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■ جملة اآفاق جملة ف�سلية ثقافية 
منوعة، ت�سدر اأربع مرات يف ال�سنة، 

وكل عدد فيها حممٌل باأحداث الثالثة 

اأ�سهر التي ف�سلت بني عدد واآخر. اأما 

هذا العدد فقد �سدر بعد غيبة ق�سرية 

لتطل جملة اآفاق بثوب جديد. فهذا 

العدد يحمل بني دفتيه العديد من 

املو�سوعات التي تهم املبتعثني وقراء 

املجلة. ويف حني يتوجه الق�سم االأكب 

من املجلة اإىل قرائه االأعزاء من الطالب 

املبتعثني وغريهم من قراء العربية 

االآخرين، فقد جاء العدد ليكون زاخرًا 

باألوان الثقافة والعلم واالأدب والفن 

واخلب، ويعطي ملحات عن اململكة 

العربية ال�سعودية وتاريخها وتطورها، 

ونظم التعليم فيها، و�سيا�سات االبتعاث، 

كما ي�سيء جانبًا من اإجنازات طلبتنا 

ال�سعوديني املبتعثني، وكذلك يطل على 

الثقافة ال�سعودية يف اأر�ض الوطن. 

وال �سك فاإن هذا التعريف املخت�رض 

باململكة وثقافتها واإجنازاتها �سيعطي 

�سورة حقيقية للقارىء عن اململكة 

وتاريخها وح�سارتها، وهذا مما يحقق 

اأحد االأهداف التي توؤمن بها امللحقية 

الثقافية يف كندا باعتبارها موؤ�س�سة 

تعليمية وثقافية يف اآٍن معًا.

واإن كانت جملة اآفاق تفخر، 

مل�ساركتها مبنا�سبة عيد الفطر املبارك، 

وكذلك منا�سبة اليوم الوطني املجيد 

للمملكة العربية ال�سعودية وذلك 

بال�سورة والتقرير واخلب، وتنقل اإىل 

قرائها الكرام �سورة عن احتفاالت 

�سفارة خادم احلرمني وامللحقية 

الثقافية لدى كندا يف هذه املنا�سبة 

الغالية، كما ت�سارك جملة اآفاق ال�سعب 

ال�سعودي �سعادتهم وافتخارهم بافتتاح 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز جلامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتكنولوجيا، والتي يطابق 

افتتاحها مع الذكرى التا�سعة وال�سبعني 

لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية.

يحفل هذا العدد من املجلة اأي�سًا 

بتقريرعلمي حول جراحة التجميل 

واأهميتها يف عامل اليوم، وذلك من خالل 

اإلقاء ال�سوء على اإجنازات اأحد اأطبائنا 

ال�سعوديني يف كندا. كما يحمل العدد 

ملفًا خم�س�سًا للفل�سفة واالأدب، ويحفل 

باإبداعات طالبنا املبتعثني يف هذا املجال، 

وي�سم ملفًا لكتابات الطالب واإبداعاتهم 

يف خمتلف املو�سوعات. وي�سم العدد 

اأي�سًا تقريرًا عن الطلبة والطالبات 

الذين ح�سلوا على اإجنازات مميزة 

يف جمال درا�ستهم كمبتعثني يف كندا. 

واأي�سًا بع�ض املقاالت، وكذلك ركن 

الت�سايل والتهاين وغريها من اجلوانب 

االأخرى املنوعة. كما ي�سم ملفًا عن 

عالقة التنمية االقت�سادية والتعليمية يف 

اململكة ببامج االبتعاث الطموحة التي 

قدمها خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز. 

وحيث اأن جملة اآفاق هي جملة 

ثقافية ف�سلية منوعة كما اأ�سلفنا، فهي 

جملة تتوجه يف املقام االأول اإىل الطلبة 

والطالبات املبتعثني واملبتعثات يف 

كندا، فتقوم بن�رض مقاالتهم، ومتابعة 

اأخبارهم، والتنويه باإجنازاتهم، 

والتعريف باإبداعاتهم االأدبية 

والعلمية واأن�سطتهم الدينية والثقافية 

واالجتماعية والريا�سية. ويف هذا املقام 

تتوجه املجلة بال�سكر اجلزيل اإىل جميع 

الطالب والطالبات واالأطباء والطبيبات 

امل�ستمرين واملتخرجني والذين اأ�سهموا 

اإ�سهامات ثرية يف اإغناء هذا العدد، 

وتقدميه بال�سكل املر�سي، وهي تعد 

بن�رض جميع ما يرد اإليها من اإ�سهامات 

تكون �ساحلة للن�رض من حيث املادة 

واملحتوى.

