجبنا وي�سدنا. فابحث اأنت عزيزي 

القارئ عن ما ي�سدك ويثريك الف�سول جتاهه 

واقراأ عنه يف الكتب �سواء باللغة العربية اأو 

االإجنليزية وللمعلومية فاإن املكتبة االإجنليزية 

حتوي عددًا اأكرب من املوا�سيع واملن�سورات. 

وال�سوؤال املقبل هو كيف نتعرف عن ما اإذا 

كان ما يف اأيدينا هو الكتاب املنا�سب لت�ساوؤالتنا اأم 

 Scan & ال. هناك اأ�سلوبان يف القراءة ي�سميان

 )Skim ولتعريفهما باخت�سار، )�سكيم Skim
هي قراءة العنوان والعناوين الفرعيه بينما 

)تكنيك( الـ )�سكان Scan( ي�ستخدم للقراءة 

ال�رضيعة ملعرفة املوا�سيع امل�سمولة يف الكتاب 

وهنا من االأف�سل لنا ا�ستخدام الفهر�س كاأقرب 

و�سيلة ملعرفة حمتوى الكتاب. اإبحث عن ا�سئلتك 

واالإجابات يف ثالثة عنا�رض يف الكتاب: عنوان 

الكتاب، العناوين الفرعية على الغالف واأخريًا 

الفهر�س وغالبًا ما يكون �سمن اأول 5 �سفحات 

من الكتاب. 

كثرية هي االأوقات التي من�سيها يف �سماع 

االأغاين اأو م�ساعدة اأفالم وم�سل�سالت اأو 

ا�ستخدام و�سائل التنقل كاحلافلة وغريها من 

املمار�سات �سبه اليومية التي ميكن ا�ستبدالها 

اأو ممار�ستها مع القراءة. اأي�سًا هنالك اأوقات 

ي�ستخدمها القراء عادة ملمار�سة القراءة فيها، مثل 

وقت ما قبل النوم. 

اأطمح جاهدًا لروؤية تغيري يحدث يف اأو�ساط 

املجتمع ال�سعودي وذلك بالرتويج الأفكار حتّفز 

النا�س على القراءة وتزيد عدد الزوار اإىل 

املكتبات. يف فرتة �سابقة يف كندا، ابتدعوا طريقة 

للتحفيزعلى القراءة وكانت احلملة الرتويجية 

 )Leave a book حتت ا�سم )اأترك كتابًا

وبب�ساطة فاإن الفكرة هي اأن ترتك الكتاب عندما 

تنتهي منه يف املكان نف�سه وهي غالبًا ما �ستكون 

)كافية( اأو يف مكان عام فيحق الأي �سخ�س اآخر 

من بعد اأن ياأخذ الكتاب ويقراأه وعند االنتهاء 

منه يرتكه يف نف�س مكان االنتهاء وهكذا حيث 

مير الكتاب على عدد كبري من القراء يف خمتلف 

االأماكن. والهدف هو ن�رض الكتب يف كل مكان 

وتذليل جميع ال�سعوبات وك�رض احلواجز لقراءة 

كتاب. �سمعت الكثري عن اأن هذه االأفكار من�سوخة 

اأو �سبق اأن مت الرتويج لها من قبل اأ�سخا�س 

اآخرين...  ولكن بيت الق�سيد هو اأن تكرارها اأو 

اإعادة نقلها لي�س فيه حرج طاملا مل يتم ت�سييع 

مبادئ القراءة بعد على الرغم من وجود حمالت 

توعوية لتثقيف النا�س على القراءة!

 وال ي�سك اأحد يف الفوائد العائدة اإىل القارئ 

من ممار�سة القراءة، فعندما تتحدث مع االآخرين 

�سواء كانوا اأغرابًا، اأ�سدقاء اأو حتى االأهل، اأغلب 

النا�س يقّومونك بعلمك وثقافتك وعندما تطرح 

مو�سوعًا �سبق اأن قراأت عنه لتفيد غريك فهذه 

فائدة عظيمة قد جنيتها من القراءة منها االأجر 

عند اهلل على تبادل العلم ومنها ما قد يرفع من 

�ساأنك ومكانتك لدى الغري لطاملا الكالم هو و�سيلة 

التوا�سل االأكرث �سيوعًا.

خال�سة الكالم:  تو�سل العلماء يف بحوث 

ق الناجح هو الذي ي�سمع  الت�سويق باأن امل�سِوّ

كثريًا وال يتحدث كثريًا.. واأنت بالتاأكيد كفرد 

و�سط جمتمع، ُت�سّوق عن نف�سك بطريقة اأو 

باأخرى ليتقبلك النا�س واملجتمع ولذلك )قل 

خريًا واإال فا�سكت( فاحيانًا �سكوتك قد يحبب 

النا�س فيك! 

�صاكر حممد �صاكر ودينلي

mr_wadinly@hotmail.com

اإقراأ.. لتقل خريًا واإاّل فا�صكت!

ت�صوير: دينا اأبوزيد



46   �آفاق

ْفَنْيِك.. االأنني ما ِلعينيِك البكاُء ما جِلَ

ْمَع احلزين كفِكفي الَدّ

تذرفني الآلَئ تنهُلّ من حتت اجلفون

من املاآقي.. على َوْجَنَتي ورٍد ويا�سمني

ت�سلبني قلبًا ميالأُه احلنني

وت�ساألني: اأحتبني حّقًا؟

حبذا لو تعلمني..

يف حنايا اأ�سلُعي اأنِت على مٍرّ ال�ّسنني

يا ُحلوتي.. وحلوتي اجلميلْه

يا ب�سمتي.. وب�سمَة اخلميلْه

يا عبق اأيامي.. واأ�سجاين العليلْه

لعينيِك الدامعِة اأ�ْسبو �سبابًة طويلْه

حلُم عمري..ع�سى العمُر اأْن يطيَلْه

ذا والعْطُر واالأقاحي منِك ال�َسّ

ّداِح َهْم�ُس الكناِر َو�َسْدُو البلبِل ال�َسّ

من ب�سمتِك ينجلي �سباحي

وفرحتِك تزيُد يف اأفراحي

َهَلّ الَنّدى مْن َثْغِرِك الو�ّساِح

اأنِت الهدى للّتاِئِه املمراِح

يا ندميي.. َهاّل �ساأْلَت النجَم عني

اأْم ُتراِك تْعبُث باأوتاِر حلني

ال تلُْمني.. ف�ساِحرتي و نوُر عيني

اأنا منها.. وهي مني

هي قيثاَرتي.. 

عمري و�ُسْهدي ومعزوفُة فّني

عبدالقادر كعو�ش

akawach@saudibureau.org

حبذا لو تعلمني..

على  يوميًا  املراآة  يف  ينظر  ■ كلنا 
االأقل مرة واحدة، واجلن�س اللطيف 

يكاد ال يطيق فراقها..!

ولكن هل �ساألنا اأنف�سنا يومًا ملاذا 

ننظر يف املراآة ؟ وهل كل مرة ننظر 

فيها يكون الهدف من النظرهو 

نف�سه؟  هل ننظر كنوع من الرنج�سية 

واإر�ساء الذات؟ اأم ننظر لنتاأمل 

ون�ساهد ما اأبدعه اهلل ؟ اأم ننظر لنتاأكد 

من اأن كل �سٍئ على ما يرام؟ وكيف 

يحدث لنا الر�سا من عدمه عندما ننظر 

يف املراآة ؟

اإذا األقينا نظرة �رضيعة على ما 

يحدث جند اأننا ويف اأغلب االأحوال 

ننظر يف املراآة لرنى اإىل اأي مدًى 

تتطابق ال�سورة مع االأ�سل.

نحن هنا عرفنا االأ�سل وقبلناه 

ور�سينا به ولكن نريد اأن نتاأكد 

با�ستمرار اأن ال�سورة تتطابق مع 

االأ�سل عندها يح�سل الر�سا ونكف 

عن النظريف املراآة اإىل حني.

واإذا وجدنا اأن ال�سورة ال تتطابق 

مع االأ�سل جنري التعديل املطلوب لها 

ليتم التطابق املن�سود

وطبعا هذا يتطلب اأن نكون اأواًل على 

دراية ومعرفة تامة بهذا االأ�سل الذي 

�سنتخذه اأ�سا�سًا ومرجعًا.

ولكن ما هو العمل لو كان االأ�سل 

غري معروف وغري ماألوف لدينا؟

دعونا نتخيل  �سخ�سًا ما يريد اأن 

ينظر يف املراآة وهو ال يعرف املالمح 

االأ�سلية لوجهه بال�سبط،على اأي 

اأ�سا�س �سوف يتمكن من اتخاذ القرار.

لن يكون هناك قرار اأ�سا�سًا اأو 

�سيكون قرارًا خاطئًا الأنه اإذا �ساع 

االأ�سل �ساعت ال�سورة.

وطبعا هذا ال يحدث عندما نريد 

النظر اإىل مراآة الوجه مثاًل الأننا نعرف 

وناألف املالمح االأ�سلية لوجوهنا 

جيدا.

ولكن االأمر �سيختلف كثريًا حينما 

نقرر النظر اإىل مراآة ال�سخ�سية !

هذا اإذا كنا نعلم اأن هناك ما ي�سمى 

مبراآة ال�سخ�سية اأو اإذا قررنا حقًا 

النظر يف تلك املراآة العجيبة.

ترى... ما الذي �سرناه يف هذه املراآة 

�سوف ير�سينا اأم �سوف يحزننا، 

وهل اأ�سا�سًا �سنتمكن من ال�سعور 

بالر�سا اأو احلزن عند النظر اإليها 

وهل �سنتمكن من اتخاذ القرار بعمل 

التعديل الالزم لل�سورة يف حالة عدم 

الر�سا ؟.

طبعا �سيكون كل هذا عبثًا اإذا مل 

نعرف االأ�سل هنا وهو املالمح االأ�سلية 

لل�سخ�سية.

يجب اأن ن�ساأل اأنف�سنا اأوال هل نعرف 

املالمح االأ�سلية ل�سخ�سياتنا كما نعرف 

املالمح االأ�سلية لوجوهنا ؟

وثانيا هل حاولنا النظر يف مراآة 

ال�سخ�سية لرنى اإىل اأي مدى تطابق 

ال�سورة مع االأ�سل هنا اأي�سا؟

فال بد اأن يعرف ويعي كل اإن�سان 

املالمح االأ�سلية ل�سخ�سيته جيدًا الأن 

هذا �سيكون مبثابة اأ�سا�س ومرجع، ثم 

ينظر اإىل مراآة ال�سخ�سية على االأقل 

مرة كل اأ�سبوع اأو كل �سهر اأو حتى كل 

عام ويرى كم هو حمقق وموجود من 

هذا االأ�سل.. اأي من هذه ال�سخ�سية 

واإذا كانت ن�سبة التطابق عالية معنى 

هذا اأن هناك توازنًا وا�ستقرارًا 

وجناحًا، اأثره لن يكون فقط على 

م�ستوى ال�سخ�س فقط بل اأي�سا على 

م�ستوى كل ما يحيط به وله عالقة 

به ليكون بذلك كائنًا ناجحًا ير�سي 

نف�سه وير�سي وطنه وير�سي ربه، 

اإذن فاالأمر ي�ستحق اأن نعمل ون�سعى 

دائما من اأجل اأن تتطابق ال�سورة مع 

االأ�سل.

عبداهلل فهد القحطاين

aaffss12345@hotmail.com

عندما تتطابق ال�صورة مع االأ�صل
مقال
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عبدالقادر كعو�ش



)اليابان(  اأمتي  َهَمّ  اأحمل  ■ »كنت 
وكان هديف هو �سناعة املحرك الذي 

هو �سبب تطور اأوروبا، اأردت 

اأن اأ�سنعه واأنقل تلك التقنية اإىل 

اليابان، عانيت الكثري حتى اأيَنّ كنت 

ال اأنام اإاّل القليل واآكل وجبًة واحدًة يف 

اليوم، كنت اأنفق من راتبي، واأحيانا 

ك، ومل  اأنفقه كَلّه الأ�سرتي اأجزاَء املحِرّ

يهداأ يل بال حتى و�سلت اإىل هديف، 

وهو نقل قوة اأوروبا اإىل اليابان ونقل 

اليابان اإىل الغرب.« 

    هذه العبارات لي�ست لعامِل يف 

خمترباته، وال لفريق عمٍل يف معامل 

ا هي لطالب يف غربته  حت�سريه، واإمَنّ

بعيدًا عن اأهله، هذه العبارات قالها 

الطالب الياباين )اأو�ساهري( الذي 

بعثته  حكومته  للدرا�سة يف اأملانيا يف 

جامعة هامبورغ. هكذا كان اأو�ساهري 

وهكذا كانت همته، هكذا حمل َهَمّ 

ل كل �سئ  بلده، َعِمَل من اأجل بلده حتَمّ

من اأجل اليابان، وكان يرى اأن اليابان 

ت�ستحق كل هذا اجلهد بل واأكرث.

لقد بعثت اململكة العربية ال�سعودية 

اآالف املبتعثني واملتبعثات، ومل 

تبخل عليهم باأِيّ �سٍئ، بل اإَنّ املبتعث 

ال�سعودي - وهلل احلمد- يتميز 

مبميزات مل ينلها اأقرانه من الدول 

االخرى، وما كان »اأو�ساهري« يحلم 

بها، كل هذا من اأجل اأن يرجع املبتعث 

ويطور بلده )ال�سعودية(.

اإنني على يقني باأَنّ كثرًيا من 

املبتعثني يحمل الَهَمّ الذي يحمله 

َب على هذا 
َ
اأو�ساهري، فمنهم من َداأ

الطريق واجتهد واأعطى اأجمَل �سورة 

لدينه وبلده و�سخ�سيته، ور�سم هدفه 

الذي جاء من اأجله و�سلك له اأق�رض 

طريق، فكان خري �سفري وخري مبتعث. 

ومنهم لالأ�سف – وهم قلة اإن �ساء اهلل 

– من قلبها �سياحة وجتربة لكل جديد 
يراه يف طريقه دون التفكري يف نفعه 

اأو �رضره، ويف موافقته ملبادئ دينه 

اأو املهمة التي اأر�سله بلده لتحقيقها، 

واأ�سبح يتنازل عن مبادئه وهويته 

الدينية والوطنية حتى �سيعها كلها، 

واأ�سبح رهينة بني ال�سهوات تقذفه 

مييًنا و�سمااًل، بل يغدو اأ�سحوكًة بني 

املبتعثني من خمتلف الدول حني ي�سل 

ا  به التنازل حتى يف �سكله اخلارجي عَمّ

عهده يف دينه وثقافته ووطنه، واأ�سبح 

مظهره اخلارجي لوحة ر�سام، فمرة 

بال�سعر امل�سبوغ �سفرة، ومرة 

بامل�سفورعلى هيئة غريبة ومرة يرفعه 

من هذه اجلهة وينزله االأخرى، ومرة 

ي�سع �سل�سلة يف يده اأو حول عنقه، اأو 

يلب�س بنطاله على طريقة غربية  حتى 

جتاوز ناق�سي العقول من اأهل البلد 

التي ابتعث اإليها فاأ�سبحت نظرته 

دونية وهمته قا�رضة حمدودة، ولو 

كانت هذه االأمور تعينه على حتقيق 

هدفه لكانت من الوجاهة مبكاٍن لكَنّها 

على العك�س من ذلك.

      اأقول لهوؤالء: ما لهذا ابتعثتم 

لقد اأعطتكم دولتكم الكثري، وهي 

تنتظر منكم الكثري، راهنت عليكم فال 

تخيبوا اأملها فيكم، تتمنى اأن ترجعوا 

ِبُع�رْضِ َهِمّ  اأو�ساهري الياباين – واأنتم 

قادرون على اأكرث-  تنتظر منكم ذلك 

العلم الذي اأبتعثتم من اأجله، تنتظر 

ذلك التطوير الذي اأنتم تريدون بناءه. 

بلدكم )ال�سعودية( اأٌمّ اأعطت ع�سارة 

جهدها لفلذات اأكبادها، وتنتظر اأال 

يخيبوا رجاءها فيهم، فهل يا تراهم 

يفعلون؟

   اأخي املبتعث/اأختي املبتعثة: 

لتم على اأمانة عظيمه واأنتم  اإنكم اأوِكّ

م�سوؤولون عنها يوم القيامة اأُْوِكلُْتم 

ر اإىل  على نقل العلم واملعرفة والتطُوّ

بلدكم، اأُْوِكلُْتم على اأخِذ خال�سة العلم 

واحل�سارة.

اإَنّ كل ح�سارة حتمل يف طياتها 

الطيب وغريه، واجلميل وغريه، واأداة 

التفوق وبالوقت نف�سه اأداة التخلف 

ا تتفوق االأمم على  واالنهزام، واإمَنّ

نف�سها باإبراز واإظهار عوامل القوة 

م والعمل على تطويرها،  والتقُدّ

واإخفاء عوامل ال�سعف والعمل على 

تقليلها، وهي يف الوقت ذاته تعمل على 

ت�سدير عنا�رض ال�سعف واالحتفاظ 

بعنا�رض التفوق.

لقد عرف »اأو�ساهري« عن�رض 

التفوق يف ح�سارة اأوروبا و�سبب 

تقدمها فلننظر اإىل قوله ال�سابق وهو 

ي�سف املحرك الذي بذل جهده لنقل 

تقنيته:« وكان هديف هو �سناعة املحرك 

الذي هو �سبب تطور اأوروبا«.

فما الذي �سيجلبه كل واحٍد مَنّا اإىل 

بلده الذي اأح�سن اإليه وبعثه وعقد عليه 

اآماله؟ اجلواب عندك وعندك وحدك.

اأقول: نعم اأنت ت�ستطيع اأكرث مما 

عمل »اأو�ساهري« عندما حتكم عقلك، 

عندما تتوكل على ربك، عندما تلجاأ اإىل 

اهلل يف ال�سدة والفرح، وعندها يرجع 

ى االأمانة ورجع بعلم  كل مبتعث وقد اأَدّ

ينتفع به ويكون  �سدقة له بعد مماته.

واهلل من وراء الق�سد ووفق اهلل 

اجلميع.

د/ب�صري بن رم�صان العنزي

تورنتو، اأونتاريو

benazi11@yahoo.com

■ للوطن اأر�ش العطاء حٌبّ ووفاء.. حب 
ي�صيء ويتوهج وهج النجم يف ال�صماء..                           

من هنا من ثلوج مونرتيال اإىل هناك بلد 

اخلري والنماء.. اأحرف مهداة للوطن 

ولكل اأبناء الوطن. 