واهلل ويل التوفيق

�آفاقكلمة اأ�شرة التحرير

T. 613-238-5555 x 550
T. 613-238-5555 x 224
F. 613-563-9010



كلمة التهنئة

■ يت�رضف من�سوبو ومن�سوبات �سفارة خادم احلرمني 
ال�رضيفني وامللحقية الثقافية يف كندا، باالأ�سالة عن اأنف�سهم 

ونيابة عن جميع الطالب والطالبات الدار�سني يف كندا، برفع 

اأ�سمى اآيات التهاين والتبيكات بهذه املنا�سبة املجيدة، اإىل 

مقام خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�سعود، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ويل العهد وزير الدفاع 

والطريان واملفت�ض العام، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نايف 

بن عبدالعزيز اآل �سعود النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

وزير الداخلية، واإىل االأ�رضة املالكة الكرمية وكافة اأفراد ال�سعب 

�ل�سعودي �لويف.

اأعاده اهلل تعاىل على اجلميع باخلري واليمن والرخاء، وعلى 

الوطن الغايل بالعز واالزدهار. 

مبنا�صبة الذكرى التا�صعة وال�صبعني لليوم الوطني املجيد

كلمة التهنئة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

■ ال ي�سعني بادئًا، اإالرّ اأن اأ�سكر 
اهلل واأحمده تبارك وتعاىل على 

نعمائه وكرمه ومنته على وطننا 

الغايل، اإذ اختار �سبحانه هذا البلد 

االأمني، مهبطًا للوحي، وموئاًل 

التي  ال�سامية  للر�سالة  ومنطلقًا 

ت اأ�سقاع املعمورة، وحمجة  عمرّ

للعباد واملوؤمنني، ومعقاًل للخري 

والعطاء، ومركزًا للتطور والنماء 

يف �سترّى امليادين.

اإنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز، 

اأن ننتمي جميعًا اإىل هذا الوطن 

االأبي الذي وهبه اهلل جلرّ وعال، 

 حكيمة ورجااًل عظماء 
ً
قيادة 

حملوا لواء العلم واالميان، واأمانة 

االرتقاء به ورعاية اأبنائه، والبذل 

والعطاء يف �سبيل نه�سته ليواكب 

ركب احل�سارة االن�سانية املتطلعة 

اإىل حا�رضها وم�ستقبلها يف داأب 

اإنهم  مت�سارعة.  وا�ستمرارية 

وال �سك قادة ال ياألون جهدًا، وال 

يدرّخرون و�سعًا يف �سعي دوؤوب 

لتحقيق التطلعات وجعل االأهداف 

الطموحة واقعًا وحقيقة.

لقد حظي العهد امليمون، عهد 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

 – الكرام  اأ�سالفه  عهد  – وكذا 
باجنازات هائلة، وما افتتاح �رضح 

علمي �سامخ كجامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية، ناهيك عن افتتاح 

الع�رضات من ال�رضوح العلمية 

واجلامعات، واملزيد اآٍت بعون اهلل، 

اأقول ما ذاك اإالرّ �ساهد ومثال قائم 

اأمام مراأى العامل اأجمع على ما 

توؤمن به اململكة من قيم ومبادئ 

�سامية، ودليل قاطع على عظمة 

هذا القائد الفذ، ورعايته للعلم 

واملعرفة و�سعيه املتوا�سل اإىل 

اقًة عالية.  رفع راية الوطن خفرّ

والإميان هذا القائد باأن ال�رضح 

لن ي�ستد عوده ولن ير�سخ اأ�سا�سه 

اإال ببناء االإن�سان، اإبن الوطن 

املخل�ض ال�سالح القادر على تفعيل 

االآليات وا�ستغالل املوارد مبا 

يعود على الوطن باخلري واملنفعة، 

هذا االإميان هو الدافع الرئي�ض 

مل�رضوع االبتعاث الطموح الذي 

خلق البيئة املثلى لالآالف ليكونوا 

اأع�ساء فاعلني يف م�سرية النه�سة 

والتقدم.

حريرّ بنا اأن نعتز بانتمائنا اإىل 

مملكتنا الغالية العظيمة واأن نحمد 

اهلل بكرًة واأ�سياًل على ما اأنعم به 

علينا، واأن نبارك جهود مليكنا 

وحكومته الر�سيدة. لكل هذا 

وغريه الكثري، اأحببتك يا وطني 

فاأنت عظيم يف �سموخك، مكني 

برجالك واأبنائك، فتحية اإجالل 

واإكبار واعتزاز بك وباأجمادك.

اأخوكم, في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل

امللحق الثقايف ال�صعودي بكندا - اأوتاوا

امل�صرف العام على جملة اآفاق

اإىل وطني يف اأيامه املجيدة

حتية اإجالل واإكبار

كلمة امللحق الثقايف
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فاأهاًل و�سهاًل ومرحبًا

وعلى الرحب وال�سعة

لدى  ال�سعودي  الثقايف  امللحق  ■ يت�رضف 
كندا، وجميع من�سوبي ومن�سوبات �سفارة خادم 

احلرمني ال�رضيفني، وكذلك جميع من�سوبي 

ومن�سوبات امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى كندا، 

وجميع الطالب والطالبات ال�سعوديني املبتعثني 

واأع�ساء اجلالية ال�سعودية بالرتحيب ب�سعادة 

ال�سفري / اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد الذي 

و�سل بحمد اهلل و�سكره  اإىل كندا / اوتاوا، يوم 

اجلمعة بتاريخ 11/11/ 1430 هـ املوافق 

10/30/ 2009 م. وجملة »اآفاق« ي�رضها يف 

هذه املنا�سبة ال�سعيدة اأن ترحب ب�سعادة ال�سفري 

وتتمنى له التوفيق وال�سداد يف عمله. 

واحتفاء بهذه املنا�سبة تت�رضف جملة اآفاق 

بن�رض نبذة عن ال�سرية الذاتية ل�سعادة ال�سفري 

متمنني له جميعًا اإقامة طيبة وجناحًا وتوفيقًا يف 

اأداء مهمته باإذن اهلل.

االإ�سم الكامل: اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد 

مكان امليالد: املدينة املنورة يف العام الهجري 

1378هـ )1958م(

احلالة االإجتماعية: متزوج ولديه اأربعة اأطفال.

التعليم:

على  ح�سل  )1979م(  1399هـ  عام  • يف 
�سهادة البكالوريو�ض يف العلوم ال�سيا�سية 

من كلية العلوم االإدارية بجامعة امللك �سعود 

بالريا�ض/ اململكة العربية ال�سعودية.

)1986م(  1406هـ  عام  يف  • وح�سل 
على �سهادة املاج�ستري يف االإدارة من جامعة 

ريدالندز Redlands يف والية كاليفورنيا 

بالواليات املتحدة االأمريكية.

امل�صوؤوليات الوظيفية:

هـ   1401  -1399 عامي   بني  • عمل 
)1979-1981م( يف فرع وزارة اخلارجية 

بالريا�ض بوظيفة ملحق دبلوما�سي وعمل يف 

االإدارة القن�سلية وكذلك يف اإدارة ااملرا�سم

 -1981( 1403هـ   -1401 عامي  بني  • عمل 

1983م( �سكرتريًا ثالثًا ب�سفارة اململكة العربية 

ال�سعودية يف وا�سنطن  وم�ساعدًا لرئي�ض الق�سم 

القن�سلي ثم مديرًا ملكتب ال�سفري.

 -1983( 1410هـ   -1403 عامي  بني  • عمل 
1990م( نائبًا للقن�سل يف القن�سلية العامة 

للمملكة العربية ال�سعودية يف لو�ض اجنلي�ض 

اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف العديد من الفعاليات 

والندوات واملوؤمترات واإلقاء املحا�رضات 

والكلمات يف بع�ض اجلامعات واملوؤ�س�سات 

احلكومية واخلا�سة.

 -1990( 1415هـ   -1410 عامي  بني  • عمل 
1995م( �سكرتريًا اأول يف مكتب �سمو وزير 

اخلارجية لل�سوؤون االإعالمية. كما �سارك يف عدد 

من اللجان والندوات واملهمات ذات العالقة.

 -1995( 1416هـ   -1415 عامي  بني  • عمل 
1996م( رئي�سًا لق�سم التن�سيق االأمني باإدارة 

املرا�سم يف وزارة اخلارجية ال�سعودية، كما �سارك 

يف عدد من اللجان واملهام داخل الوزارة وخارجها.

 -1996( 1421هـ   -1416 عامي  بني  • عمل 
2001م( مديرًا ملكتب مدير عام االإدارة العامة 

للتفتي�ض واملتابعة.

عام  من  واعتبارًا  ذلك  اإىل  • وباالإ�سافة 
1418هـ )1998م( عمل مديرًا ملكتب مدير عام 

ال�سوؤون االإدارية واملالية.

اللجان  من  العديد  يف  اأثناءها  �سارك  • وقد 
داخل الوزارة وخارجها وقام بالعديد من 

املهمات خارج اململكة.

 -2001( 1426هـ   -1421 عامي  بني  • وعمل 
2006م( �سفريًا خلادم احلرمني ال�رضيفني لدى 

جمهورية بولندا.