وطني اأهديك حلني ومع اللحِن التحيْه

ومع اللحِن حروٌف و نداءاٌت علّيْه  

ومع احلرف مزيٌج من هتافاٍت اأبّيْه

قد �سلبَت العقَل حتى �سار يف حبك ُدمَيْه  

يف دمي ذراُت ترٍب من نقو�ٍس عربيْه

وت�ساري�س بالدي روُح اأع�سائي البقيْه  

وطني اأهديك روحي هل �ستقبلها هديه

وطني �ساألوا و قالوا: كيف يف القلب الوطن؟؟

قلت: حٌبّ و ن�سيٌد و هياٌم قد �سكن  

قلت: نب�ٌس يف فوؤادي وحياٌة يف البدن

قلت: فكٌر قد تبّدى بني جفني والو�سن  

نت اإن تلوموين فلوموا قي�َس ليلى اإذ ُفِ

كيف ال اأع�سق اأر�سي و �سمائي والزمن  

وطني هذي حياتي هي رهٌن للوطن

وطني قد مَرّ دهٌر برييِع املجد زاهر

�رِضْ اأيا �ساِح فلي�س املخرُب الولهاُن ناظر  

ل �ستلقى ع�رَض عٍزّ كل ما فاق اخلواطر �َسْ

من ح�سارات وعمراٍن و�سِطّ البحِر زاخر  

من علوٍم وفنوٍن يف البوادي واحلوا�رض

�سل زمانا قد توىل وظالَم البيد �سادر  

وطني اإن غبُت يومًا بات طرف العني �ساهر

وطني يا نبَع فخٍر يا �سجاًل من اإباء

يا ربيعًا قد اأحال البيد زًهرا ومناء  

فا�ستحال املُرّ حلوًا و�رضاُب االأر�س ماء

فاإذا الدنيا رخاٌء و اإذا اخلوُف رجاء  

نى وحي العطاء و اإذا االأحالم �سارت يف الُدّ

فانت�سى الطرُي طروبًا �سائحًا فوق الف�ساء  

وطني يرويك نبٌع من تعاليم ال�سماء

وطني يكفي افتخارًا مهبُط الوحي العظيم

مكة الغراء فيها اأ�رضَق النوُر العميم  

فبها غّنى حراٌء وانت�سى الركن العظيم

واإىل طيبة اأهدي اأحرف ال�سعر القومي  

)طلَع البدُر علينا( كلما هب الن�سيم

مل يزل رجُع �سداها يف فوؤادي يف ال�سميم  

كُلّ �سرٍب يف بالدي نبُع حٍبّ م�ستدمي

وطني كم من ح�سوٍد يرتدي ثوب الوئام

يدعي حبًا و يخفي القلُب ما خلَف اللثام  

ع�س اأيا وطني هناًء نحن عنٌي ال تنام

ع�س ففي االأرواِح عزٌم مثل نار ذي ا�سطرام  

لك منا كَلّ غاٍل اأنت يف الروِح الو�سام

لك منا فجَر �سبح اإْن تغ�ّساك الظالم  

لك اأن نفنى لتبقى وعلى االأر�س ال�سالم

د. هادي اأفندي احلكمي                                                                 

جامعة مكجيل - كندا                              

hakamihadi@hotmail.com

اأغنية للوطنما لهذا ابتعثنا
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على  كرمهم  و  اآدم  بني  تعاىل  و  �سبحانه  اهلل  ■ ميز 
�سائر املخلوقات بنعمة العقل ثم تف�سل علينا تبارك 

يف عاله بنعمة االإ�سالم التي حرم منها الكثريون 

فله الف�سل اأوال و اآخرا... فاجتماع العقل والفطرة 

ال�سوية والدين القومي ملن اآالء الرحمن التي يتوجب 

علينا �سكره عليها قوال وعمال ومن �سكر اهلل بالعمل اأن 

ن�ستخدم ذلك العقل الذي ميزنا به اال�ستخدام ال�سليم 

و اأن ن�سغله فيما ينمي قدراته ويقوي عالقته بخالقه 

فذلك مما يزيد االإميان ويجعل االإن�سان دائم ال�سكر 

واالإمتنان لرب احلكمة واجلالل فاهلل �سبحانه اأنزل 

علينا القراآن لنتدبره ونتفكر فيما به من اآيات فهو 

القائل �سبحانه )اأفال يتدبرون القران ولو كان من عند 

غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا(. 

و يقول جل من قائل )ويف االأر�س اآيات للموقنني، 

ويف اأنف�سكم اأفال تب�رضون(.  

وذلك الأن التدبر والتفكر يف اآيات اهلل هو الطريق 

ال�سحيح لليقني واالإميان فاهلل تعاىل يقول ) �سرنيهم 

اآياتنا يف االآفاق ويف اأنف�سهم حتى يتبني لهم اأنه احلق 

اأومل يكف بربك اأنه على كل �سيء �سهيد(.

فالتفكر والتدبر من النعم والعبادات التي بها من 

اللذة ما ال يعلمه اإال من درب نف�سه على تلك العبادة 

التي تنري العقل وجتعله دائم الربط والتعلق باهلل 

خالقه فيكون دائم الن�ساط فيما ير�سي احلق تعاىل 

فيح�سل العبد بذلك على ر�سا اهلل و توفيقه واملراتب 

العليا يف الدنيا الأنه اإذا تفكر  اكت�سف بع�س ما اأخفاه 

اهلل من علم وو�سل اإىل ما مل ي�سل اإليه غريه فح�سل 

على الف�سل الدنيوي )يرفع اهلل الذين اآمنوا منكم 

والذين اأوتوا العلم درجات(.

كما اإنه يزيد يقينا و اإميانا وخوفا من اهلل تعاىل 

فيح�سل على الفوز احلقيقي والنعيم املقيم يف االآخرة 

باإذن اهلل تعاىل  فقد قال عز من قائل )الذين يذكرون 

اهلل قياما وقعودا و على جنوبهم ويتفكرون يف خلق 

ال�سموات واالأر�س ربنا ما خلقت هذا باطال �سبحانك 

فقنا عذاب النار(..اإىل اأن قال )فا�ستجاب لهم ربهم 

اأين ال اأ�سيع عمل عامل منكم من ذكر اأو اأنثى(..                                                                                                         

 فهذه هي حال طالب العلم املوؤمن باهلل تعاىل اأما 

الذي يطلب العلم للدنيا فقط و يتخبط يف هواه ويعزو 

ما ي�سل اإليه من علم لنف�سه وقدراته نا�سيا ف�سل اهلل 

عليه بل اإنه قد يعزو ذاك للطبيعة كما نرى من الكثري 

من علماء الغرب الذين حرموا نعمة االإميان باهلل تعاىل 

فنقول له اإن اهلل تعاىل ذكر ذلك يف كتابه احلكيم حيث 

قال �سبحانه )ولكن اأكرث النا�س ال يعلمون،  يعلمون 

ظاهرًا من احلياة الدنيا وهم عن االآخرة هم غافلون( 

بل اإن اأحدهم قد يعلم اأن وراء هذه االإبداع  خالقا  

عظيما و لكن اال�ستكبار والطغيان يف الكفر يعميان 

ب�سريته )وجحدوا بها وا�ستيقنتها اأنف�سهم ظلما 

وعلوا(.

 فهو حمروم حتى  من ال�سعادة الدنيوية ولو تظاهر 

بها الأن روحه خاوية بعيدة عن احلق تعاىل )ومن 

اأعر�س عن ذكري فاإن له معي�سة �سنكا ونح�رضه يوم 

القيامة اأعمى، قال رب مل ح�رضتني اأعمى و قد كنت 

ب�سريا،  قال كذلك اأتتك اآياتنا فن�سيتها و كذلك اليوم 

تن�سى(.

 اأوردت فيما �سبق حال طالب العلم امل�سلم املتدبر 

املتفكر ذي الفطرة ال�سليمة و العقيدة ال�سحيحة و 

حال طالب العلم الكافر والذي يتخبط يف دنياه بني 

االكت�سافات واالخرتاعات دومنا تفكر اأو تدبر اأو 

امتنان هلل احلق  فهل يا ترى ما هي العاقبة ؟!!

مل يرتكنا القراآن بدون اإجابة فقد قال تعاىل:)قال 

عذابي  اأ�سيب به من اأ�ساء ورحمتي و�سعت كل �سيء 

ف�ساأكتبها لذين يتقون ويوؤتون الزكاة والذين هم 

باآياتنا يوؤمنون(.

و قال تعاىل )الذين اآمنوا باآياتنا و كانوا م�سلمني، 

ادخلوا اجلنة اأنتم و اأزواجكم حتربون( 

اأما من كذب باآيات اهلل فقد قال �سبحانه: )اإن الذين 

كذبوا باآياتنا  وا�ستكربوا عنها ال تفتح لهم اأبواب 

ال�سماء وال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف �سم 

اخلياط وكذلك جنزي املجرمني(. 

فينبغي على كل طالب علم من اهلل عليه باال�سالم اأن 

يجعل طريقة تفكريه هي التدبر والتفكر و اأن تكون 

نيته خال�سة هلل باأن يجعل علمه هذا �سببا يف قربه من 

اهلل  فيفوز الفوز احلقيقي يف الدنيا و االآخرة فيخرج 

من من قال اهلل فيهم )قل هل ننبئكم باالأخ�رضين 

اأعماال،   الذين �سل �سعيهم يف احلياة الدنيا وهم 

يح�سبون اأنهم يح�سنون �سنعا(. 

اأ�ساأل اهلل اأن يوفقني واإياكم لل�سعادة احلقيقية يف 

الدنيا و الفوز بجناته ونعيمه يف االآخرة.

د. خالد حممد عكور

dr_khalid_22@yahoo.com

)اأم على قلوب اأقفالها(
مقال
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■ اإىل الذين يبعثون االأنني عرب 
االأثري.. ال�ساكني مرارة االغرتاب..!

الذين مي�سحون دموعهم كل 

�سباح..حني ت�سجيهم اأهزوجة »ن�ّسم 

علينا الهوى!«

لي�س وحدهما الهوى وال�سوق 

اللذان ين�ساب هبوبهما يف الليايل 

ال�ساتية..!

االأمل.. اأي�سًا خلف �سدة الباب..  يا 

قارع الباب ها اأنت تو�سك اأن تلَج... 

تو�سك اأن مت�سك ب�سوء ال�سم�س..!

اأيها النازف حبًا.. كف عن قلبك 

الن�سيج!

رحلت عن اأهلك ودارك لرتفع ذكرهم.. 

ال اأن تقعدك االأحزان.. وال تناأى بهدفك 

التوافه وتاأخذك الركبان..! اأنت قررت 

الرحيل واأن ترمي بحجرة الطموح ماء 

احلياة االآ�سن!

فاق�سد البحر.. وخّل القنوات !

كيف ي�سمي االإن�سان نف�سه مغرتبًا ! 

وهو مل يذق طعم الكفاح.. ومل يواجه 

ال�سعوبات  ! مل ي�سهر يومًا يفكر 

يف م�سكالته.. يحارب جنود الليل.. 

وين�سج بالعلم خيوط ال�سباح!

ال ميكن اأن تن�ساق على ل�سانك 

احلكمة يومًا قبل اأن تذيقك احلياة 

مّرها.. وي�ستحيل اأن تقدم م�سورة 

موفقة لغريك قبل تلفعك الهموم 

وتنطبع على جفنيك الدموع !

اإذا حلت بك م�سيبة.. وجتاوزتها ! 

�سجل يف دفرتك اخلا�س الدرو�س التي 

تعلمتها..! فاخلربة وليدة التجارب..!

غامر.. وليكن يف �رضف مروم! 

وثابر وليكن يف معايل االأمور!

يف الغربة.. حتمًا �ستنحني لكن 

انتبه اأن تنك�رض! ال تنك�رض.. رّددها 

كل �سباح.. ال تنك�رض! مهما تاهت بك 

ال�سبل.. وقّلت بك احليل! تذكر ما قاله 

االأول: واعلم اأنني مل ت�سبني م�سيبة 

من الدهر.. اإال قد اأ�سابت فتى قبلي!

حني تفهم االإبتعاث على اأنه حت�سيل 

علمي فقط رمبا تنجح ورمبا ال! وحني 

تعتربه مدر�سة وجتربة وكفاح.. حتمًا 

�ستلتقي بالنجاح عند اإحدى املنعطفات 

ال�سعبة.. فقط ا�ستعد للقاء!

ال تكن �سلبيًا.. �سارك.. تفاعل هنا 

وهناك.. اإندمج يف كل ن�ساط يقدمك 

يف هذه احلياة خطوات.. الدرو�س 

التي ميكن اأن تتعلمها يف بلد االإبتعاث 

كثرية! و�ستختلف عن غريك لي�س 

بالدرجة العلمية التي �ستح�سل عليها، 

لكن مبقدار ماعلمتك احلياة والغربة.. 

مبقدار الالفتات التي قيدتها..  

وتعلمت منها!

ال تكن خاماًل.. باردًا.. لي�س لك 

اأثر! دعهم يقولون قد مّر.. وهذا  

هواالأثر!

االإن�سان اخلامل.. زائد عن حاجة 

النا�س.. ال يرقى بنف�سه وال بغريه.. 

حني ميوت يكتب على قربه..هنا عا�س 

فالن �ستني �سنة ومات وعمره �سنة 

اأو �سنتني بقدر ما قدم للحياة التي 

عا�سها! لن تكون نائمًا طيلة فرتة 

االإبتعاث! هذا �سحيح ! لكن رمبا 

تكون غري م�ستيقظ احلياة كلها! 

اأنت حتتاج اىل منبه.. هذا املنبه ال 

ميكن اأن ت�سرتيه.. اأنه يف داخلك! 

فقط تذكر اأن كل �سٍئ حولك ي�سكل 

مدر�سة م�ستقلة.. وا�ستثمارًا ميكن 

اأن تربح منه! فقط �سٌئ من احلراك.. 

�سٌئ من الن�ساط.. ت�سحو خاليا الدم 

اخلاثرة!

كن �سديقا مع النا�س.. تذكر قبل 

اأن ت�سيء الأحد اأن كثريًا من النا�س 

يت�سور فيك »االإ�سالم« اإذا وقعت يف 

تق�سري اأو خطاأ.. ال حتاول اأن تربره 

اإ�سالميًا.. اعرتف باخلطاأ.. الإنك يف 

بلد يختلط على العامة فيه التفريق 

بني االإ�سالم وامل�سلمني!

ال حتاول اأن تخلط بني �سماحة 

االإ�سالم.. وبني التعدي على الثوابت! 

هناك يف ديننا »الثابت« وهناك 

»املتغري« حاول اأن ت�سع لك خطًا 

اأحمر ال ت�سمح لنف�سك بتجاوزه!

اإذا قررت اأن تقطع كثريًا من 

اخليوط التي ت�سلك باهلل.. حاول اأن 

تبقي ال�سالة.. ال تقطع حبالها مع اهلل 

مهما تاهت بك الدروب!

االأمل وحده �سيبقيك متما�سكًا اأمام 

كل ما يواجهك من عقبات.. والطموح 

وحده �سيجعلك حتول كل ثانية يف هذه 

الغربة اإىل مادة ا�ستثمارية.. تزيد فيها 

خربة بعد متحي�س!

ال حتفل كثريًا مبا تكتبه يف �سريتك 

الذاتية ! اإذا مل تكتب ذلك يف قلوب 

النا�س.. قدم اخلري.. اعمل املعروف! 

عاون �سديقًا.. ادعم م�رضوعًا.. 

�سارك بحما�س.. تفاعل مع الق�سايا 

اجلماعية.. اأنت يف جمتمع يحث على 

املوؤ�س�ساتية واملجتمعات ال�سغرية 

واالإحتادات.. »الفرد« الذي ال حتميه 

جمعية ت�سيع حقوقه! ال تكن اأنانيًا...

م�ساحلك فقط هي ما يدفعك للحراك! 

حاول اأن تكون ع�سًا يف حزمة حني 

تنفك تنك�رض �رضيعًا !

اأنقر على �سدرك ثالثًا...وردد ما 

قال االأول: فلنقم كلنا

بالدواء والقلم  

فلنوا�سل امل�سري

نحو غايات اأهم  

كم �سهرنا من لياٍل

لل�سباح مل ننم  

كم عراقيل ك�رضنا 

كم حفظنا من رزم  

كم ج�سوٍر قد عربنا

كم ذرفنا من حمم  

نبتغي �سيد املعايل

نبتغي راأ�س الهرم  

نق�سي �ساعات طوال

ن�ستقي علم العجم  

ن�ستهني كل غاٍل

كي نحقق احللم  

اإن �سئمنا ال نبايل

فلن�سري للمرام  

اإن قمة اجلبال

ت�ستحق ال جرم  

 

�صلطان اجلمريي )ال�صهري(

lowtdree2@hotmail.com

مقال

االغرتاب وطعم الكفاح 



■ ال�سالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته:

اإخواين واأخواتي الكرام، ال 

اأبالغ  اإذا قلت اأننا نفتقر ب�سدة 

خللق الثناء ال�سادق. ما الذي 

اأعنيه بالثناء ال�سادق؟ اإنه املديح 

املخل�س الذي يخرج من القلب 

نتيجة ل�سمو خلق اأو موقف نبيل 

بدر من �سخ�س املمدوح. كثري 

من النا�س يبخل على غريه بالثناء 

جتنبًا للمديح املذموم على ل�سان 

امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم كما 

رواه م�سلم عن املقداد ر�سي اهلل 

عنه قال: )اأمرنا ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأن نحثي يف وجوه 

املداحني الرتاب( لكنه ال ينطبق 

على كل مدح، قال اخلطابي: 

املداحون هم الذين اتخذوا مدح 

النا�س عادة وجعلوه ب�ساعة 

ي�ستاأكلون به املمدوح ويفتنونه، 

فاأما من مدح الرجل على الفعل 

احل�سن ترغيبًا له يف اأمثاله 

وحتري�سًا للنا�س على االقتداء به 

يف اأ�سباهه، فلي�س مبداح.« ويت�سح 

هذا من فعل النبي الكرمي فقد 

مدح اأبا بكر، ومدح عمر ر�سي اهلل 

عنهما ومدح جمعًا من اأ�سحابه 

يف وجوههم الأنه كان ياأمن عليهم 

الفتنة ويكلهم اإىل دينهم. وعالمة 

املديح املمجوج اأن كاًل من املادح 

واملمدوح وال�سامع للمديح ي�سك 

يف قرارة نف�سه ب�سدق هذا املادح 

ويرجح اأن حاجة من الدنيا تراد 

من هذا املديح. 

ومن املفارقات اأن املجتمعات 

التي يطغى فيها املديح املمجوج 

يقل فيها الثناء ال�سادق والعك�س 

�سحيح اأي�سًا والأن العملة اجليدة 

تطرد العملة الرديئة كما يقال 

فمن االأهمية مبكان اأن ن�سجع 

الثناء ال�سادق ومن مميزاته 

وموا�سفاته ما  يلي:

- اأن يكون �سادقًا. فما خرج 

من القلب فاإنه �سيلج القلب بال 

ا�ستئذان. وال�سادق يف ثنائه يريد 

�سحذ همة املمدوح وت�سجيعه على 

املزيد من العطاء وكذلك اإيراد 

املثال احلي اأمام النا�س ملن �ساء 

اأن يقتدي. 