 -2005( 1430هـ   -1426 عامي  • وبني 
2009م( �سفريًا خلادم احلرمني ال�رضيفني لدى 

اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية.

اأما حاليًا:

فقد مت تعيني �سعادته �سفريًا خلادم احلرمني 

ال�رضيفني لدى كندا.

اأهم الإجتماعات واملوؤمترات الدولية :

اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  وفد  • رئا�سة 
االإجتماع الوزاري ملوؤمتر دول عدم االإنحياز يف 

طهران عام 2007م

العربية  اململكة  وفد  �سمن  • امل�ساركة 
ال�سعودية للدورة اخلم�سني للجمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف نيويورك والتي عقدت يف عام 1996م

ملوؤمتر املنظمة  اللجنة  �سمن  • امل�ساركة 
القمة االإ�سالمي الثالث الذي عقد يف مدينة 

الطائف عام 1401هـ )1981م(

امل�صاركات الأكادميية:

الدرا�سية  الدورات  من  العديد  على  • حا�سل 
يف معهد الدرا�سات الدبلوما�سية بالريا�ض 

باالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف عدد من الندوات واحللقات 

الدرا�سية املتخ�س�سة داخل اململكة وخارجها.

الأو�صمة و�صهادات التميز:

البولندي  االإ�ستحقاق  و�سام  على  • حا�سل 
برتبة قائد مع جنمة يف عام 2005م

خا�ض  وتقدير«  »�سكر  خطاب  على  • حا�سل 
من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سعود الفي�سل 

وزيراخلارجية على التميز يف اآداء املهام املكلف

بها بتاريخ 1427/12/29هـ.

اللغات

االأم(. )اللغة  العربية  • اللغة 
وكتابة(.  وقراءة  )حتدثًا  االإجنليزية  • اللغة 

�صعادة �صفري خادم احلرمني ال�صريفني

لدى كندا يت�صلم مهام من�صبه

و�شول �شفري خادم احلرمني ال�شريفني اإىل كندا
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☐ د. فاطمه عبداهلل ال�سليم

املوؤ�س�ض  امللك  يكن  ■ مل 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

�سخ�سية عادية، بل متتع مبقدار 

فائق من احلنكة ال�سيا�سية، 

وال�سخ�سية املوؤثرة القوية، 

واإالميان الديني العميق، واالنتماء 

اإىل اإرث عائلي عريق ورثه من اأ�رضة 

اآل �سعود يف الزعامة ال�سيا�سية 

والقيادة الع�سكرية مع تدُيرّن 

روحاين عميق واعتناق عقالين للقيم 

العربية االإ�سالمية االأ�سيلة.

ولد امللك عبدالعزيزعام 1293هـ 

رعية )بلدة  / 1876م، يف بلدة الدرّ

مال�سقة للعا�سمة الريا�ض، 

واأ�سبحت واحدة من اأحياء 

الريا�ض حاليًا( الأ�رضة اآل �سعود، 

وهي اأ�رضة كانت لها جتارب يف 

حكم مناطق من اململكة خالل القرن 

التا�سع ع�رض.

يف العام 1901م. خرج امللك 

عبدالعزيز من الكويت برفقة 

اأربعني رجاًل على اجلمال، وذلك 

بنية ا�ستعادة ملك اآبائه واأجداده. 

ويف عام 1902م. ا�ستطاع امللك 

عبدالعزيز ورجاله من التغلب 

على حاكم الريا�ض املعني من قبل 

اآل الر�سيد، وا�ستطاع اإعادتها 

ب�سجاعة نادرة وبطولة منقطعة 

النظري اإىل حكم اآل �سعود مرة 

اأخرى. وقد �ساعده يف ذلك الكثري 

من �سكان الريا�ض الذين اأ�سعدهم 

كثريًا عودة الريا�ض اإىل حكم اآل 

�سعود مرة اأخرى. ولقد �ساعد 

الت�سامن والتعا�سد الديني بني 

اأ�رضة اآل �سعود واأ�رضة ال�سيخ 

الكبري حممد بن عبدالوهاب منذ 

القرن التا�سع ع�رض على امتداد 

احلركة اال�سالحية الدينية يف 

القرن التا�سع ع�رض لتخرج من 

احلدود ال�سيقة للدرعية والريا�ض 

ولتعم معظم مناطق �سبه اجلزيرة 

العربية اآنذاك. وقد جنح امللك 

عبدالعزيز جناحًا منقطع النظرييف 

جمع واإدماج النهج االإ�سالحي مع 

حركته ال�سيا�سية واللتني هدفتا 

معًا اإىل العودة اإىل االإخاء والوحدة 

يف �سبه اجلزيرة العربية.  وهكذا 

اأ�سبحت احلركة اال�سالحية التي 

قدمها ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب 

هي االإطار الديني العام الذي من 

خالله ا�ستطاع امللك عبدالعزيز 

توحيد اململكة. وهكذا اأ�سبح امللك 

عبدالعزيز قائدًا �سيا�سيـــًا ودينيــًا 

لل�سعـــب ال�ســـعـــودي من البــدو 

واحل�رض. 

من اجلدير بالذكر اأنه يف الوقت 

الذي ظهر فيه امللك عبدالعزيز 

كانت �سبه اجلزيرة العربية يف 

اأ�سواأ حاالتها التاريخية. ف�سكان 

اجلزيرة العربية كانوا يف غالبيتهم 

العظمى من البدو الرحل، وقليل 

من ال�سكان الريفيني يف القرى 

والريف والواحات. اأما املدن فكانت 

�سغرية وحمدودة ترتكزغالبيتها يف 

منطقة احلجاز. وكان الفقر والفاقة 

واالأمرا�ض واالأوبئة، وانت�سار 

احلروب القبلية واحلروب بني 

البلدات والقرى وانت�سار الفنت 

ال�سيا�سية والدينية يق�سي على 

الكثري من النا�ض ويعي�ض البقية 

الباقية منهم يف حياة مزرية بائ�سة. 

اأما االقت�ساد الذي كان �سائدًا يف 

ذلك الوقت فكان اإقت�سادًا اإعا�سيًا 

ي�سل يف غالبية االأحيان اإىل حد 

الكفاف. فالبدو يعي�سون على الرعي 

والغزو، وكانت حياتهم تعتمد كليًا 

على الرعي والرتحال واحلروب 

والغزوات مع بقية القبائل. اأما 

املناطق الريفية فكانت تعي�ض على 

منط الزراعة البدائية التي تعتمد 

على قوة احليوان واالن�سان يف 

الزرع وا�ستخراج املاء واحل�ساد. 

اأما املدن احلجازية ال�سغرية يف ذلك 

الوقت فكانت تعي�ض اأي�سًا منطًا 

�سبه بدائي يف احلياة وتعتمد على 

االمدادات القليلة التي تاأتيها يف 

مو�سم احلج. اأما املناطق ال�ساحلية 

فكانت تعتمد على التجارة والتبادل 

اأو على ال�سيد البحري الذي كان 

عماد احلياة يف ذلك الوقت. 

هكذا كانت غالبية مناطق �سبه 

اجلزيرة العربية تعي�ض يف �سبه 

ا�ستقالل مطلق حتت ال�سيطرة 

االإ�سمية للدولة العثمانية التي كانت 

تب�سط نفوذها على بع�ض املراكز 

احل�رضية وخا�سة منطقة احلجاز 

نظرًا الأهميتها الدينية.

كذلك، فاإن امللك عبدالعزيز 

ملحات عن م�صرية املوؤ�ص�ش امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود  واأبنائه القادة نحو الوحدة وال�صتقرار والنماء 

الذكرى التا�صعة وال�صبعون لليوم الوطني ال�صعودي املجيد 

ا�ستطاع جمع قوة منا�سبة من اليوم الوطني للمملكة

الرجال والعتاد بعد فتح الريا�ض، 

وا�ستطاع اأن يقوم بفتح منطقة 

االأح�ساء اأو ما يعرف االآن باملنطقة 

ال�رضقية من اململكة والتي كانت 

حتت ال�سيطرة العثمانية وذلك يف 

عام 1913م. ومنطقة االأح�ساء 

ذات ثقل تاريخي واقت�سادي، فهي 

�سلة الغذاء ل�سبه اجلزيرة العربية، 

وفيها اآالف اأ�سجار النخيل 

والتي يعتمد على متورها كثري 

من �سكان �سبه اجلزيرة العربية. 

ي�ساف اإىل ذلك قربها من مناطق 

اال�ستعماراالإجنليزي يف اخلليج 

العربي يف الكويت وقطر والبحرين 

واإالمارات وعمان، وكذلك قربها 

من حدود املالحة العاملية يف اخلليج 

العربي. وما لبثت هذه املنطقة اأن 

اأكت�سبت اأهميتها املطلقة بعد فتح 

امللك عبدالعزيز لها بب�سع �سنوات، 

حيث اكت�سف النفط فيها بكميات 

كبرية، واأ�سبحت االآن امل�سدر 

الرئي�سي للنفط يف العامل.