- اأن يكون حمددًا ودقيقًا قدر 

االإمكان، فما اأجمل اأن ينتقي 

املادح �سفة معينة ويثني عليها 

الأنه ي�ستحيل على اإن�سان اأن يكون 

كاماًل يف �سفاته من كل وجه. 

ثم اإن هذا التحديد اأعظم تاأثريًا 

يف نف�س املمدوح وخ�سو�سًا اإذا 

وافق يف توقيته حدثًا جتلت فيه 

بو�سوح هذه ال�سفة اجلميلة اأو 

راأى اأن املمدوح قد كبا به جواده 

فيحتاج الأن ينه�س من عرثته.

- ال ي�سرتط بل لعله من 

االأف�سل يف اأغلب االأحوال اأال يلحق 

الثناء باالإنتقاد يف نف�س املوقف 

فلكل مقام مقال. وبالطبع فعندما 

يحتاج اإىل االنتقاد فال بد من اأن 

ميزج بالثناء ال�سادق وهو ما 

ي�سمى بالنقد البناء.

- يو�سي علماء ال�سلوك 

والنف�س بقوة ببذل اجلهد والوقت 

يف اكت�ساف ودعم جوانب التميز 

يف كل اإن�سان بداًل من االنغما�س 

املبالغ به يف تتبع العيوب وترقيع 

ال�سلبيات. و�سبب هذا التوجه 

احلديث ن�سبيًا هو اأن الدرا�سات 

بينت اأن غالبية العظماء مل 

ينجحوا الأنهم اأ�ساعوا غالبية 

اأعمارهم يف معاجلة نقاط ال�سعف 

لديهم بل الأنهم ا�ستغلوا جوانب 

القوة لديهم. والطبع كما يقال 

يغلب التطبع. ولذلك فامل�سطفى 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأثنى على 

اأ�سحابه كاًل مبا متيز به فخالد بن 

الوليد الفار�س قبل االإ�سالم ي�سفه 

باأنه �سيف من �سيوف اهلل وعمر 

بن اخلطاب املهيب يف قومه قبل 

اإ�سالمه يثني عليه باأن ال�سيطان 

يفر منه وهكذا.  

- من اأعظم الثناء وقعًا يف 

النف�س اأن تذكر �سادقًا تاأثري 

املمدوح عليك يف خلقك وحياتك 

ككل، فكاأن جزءًا منك قد ت�سكل 

بتاأثري من املمدوح. ويا له من 

�سعور جميل عندما ي�رض املمدوح 

بوجود اأثره وات�سال خريه 

حال ح�سوره وحال غيابه. وقد 

ا�ستفدت هذه اللفتة الرائعة من 

اأخي عبداهلل الداود حيث ن�سبها 

الإيرفني يالوم وهو اأحد اأعالم 

الطب النف�سي يف الوقت احلا�رض. 

- �سبه امل�سطفى �سلى اهلل 

عليه و�سلم املوؤمن بالنحلة الأنه 

يقع على مواطن اجلمال كالزهور 

ولي�س كالذباب الذي ال يقع غالبًا 

اإال على اجلرح. وكلما زادت عظمة 

االإن�سان زاد ثناوؤه ال�سادق ف�سار 

كمن يغرف من بحر ولي�س كمن 

ينحت يف �سخر. وجتد قلبه اأبي�َس 

مغمورًا بال�سعادة وهو يح�سب 

جناحات املمدوحني من جناحاته 

ويحت�سب اأجر ذلك عند اهلل.    

- من اأعظم الثناء �سدقًا 

وتاأثريًا ما وّجه للقرناء ومن هم 

اأقل من املادح �ساأوًا وجاهًا عند 

النا�س. فلكم غريت كلمة ثناء 

�سادقة جمرى حياة اأنا�س كثريين 

ولل�سيخ حممد املنجد �رضيط 

جميل ذكر فيه ق�س�سًا للناجحني 

من ال�سابقني واملعا�رضين ولوال 

خ�سية االإطالة لذكرت بع�سًا من 

ق�س�سه.

اأختم باإمياءة �سلوكية فمن اأراد 

اأن يكون من اأهل الثناء ال�سادق 

فما عليه اإال اأن يخ�س�س يومًا 

يف االأ�سبوع وليكن يف نهايته 

ويختار �سخ�سًا من دليل اجلوال 

اأو الربيد االإلكرتوين اأو ممن 

يقابلهم يف حياته اليومية ويزجي 

له ثناًء �سادقًا بكلمات حمددة و 

خمت�رضة واأنا �سمني له بالعاقبة 

احل�سنة يف الدنيا واالآخرة.

واهلل اأعلم و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا حممد.

فهد الع�صيمي                                                                        

dr.fahad.alosaimi@gmail.com

■ ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على 
امل�سطفى االأمني �سيد املر�سلني واآخر 

النبيني حممد بن عبداهلل ب�سريًا ونذيرًا الأمة 

امل�سلمني. 

من اأجمل واأ�سخم امل�ساريع القائمة 

لل�سباب حاليًا وعلى م�ستوى عاملي وقدر 

كبري من امل�سوؤولية، هو م�رضوع ابتعاث 

اأكرث من ثمانني األف طالب للدرا�سة يف خارج 

اململكة العربية ال�سعودية حول اأنحاء العامل 

من ال�سني �رضقًا حتى االأمريكيتني غربًا. 

وهنا ياأتي �سكر جزيل وتقدير كبري ورفع 

اأحر واأ�سمى اآيات التقدير واالمتنان هلل 

عز وجل الذي منحنا من ف�سله ور�سوانه 

عائلة حاكمة ترعى �سبابها فلله احلمد واملّنة 

وخلادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود جزيل ال�سكر والتقدير 

وجلميع القائمني على هذا امل�رضوع ال�سخم.

كرثت الت�ساوؤالت عن االبتعاث هل هي 

اإيجابية اأم �سلبية، والنا�س ما بني معار�س 

وموؤيد وهذا حال طبيعة الب�رض دائمًا. ففي 

البالد التي ابتعثت اإليها )كندا( اختلف 

النا�س على وجود اهلل اأو الرب يف قولهم 

فااإذا كان النا�س اختلفوا على وجود �سبب 

وجودهم وخالقهم لي�س من الغريب اأن 

يختلفوا على ت�رضفات بع�سهم. ولكن 

�ساأو�سح كيفية جعل االبتعاث قرارًا ايجابيًا 

باإذن اهلل. 

عندما اأ�سمع عن برنامج االتبعاث ال�سخم 

واالأموال الهائلة التي ت�رضف عليه واجلهود 

اجلبارة التي ت�سعى من اأجل اإجناح هذا 

امل�رضوع اال�ستثماري طويل املدى، يراودين 

�سوؤال: هل هذا الربنامج ينح�رض هدفه بني 

زوايا ورقة كتب عليها ا�سم جامعة معينة من 

بلد معني، اأم هدف هذا امل�رضوع اجلبارهو 

تو�سيع اآفاق الروؤى والتجارب واخلربات 

واالحتكاكات االجتماعية التي ترفع من 

الكفاءات وجتعل من موؤهالت الطلبة املبتعثني 

كفاءات ال تقل قوًة وقدرًة عن التي توجد يف 

البالد التي ابتعثوا اإليها؟ واأي�سًا اأن تكون 

كفاءاتهم يف م�ستوى عاملي ولي�س جمرد 

حملي. ولكن االأغرب من ال�سوؤال هي االإجابة. 

فبكل �سدق و�سفافية فاإن االإجابة تعتمد كليًا 

على الطالب املبتعث بحد ذاته ولي�س على 

العوامل التي حتيط به. اأي نعم اإن العوامل 

لها تاثري قوي وكبري ولكن يف املح�سلة كل 

هذه العوامل تبقى جمرد اأدوات متكن الطالب 

من ا�ستخدامها اإذا اأراد هو ذلك. ف�سرنى من 

هم املبتعثون الذين �سدوا الرحال وقطعوا 

امل�سافات وتركوا االأهل واالأ�سحاب وحتملوا 

عقبات الغربة ل�سنني طوال واحتفلوا باالأعياد 

وحيدين، فقط ليعودوا بعد هذه ال�سنني 

يحملون ورقة كتب عليها بكالوريو�س اأو 

ماج�ستري اأو دكتوراه يف تخ�س�س معني 

وهو �سئ جميل بالطبع لكن عندما نرى ماذا 

ا�ستفاد كل مبتعث لنف�سه فنجد اأنه نف�سه 

مل يتغري بل عاد بعد كل هذه ال�سنني بورقة 

زائدة يف حقيبته. ونرى من هم العك�س قد 

تغريوا وعا�سوا التجربة بحذافريها لكنهم 

ن�سوا الهدف االأ�سا�سي من ابتعاثهم اأال وهو 

الدرا�سة. فخري االأمور اأو�سطها.

من اجلميل اأن يذهب الطالب املبتعث 

للدرا�سة ولكن االأجمل اأن يعود بعلم يت�رضف 

به واأي�سًا اأن يعود بتجربة ي�ساركنا فيها 

فيزيد بها ما يوجد لدينا حتى تكتمل 

املعادلة. فعلى املبتعث اأن يخرج من دار 

العز اململكة العربية ال�سعودية متاأ�ساًل 

تاأ�سياًل قويًا بدينه معتزًا بثقافته مهيئًا 

على حمل م�سوؤولية متثيل الدين والوطن 

ب�سكل �سحيح، واأي�سًا اأن يفرغ العقل للعلم 

الأن العقل املمتلئ ال يتعلم. فعلى الطالب اأن 

يتعلم كما يتعلم النبهاء واالذكياء. خذ العلم 

وخذ اأي�سًا ملاذا تعلمته. خذ العلم وخذ اأي�سًا 

�رض جناحه. خذ العلم وخذ معه اأ�ساليبه يف 

البيئات املختلفة والثقافات املختلفة. اأدر�س 

ولكن لي�س لتنجح فح�سب بل كي تطور نف�سك 

وترتقي فتتمكن. �سارك يف امل�ساريع التي هي 

يف جمالك يف تلك البالد كي تزيد من خرباتك. 

اإبحث دائمًا عن مفاتيح التميز يف هذا املجال 

والنوادر وتعلمها. وركز دائمًا على حماور 

التغيري يف جمالك ومتكن منها كي تزرع 

تغيريًا اإيجابيًا لترتك فيه ب�سمتك وب�سمة 

وطننا الغايل. اأنظر دائمًا ما هي ال�سمات 

االإيجابية التي يفتقر اإليها جمتمتعنا ووطننا 

يف هذا املجال فتعلمها ومتكن منها وارجع 

اإليها فاأعد ت�سميمها كي تزرعها يف املجتمع 

ال�سعودي مبفهوم ح�ساري يتوافق مع ديننا 

ومبادئنا وقيمنا وثقافتنا ال�سعودية. فال 

يكون الطالب املتبعث من اأ�سحاب ال�سكليات 

بل من اأ�سحاب امل�سمون كي ت�ستطيع اأن 

ت�ستفيد وتفيد. اأنظر اإىل جمالك باعينهم 

كي تعرف �رض جناحهم ولكن بقلبنا كي 

تعيده لنا. اإفهم ح�سارتهم وح�سارة جمالك 

جيدًا لي�س للمقارنة بل للموازنة. واأخريًا 

وهو االأهم �سفاء النية وهدف التعلم،، فاإن 

توفرت وفر اهلل لك نور الب�سرية قبل الب�رض 

فتوفر اثنينهم لدى ال�سخ�س مما ي�سكل قوة 

جبارة وبيئة خالبة للطالب يف التعلم اأينما 

يكن وكيفما كان دون اأن تن�سى �سفاء النية 

يرزقك اهلل االأجر يف وقتك الذي اأم�سيته. 

بهذا النوع من العقلية �ستتمكن جمتمعاتنا 

ال�سعودية من اال�ستفادة من جتربة االبتعاث 

يف نه�سة علمية ح�سارية تتوافق مع ديننا 

وقيمنا وثفاقتنا. واأي�سًا نكون نحن املبتعثني 

ا�ستفدنا من جتربتنا اذ مار�سناها وطبقناها 

واأ�سفنا الأنف�سنا ووطننا ما هو اإيجابي ومفيد 

ومرجٍو منا. معًا يدًا بيد �سيكون هناك �سبب 

مهم وفعال من برنامج االبتعاث باإذن املوىل 

عز وجل. فن�سال اهلل التي�سري والتوفيق.

طراد �صباأ باهربي

طالب مبتعث يف كندا - فانكوفر

mr.trad.b@gmail.com

ملاذا ت�صبح مبتعثاًالثناء ال�صادق

فهد الع�صيمي 
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اإىل  الرحلة  بنا  انتهت  حينما  عانينا  ■ كلنا 
كندا، رمبا عانينا من قبل ونحن يف اململكة 

العربية ال�سعودية عندما مالأنا اإ�ستمارة 

طلب الفيزا، االأمر طبيعي فلم نكن نحتاج 

للغتنا االجنليزية بالقدر احلايل من قبل، كل ما 

احتجنا اإليه هو ما يكفينا الإجتياز اإختبارات 

املرحلتني املتو�سطة والثانوية. عانينا امتدادًا 

من املطار اإىل مكتب الهجرة وحتى يف معهد 

اللغة. كم مرة و�سلتنا قيمة فاتورة اجلوال 

مببالغ خيالية لي�س الأننا مبذرون ولكن الأن 

جوابنا كان )Yes!!( فقط على اأي �سوؤال 

ي�ساأله املوظف عرب الهاتف ليعر�س لنا 

اخلدمات وال ندري عن ماذا يتحدث اأ�ساًل.

و�سلت اإىل كندا واأنا ال اأعرف اإاّل القليل من 

اللغة االأكادميية البحتة والتي در�سناها اأيام 

اجلامعة. كانت خمتلفه متامًا عما اأحتجته 

للتحدث واحلوار مع النا�س يف ال�سارع. منذ 

ذلك احلني واأنا اأحاول اأن اأ�ستخدم عدة اأ�ساليب 

تعلمتها من خالل درا�ستي يف معهد اللغة ومن 

خالل جتارب وخربات الطلبة ال�سابقني. مل 

تكن �سعبة ولكن كان االإلتزام بها »مماًل« بع�س 

ال�سئ. تعلمت �سيئًا واحدًا فقط وهو اأن تعلم 

اللغة هو هواية ولي�س منهجًا درا�سيًا يجب 

علينا اأن ندر�سه. ال اأطيل عليكم ولكن هناك عدة 

اإ�سرتاتيجيات خالل حياتنا ن�ستطيع اأن ن�ستفيد 

منها لتطوير لغتنا االإجنليزية و هذه بع�س 

الن�سائح التي جمعتها واأردت اأن اأ�سارككم بها 

لعل الفائدة تعم اجلميع:

• النية ال�سادقة باأن الهدف الرئي�سي من   

تعلم اللغه هو عبادة اهلل واإر�ساوؤه.

• العزمية واالإ�رضار: فاإن مل تكن هنالك   

عزمية فال يوجد دافع لتعلم اللغه من االأ�سا�س. 

اإحذر الياأ�س فاإنه ال�سبب الرئي�سي وراء عدم 

موا�سلة التعلم. اإعلم اأنه ال �سئ ياأتي من غري 

مقابل واعلم اأنك يجب اأن تعاين قلياًل للو�سول 

اإىل ما تريد اإذْن فما عليك اإال اال�ستمتاع 

وال�سرب. كلما �سعرت بالياأ�س اإرغم نف�سك 

على فعل هذا ال�سئ الأنك تريده ولي�س من اأجل 

اإختبار.

• اإجعل لنف�سك جدواًل يوميًا للتعلم   

والتقومي الذاتي: مثاًل قل �سوف اأتعلم كل 

يوم 5 كلمات جديده وطريقة ا�ستخدامها، 

راجع هذه الكلمات يوميًا. اإ�ستخدمها اأثناء 

حمادثتك و�ساهد االأ�سخا�س االآخرين يف 

طريقة اإ�ستخدامهم لهذه الكلمات. قّوم نف�سك 

ب�سكل اأ�سبوعي والحظ الفرق يف كتاباتك 

والواجبات وحمادثتك مع النا�س، هل حت�سنت 

طريقة ا�ستخدامك للكلمات اأثناء املحادثه؟ هل 

اأ�سبحت ت�ستخدمها يف كتاباتك وواجباتك؟

• حاول اأن تذاكر اأواًل باأول: ال تكتفي فقط   

بالذهاب اإىل املدر�سة اأو املعهد وتقول يف نهاية 

الف�سل )الرتم( مل اأ�ستفد من املعهد. ما الفرق 

بينك وبني �سخ�س معك يف نف�س الف�سل ولكن 

يف نهاية الرتم تطورت لغته واأنت على نف�س 

احلال!! كلكم حت�رضون نف�س الف�سل وعندكم 

االأ�ستاذ نف�سه وكلكم تاأخذون نف�س العدد من 

الواجبات. الفرق هو اأن غريك بذل نوعًا من 

اجلهد واأ�سبح خمتلفا عنك، وا�ستفاد من وقته 

ومن دفعه الر�سوم الدرا�سية لقاء ما تعلم  

بغ�س النظر اأنه دفعها من ماله اخلا�س اأو 

امللحقية الثقافية التي دفعت ر�سومه الدرا�سية.

• تعلم من اأخطائك ال�سابقة وا�ستفد من   

مالحظات مدر�سيك وحاول اأن تراجعها 

يف واجباتك القادمة. ال حتاول جتاهل 

مالحظاتهم.

• اإحر�س على اأن تقراأ مقااًل واحدًا كل يوم   

باللغة االإجنليزية وافهم وترجم املحتوى. 

و�سع اأي كلمة جديدة يف قامو�سك اخلا�س.

• اإجعل لنف�سك قامو�سًا خا�سًا واجعله   

قريبًا منك حتى ولو تخرجت من اجلامعة. 

فاللغة االإجنليزية لي�ست لغتنا االأم ونحن دائمًا 

يف طور التعلم وعر�سة للن�سيان. اإحر�س على 

تدوين الرتجمة بالعربي واالإجنليزي مع كتابة 

كل �سيغ الكلمة. حاول اأن تراجع هذه الكلمات 

ب�سكل اأ�سبوعي وا�ستخدمها اأثناء املحادثة 

والواجبات وتعلم كيفية نطقها وا�ستخدامها يف 

اجلمل.

كلمات  اأق�سام:  عدة  اإىل  قامو�سك  • ق�سم 
ومعانيها، جمل م�ستخدمة ب�سكل م�ستمر، 

ال�سفات امل�ستخدمة وهذه جدًا مهمة، 

 )Idioms( الت�سبيهات والتعابري

• اإ�ستمع للراديو: اأجرب نف�سك على الرتكيز   

يف االإ�ستماع للراديو كحد اأق�سى ثالث مرات  

يف االأ�سبوع حاول اأن ت�ستنبط كلمات ودونها 

وابحث عن معناها و�سعها اأي�سًا يف قامو�سك.

• اإ�ستمتع مب�ساهدة االأفالم الغري مرتجمة   

وحاول اأن تاأخد ورقة وقلم معك. لي�س بعيب 

والممنوع. اأكتب الكلمات واجلمل العامية 

وامل�ستخدمة ب�سكل م�ستمر. �سعها يف قامو�سك 

اأي�سا.

)You tube(- اإذا  موقع  يف  • يوجد 
كنت ت�ستمع لالأغاين- االأغنية مع كلماتها 

)Lyrics(، حاول اأن تردد وراء املغني وترجم 

الكلمات التي ال تعرف معناها واملفرت�س 

اأن تعرف اأين ت�سجل هذه الكلمة االآن. 

هذه اخلطوة وجدتها جدًا منا�سبة لزيادة 

�رضعة التحدث باللغة وطريقة دمج الكلمات 

)Accent(. �سوف جتدها يف البداية �سعبة 

ولكن بعد عدة حماوالت �سوف تتقنها و�سوف 

ُتده�س من �سال�ستك يف التحدث مع االآخرين. 

لي�س بال�رضورة اأن ت�ستمع لالأغاين باإمكانك 

فعل ذلك يف االأفالم التي توجد عبارات احلديث 

.)Transcript( يف الفيلم )باللغه االجنليزية(

• اإخرت لنف�سك اأ�سحابًا يتحدثون االإجنليزية   

بطالقهةواختلط بهم فاإن اللغة لي�س فقط ما 

■ عندما �سدر قرار بعثتك 
اأنت اأيها الطالب املبتعث. كم 

اأ�سعدك �سدور ذلك القرار. 

علمت اأنك مبتعث اإىل هنا وعلمت 

بتلك اجلامعة التي �سوف تلتحق 

بها وعلمت جمال تخ�س�سك 

وفرحت كثريًا الأنك تعلم اأن االأهل 

واالأ�سدقاء وجميع من حولك قد 

علموا بذلك. اإال اأن هذه الفرحة 

لن تدوم طوياًل الأنك علمت بالكثري 

من املهم ولكنك مل تعلم بالقليل 

من االأهم. مل تعلم اأن ذلك القرار 

الذي تباهيت وتتباهى به ما هو اإال 

تذكرة اأحادية االإجتاه اأقلتك من 

هناك اإىل هنا. واالآن بات يتوجب 

عليك اأن توؤكد حجز مقعدك جمددًا. 

حيث اأنني اأعلم باأنك ال علم لك اأن 

حجز مقعدك مل يوؤكد حتى االآن. 

ورمبا اأده�سك ما قراأت. ولكن ال 

تنده�س. فمقعدك اجلامعي لي�س 

بال�سئ الكايف واملهم. اإذ اأن هناك 

 اآخر هو االأهم. اإنه مقعدك 
ً
مقعداأ

على منت طائرة النجاح. نعم طائرة 

النجاح هي التي �سوف تقلك عاليًا 

يف �سماء االجنازات لكي حتلق بال 

حدود وال قيود. وهذه الطائرة 

لن ي�سمح طاقمها باأن تكون على 

متنها، ولن يعمل بذلك القرار الذي 

منحت اإّياه لكي تبتعث. ولتخطي 

هذه العقبة ول�سمان ذلك املقعد 

فاإنك بحاجة اإىل اأن ت�سدر لنف�سك 

قرارًا اآخر جديد ولكن لي�س من 

اجلهة ال�سابقة نف�سها التي منحتك 

ما �سبق. اإذ اأنه �سيكون �سادرًا 

من االإرادة ال�سادقة، والعزمية 

امل�ساحبة، والتطلع لالأبعد. فاإن 

اإرادتك ال�سادقة مع نف�سك مبا 

جئت من اأجله وعزميتك امل�ساحبة 

لتحدي املغريات والفنت املحيطة 

بك يف املجتمع املغاير ملجتمعك 

وتطلعك لالأبعد لتحقيق ما هو 

اأ�سعد يف حياتك. كل تلك اجلهات 

التي اأُ�سدر قرارك منها �سوف 

تكون الكفيلة باأن يكون لك مقعد 

على منت تلك الطائرة التي ال 

ي�سمح باأن يكون على متنها �سوى 

من متيز باتخاذه قرار ذاته باأن 

يكون م�ستعدًا اأن يت�سدى جلميع 

التغريات والتحديات التي باتت 

ترتب�س به يف طريق جناحه. 

حتديات احلياة اليومية امل�ساحبة 

يف جمتمع مل نعتد عليه وحتديات 

�سوف تتخلل املرحلة الدرا�سية 

وحتديات �سوف تعقب مرحلة 

التخرج والكثري من التحديات 

امل�ستقبلية القادمة. فهل �ستبقى 

على نف�س مقعدك الدرا�سي اأم اأنك 

�ستعد العدة جيدًا لتكون على اأحد 

مقاعد طائرة النجاح وبالقرب 

من ومع طاقمها القيادّي املميز. 

بالتاأكيد ومما ال �سك فيه اأنك تبحث 

عن ذلك التميز وتتطلع لذلك املقعد 

املنتظر. لذا بادر ودع ذاتك ت�سدر 

قرارها قبل اأن تبادرك التحديات 

نف�سها. فعندما تبادر باتخاذك 

ذلك القرار حينها �سوف تعلم اأنك 

مبتعث ويحق لك اأن تتباهى بتلك 

البعثة اأمام االأهل واالأ�سدقاء 

وجميع من حولك ممن يهمه 

اأمر جناحك. واأمام نف�سك التي 

�سوف تكون �ساهدًة لك اإن عملت 

بقرارها املعطى و�ساهدًة عليك اإن 

اكتفيت بقرار بعثتك. الأنها النف�س 

ولي�س غريها التي �ستاأخذ بك اإىل 

هناك. حيث �سّلم ال�سعود اإىل 

تلك الطائره للجلو�س على مقعد 

النجاح وبالقرب من ومع طاقم 

القيادة. وبالقرب من اأولئك القادة 

الذين حجزوا الأنف�سهم تلك املقاعد 

املميزة التي ميزتهم عن غريهم. 

جميل �صامل الثبيتي 

تورنتو، اأونتاريو

jameel.4495@hotmail.com

تقراأه واإمنا »مامتت�سه« اأذنك ويدخل يف ذهنك. 

حاول و�سوف جتد نف�سك ال اإراديًا تتحدث 

مب�سطلحات وعبارات مل ت�سعها يف قامو�سك 

واإمنا التقطها من خالل ا�ستماعك ملحادثة ما 

مع �سديق اأو حوار دار اأمامك.

• األعب مع اأ�سدقائك الذين يتحدثون   

العربية مثاًل اإن كنتم ت�سكنون يف بيت واحد. 

حتدثوا باللغة االإجنليزية واجعلوا هنالك 

غرامة ملن يتحدث غري ذلك.

• حاول اأن ت�سادق من يدفعك للتقدم   

والتطور ولي�س االأ�سخا�س الذين ي�سحكون 

وي�سخرون منك حينما تتحدث االإجنليزية.

• ال تكتِف بالتعلم فقط ولكن تدرب ومار�س   

ومن ثم قّوم نف�سك: اإتبع هذا االأ�سلوب و�سوف 

جتد الفرق و�سوف يلتم�سه من هم حولك. 

والحظ اأننا يف معظم الفقرات كررنا عملية 

التقومي واملمار�سة.

• كن مطمئنا وواثقا من نف�سك  

• ال تخف وال تخجل من اأي �سئ كن   

مغامرًا: حتدث مع النا�س ال تقل لغتي لي�ست 

ممتازة. اإ�ساأل نف�سك هل هم يتحدثون لغتك؟ 

كال.. ولو حاولوا الأنت اأ�سبحت اخلبري فيهم. 

الكل يعلم باأن االإجنليزية لي�ست لغتك االأم، فلَم 

اخلجل!!

• كن مبدعًا: تفنن وا�ستخدم اأ�ساليب جديدة   

ومتميزة عن االآخرين للتعلم

• كن اإيجابيًا: ال تقل ال اأ�ستطيع اأن اأ�سل   

اإىل هذا احلد ولكن اأنظر اإىل الناحية االإيجابية. 

اأنظر اإىل امل�ستوى الذي اأنت عليه االآن مقارنة 

مبا قبل. كافئ نف�سك اإذا �سعرت اأنك تطورت 

وحت�سنت. فكر نف�سك بهذا االإجناز ف�سوف 

يكون لك هذا مبثابة الداعم واحلافز ملزيد من 

التقدم.

• تعلم مبرح وفن ولي�س الإجتياز االإختبار فقط.  

• ال ت�ستعجل: خذها »حبة حبة« فكل �سئ   

ياأتي بالراحة والتاأين. يف املقابل ال تقل اأنك 

تهمل وتهدر الوقت بحجة اأنك ال تريد اأن 

ت�ستعجل!!

اأخريا ولي�س اأخرا، ال جتعل تعلم اللغة 

همًا حتمله كاجلبل. واإياك اأن تقارن نف�سك 

باأ�سخا�س اآخرين. قارن نف�سك حاليًا باملا�سي. 

مثاًل: عند نهاية الرتم مبعهد اللغه قارن 

واجبات الكتابة يف نهاية الرتم مع واجباتك يف 

بداية الرتم �سوف ت�سحك وت�سخر من كتاباتك 

يف البداية ولن ت�سدق اأنك اأنت من كتب هذا 

هنا. اإعلم اأنك تطورت وحت�سنت. هي مرحلة 

من العمر و�سوف تتذكرها الحقًا وترى حالوة 

هذه االأيام. متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح.

�صامل غندورة

Salim_sg@hotmail.com

كيف تطور لغتك يف �صهر؟

قرار ذاتك ال قرار ابتعاثك
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على  ال�سوء  اأ�سلط  ■ �سوف 
بع�س ال�سعوبات التي تعرت�س 

الطالب املبتعث �سواء يف كندا 

اأو يف اأي بلد اآخر، ولي�س من 

املوؤكد اأن حت�سل هذه العقبات 

دفعة واحدة ول�سخ�س واحد، 

ولكن قد يح�سل له بع�سها، 

بدرجات متفاوتة، وذلك ح�سب 

الدولة التي ينوي الدرا�سة فيها، 

وح�سب اإمكانيات الطالب نف�سه، 

ومن ح�سن الت�رضف اأن يتم 

حتديد معظم هذه ال�سعوبات 

اأواًل ثم احلديث عنها ب�سٍئ من 

االإيجاز. ومما ينبغي االإ�سارة 

اإليه اأنه ال ميكن هنا حتديد جميع 

العقبات، فهي متجددة ومتنوعة، 

وما قد تكون م�سكلة عند طالب 

مبتعث قد ال تكون بال�رضورة 

عند طالب اآخر ولذا وجب 

التنويه.

اأواًل: عقبة التوعية باأهمية 

االبتعاث اخلارجي وفوائده 

املتفوقني  الطالب  بع�س 

يعون  الثانوية ال  املرحلة  يف 

اخلارجي  االبتعاث  اأهمية 

الدقيقة  التخ�س�سات  لدرا�سة 

درا�ستها  اأن  ويظنون  النادرة، 

اململكة  يف  متوفرة  تكون  قد 

اأن  كما  ال�سعودية   العربية 

اأ�رضهوؤالء الطالب قد ال  بع�س 

اخلارجي  االبتعاث  اأهمية  يعون 

على  ذلك  ينعك�س  وكيف  اأي�سا، 

ابنتهم،  اأو  ابنهم  م�ستقبل 

الواعد،  دولتهم  وم�ستقبل 

وعلى  عمومًا..  امل�سلمني  وعلى 

فاإن جانب توعية  اأية حال 

اأو  الثانوية  املرحلة  يف  الطالب 

العليا  الدرا�سات  مرحلة  يف 

بالدرجة  مفّعل  غري  جانب 

على  الكافية وهذا مما يجب 

القيام  العالقة  ذات  اجلهات 

طريق  عن  به  واالهتمام  بتفعيله 

للمدار�س  امل�ستمرة  الزيارات 

وتوعية  واجلامعات  الثانوية 

االبتعاث  باأهمية  الطالب 

التخ�س�سات  يف  اخلارجي 

اأو عن طريق  الدقيقة، 

والن�رضات  التثقيفية،  الكتيبات 

الهادفة.  اجلذابة  واملطويات 

ثانياً: م�صكلة اإقناع االأهل 

باالبتعاث اخلارجي للدرا�صة 

هناك طالب متفوقون يف 

املرحلة الثانوية، ويطمحون اإىل 

اإكمال درا�ستهم يف اخلارج، ولكن 

تقابلهم عقبة كاأداء من وجهة 

نظرهم، وهي م�سكلة رف�س االأهل 

لفكرة االبتعاث اخلارجي نهائيـًا  

خلوفهم على ابنهم من االنحراف 

االأخالقي والديني، وقد يكونون 

على حق لو كان ابنهم ذا اأهواء 

وغرائز طافحة. 

ثالثاً: عقبة القبول

يف االبتعاث اخلارجي 

 تكمن هذه االعقبة يف اإجراءات 

القبول املعتربة يف الوزارة، وما 

يرافقها من معايري قد ال ينطبق 

بع�سها على الطالب الراغب يف 

االبتعاث اخلارجي، مما ي�سبب 

له �سدمة نف�سية، وخ�سو�سًا اإذا 

راأى زمالءه االآخرين يجّهزون 

حقائب ال�سفر ا�ستعدادًا للمغادرة 

للدرا�سة يف اخلارج.

رابعاً: �صعوبات

اإجراءات ال�صفر 

يعاين الطالب املقبول لالبتعاث 

اخلارجي �سعوبات عديدة يف 

اال�ستعداد لل�سفر ومن اأهمها: 

ا�ستخراج جواز �سفر جديد 

اأو جتديده، وا�ستكمال اإنهاء 

اإجراءات االبتعاث يف الوزارة، 

وا�ستخراج التاأ�سرية من 

ال�سفارة، و�رضاء املالب�س، 

وقراءة بع�س املعلومات عن بلد 

الدرا�سة. 

ال�صفر  خام�صاً: م�صكلة 

ال�سفر غالبًا ما يكون بالطائرة 

اإىل اأي بلد من بالد االبتعاث، 

وتتفاوت الدول يف البعد عن 

الريا�س اأو جدة، اأوالدمام 

وغريها، فمثاًل بلد مثل كندا 

يبعد عن الريا�س ما يقارب 

)18( �ساعة طريان فيما لو 

كانت الوجهة اإىل مقاطعة بريت�س 

باالإ�سافة  كولومبيا )فانكوفر(، 

اإىل )5( �ساعات توقف يف لندن 

لتغيري الطائرة، ولكم اأن تتخيلوا 

هذا الوقت الهائل الذي يدفع 

يف كل مرة يعود فيها املبتعث 

اإىل بلده للزيارة، وكذلك حجم 

املعاناة التي يتكبدها الطالب يف 

ال�سفر وخ�سو�سًا اإذا كان معه 

زوجة واأطفال. 

ال�صكن  �صاد�صاً: م�صكلة 

يف بلد الدرا�سة اإحر�س على 

اأن ال ت�سكن مع عائلة لديها كلب 

اأو قطة، اأو ي�رضبون اخلمور 

لياًل ونهارًا بدون حياء منك، 

كما يجب عليك اأن تنبه العائلة 

على �رضورة جتنيبك حلم 

اخلنزير وم�ستقاته، وو�سح 

لهم ذلك دائمًا وال تكتفي مبرة 

واحدة فقط. ومن مزايا ال�سكن 

املنا�سب اأن يكون قريبًا من 

مقر الدرا�سة، وبجانب املحالت 

التجارية، واملكتبات، والبحر اإن 

ت�سنى لك ذلك. 

�صابعاً: عقبة اللغة 

مع بداية و�سول املبتعث اإىل 

بلد االبتعاث �سوف تواجهه 

م�سكلة اللغة، وخا�سة يف ال�سهور 

االأوىل من و�سوله، وال�سيما اإذا 

كانت لغته االإجنليزية �سعيفة 

للغاية، ومع مرور االأيام يجد 

الطالب نف�سه، وقد اأمل ببع�س 

عموميات اللغة، و�سار ي�ستطيع 

اإجناز بع�س اأعماله. وعلى 

الطالب املبتعث اأن يعرف اأن 

اللغة تكت�سب تدريجيًا، ولذا 

يجب اأاّل يياأ�س من حاله، وليثق 

اأنه �سوف يتعلمها، وهنا اأو�سي 

الطالب املبتعث باملواظبة على 

ح�سور الدرو�س، وتاأدية 

الواجبات املنزلية يف حينها، 

واالإ�سغاء والتزام االأدب يف قاعة 

الدر�س، والتحدث مع االآخرين 

بدون خوف اأو خجل، وعدم 

الرتدد يف ال�سوؤال عن كل ما 

يواجهه من عقبات يف تعلم اللغة.

املالية ثامناً:امل�صكلة 

 ينفق الطالب املبتعث يف بالد 

الدرا�سة وخا�سة اإذا كانت 

معه عائلته م�رضوفًا مرتفعًا، 

وقد ال تكفيه املكافاأة ال�سهرية، 

في�سطر اإىل اال�ستعانة باالأهل 

حلل اأزماته املالية، ويف هذه 

احلالة على الطالب املبتعث اأن 

يفطن لهذا االأمر ويح�سب له األف 

ح�ساب، ويحاول اأن يوازن بني 

امل�رضوفات واالإيرادات وذلك 

نظرًا الرتفاع االأ�سعار واإ�سافات 

ال�رضائب، ولت�ستمر حياته 

الدرا�سية براحة وهناء: 

تا�صعاً: عقبات الدرا�صة 

الدرا�سة يف بالد الغرب 

تت�سم باجلدية، واحرتام وقت 

التعليم والتعلم، واالعتماد على 

املهارات العقلية اأكرث من احلفظ 

واال�ستظهار عن ظهر قلب، 

والطالب الك�سول، اأو كثري ال�سهر، 

اأو الالمباٍل، �سيواجه م�ساكل جمة 

يف �سبيل التح�سيل الدرا�سي. 

واأبرز م�ساكل الدرا�سة هناك 

هي: االختالط مع اجلن�س االآخر، 

لبع�س اجلن�سيات. والتحيز 

عا�صرًا: م�صكلة ال�صهر والنوم 

بع�س الطالب يف الغربة تختل 

لديهم موازين النوم، ب�سبب 

ال�سهراملربر اأو غري املربر، 

وال�سهر املربر يكون دائمًا يف 

املذاكرة واملراجعة واال�ستعداد 

لالختبار، اأما ال�سهر غري املربر 

فيكون يف الغالب باجللو�س اأمام 

النت اأو اأمام التلفاز، وبع�س 

الطالب ي�سهرون خارج املنزل، يف 

ما ال فائدة منه. وال�سهر بنوعيه 

املربر وغري املربر يوؤثر على 

حت�سيل الطالب املبتعث يف اليوم 

التايل، وهذا مما يجب االنتباه 

اإليه، من االأهمية تنظيم �ساعات 

النوم، وعدم ال�سهر خارج 

املنزل. 