ومل يتوقف طموح امللك 

عبدالعزيز نحو توحيد �سبه 

اجلزيرة العربية عند �سم االأح�ساء، 

بل امتد نظره اإىل بقية مناطق �سبه 

اجلزيرة العربية. وهكذا ا�ستطاع 

امللك عبدالعزيز من التغلب على 

حممد بن الر�سيد  والذي حتالف 

مع الدولة العثمانية من اأجل 

الق�ساء على القوة النا�سئة الإبن 

�سعود. وم�سى امللك عبدالعزيز اإىل 

ع�سري جنوب احلجاز وا�ستطاع 

�سمها اإىل مناطق حكمه يف جند، ثم 

اجته اإىل ال�سمال و�سم الكثري من 

مناطق البادية ال�سمالية حتى قريبًا 

من االأردن. ويف عام 1922م اأعلن 

امللك عبدالعزيز نف�سه �سلطانًا على 

جند وملحقاتها. ثم اجته بعد ذلك 

اإىل احلجاز، وا�ستطاع �سمها اإىل 

بقية مناطق النفوذ ال�سعودي وذلك 

يف عام 1924م. ويف عام 1926م. 

اأعلن امللك عبدالعزيز نف�سه ملكًا 

على احلجاز وجند وبقية مناطق 

�سبه اجلزيرة العربية. ويف عام 

1351هـ )1932م(. اأعلن امللك 

عبدالعزيز توحيد اأجزاء �سبه 

اجلزيرة العربية حتت م�سمى 

اململكة العربية ال�سعودية. ومن 

هنا اأ�سبح اإعالن توحيد اململكة 

يف الثالث والع�رضين من �سهر 

�سبتمب من عام 1932م. 

منا�سبة ر�سمية لالإعرتاف 

بالدولة اجلديدة من قبل 

القوى العظمى وكذلك من 

قبل جميع اأبناء ال�سعب 

ال�سعودي الذين اأعلنوا 

بيعتهم ووالءهم للملك 

عبدالعزيز واأبنائه من 

بعده.

ع امللك  ويف عام 1933م. وقرّ

عبدالعزيز اأول اتفاق للبحث عن 

النفط مع �رضكة البرتول امل�سماة 

 Standard Oil Company(

of California( والتي حتولت 
فيما بعد لت�سبح �رضكة اأرامكو، 

وبعد احلرب العاملية الثانية بداأ 

انتاج اململكة من النفط يتخذ 

كميات جتارية، واأ�سبح الدخل 

ال�سنوي مليزانية اململكة يعتمد 

ب�سكل كبريعلى اإيرادات النفط 

منذ ذلك الوقت. وهكذا قفز الدخل 

احلكومي من النفط بعد احلرب 

العاملية الثانية، وليقفز اإىل اأكرث من 

ذلك يف اال�سبوع قبيل وفاته يف عام 

1953م. 

وبذلك لعب امللك عبدالعزيز 

يرحمه اهلل دورًا تاريخيًا رائدًا 

لي�ض فقط يف توحيد اأجزاء اململكة 

العربية ال�سعودية فح�سب، 

واإمنا اأدى اأدوارًا تاريخية اأي�سًا 

على ال�سعيد الدويل والعربي 

واالإ�سالمي. ومن اأهم اإجنازاته 

اأن قام برت�سيم احلدود بينه 

وبني الدول العربية املجاورة، 

وقام بتوقيع عدد من االتفاقيات، 

كما لعب دورًا مهمًا يف تاأ�سي�ض 

جامعة الدول العربية والتي كان 

ياأمل اأن تكون بيتًا ي�سم جميع 

العرب وي�ساعد يف وحدتهم وحل 

م�سكالتهم. وحني اأعلن امللك 

عبدالعزيز نف�سه ملكًا على اململكة، 

اأعلن والءه املطلق للدين االإ�سالمي 

احلنيف، وا�ستم�ساكه بال�رضيعة 

االإ�سالمية كد�ستور للبالد، وم�سدر 

للقيم االإن�سانية الرفيعة، كما رحب 

ب�سدر وا�سع بحج وزيارة جميع 

امل�سلمني يف خمتلف مناطق العامل 

اإىل احلجاز واأداء احلج والعمرة 

مهما اختلفت مذاهب امل�سلمني 

واألوانهم.