حادي ع�صر: م�صكلة العالقة

مع االآخرين

تواجه الطالب هذه امل�سكلة، 

وتنغ�س عليه حياته، وذلك يف حالة 

كونه منطويًا على نف�سه، وال ي�سارك 

االآخرين، فيجد �سعورًا بالغربة 

وملاًل و�سيقًا، وثقاًل يف مرور االأيام، 

ومن هنا على الطالب املبتعث ال�سعي 

اإىل تكوين �سداقة مع جمموعة من 

زمالئه الطيبني �سواء اأكانوا من 

اأوغريهم. ال�سعوديني 

ثاين ع�صر: امل�صكلة ال�صحية 

قد يتعر�س الطالب يف بداية 

درا�سته لوعكة �سحية ال �سمح 

اهلل، ولذا من امل�ستح�سن اأن 

يح�رض معه بع�س االأدوية، 

كالبنادول، و�رضاب حمو�سة 

املعدة، وبع�س اأدوية القولون. 

كما على الطالب اأن يكون 

حري�سًا على �سحته يف بلد 

الدرا�سة فال ياأكل من املطاعم 

غري ال�سهرية، ويبتعد نهائيًا 

عن االأكالت امل�سبعة بالدهون، 

كما عليه اأن يحافظ على نف�سه 

من انتقال االأمرا�س املعدية اإليه 

كاالإيدز وغريه. 

الثقافية  ثالث ع�صر:امل�صكالت 

كل بلدان االبتعاث تختلف 

قيمها وعاداتها وتقاليدها 

عن القيم والعادات والتقاليد 

ال�سعودية، ولذا على الطالب 

املبتعث اأن يفطن لذلك وال ين�ساق 

نحو عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم، 

ويهمل قيمه وعاداته وخا�سة 

الدينية منها، اأو يعجب بعاداتهم 

وتقاليدهم حلد درجة ممار�ستها. 

ومن اأبرز امل�ساكل الثقافية التي 

تقابل الطالب املبتعث، عدم توفر 

امل�سجد لل�سالة فيه جماعة مع 

امل�سلمني وعدم �سماع االآذان 

لل�سالة، وانعدام احل�سمة يف 

بالد االغرتاب، والتندر باالإ�سالم 

وامل�سلمني يف بع�س قنواتهم 

االإعالمية. 

غ�صان برجني

Carleton University
gbrinji@hotmail.com

ال�صور من اإعداد نوف الق�صريال�صعوبات التي قد تواجه الطالب املبتعث
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■ العمل اجلاد هو الثمن الذي ندفعه مقابل 
النجاح.

االإخفاق ما هو اإاّل فر�سة للبداية مرة اأخرى 

بطريقة اأن�سج.

اإذا مل تنتقد من املحتمل اأنك مل تقم باأي �سئ.

من �سميم ال�سعوبات ُتخلق الفر�س.

لكي تنجح بب�ساطة اآمن مبا تقوم به.

ي�ستطيع النا�س تغيري حياتهم مبجرد تغيري 

وجهات نظرهم.

اأعطني اإن�سانًا باأهداف را�سخة اأعطك اإن�سانًا 

ناجحًا.

اأعطني اإن�سانًا بال اأهداف لن اأعطيك �سوى 

اإن�سان فا�سل.

االإن�سان الناجح هو االإن�سان الذي ي�ستغل 

الفر�س.

اإعمل من نف�سك اأق�سى ما ميكن اأن تكونه.

اإن من ال يواجه التحديات ال يعمل �سيئًا.

قيمة حياة االإن�سان حتقيقه الأهدافه.

اخلطوة االأوىل للنجاح يف اأي مو�سوع هي 

االهتمام به.

لي�س املهم ما بلغته من جناح، واإمنا املهم ما 

اأ�سبحت عليه بعد النجاح.

االإن�سان الناجح يركز على القيام باالأعمال 

ال�سحيحة اأكرث من الرتكيزعلى القيام باالأعمال 

ب�سكل �سحيح.

غاية احلياة لي�ست املعرفة بل التطبيق.

 

النا�س الذين حققوا اأ�سياء عظيمة هم الذين 

جتراأوا على االإقدام على ذلك.

القائد �سخ�س لديه الروؤية والقناعة باأن 

االأحالم �سوف تتحقق.

ال تخلط بني ما ت�ستطيع القيام به وما ال 

ت�ستطيع القيام به.

فقط الذين ال يخافون من االإخفاق يحققون 

النجاح.

النجاح هو اال�ستمتاع باحلياة.

ما ي�ستطيع العقل اإدراكه ي�ستطيع حتقيقه.

االإخفاق فر�سة للبداية مرة اأخرى ب�سكل 

اأف�سل.

عاجاًل اأم اآجاًل االأ�سخا�س الذين ينجحون هم 

من يعتقدون بذلك.

ال�رض االأول للنجاح هو االعتقاد بالنجاح.

التح�سري هو املرحلة االأوىل للنجاح.

عبد الغني ال�صعيبي

saqer_sv@hotmail.com

■ يعجُب املرُء 

ويلومه العجْب

كم ليلٍة ميُرّ بها غ�سْب

كم حزٍن يعانقُه الَتّعْب

والكُلّ ال يعي..اأين العجب

ِع�ْس واحدًا

ودع النا�َس ملن رَزْق

ال تقْل ويحَك يف ال من تدري.. من ق�سد

اإجمع ح�ساَدَك َوَدْع من ظَنّ اأنه َوَثْق

وانظْر لعيِبَك قبل دِقّ الَوَدْق

�سمٌت مريٌب

ينظر احلاِدَث َوَقْع

لتطلق �سهاٌم ال يرّدها عاِثٌر َوَقْع

والفخُر يغُمُرُه باأنه اأ�ساَب �سهمًا غرَي 

م�سَتَطْع

ويحك اأ�سْبَت عاثرًا وتقوُل �سيدًا منَتَفْع

يا �ساحَب املجِد

ْب بعلٍم ورد يا �ساحب العلِم مل جُتِ

ْد.. وكاأّن ع�سفوَرك ترّنَ و�رَضَ

حلن احلياِة اأنغاٌم تن�ِسُف املنجرْد

يعجُب املرُء

ويلومه العجب

حزمي كرمي الدعجاين

Hoaldajani@yahoo.com

■ على الرغم من الثورة 
املعلوماتية وما اأحدثته من التغري 

املالحظ. حيث �ساعت و�سائل 

االت�سال املتعددة لتغطي كل بقعة 

على الياب�سة. ورغم حتول العامل 

اإىل قرية �سغرية، اإال اأن ات�سالك 

مل ي�سل اإىل العامل. وكونك حتمل 

هاتفًا نقااًل اأو كونك م�ستخدمًا 

الأحدث و�سائل االت�سال. ال يعني 

ذلك اأنك مت�سل بالعامل، وال يعني 

ذلك اأنك اأو�سلت ر�سالتك اإىل العامل 

حيث تريد اأن ت�سل ر�سالتك. 

ورمبا يت�ساءل الكثريون هل يعقل 

ذلك. وكيف لنا اأن نت�سل بالعامل. 

نعم ولكي تت�سل بالعامل ل�ست 

بحاجة اإىل اأن متلك اأي و�سيلة 

ات�سال معلوماتي الأن ذاتك هي 

و�سيلة ات�سالك. فعندما حترتم 

ذاتك وال تبخ�سها حقوقها فاإنك 

تزيد من ثقتك بنف�سك، وجتعل 

منها اأن تتحدى كل ما قيل باأنه 

�سعب. وجتعل منك اأن ت�ستبدل 

كلمة �ساأحاول بكلمة اأ�ستطيع. 

نعم ت�ستطيع. عندما تقول اأنك 

ت�ستطيع ذلك يعني اأنك ت�ستطيع. 

فبا�ستطاعتك اأن حتقق ما قال 

عنه االآخرون اأنه م�ستحيل اأو 

�سبه م�ستحيل. الأن ذلك اأ�سبح 

ممكنًا بالن�سبة لك الأنك ت�ستطيع. 

ف�سمودك و�سالبتك اأمام كل 

التحديات �سيجعل منك اإن�سانًا 

قادرًا على اأن ي�سنع من الف�سل 

جناحات ومن املعجزات اإجنازات. 

وعندما تتذوق حالوة النجاح من 

بعد مرارة التعب والف�سل فاإنك 

�ست�سبح اإن�سانا مل يعد النجاح كافيًا 

وذا معنى له. لي�سري يف البحث عما 

يفوق درجة النجاح لي�سل اإىل درجة 

التميز والتي جاءت نتاج جناحاته 

واإجنازاته املتتالية. ومتيزك 

اأيها االإن�سان �سيكون عاماًل على 

اأن يجعل منك علمًا خفاقًا وراية 

م�رضفة. راية ترفرف عاليًا يف اأفق 

النجاح لكي تبعث بر�سالتك  لتخرب 

العامل اأجمع اأنك هناك وبات على 

العامل وكل من حولك اأن يراك. 

حينها �ست�سل ر�سالتك اإىل حيث 

اأردت، وحينها �سيتوجب عليك 

التنحي بعيدًا والبقاء �سامتًا، 

و�سترتك جناحاتك واإجنازاتك وكل 

ما و�سلت اإليه يتحدث عنك بداًل 

منك اإىل العامل اأجمع. وهذا هو 

الطريق لكي جتعل من ات�ساالتك اأن 

تعرب االأفق خمرتقة كل ما يعرت�س 

طريقها للو�سول ودون اأن تتاأثر 

مبا ميكن اأن تتاأثر به وبكل ما ميكن 

اأن يحيل بينك وبني املراد.

جميل �صامل الثبيتي 

jameel.4495@hotmail.com

اإت�صالك بالعاملعجٌب عجب..!مـاذا تفعل لكي تنجح؟
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النعمي حممد  اإبراهيم  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك خالد

التخ�س�س: زمالة كندية/

جراحة املخ واالأع�ساب

تاريخ حم�رض اللجنة: 16 / 4 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال درا�سته

الهطالين �سالح  حممد  ماهر  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: اأمرا�س اجلهاز اله�سمي

لدى االأطفال

تاريخ حم�رض اللجنة: 21 / 4 / 2010م

التقدير: متفوق يف جمال الدرا�سة

الثبيتي غازي  عاي�س  غازي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: جراحة جتميل

تاريخ حم�رض اللجنة: 16 / 12 / 2009م

التقدير: تقدم يف جمال درا�سته

ال�سمراين مروان  مو�سى  ماجد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: االمرا�س املعدية

تاريخ حم�رض اللجنة: 16 / 12 /2009م

التقدير: متفوق يف جمال درا�سته

الطالب �سامل  مفرح  حممد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: زمالة كندية/

جراحة املخ واالأع�ساب

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 / 3 / 2010م

التقدير: تفوق يف جمال الدرا�سة

فايز حممود  رعد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

التخ�س�س: زمالة كندية/جراحة عامة

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 / 3 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال درا�سته

العجاجي عبدالعزيز  حممد  نوف  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

التخ�س�س: زمالة كندية/

اأمرا�س الن�ساء والوالدة

تاريخ حم�رض اللجنة: 3/8 /2010م

التقدير: متفوقة يف جمال درا�ستها

دغرير اآل  هادي  حممد  �سالح  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: دكتوراه/ تقومي االأ�سنان

تاريخ حم�رض اللجنة: 30 /3 /2010م

التقدير: النجاح يف جمال تخ�س�سه

ال�سالح حممد  عبدالرازق  خالد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

التخ�س�س: زمالة كندية/

جراحة العمود الفقري

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/ 3/ 2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سة

اجلربين عبداهلل  حممد  عبداهلل  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي

التخ�س�س: االأ�سعة الت�سخي�سية

تاريخ حم�رض اللجنة: 15/ 2010/3م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

املبتعثون واملبتعثات الذين ح�صلوا

على املكافاأة الت�صجيعية

تتقدم اأ�رضة حترير جملة اآفاق بتهنئة املبتعثني واملبتعثات الذين تفوقوا يف درا�ستهم 

وح�سلوا على درجات عالية فُمنحوا مكافاأة ت�سجيعية مبوجب حم�رض جلنة اختبار املتفوقني 

التي اأو�ست برت�سيحهم ا�ستنادًا اإىل تقاريرهم الدرا�سية الواردة من اجلامعات التي 

يدر�سون ويتدربون فيها.

مربوك لهوؤالء املتفوقني واإىل املزيد من االجناز والتقدم والنجاح.

غازي عاي�ش غازي الثبيتياإبراهيم حممد النعمي

حممد مفرح �صامل الطالب

�صالح حممد هادي اآل دغرير

عبداهلل حممد عبداهلل اجلربين

ماجد مو�صى مروان ال�صمراين

رعد حممود فايز

خالد عبدالرازق حممد ال�صالح

الطبيب/ �صلطان �صعود اخلطيب 

يف  املنعقد  البولية  امل�سالك  اأورام  جراحة  جلمعية  ال�سنوي  للموؤمتر  قّدمه  الذي  البحث  ■ حاز 
العا�سمة االأمريكية وا�سنطن دي �سي على جائزة اأف�سل بحث بني البحوث التي قدمت يف املوؤمتر. 

كان مو�سوع البحث »اأورام املثانة«.

اأطيب تهنئة للطبيب �سلطان واألف مربوك على هذا االجناز القّيم. مع التمنيات باملزيد من التقدم 

والنجاح.

-----------------------------------------------------

الطبيب/ اأو�ش جا�صر احلرب�ش

Gerald Stewart Award للعام االأكادميي 2009- �ستيوارت  جريالد  د.  بجائزة  الطبيب  ■ فاز 
2010م لتميزه يف جمال الرعاية الطبية واالندفاع باإخال�س يف جمال عمله.

مربوك للطبيب اأو�س هذا االجناز الطيب وال�سمعة احل�سنة التي تعرتف جامعة األربتا بها وتقدرها.

-----------------------------------------------------

الطبيب/عبدامللك حممد �صالح األطف

يف  انعقد  الذي  االأمريكية  اجلراحني  كلية  موؤمتر  يف  حما�رضة  اإلقاء  األطف  الطبيب  اختيار  ■ مت 
مدينة �سان فران�سي�سكو. كانت املحا�رضة بعنوان:« طريقة ا�ستئ�سال الكلية اليمنى باملناظري 

لغر�س زراعتها«. يعترب هذا املوؤمتر اأكرب جتمع �سنوي للجراحني يف العامل.

اأطيب تهنئة للطبيب األطف داعني اهلل له مب�ستقبل عملي ممتاز خلدمة الوطن واملواطنني.

واهلل املوفق.

-----------------------------------------------------

فريق بحثي من االأطباء ال�صعوديني يفوز بجائزة موؤمتر للجراحة

الراأ�س  وجراحة  واحلنجرة  واالأذن  االأنف  جراحة  جلمعية  وال�ستني  الثالث  املوؤمتر  انعقاد  ■ خالل 
والعنق الكندية يف مدينة هاليفاك�س مبقاطعة نوفا �سكوت�سيا ح�سل البحث املقدم من اأربعة اأطباء 

�سعوديني بجائزة ال�رضف وهوؤالء االأطباء هم: الطرقاوي والبهن�سي والظاهري والطبيب املبتعث/ 

يزيد الغنيم. 

عنوان البحث: 

  »مقارنة بني دقة الكال�سيوم وهورمون الغدة جار الغدة الدرقية يف التنبوؤ بانخفا�س معدل الكال�سيوم 

يف الدم بعد عمليات ا�ستئ�سال الغدة الدرقية«

ونظرًا الأهمية النتائج التي تو�سل اإليها الباحثون ف�سوف يتم ن�رضه يف املجلة العلمية الكندية جلراحة 

االأنف واالأذن واحلنجرة وجراحة الراأ�س والعنق.

تهانينا الأطبائنا زمالء فريق العمل بهذا االجناز الطبي القّيم وتهنئة للطبيب املبتعث يزيد الغنيم على 

هذا اجلهد املميز واإىل املزيد من التقدم والتفوق يف جمايل الدرا�سة والبحث.

60   �آفاق

االأطباء ال�صعوديون املتميزون

يف جمال البحوث الطبية والعلمية

�صلطان �صعود اخلطيب

اأو�ش جا�صر احلرب�ش

عبدامللك حممد �صالح األطف

يزيد الغنيم



احلمراين ح�سن  اأحمد  ح�سن  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

التخ�س�س: طب الغدد ال�سماء والتغريات الكيمائية

تاريخ حم�رض اللجنة: 9 /2009/12م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

�سلمه بن  �سليمان  حممد  زياد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

التخ�س�س: جراحة القلب

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009/12/22م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

القثامي علي  م�سفر  هيفاء  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: العناية املركزة / علم االأوبئة

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/23/ 2009م

التقدير:متفوقة يف جمال تخ�س�سها

خمي�س حممد  �سقران  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

التخ�س�س: االأ�سعة الت�سخي�سية

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009/12/22م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

الغامدي غان  اأحمد  وليد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: الطب النف�سي

تاريخ حم�رض اللجنة: 17 /2009/12م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

اأ�رضف �سعبان  عمر  غادة  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: طب وجراحة العيون

تاريخ حم�رض اللجنة: 9/ 2/ 2010م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

الغامدي حممد  اأحمد  �سعيد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: زمالة كندية/اأمرا�س املخ واالأع�ساب

تاريخ حم�رض اللجنة: 8 /2 /2010م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

علي �سليمان  حممد  بتول  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

التخ�س�س: االأمرا�س املعدية /

تخ�س�س دقيق

تاريخ حم�رض اللجنة: 8 /2 /2010م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

ح�سن عبدالرحمن  اأحمد  منال  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة الدمام

التخ�س�س:اأمرا�س الروماتزم/

تخ�س�س دقيق

تاريخ حم�رض اللجنة: 8 /2 /2010م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

ال�سليماين عبدال�سالم  حممود  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة طيبة

التخ�س�س: دكتوراه / 

تقومي االأ�سنان

تاريخ حم�رض اللجنة: 5/ 2/ 2009

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

جادو اإ�سماعيل  حممد  فاطمة  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: دكتوراه / 

اأ�سعة االأ�سنان

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /2 / 2010م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

زهران اإبراهيم  هاين  حممد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /2 / 2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

ال�سهري علي  حممد  علي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س:العناية املركزة لدى االأطفال/

تخ�س�س دقيق

تاريخ حم�رض اللجنة: 1 /2 /2010م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

�آفاق   6263   �آفاق

�صقران حممد خمي�ش

�صعيد اأحمد حممد الغامدي

زياد حممد �صليمان بن �صلمه ح�صن اأحمد ح�صن احلمراين

وليد اأحمد غامن الغامدي

اإمام عبداهلل  اأحمد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: البحث االإكلينيكي

تاريخ حم�رض اللجنة: 2008م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

القحطاين ح�سن  علي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث:احلر�س الوطني

التخ�س�س: ت�سكني االأمل

تاريخ حم�رض اللجنة: 3/12 /2010م

التقدير: متفوق يف مدجال تخ�س�سه

ال�سنعاوي �سعد  عبدالعزيز  ه�سام  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

التخ�س�س: جراحة اليد والطرف العلوي

تاريخ حم�رض اللجنة: 3/12 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

الو�سيه ح�سن  كمال  هايدي  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: زمالة كندية/طب االأطفال حديثي الوالدة

تاريخ حم�رض اللجنة: 22/ 2010/3م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

■ الطبيب/ �سليمان عبدالرحمن �سليمان املو�سى
جهة االبتعاث: جامعة الدمام

التخ�س�س: زمالة كندية/جراحة العظام

تاريخ حم�رض اللجنة: 3/15 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

اخلطيب عبدال�ستار  اأحمد  طالل  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة

تاريخ حم�رض اللجنة: 30 /10/ 2010م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

اأوان يحي  اأحمد  زهري  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: حتاليل طبية - اأمرا�س الدهون

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009/10/29

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

اخلوتاين علي  حممد  اأمل  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

التخ�س�س: طب املخ واالع�ساب

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/22/ 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

الو�سيه ح�سن  كمال  رولينا   / ■ الطبيبة 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: اأ�سعة االأورام

تاريخ حم�رض اللجنة: 28 /2009/10م

التقدير: متقدمة يف جمال تخ�س�سها

قطب ح�سن  اأحمد  حممد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: زمالة كندية/ طب الباطنة/القلب

تاريخ حم�رض اللجنة: 27/ 4 / 2010م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

اجلحديل حميد  اأكرم  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك في�سل

التخ�س�س: اجلراحة العامة

تاريخ حم�رض اللجنة: 4/ 2010/1م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

ال�سهلي حممد  نا�رض  ريا�س  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

التخ�س�س: الطب الباطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 4/ 2010/1م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

العميل �سالح  عبداهلل  تركي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الطب الباطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009/12/9م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

الدو�رضي �سامل  عبداهلل  تغريد  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: طب االأ�سنان

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/24/ 2009

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

علي ح�صن القحطاين

�صليمان عبدالرحمن املو�صى

زهري اأحمد يحي اأوان

ه�صام عبدالعزيز ال�صنعاوي

طالل اأحمد عبدال�صتار اخلطيب

حممد اأحمد ح�صن قطب

ريا�ش نا�صر حممد ال�صهلياأكرم حميد اجلحديل

تركي عبداهلل �صالح العميل

حممود عبدال�صالم ال�صليماين

علي حممد علي ال�صهري حممد هاين اإبراهيم زهران



الطالب حممد  عبدالرحيم  اأمين  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك في�سل

التخ�س�س: طب االأورام لدى الن�ساء /

املناظري املتقدمة

تاريخ حم�رض اللجنة: 4/ 12/ 2009م 

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

الزهراين  �سعيد  ح�سن  خالد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة الداخلية

التخ�س�س:  جراحة العظام واملفا�سل

تاريخ حم�رض اللجنة: 7/ 12/ 2009م 

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

�سيت عبداهلل  ويل  با�سم  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: ت�سكني االأمل

تاريخ حم�رض اللجنة: 4/ 12/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

الغامدي �سعيد  علي  خالد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة الداخلية

التخ�س�س: اأمرا�س اجلهاز اله�سمي

لدى االأطفال

تاريخ حم�رض اللجنة: 20 / 2010/1م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

القا�سم  مطيع  عبده  عبري  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

التخ�س�س: زمالة اأكادميية

تاريخ حم�رض اللجنة: 19 / 2010/1م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

عبدالوهاب اأحمد  �سالح  اأمل  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

التخ�س�س: اأمرا�س الدم

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/11/ 2009م

التقدير: متقدمة يف جمال تخ�س�سها

اخلريف عي�سى  عبداملح�سن  عبداهلل  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س:اجلهاز التنف�سي لدى االأطفال/

تخ�س�س دقيق

تاريخ حم�رض اللجنة: 3/31 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

عبيد حممد  طالب  منى  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: طب املخ واالأع�ساب

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009/12/11م

التقدير: متقدمة يف جمال تخ�س�سها

باناعمه عبدالرحمن  تركي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: اأمرا�س الكلى

تاريخ حم�رض اللجنة: 13 / 2010/5م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

الزهراين مبارك  �سعدي  حم�سن  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: اأمرا�س الدم

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/ 5 /2010م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

الفايع �سايع  حممد  تركي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: طب باطني/ طب اأورام

تاريخ حم�رض اللجنة: 18 / 2010/5م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

الهذيل �سليم  معتوق  هنادي  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: طب باطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 / 2010/4م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

�آفاق   6465   �آفاق

خالد ح�صن �صعيد الزهراين

خالد علي �صعيد الغامدي

اأمين عبدالرحيم الطالب

با�صم ويل عبداهلل �صيت

عبداهلل عبداملح�صن اخلريف

تركي حممد �صايع الفايع

حم�صن �صعدي الزهراين

بخاري عبدالبا�سط  عبداملح�سن  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: اخلدمات الطبية

التخ�س�س:العناية املركزة لدى االأطفال/

تخ�س�س دقيق

تاريخ حم�رض اللجنة: 1 /2 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

خ�ساب حممود  علي  حممد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: جراحة العمود الفقري

تاريخ حم�رض اللجنة:29/ 2010/1م 

و 13/ 2010/5م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

وها�س اآل  حمي  هادي  حمي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك في�سل

التخ�س�س: اإ�سابات احلوادث

تاريخ حم�رض اللجنة: 1/28 /2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

البحراين حممد  طاهر  اأحمد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي

التخ�س�س: طب نقل الدم /

تخ�س�س دقيق

تاريخ حم�رض اللجنة: 1/28 /2010م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

بكر اآل  بكر  بن  تركي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

التخ�س�س: جراحة القلب

تاريخ حم�رض اللجنة: 26/ 1 /2010م 

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

العامري  حفظي  حممد  اإعتدال  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: زمالة كندية / 

طب التخدير

تاريخ حم�رض اللجنة: 1/27 / 2010م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

املحمدي  عطيان  رمزي  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: زمالة كندية/

الطب الباطني 

تاريخ حم�رض اللجنة: 1/27 / 2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

املخاليف عبده  حممد  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: زمالة كندية/ 

جلطات املخ

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009/10/16م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

الزايدي خ�رض  عبدالرحمن  �سامية  ■ الطبيبة/ 
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

التخ�س�س: طب االأطفال / االأع�ساب

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/15/ 2009م

التقدير: متقدمة يف جمال تخ�س�سها

ال�سهري  ظافر  جابر  بندر  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الطب الباطني/

الغدد ال�سماء 

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/15/ 2009م 

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

العقاد عمر  عبدالرحمن  ح�سني  ■ الطبيب/ 
جهة االبتعاث: جامعة امللك في�سل

التخ�س�س: طب التخدير

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/15/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

■ الطبيب/ �سـلطان اخلطيب
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: اأورام امل�سالك البولية

تاريخ حم�رض اللجنة: 12/7 /2009م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

حممد علي حممود خ�صاب

تركي بن بكر اآل بكر

عبداملح�صن بخاري

حمي هادي حمي اآل وها�ش

حممد عبده املخاليفرمزي عطيان املحمدي 

ح�صني عبدالرحمن العقادبندر جابر ظافر ال�صهري

�صـلطان اخلطيب



�سعبا،  اأمرا  بات  القمة  اإىل  والو�سول  ■ النجاح 
وبات عقبة اأمام كل من يتطلع اإىل النجاح. واأ�سبح 

الكثري منا حائرا اأمام تلك العقبات وال يعلم من 

اأين وكيف ي�ستطيع اجتيازها. وكل ما يف االأمر اأننا 

بحاجة اإىل اأن جنل�س مع اأنف�سنا ونت�ساآءل ماذا نريد 

اأن نكون، وماذا نحتاج لكي نكون يف املكان الذي 

نتطلع اإليه. ومن خالل اختالءنا باأنف�سنا واجللو�س 

معها ميكننا اأن نبحر بعيدا يف اأعماق اخليال لنعود 

اإىل الواقع ونحن م�سبعني باالأفكار للكثري والكثري، 

ومن بعد العودة من ابحارنا �سنبداأ مرحلة ما بعد 

االر�ساء من املرحلة اخليالية. اأي اأننا �سنبداأ مرحلة 

واقعية حتتاج منا اأن نعد العدة لها جيدا لكي ال 

تتوقف ويتوقف امل�سري. واملرحلة الواقعية �ستكون 

مبثابة رحلة نحو االأهداف التي ر�سمها لنا خيالنا 

وترجمت من خالل واقع احلياة على اأر�س الواقع. 

و الرحلة املوؤ�سلة للهدف تتطلب منا اأن ن�سع خططنا 

التي �سوف ن�سري عليها لكي ال تخذلنا املتاهات ولكي 

ال ن�سري يف طريق اخلطاأ. وعلينا درا�سة اخلطط بعد 

و�سعها مرارا وتكرارا لنتاأكد اأننا مل نفقد اأي �سيء 

رمبا يكون ذا اأثر كبري على جناح وو�سول الرحلة 

ب�سالم اىل حيث نريد اأن ت�سل تلك الرحلة. واخلطط 

التي �ستعد وتكتب على الورق �ستكون عبارة عن 

النقاط والتعليمات التي يجب علينا اتباعها كي نح�سن 

الو�سول اإىل تلك االأهداف. والعمل على النقاط 

املو�سوعه ب�سكل م�سبق والتي تّكون من خاللها 

خطة للعمل عليها. حيث تتطلب منا العزمية وال�سرب 

على حتمل م�ساقها ومرارتها واأن ال ن�ست�سلم لتلك 

امل�ساعب، واأن نوا�سل امل�سري قدما نحو النجاح 

ونحو القمم التي تربع عليها غرينا من االأنا�س القادة 

الذين ر�سموا اخلطط نتيجة الرتجمة الأفكارهم 

االيجابية التي عملوا عليها لتاأخذ بهم نحو ما و�سبوا 

اليه. فعندما جتتمع االأهداف، واخلطط املدعمة 

واملوؤ�سلة لها، والثبات على اال�ستمرار يف العمل وعدم 

الرتاجع عنه، وال�سرب على ما يتخلله من امل�ساعب 

وما يعرت�سه من احلواجز والعقبات. حينها نعلم 

ونثق اأننا �سن�سل ال حمالة لغاياتنا ونحقق جناحاتنا 

متحديني كل العقبات وكل ما �سوف يعرت�س ذلك 

الطريق.

جميل �صامل الثبيتي 

jameel.4495@hotmail.com

اأهدافنا طريق رحلتنا  مقال

�آفاق   67 66   �آفاق

■ املبتعث/ حممد اأحمد رفيق النوري
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: هند�سة

تاريخ حم�رض اللجنة: 2008م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

■ املبتعث/ �سايف حممد �سايف العا�سمي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: انظمة معلومات

تاريخ حم�رض اللجنة: 2008م

التقدير: متفوق يف جمال تخ�س�سه

■ املبتعث/ اأحمد فاروق حممد كون�س
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: هند�سة

التقدير: ممتاز يف جمال درا�سته

الفهيد   عبداهلل  خالد  ■ املبتعث/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية 

والكمبيوتر 

تاريخ حم�رض اللجنة: 2010م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

القنا�س   عبداهلل  عبداالإله  ■ املبتعث/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية والكمبيوتر 

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

كيلو   اأحمد  ماهر  ليما  ■ املبتعثة/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: علم االأحياء 

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

كيلو   اأحمد  ماهر  اأحمد  ■ املبتعث/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الهند�سة 

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

املون�س   حممد  عبداهلل  ■ املبتعث/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: احلا�سب االآيل

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

■ املبتعثة/ جميلة حممد عاي�س العمري  
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

التخ�س�س: تقنيات التعليم

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متقدمة يف جمال تخ�س�سها

■ املبتعث/ اأن�س حممد م�سطفى البكار 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية

تاريخ حم�رض اللجنة: اأبريل 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

العتيبي   اإبراهيم  اأحمد  ■ املبتعث/ 
جهة االبتعاث: موؤ�س�سة التاأمينات

التخ�س�س: هند�سة احلا�سب االآيل 

تاريخ حم�رض اللجنة: دي�سمرب 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

■ املبتعثة/ نهى طارق ح�سن ب�رضاوي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: علوم ب�رضية

تاريخ حم�رض اللجنة: 2008م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

ال�سحيباين عبداهلل  خالد  ■ املبتعث/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: املالية

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

■ املبتعث/ عبداملح�سن �سالح املح�سن
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

التخ�س�س: الهند�سة واإدارة الت�سييد

تاريخ حم�رض اللجنة: 2008م

التقدير: متقدم يف جمال تخ�س�سه

مره بو  فوؤاد  اأزهار  ■ املبتعثة/ 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

التخ�س�س: الت�سميم الرقمي

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

■ املبتعثة/ �سارة ح�سني �سليمان املحمدي
جهة االبتعاث: احلر�س الوطني

التخ�س�س: الرتبية

تاريخ حم�رض اللجنة: 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال تخ�س�سها

اأحمد ماهر اأحمد كيلو

عبداهلل حممد املون�ش

اأحمد فاروق حممد كون�ش

خالد عبداهلل الفهيد 



اأوال: االأطباء والطبيبات اخلريجون من كليات الطب يف اجلامعات الكندية

الطبيب/ علي ح�سن عبداهلل القحطاين 

الدرجة العلمية: تخ�س�س فرعي

التخ�س�س: الطب التلطيفي- عالج االأمل

McMaster University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 31/ 1/ 2010

الطبيب/ رائد حممد �سالح بن حامد اأحمد

الدرجة العلمية: زمالة كندية / تخ�س�س فرعي 

التخ�س�س: / ماج�ستري

Toronto University اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث:: جامعة اأم القرى

تاريخ التخرج: 30/ 4/ 2010م

الطبيبة/ جميلة بنت اأحمد بن جابر الغالبي

الدرجة العلمية: زمالة كندية وتخ�س�س فرعي

التخ�س�س: طب االأع�ساب / جلطات املخ واالأع�ساب

British Colombia University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث:  وزارة ال�سحة 

تاريخ التخرج: 8/ 3/ 2010

الطبيبة/ ن�رضين حممد عمر انفان

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: طب االأورام لدى الن�ساء

Calgary University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ التخرج: 31/ 3/ 2010

الطبيب/ حممد عبداهلل حممد اأبو عي�س

الدرجة العلمية: زمالة كندية 

التخ�س�س: طب الطوارْى لالأطفال

Simon Frazer University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ التخرج: 16/ 3/ 2010

الطبيب/ طارق لطفي عبدرب الر�سول جيالين

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: طب تخدير القلب

Western Ontario University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 28/ 2/ 2010

الطبيب/ ماجد حميا �رضاج احلارثي

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: طب باطني / اأمرا�س وزراعة الكلى

Western Ontario University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 2/28/ 2010م

الطبيب/ عمرو �سهيل حممد البنا

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: االأمرا�س ال�سدرية/ اأورام اجلهاز 

التنف�سي وطب االأمرا�س ال�سدرية التداخلي

University McGill :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 6/30/ 2010م

الطبيب/ عبداحلكيم حممد �سليمان العبيد

الدرجة العلمية: زمالة كندية 

التخ�س�س: جراحة عامة

  University of Ottawa  :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 6/30/ 2009م

الطبيب/ طالل عبدالرحمن عبداملح�سن التويجري

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: جراحة االأوعية الدكوية

   Calgary University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ التخرج: 12/31/ 2009م

الطبيبة/ اآ�سيا عو�س �سامل رقعان

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: العناية املركزة 

Western Ontario University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 12/31/ 2009مم

الطبيبة/ تغريد عبداهلل �سامل الدو�رضي

الدرجة العلمية: ماج�ستري 

التخ�س�س: طب االأ�سنان

 Alberta University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 12/31/ 2009م 

الطبيب/  لوؤي طلعت عبداهلل قرنفلة

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: طب املناعة واحل�سا�سية لدى االأطفال

 McMaster University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 12/31/ 2009م

الطبيبة/  �سارة �رضاج يو�سف عابد

الدرجة العلمية: اإقامة كندية

التخ�س�س: طب االأطفال

 Toronto University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 12/31/ 2009م

الطبيبة/  ن�رضين عمر اأنفنان

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: طب االأورام لدى الن�ساء

   Calgary University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ التخرج: 3/31/ 2010م

الطبيب/ اأحمد عبداهلل را�سد النمر

الدرجة العلمية: زمالة كندية

التخ�س�س: طب باطني /

 وتخ�س�س دقيق باأمرا�س اجلهاز اله�سمي

اإ�سم اجلامعة: جامعة كاجلري

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 5/11/ 2010م

الطبيب/ اأمين عبداهلل حممد �سنو�سي

الدرجة العلمية: تدريب

التخ�س�س: اأمرا�س �سعف الذاكرة

اإ�سم اجلامعة: بريت�س كولومبيا

جهة االإبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 4/23/ 2010م

الطبيب/ عبداهلل حممد عبداخلالق القرين

الدرجة العلمية: تخ�س�س دقيق

التخ�س�س: العالج التلطيفي

اإ�سم اجلامعة: بريت�س كولومبيا

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 4/23/ 2010م

الطبيب/ عمرو �سهيل حممد البّنا

الدرجة العلمية: تخ�س�س دقيق

التخ�س�س: االأورام ال�سدرية واجلهاز التنف�سي

.Mc Gill U :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 4/23/ 2010م

الطبيب/ حممد علي عبداهلل خواجي

الدرجة العلمية: تخ�س�س دقيق

التخ�س�س: طب االأطفال حديثو الوالدة

.Manitoba U :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 30/ 4 /2010م

الطبيب/ ماهر حممد �سالح الهطالين

الدرجة العلمية: تخ�س�س دقيق

التخ�س�س: اأمرا�س اجلهاز اله�سمي لالأطفال

U. of Toronto :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 4/27/ 2010م

الطبيبة/ هيفاء م�سفر علي القثامي

الدرجة العلمية: تخ�س�س دقيق

التخ�س�س: طب العناية الفائقة للمخ واالأع�ساب

Western Ontario :اإ�سم اجلامعة

االأطباء والطبيبات اخلريجون من كليات الطب يف اجلامعات الكندية

�آفاق   6869   �آفاق

رائد حممد اأحمد

علي ح�صن القحطاين

حممد عبداهلل اأبو عي�ش

ي�صعد جملة اآفاق ممثلة ب�صعادة امل�صرف العام على املجلة الدكتور 

في�صل بن حممد املهنا اأباخليل ورئي�صة حتريرها د. فاطمة عبداهلل 

ال�صليم ومدير حتريرها وجميع هيئة حتريرها اأن يرفعوا اأ�صمى اآيات 

التهاين جلميع طلبتنا وطالباتنا الذين تخرجوا من اجلامعات الكندية, 

ونتمنى لهم من االأعماق عودًا حميدًا اإىل الوطن, داعني اهلل اأن يجعلهم 

ثمارخري وبركة, واأن يوفقهم يف م�صاعيهم يف خدمة الوطن العزيز.