وقد كان امللك عبدالعزيز ملكًا 

ذا خ�سال مميزة، فكان ذا معرفة 

عميقة بالرجال، وذا نظر ثاقب 

يف معرفة اختالف الطبائع بني 

النا�ض واختالف نوايا النفو�ض، 

وقام بتوظيف هذه املعرفة الثاقبة 

يف القيادة الناجحة جلي�سه اأثناء 

احلرب، ويف ك�سب حمبة النا�ض 

ووالئهم اأيام ال�سلم. ومن هنا جنح 

امللك عبدالعزيز يف مهمة تاريخية 

من اأ�سعب املهام اأال وهي توحيد 

القبائل املتناحرة، والتي انطوى 

تاريخها الطويل على الثاأر والقتال 

لتطوى هذه ال�سفحة من الت�ستت 

والت�رضذم وتن�سوي جميعها حتت 

راية واحدة، ولتنعم هذه القبائل 

باال�ستقرار يف اأول م�رضوع رائد 

تبناه امللك عبدالعزيز يف توطني 

البادية، ثم نعمت بقية االأجيال 

القادمة من هذه القبائل باال�ستقرار 

والتعليم و باالن�سمام اإىل اجلي�ض 

النظامي للمملكة لي�سبح اأبناء هذه 

القبائل هم احل�سن املنيع لوحدة 

هذه البالد واحلفاظ على اأمنها 

وا�ستقرارها ومنائها. وهكذا يف كل 

ذكرى لليوم الوطني املجيد لتوحيد 

اململكة العربية ال�سعودية، يتذكر 

النا�ض قول امللك عبدالعزيز 

رحمه اهلل : »بعد جهاد طويل 

و�سعت كل ما لديرّ من 

اإخال�ض يف بناء الدولة، 

مكر�سًا لهذا الهدف كل 

جهدي وقوتي، جاعاًل 

ال�سيف رمزًا للعدل، 

واالإميان درعها الذي 

يحميها من اأجل اأن تكون 

كلمة اهلل هي العليا«.  

ومع اإعالن امللك 

عبدالعزيز يوم اخلمي�ض 

احلادي والع�رضين من جمادى 

االأوىل 1351هـ من العام نف�سه 

املوافق 23 �سبتمب 1932 يومًا 

الإعالن اململكة العربية ال�سعودية 

اأ�سبح �سعار الدولة اجلديدة 

ال�سيفني املتقاطعني بينهما نخلة، 

وفيما ترمز النخلة للحياة والنماء 

باعتبارها ال�سجرة الوطنية التي 

عا�ض معظم �سكان اململكة على 

ثمارها واإنتاجها اقت�ساديا، يرمز 

ال�سيفان اإىل العدل وتنفيذ اأحكام 

ال�رضيعة االإ�سالمية الغراء. وهكذا 

كان العلم بلون اأخ�رض ي�سري اإىل 

النماء واحلياة تتو�سطه جملًة ال 

اإله اإال اهلل حممد ر�سول اهلل، وهما 

ال�سهادتان اللتان تعتبان اأول 

اأركان االإ�سالم. 

ويف �سبيل اإن�ساء وتاأ�سي�ض 

هذه الدولة الفتية فقد قام امللك 

عبدالعزيز بعدد كبري من املنجزات، 

ومنها :

باأول  عبدالعزيز  امللك  • قام 
جتربة تاريخية لتوطني البدو، 

ونقلهم من حياة الرتحـال 

والغـــزو اإىل حياة الزراعة 

واال�ستقرار والتعليم. 

كل  عبدالعزيز  امللك  • ا�ستغل 
الطاقات االقت�سادية املتوفرة يف 

وقته لتح�سني م�ستوى املعي�سة 

واحلياة يف عهده، فحث ال�رضكات 

االأجنبية على الك�سف عن النفط 

وا�ستغالله بكميات جتارية. وقد 

�سهد عهده اأول اإنتاج للنفط مما 

�ساعد على ازدياد القوة والرثوة 
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التي ا�ستثمرها جاللته يف اإر�ساء 

قواعد البنية االقت�سادية التحتية 

للبلد.

عبدالعزيز  امللك  • اأن�ساأ 
عددًا من الوزارات، منها 

وزارة الداخلية، والدفاع، 

واخلارجية، وال�سحة 

والتعليم وغريها.

اأول  اململكة  • اأقامت 
عالقات دبلوما�سية مع 

اخلارج يف عهد امللك 

عبدالعزيز، ومت اإر�سال 

البعثات الدبلوما�سية 

وافتتح عدد من القن�سليات  

وال�سفارات يف اخلارج.

بالتعليم،  الفائق  • االهتمام 
وحتويل كثري من املدار�ض 

واجلامعات االأهلية اإىل مدار�ض 

وجامعات حكومية، وافتتاح عدد 

كبري من املدار�ض احلديثة واملعاهد 

واجلامعات يف خمتلف مناطق 

اململكة. 

الدينية  بال�سوؤون  • االهتمام 
للبلد، واإر�سال الدعاة ملحاربة 

اخلرافات والبدع، وتو�سعة احلرم 

النبوي ال�رضيف، واإن�ساء هيئة 

االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

عبدالعزيز  امللك  • و�سع 
م�ساريع طموحة للموا�سالت بني 

اأرجاء اململكة ال�سا�سعة، فمهد 

الطرق البية، واأن�ساأ املرافئ 

احلديثة يف املدن ال�ساحلية، وقام 

بت�سييد املطارات وقام عام 1945 م 

باإن�ساء اخلطوط اجلوية ال�سعودية.