لوؤي طلعت قرنفلة

اأحمد عبداهلل النمر

حممد علي خواجي

ماهر حممد الهطالين

ماجد حميا احلارثي

عبداحلكيم حممد العبيد

طارق لطفي جيالين

عمرو �صهيل البنا

طالل عبدالرحمن التويجري



جهة االإبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ التخرج: 5/5/ 2010م

الطبيبة/ فاتن نبيل اإبراهيم الزبن

الدرجة العلمية: زمالة كندية/تخ�س�س دقيق

التخ�س�س: الطب النف�سي/ا�سطرابات املزاج

Western Ontario :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ التخرج: 5/7/ 2010م

الطبيب/ �سادق وا�سل علي الدندن

الدرجة العلمية: زمالة كندية وتخ�س�س دقيق

التخ�س�س: علم اأمرا�س اجلهاز الع�سبي 

اإ�سم اجلامعة: بريت�س كولومبيا

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 5/10/ 2010م

الطبيب/ خالد عبدالرزاق حممد ال�سالح

الدرجة العلمية: زمالة كندية وتخ�س�س دقيق 

التخ�س�س: جراحة عظام/ العمود الفقري

U. of Ottawa :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ التخرج: 5/4/ 2010م

ثانياً: الطالب والطالبات الذين تخرجوا من اجلامعات الكندية

يف التخ�ص�صات غري الطبية 

املبتعث/  حمد �سامان عواد الرويلي

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: ت�سويق

St. Mary’s :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30 / 4/ 2009

املبتعث/ علي حم�سن اأحمد رجب

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اإدارة االأعمال 

St. Mary’s  :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 5/22/ 2009

املبتعث/ حممد عبدالرحمن نايف احلارثي

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: مالية

St. Mary’s  :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 8/ 2009

املبتعث/ اأمين اأحمد م�سبب القحطاين

الدرجة العلمية: دورة لغة اإجنليزية

التخ�س�س: اللغة االإجنليزية يف االإدارة العامة

Canadian Language Learning College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 4/5/ 2010

املبتعث/ عبداهلل بدر نهار املنديل

الدرجة العلمية: دورة لغة اجنليزية

التخ�س�س: اللغة االإجنليزية يف االإدارة العامة

Canadian Language Learning College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 4/5/ 2010

املبتعث/ حممد نا�رض حممد ال�سبيعي

الدرجة العلمية: دورة لغة اجنليزية

التخ�س�س: اللغة االإجنليزية يف االإدارة العامة

Canadian Language Learning College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 4/5/ 2010

املبتعث/ را�سد غرباهيم را�سد ال�سفيان

الدرجة العلمية: دورة لغة اجنليزية

التخ�س�س: اللغة االإجنليزية يف االإدارة العامة

Canadian Language Learning College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 4/5/ 2010

املبتعث/ خالد غنيم مبارك الغنيم

الدرجة العلمية: دورة لغة اجنليزية

التخ�س�س: اللغة االإجنليزية يف االإدارة العامة

Canadian Language Learning College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 4/5/ 2010

املبتعث/ عبداهلل عبدالعزيز في�سل ال�سمري

الدرجة العلمية: دكتوراه 

التخ�س�س: هند�سة كيميائية

اإ�سم اجلامعة: البريتا

جهة االإبتعاث: جامعة امللكفهد للبرتول واملعادن

تاريخ التخرج: 4/ 12/ 2008 

املبتعثة/ دالل �سلمان حممد الدغيرث

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: بيولوجيا

اإ�سم اجلامعة: البريتا

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 5/31/ 2009

املبتعث/ حممد �سليويح عوي�س احلارثي

الدرجة العلمية: دورة تدريبية

التخ�س�س: لغة اجنليزية

Global village Institute :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة العدل

تاريخ التخرج: 23/ 10/ 2009

املبتعث/ حممد فاروق جميل عدا�س

الدرجة العلمية: دكتوراه

التخ�س�س: الهند�سة ال�سناعية

Dalhousie University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

تاريخ التخرج: 8/15/ 2009

املبتعث/ في�سل حممد �سالح احلميد

الدرجة العلمية: دورة تدريبية

التخ�س�س: اإدارة املوارد الب�رضية

Prince Edward Island University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الدفاع والطريان

تاريخ التخرج: 31/ 8/ 2009

املبتعث/ عمرو وليد خالد اخل�سري

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: احياء

Dalhousie University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 13/ 5/ 2009

املبتعث/ حممد طالل حممد بادكوك

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: مالية

Memorial University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 26/ 5/ 2009

املبتعث/ ثامر �سليمان �سالح املنيف

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية

Dalhousie University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 13/ 5/ 2009

املبتعثة/ حورية عبدالرحمن �سامي ق�سقري

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: علوم �سحية

The University of Western Ontario :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 5/ 2009

املبتعث/ ري�س �سليمان ري�س الري�س 

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: اقت�ساد

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 4/ 2009

املبتعث/ عبدالعزيز يعقوب حممود برناوي

الدرجة العلمية: دكتوراه

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

تاريخ التخرج: 11/30/ 2009

املبتعثة/ غادة فهد ب�رض الر�سيد

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اللغويات- لغة اجنليزية

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 5/ 2009

�آفاق   7071   �آفاق

في�صل حممد احلميد

عبداهلل عبدالعزيز ال�صمري

حممد فاروق عدا�ش

عمرو وليد اخل�صري

حمد �صامان الرويلي

�صادق وا�صل الدندن

خالد عبدالرزاق ال�صالح



املبتعث/ فرا�س ح�سن �سعيد الزهراين

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: هند�سة احلا�سب االآيل

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 8/ 2009

املبتعث/ فواز معي�س �سعدون العتيبي

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 5/ 2009

املبتعث/ من�سور ح�سني عبداهلل القحطاين  

الدرجة العلمية: دورة تدريبية

التخ�س�س: اللغة االإجنليزية لالأغرا�س اخلا�سة

King George College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة العدل

تاريخ التخرج: 7/6/ 2009

املبتعثة/ مي ابراهيم عبدالعزيز ال�سلمان

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اأدب اإجنليزي

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 5/ 2009

املبتعث/ هيثم ا�سامة حممد العزوين

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: الهند�سة الكهربائية

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 5/ 2009

املبتعث/ يو�سف حممد �سليمان ال�سمري

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اإدارة اأعمال

Carleton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 6/ 2009

املبتعثة/ ابتهاج حممد �سعيد بخاري

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: علم اجلينات - بيولوجيا

McGill University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج 31/ 10/ 2009

املبتعث/ عبداهلل ريا�س عبداهلل ال�سو�سي

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: هند�سة برجميات

McGill University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 31/ 5/ 2009

املبتعثة/ هدى عبدالهادي ظافر العمري 

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: علم احلا�سب االآيل

Concordia University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 2009

املبتعث/ عبداهلل عمر عبداهلل عبا�س 

الدرجة العلمية: ماج�ستري 

التخ�س�س: هند�سة حا�سب اآيل

Concordia University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 11 / 2008

املبتعثة/ �سذى عبداهلل اأحمد الر�سيد

الدرجة العلمية: دورة تدريبية

التخ�س�س: اأحياء

McGill University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: رئا�سة احلر�س الوطني

تاريخ التخرج: 9/ 9/ 2009

املبتعث/ وليد عبدالعزيز حمد احليدري

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اإدارة اأعمال

Thompson Rivers University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 31/ 12/ 2009

املبتعث/ بندر ال�سبيق م�سعف املطريي

الدرجة العلمية: لغة اجنليزية

التخ�س�س: دورة تدريبية

Canadian Language Learning College :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 2/ 4/ 2010

املبتعث/ عبداهلل عمر حممد طه

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: هند�سة احلا�سوب الكهربائية

Victoria University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني

تاريخ التخرج: 10 نوفمرب 2009

املبتعثة/ رنا عبدالرحمن طه بخ�س

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اإدارة اأعمال

York University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30/ 4/ 2010

املبتعث/ عماد زكي عبداهلل ال�سنان

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اإدارة اأعمال

University of New Brunswick :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 6/1/ 2009

املبتعث/ عبداهلل مرعي حممد الدماك

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: اإدارة �سناعية

Windsor University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 11/30/ 2009

املبتعث/ وليد عبدالعزيز حممد اخلياط

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: اإدارة االأعمال

Cape Breton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 11/11/ 2009

املبتعث/ رائد �سعد ابراهيم اخلي�س 

الدرجة العلمية:بكالوريو�س 

التخ�س�س: علوم احلا�سب االآيل

Windsor University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج:10/17/ 2009

املبتعث/ اأحمد خالد اأحمد ال�سويغ

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: اإدارة اأعمال - مالية

Cape Breton University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 31/ 10/ 2009

املبتعث/ عبد العزيز بن ح�سن بن زيد جنمي

الدرجة العلمية: دكتوراه

التخ�س�س: اللغويات

Ottawa University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 31/ 10/ 2009

املبتعثة/ رواء غازي عبدالواحد املكي

الدرجة العلمية: بكالوريو�س

التخ�س�س: الدرا�سات الدولية

Ottawa University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: مايو 2009

املبتعثة/ عبري غازي عبدالواحد املكي 

الدرجة العلمية: ماج�ستري

التخ�س�س: علوم الرتبية والتعليم

Ottawa University :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج:  مار�س 2009

املبتعث/ زياد حمود �سليمان الالحم 

الدرجة العلمية: دورة تدريبية

التخ�س�س: طب اأ�سنان

Kaplan Institute :اإ�سم اجلامعة

جهة االإبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ التخرج: يوليو 2009

72   �آفاق

وليد عبدالعزيز احليدري

عبداهلل عمر طه

عبداهلل مرعي الدماك

عبد العزيز ح�صن جنمي

�آفاق   73

فرا�ش ح�صن الزهراين



اإعداد عبدالقادر كعو�ش 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
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ملعلوماتك..حقائق باالأرقام

اآية،   6236 اآياته  وعدد  �سورة،   114 الكرمي  القراآن  �سور  عدد  • يبلغ 
وعدد كلماته 77803، وعدد حروفه 330709 

كافة  يف  مبيعًا  االأكرث  الكتب  مقدمة  يف  مبيعاته  حيث  من  املقد�س  • الكتاب 
اأنحاء العامل، وقد بيع منه �ستة باليني ن�سخة، يليه كتاب »مقتطفات من 

اأقوال ماوت�سي تونغ« وبيع منه 800 مليون ن�سخة

�ساعة   14 عمل  اإذا  دوالر  مليون  على  �ساعة  كل  غيت�س  بيل  • يح�سل 
يوميًا خم�سة اأيام يف االأ�سبوع منذ �سنة 1975 عندما اأ�س�س �رضكة 

مايكرو �سوفت

بليون   125 يعادل  1937م مبا  عام  تويف  الذي  روكفلر  ثروة جون  • تقدر 
دوالر بالقوة ال�رضائية لعام 1999م

كلم  12752 حوايل  اال�ستوائي  االأر�س  قطر  • يبلغ 
كلم  6374 ومركزها  االأر�س  �سطح  بني  امل�ساحة  • تبلغ 

اأندر�سون  تريي  االأمريكي  لل�سحايف  فيدرايل  اأمريكي  قا�ٍس  • حكم 
الذي اختطف واعتقل يف لبنان يف الثمانينيات مببلغ 324 مليون دوالر 

تعوي�سًا تدفعه له احلكومة االإيرانية

بحوايل  العاملية  املال  اأ�سواق  يف  تداولها  يتم  التي  االأ�سهم  قيمة  • تقدر 
تريليون ون�سف الرتيليون دوالر يوميًا. وقد كان معدلها يف ال�سبعينيات 

حوايل 18 بليونًا فقط

تريليون   2،4 اإنتاج  مت  فقد  العاملي«  التبغ  »�سجل  اإح�سائيات  • ح�سب 
�سيجارة يف العامل عام 1997، اأي مبعدل 409 �سيجارات لكل رجل 

وامراأة وطفل يف العامل

 1،5 اإىل  لالأجور  االأدنى  احلد  يتقا�سى  الذي  الكندي  العامل  • يحتاج 
مليون �سنة اإذا عمل 24 �ساعة متوا�سلة طيلة اأيام االأ�سبوع، ووّفر ما 

يتقا�ساه دون دفع ال�رضائب وذلك لكي يجمع مبلغ 72 بليون دوالر )اأي 

ما يعادل ح�سة بيل غيت�س من �رضكة مايكرو �سوفت(

البالغة يف لغتنا العربية

من روائع علم البديع »املقابلة«

وفارَغ القلِب قلبي منك مالآُن يا ناِع�َس العنِي عيني فيك �ساهرةٌ 

�ْسَهَد اجْلفَن جفٌن منك َو�ْسناُن ّواأّ بني  ْغِر عَذّ اإين اأرى منك ّعْذَب الَثّ

• تقاطع الكلمات 

اأفقياً:

ماأوى االأ�سد )مبعرثة( – ي�سفى اجلرح

البوارج اأو جمموعة ال�سفن

وافر وكثري – اأداة ن�سب – اأرقد )جمزومة(

قوامي�س – اأب )معكو�سة( 

�َسُعَف اأو َنَحَل )معكو�سة( – حمبة

ممثلة م�رضية م�سهورة

�ساخ – اأِدّ ال�سالة )معكو�سة(

وترية واحدة – اإ�سم علم مذكر

يخيف )معكو�سة( – قرع – خا�ستي

ممثل م�رضي

عمودياً:

قاذفة – فّر

يتوهج - نرجتف

اأدِرُك )جمزومة معكو�سة(– مراكز ال�رضائب

بالفم )معكو�سة( – طرب –  �سك )معكو�سة(         

احلذاقة والدقة

يرن – اأْدَخَل خل�سة

خا�ستي - فاقة

ربوات / ه�سبات – ثمر النخيل

نوع من االأزهار ) معرفة ومعكو�سة(

بطل م�سل�سل الدوامة          )احلل يف ال�سفحة 79(
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   SENATORS فريق �سيناتورز ■
يفوز بلقب البطولة ويفوز بكاأ�س النادي.  

مل تكن بطولة النادي ال�سعودي 

باأوتاوا ال�ستوية لعام 2010 مثل 

�سابقاتها من امل�سابقات والبطوالت 

بل كانت اأكرث تنظيمًا. وقد �رّضف 

البطولة باحل�سور �سعادة امللحق الثقايف 

الدكتور/ في�سل بن حممد اأبا اخليل 

والدكتور/ �سليمان الرياعي ومدير 

مكتب �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني 

االأ�ستاذ خليل عالف وعدٌد من اأع�ساء 

ال�سلك الدبلوما�سي والراعون الر�سميون 

للبطولة. وقبيل انطالق املباراة النهائية 

بدقائق اأجري لقاء مع الدكتور/ 

في�سل بن حممد اأبا اخليل �سكر فيه 

منظمي البطولة وعلى راأ�سهم رئي�س 

نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة اأوتاوا 

عمرغازي عطا�س.ووّجه امللحق الثقايف 

كلمة لكل املبتعثني يف كندا يحثهم فيها 

على الرتكيز على الهدف الرئي�سي اأال هو 

الدرا�سة. وفور انتهاء املباراة النهائية 

بداأ احلفل اخلطابي والتكرمي باآيات من 

الذكر احلكيم تاله على امل�سامع عمرعبد 

الرحمن عجيمي، واألقى رئي�س النادي 

ال�سعودي عمر غازي عطا�س كلمة رّحب 

فيها بال�سيوف وتقدم بال�سكر للملحقية 

الثقافية على دعمها للبطولة وبال�سكر لكل 

الراعني الر�سميني. بعد ذلك قام رئي�س 

النادي بتكرمي الر�سميني، وتكرمي امللحلق 

الثقايف والدكتور �سليمان الرياعي.

 من جهه اأخرى قام امللحق الثقايف 

الدكتور في�سل بن حممد اأبا اخليل 

بت�سليم درع �سعادة �سفري خادم احلرمني 

ال�رضفني االأ�ستاذ اأ�سامة بن اأحمد 

ال�سنو�سي اإىل مدير مكتبه االأ�ستاذ خليل 

عالف وبعد ذلك قام امللحلق الثقايف 

بتكرمي الفرق الفائزة وكان توزيع 

اجلوائز على النحو التايل:

ال�سعوديني  الطلبة  نادي  • كاأ�س 
وامليداليات الذهبية للفريق �ساحب 

املركز االأول وفاز بها فريق �سيناتورز 

 Senators
�ساحب  للفريق  الف�سية  • امليداليات 

 King  املركز الثاين وفاز بها فريق

Kung
للفريق �ساحب  الربونزية  • امليداليات 

.Tigers  املركز الثالث وفاز بها فريق

العب  الأح�سن  الذهبية  الكرة  • جائزة 
وفاز بها حممد الفايز.

لهداف  الذهبي  احلذاء  • جائزة 
البطولة وفاز بها نا�رض العجرو�س.

وفاز  مرمى  حار�س  اأف�سل  • جائزة 
بها مازن ال�سويلم.

بها  وفاز  حكم  اأف�سل  • جائزة 
اأ�رضاء الري�س.

هذا قد �سارك يف البطولة ع�رضة فرق 

كل فريق مكون من ع�رضة العبني. هذا 

وقد توىل نادي الطلبة  ال�سعوديني يف 

مدينة اأوتاوا تطوير فكرة البطولة اإىل اأن 

ظهرت اإىل اجلمهور بال�سورة الالئقة.

لقد جنحت دورة البطولة بف�سل اهلل 

ثم بدعم من اللحقية الثقافية وبفريق 

متكامل مكون من رئي�س النادي 

ال�سعودي يف اأوتاوا عمر غازي عطا�س 

واملديرالتنفذي للبطولة عبداالله ال�سند 

ونائب رئي�س النادي ال�سعودي عبد 

الرحمن العمري واملدير املايل غ�سان 

�سعود برجني وال�سيد عمر عبد الرحمن 

عجيمي وال�سيد عا�سم �سنان ومدير 

احلفالت اأحمد حممد االأن�ساري وغريهم 

من اأع�ساء اللجنة املنظمة لبطولة النادي 

ل�ستاء 2010.

غ�صان �صعود برجني 

 Carleton University
gbrinji@hotmail.com

■ حتت اأجواء ربيعية وعلى 
اأر�سية املالعب املك�سوفة يف الننز 

اآيالند، اختتمت فعاليات دوري 

نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة 

مونرتيال لكرة القدم ل�سيف 

2009 بعد اأن �سهدت البطولة 

تناف�سًا قوّيًا بني امل�ساركني والذين 

متثلوا يف اإخواننا املبتعثني وبع�س 

من اأفراد اجلالية العربية املقيمة 

يف كندا. وكان جميع امل�ساركني يف 

اأوج عطائهم االأمر الذي اأ�سهم يف 

خروج البطولة بال�سكل الالئق.

 بداية مت تق�سيم امل�ساركني اإىل 

اأربعة فرق كالتايل:

 فريق الدكتور �سعالن العامري، 

فريق املهند�س ريا�س ال�سيبان، 

فريق الدكتور عبداهلل ال�سيخي 

وفريق املهند�س ماجد بغلف ومن 

َثَمّ ُلِعَبت البطولة على �سكل الدوري 

حيث لعب كل فريق ثالث مباريات 

وبعد انتهاء هذا الدور لعب �ساحب 

املركز االأول و�ساحب املركز الثاين 

املباراة النهائية. وقد ح�سل فريق 

املهند�س/ ماجد بغلف على املركز 

االأول بعد اأن اأبقى ر�سيده خاليًا 

من اخل�سائر وا�ستطاع الفريق 

بنجومه اأن يك�سب اأربع مباريات 

متتالية ويظفر بلقب البطولة بعد 

نهائي ُمثري. كان اخل�سم فيه فريق 

الدكتور �سعالن والذي تقدم مطلع 

املباراة بهدف ولكن ما لبث وعاد 

الفريق البطل اإىل اأجواء املباراة 

وا�ستطاع اإحراز ثالثة اأهداف 

متتالية لتنتهي املباراة.

كان بحق نهائي ممتع زاد من 

جماله احل�سور اجلماهريي - 

املباراة بنتيجة 3-2من االأخوان 

غري امل�ساركني يف البطولة.

ويف نهاية البطولة مت توزيع 

اجلوائز على الالعبني حيُث ح�سل 

على جائزة اأف�سل العب: الدكتور 

عو�س القحطاين جائزة الهداف: 

املهند�س اإبراهيم اخلامت جائزة 

اأف�سل حار�س: الدكتور حممد عزام 

جائزة ثاين اأف�سل العب: حممد 

اجلزائري جائزة الالعب املثايل 

املهند�س ريا�س ال�سيبان.

كما َمّثل الفريق البطل يف هذه 

البطولة كل من: ماجد بغلف، 

حممد عزام، مازن ح�سنني، منري 

الرفاعي، حممد اجلزائري، وائل 

داغ�ستاين، ماجد ترك�ستاين.

هذا وقد اأثنى جميع امل�ساركني يف 

البطولة على النجاح الذي حققته، 

وعلى الروح املثالية التي حتَلّى 

بها جميع امل�ساركني، كما �سكروا 

اللجنة القائمة على هذه البطولة 

ومتنوا اأن ت�ستمر هذه االأن�سطة 

وتتكرر ب�سكل دوري حتى يت�سنى 

جلميع الطالب املتواجدين التعارف 

فيما بينهم حيُث كان هذا هو اأحد 

االأهداف املن�سودة من اإقامة هذه 

البطولة.

د. خالد حممد عكور

■ اأقام نادي الطلبة ال�سعوديني بطولة 
البالي �ستي�سن وكان �سعار البطولة )نب�س 

جديد ل�سباب مونرتيال( حيث بداأت الت�سفيات 

يف اأجواء حما�سية بني الطلبة ال�سعوديني 

و�ساركهم فيها االأطباء. كانت الت�سفيات على 

قاعدة خروج املغلوب حيث مت ترتيب جدول 

وت�سجيل م�سبق قبل بدء البطولة والت�سفيات. 

بعد ذلك مت ترتيب الفرق املتاأهلة لالأدوار 

النهائية على نظام القرعة اإىل اأن انتهى االأمر 

باملباراة النهائية بني علي الغامدي  وحممد 

احل�سان حيث توج علي الغامدي  بطاًل لدوري 

البالي �ستي�سن  وحمل درع الدوري لهذا العام.

اجلدير بالذكراأن نادي الطلبة ال�سعوديني 

اأعد جوائز قيمة لهذه البطولة للمركزين االأول 

والثاين و قد �سلمت اجلوائز للفائزين يف حفل 

ا�ستقبال �سعادة الدكتور/ عبد اهلل املو�سى 

وكيل وزارة التعليم العايل ل�سوؤون البعثات.

د. خالد حممد عكور

■ ا�ست�ساف نادي 
الطلبة ال�سعوديني يف 

مدينة  فانكوفر يف مقره 

يف ريت�سموند، الفريق 

ال�سعودي يف مدينة 

كاملوب�س وكان االأخري 

�سيفًا منت�رضًاعلى 

النادي الكروي 

ال�سعودي يف مدينة فانكوفر حيث انت�رض النادي 

ال�سعودي يف كاملوب�س باأربعة اهداف نظيفة مقابل 

ال �سئ لنادي فانكوفر.

بداأت املباراة عند متام ال�ساعه العا�رضة والن�سف 

م�ساًء وملدة ت�سعني دقيقه حيث كان الفريق 

ال�سعودي الكاملوب�سي متفوقًا ومهاجمًا حتى 

النهاية، اأما الفريق ال�سعودي الفانكوفري فكان 

مدافعًا وهذا مل يكن متوقعًا منه.

يذكر اأن احل�سور مل�ساهدة املباراة كان عددًا كبريًا 

جدًا حيث ازدحم امللعب بالكامل وكانت اجلماهري 

موؤازرة وب�سكل مفاجئ للخ�سم الكاملوب�سي.

بعد نهاية اللقاء قدم ال�سفري ال�سعودي الكاأ�س 

الغالية وامليداليات اإىل رئي�س البيت ال�سعودي يف 

كاملوب�س. واأقام البيت ال�سعودي يف كاملوب�س 

احتفااًل كبريًا بهذه املنا�سبة ومت خالل هذا 

احلفل توزيع اجلوائز وال�سهادات واالإعالن عن 

التخطيط للم�ستقبل.

من جهة اخرى يعتزم الفريق ال�سعودي 

الكاملوب�سي دعوة الفريق ال�سعودي يف فكتوريا 

لنزاله يف وقت قريب باإذن اهلل تعاىل وهذا فقط 

من باب التعارف على االأ�سقاء وا�ستغالل الوقت 

يف �سئ ثمني.

�صعود عبدالعزيز عثمان احل�صني

met@live.ca

البطولة ال�صتوية لعام 2010

لنادي الطلبة ال�صعويني يف مدينة اأوتاوا

فعاليات دوري نادي الطلبة ال�صعوديني يف مدينة مونرتيال

علي الغامدي

يتوج بطال للبالي �صتي�صن

مباراة كروية بح�صور �صعادة ال�صفري
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امللحق الثقايف ي�صّلم كاأ�ش البطولة لفريق �صيناتورز

فريق �صيناتورز

رئي�ش النادي ال�صعودي يف اأوتاوا عمر غازي عطا�ش يكّرم امللحق

جانب من اجلمهور

رئي�ش النادي ال�صعودي يف اأوتاوا يكّرم مدير ال�صوؤون الثقافية

الطالب ال�صعوديني يف نادي فانكوفر



�سعودي  فريق  ي�سارك  مرة  ■ الأول 
 Saudi »حتت م�سمى »ال�سقور ال�سعودية

 intramurals يف دوري  Falcons FC
جامعة كاجلري.االإ�سم م�ستوحًى من 

فريق ال�سقور ال�سعودية يف تورنتو 

والذي يقدم م�ستويات عالية – متمنني 

لهم دوام التوفيق. مت ت�سكيل الفريق 

مع بداية الدوري يف24 يناير 2010م 

مببادرة من االأ�ستاذ �سامل غندورة، مبتعث 

ماج�ستريللدرا�سة يف تخ�س�س الطب التقني 

 Medical Biotechnology ،احليوي

وقد لقي ت�سكيل الفريق قبواًل جيدًا من 

قبل الزمالء يف نادي الطلبة ال�سعوديني 

بكاجلري وجمموعه من الطالب من دول 

عربيه جماورة.  

الدوري يقام مع بداية كل ف�سل درا�سي 

ويتاألف من عدة جمموعات منها املمتاز 

والدرجة االأوىل. ي�سارك فريق ال�سقور يف  

 Intramurals Men’s« الدوري املمتاز

»Competitive
والذي يتكون من جمموعتني ي�سارك فيها 

14 فريقًا. الفريق يلعب �سمن املجموعة 

الثانية يف الدوري. ويطمح اأن يكون من بني 

الثالث الفرق االأوىل التي �سوف تت�سدر 

الت�سفيات- اإذا ما كان يف املركز االأول. 

يطمح الفريق بقوة اأن ي�سع اإ�سمه بني 

قائمة الفرق املت�سدرة يف الدوري. وقد لعب 

الفريق مباريتني يف �سهر يناير ومباراة 

يف �سهر فرباير وثالثة مباريات يف �سهر 

مار�س. يح�سل الفريق على دعم بارز من 

خمتلف النواحي من قبل اإدارة واأع�ساء 

النادي ال�سعودي بكاجلري من حيث 

ح�سور املباريات وامل�ساركة يف ت�سجيع 

ودعم الفريق معنويًا.

هذا ومن جهته فقد اأفاد الكابنت �سامل 

غندورة اأنه �سوف يتم ت�سجيل الفريق كناٍد 

ر�سمٍي للم�ساركة يف خمتلف البطوالت على 

م�ستوى اجلامعة وعلى م�ستوى املنطقه. 

يتكون الفريق حاليًا من ع�رضة العبني 

تدفعهم الهمة العالية وتغ�ساهم الثقه يف 

احل�سول على البطولة وامل�ساهمة يف بناء 

 Go Falcons“ اإ�سم النادي. �سعارهم هو

عند  الفريق  يردده  �سعار  Go” وهو 
بداية كل مباراة لتمدهم بحما�س وترفع 

املعنويات. يخ�سع الفريق لتمارين لياقة 

وتدريب يومني اأ�سبوعيًا كما يحر�س 

الفريق على لعب مباريات ودية الإمناء روح 

الفريق وت�سهيل التفاهم بني الالعبني يف 

امللعب. يتوىل تدريب الفريق الالعب رفيع 

ال�سهراين والذي يحظى بخربة كبرية يف 

التدريب.  

الرابط التايل يو�سح جدول ونتائج 

املباريات للفريق ال�سعودي:

http://www.esportsdesk.com/

.leagues/standings

�صامل غندورة

Salim_sg@hotmail.com

فريق ال�صقور ال�صعودية ي�صارك يف دورة جامعة كاجلري
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بقلم رئي�سة التحرير

■ ال يكاد مير اأ�سبوع اإاّل وتطالعنا 
على �سفحات ال�سحف اليومية 

واملجالت اأخبار م�ساريع جبارة تقوم 

بها وزارة التعليم العايل يف اململكة 

العربية ال�سعودية. وحتتل اأخبار 

م�ساريع وزارة التعليم العايل حمل 

�سدارة االأخبار من حيث الكم والنوع 

واالأهمية، حتى لت�سهد هذه الوزارة 

حراكًا تعليميًا يندر اأن يوجد له نظري 

يف العامل اليوم. ويكفي للتدليل على 

ذلك رعاية هذه الوزارة الأكرب برنامج 

لالبتعاث اخلارجي يف تاريخ اململكة، 

حيث بلغ عدد الطالب والطالبات 

املبتعثني حول العامل اأكرث من �سبعني 

األفًا، و�سمل برنامج االبتعاث اأكرث من 

ثالثني دولة. تال ذلك ابتهاج املواطنني 

ال�سعودين يف كل مكان بتمديد برنامج 

خادم احلرمني ال�رضيفني خلم�س �سنوات 

قادمة، مما يعطي فر�سة وا�سعة لعدد 

اآخر من �سباب و�سابات اململكة للدرا�سة 

يف اخلارج واكت�ساب اخلربات واملعارف 

واملهارات العالية التي �ستعود ثمارها 

على م�سرية التنمية يف اململكة العربية 

ال�سعودية باإذن اهلل. وقد �ساحب هذه 

االأعداد املتدفقة من املبتعثني واملبتعثات 

م�ساريع جبارة اأن�ساأتها الوزارة من 

اأجل خدمة مبتعثيها. وحيث كان عدد 

امللحقيات الثقافية يف نهاية �سنة 1426هـ 

ال يزيد على 24 ملحقية، فقد افتتحت 

الوزارة عددًا من امللحقيات اجلديدة 

ليبلغ عدد امللحقيات حاليًا اأكرث من 32 

ملحقية حول العامل. كما اأن�ساأت وزارة 

التعليم العايل وكالة خا�سة ب�سوؤون 

البعثات مت دعمها بكادر اأكادميي واإداري 

عايل اخلربة، كما مت دعمها اأي�سًا باأحدث 

النظم احلا�سوبية التي ت�سهل على 

الوزارة رعاية �سوؤون املبتعثني يف كل 

مكان من العامل.

ي�ساف اإىل امل�رضوعات اجلبارة 

يف �سوؤون االإبتعاث اإىل اخلارج، اأن 

ا�ستثمرت وزارة التعليم العايل الدعم 

املادي الكبري من قبل خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف 

افتتاح مزيد من اجلامعات احلكومية 

يف الداخل، فاأ�سبح يف اململكة اأربٌع 

وع�رضين جامعة حكومية، واأكرث 

من ثماين جامعات اأهلية، وعدد كبري 

من الكليات االأهلية يف التخ�س�سات 

اجلامعية املختلفة، وقد دعمت حكومة 

خادم احلرمني ال�رضيفني هذه اجلامعات 

االأهلية بدفع خم�سني يف املائة من ر�سوم 

درا�سة الطالب ال�سعوديني يف هذه 

الكليات. جميع هذه اجلهود التعليمية 

اجلبارة تهدف اإىل تخريج كوادر 

جامعية مدربة تدريبًا عاليًا تكون قادرة 

باإذن اهلل على االإ�سهام بفعالية يف تنمية 

الوطن العزيز. كما تثبت هذه امل�ساريع 

اجلبارة مبئات املليارات من الرياالت 

مدى احلر�س االأبوي الكبري الذي يوليه 

والدنا وقائدنا خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وحكومته 

الر�سيدة مل�ستقبل التنمية يف اململكة، كما 

تدل على احلكمة القيادية الفائقة التي 

يتمتع بها معايل وزير التعليم العايل 

الدكتورخالد بن حممد العنقري ومعايل 

نائبه الدكتورعلي العطية. واإن كان من 

كلمة نختم بها فهي ال�سكر هلل العظيم 

اأواًل ثم ال�سكر خلادم احلرمني ال�رضيفني 

وحكومتنا الر�سيدة على هذه الرعاية 

االأبوية العظيمة، ثم ال�سكر مو�سواًل 

ملعايل وزير التعليم العايل ومعايل نائبه 

على اجلهود الدوؤوبة اجلبارة التي 

يبذالنها من اأجل خدمة الوطن واملليك 

واملواطن.

د. فاطمة عبداهلل ال�صليم

fsulaim@saudibureau.org

وزارة التعليم العايل:

اإجنازات وطموحات 
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اإعالن

اإىل خريجي وخريجات برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي

خا�س للمبتعثات اخلريجات

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

تعلن جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن التابعة لوزارة التعليم العايل عن رغبتها يف توظيف بع�س املبتعثات من خريجات برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي اللواتي اأكملن درا�ستهن للماج�ستري اأو الدكتوراه واللواتي تتوافر فيهن �رضوط التعيني للعمل يف اجلامعة على وظيفة 

حما�رِضة اأو اأ�ستاذة م�ساعدة يف التخ�س�سات التالية:

الطب، التمري�س، العالج الطبيعي، ال�سيدلة، علوم طبية، هند�سة حا�سب اآيل، علوم حا�سب اآيل، �سبكات واأمن املعلومات، نظم معلومات، برجمة، ذكاء 

ا�سطناعي، اإدارة اأعمال، حما�سبة، نظم اإدارية، لغويات اإجنليزي، لغويات فرن�سي، ريا�س اأطفال، تربية خا�سة، ر�سم وت�سوير وطباعة، نحت، تاريخ 

الفن، ت�سميم االأزياء والن�سيج، الت�سميم الداخلي، ت�سميم االت�سال املرئي )ت�سميم اجلرافيكي والو�سائط الرقمية(، االبتكاروت�سميم املنتجات.

على الراغبات بالتوظيف على التخ�س�سات املو�سحة اأعاله التوا�سل مع اجلامعة على االأرقام والعناوين االآتية:

al_jindan@hotmail.com، fac-dean@rug.edu.sa ،Pna.uni@hotmail.com :الربيد االإلكرتوين

 هاتف رقم:  2297271-1-966+ اأو 966-1-2290793+ 

فاك�س رقم:  966-1-2291586+ 

واهلل املوفق،، 

اإعالن

اإىل اخلريجني من برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي

    ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

تعلن املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني عن توفر وظائف �ساغرة الأع�ساء هيئة التدريب يف كافة التخ�س�سات )املو�سحة يف القائمة الالحقة.(

على املبتعثني يف برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي الراغبني يف التوظيف زيارة الرابط االإلكرتوين ملوقع املوؤ�س�سة tvtc.gov.sa لتعبئة 

البيانات اخلا�سة بطلبات التوظيف، وميكن التن�سيق يف ذلك مع املهند�س/عبدالرحمن بن حممد ال�سعبي مدير اإدارة اال�ستقطاب والتعيني و�سوؤون 

املدربني باالإدارة العامة خلدمات هيئة التدريب على الربيد االإلكرتوين aalshaaby@tvtc.gov.sa  هاتف رقم 966-1-2896652+ 

 واهلل ويل التوفيق،،

تخ�ص�صات الوظائف ال�صاغرة الأع�صاء هيئة التدريب باملوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني:

التخ�ص�صات املطلوبةالرقمالتخ�ص�صات املطلوبةالرقم

علوم اأغذية14اإدارة فندقية – اإنتاج طعام1

علوم حا�سب15اإدارة فندقية – خدمة طعام2

علوم �سحية16تطبيقات مكتبية للمعاقني �سمعيًا3

اإلكرتونيات17اإح�ساء4

هند�سة كهربائية18اإدارة م�ستودعات5

هند�سة اإنتاج19فندقة6

تقنية و�سيانة ال�سيارات20اإدارة مكتبة7

ت�سنيع غذائي21ت�سويق8

علوم بيئة22مر�سد للمعاقني �سمعيًا9

هند�سة مدنية23ريا�سيات10

تربيد وتكييف24لغة اإجنليزية11

حمركات ومركبات25حما�سبة12

هند�سة حا�سب13
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