من  الكثري  ذلك  اإىل  • ي�ساف 
اجلهود واالتفاقيات التي اأبرمها 

امللك عبدالعزيز يف �سبيل تقوية 

العالقات الودية واأوا�رض التعاون 

بني اململكة والدول العربية 

واال�سالمية واالأجنبية ال�سديقة. 

وحني تويف جاللة امللك عبدالعزيز 

يف الثاين من �سهر ربيع االأول من 

عام 1373هـ املوافق 9 نوفمب من 

عام 1953م، كانت الدولة ال�سعودية 

قد اأر�ست دعائمها وا�ستكمل 

بناء اأ�سا�ساتها ليكمل اأبناء امللك 

عبدالعزيز امل�سرية الرائدة من بعده 

يف البناء واال�ستقرار.

امللك �صعود بن عبدالعزيز 

اآل �صعود

ولد امللك �سعود بن عبدالعزيز 

يف الكويت يف الثالث من �سوال من 

عام 1319هـ املوافق 15 يناير 

1902م. وامللك �سعود هو اأكب اأبناء 

امللك عبدالعزيز، وقد بويع ملكًا 

على اململكة العربية ال�سعودية بعد 

وفاة والده املوؤ�س�ض يف الرابع من 

ربيع االأول عام 1373هـ املوافق 

11 نوفمب 1953م، وقد تبع امللك 

�سعود خطوات والده املوؤ�س�ض يف 

االهتمام الفائق بالتنمية، فقام بعدد 

من االجنازات التاريخية منها:

البية  باملوا�سالت  • االهتمام 
والبحرية والبية، فقام يف عام 

1954م بتد�سني ناقلة النفط 

امل�سماة »امللك �سعود االأول«.

نف�ض  يف  �سعود  امللك  • قام 
العام بتاأ�سي�ض اأول �رضكة بحرية 

�سعودية يف جدة على البحر االأحمر 

با�سم »�رضكة الناقالت البحرية 

العربية ال�سعودية«.

العربية  اململكة  • وقفت 
ال�سعودية اإىل جانب �سقيقتها 

م�رض يف عام 1956م اإبان العدوان 

الثالثي على م�رض، فاأوقفت �سخ 

النفط اإىل فرن�سا وبريطانيا يف ذلك 

الوقت.

امللك  اأعلن  1957م  عام  • يف 

�سعود ان�سمام اململكة اإىل �سندوق 

النقد الدويل. 

امللك  اأ�سدر  1961م  عام  • يف 
�سعود مر�سومًا ملكيًا بت�سكيل 

املجل�ض االأعلى للتخطيط 

والذي حتول بعد ذلك اإىل 

وزارة.

اإعالن  على  • وبناء 
حقوق االإن�سان يف االأمم 

املتحدة، �سدر اأمر ملكي 

يف عام 1962م باإلغاء 

الرق وحترير جميع 

االأرقاء.

�سعود  امللك  • اإهتم 
بتو�سيع بناء القاعدة 

االقت�سادية االأ�سا�سية وبناء 

البنية التحتية للمملكة، فوا�سل 

فتح اجلامعات واملعاهد وبناء 

امل�ست�سفيات يف اأ�سقاع كثرية من 

البالد، كما اهتم بتعليم البنات 

وافتتح عددًا من املدار�ض اخلا�سة 

بالفتيات.

وهكذا اأكمل امللك �سعود م�سرية 

والده الكرمية يف البناء حتى تويف 

يف اليونان يف 24 يناير من عام 

1969م.

امللك في�صل بن عبدالعزيز

اآل �صعود

ولد امللك في�سل يف  الكويت عام 

1324هـ/ املوافق 1906م، وت�سلم 

مقاليد احلكم كملك للمملكة العربية 

ال�سعودية يف اخلام�ض والع�رضين 

من جمادى االآخرة عام 1384هـ 

املوافق الثاين من نوفمب عام 

1964م. 

وقد عرف عن امللك في�سل منذ 

نعومة اأظفاره احلنكة ال�سيا�سية 

وبعد النظر، واخلبة ال�سيا�سية 

املبكرة وجميعها �سفات قد مكنته 

الحقًا من اأن يلعب دورًا تاريخيًا 

رائدًا على امل�ستوى الداخلي 

وامل�ستوى الدويل معًا. 

ومن االجنازات العظيمة التي 

متت يف عهد امللك في�سل ما يلي:

م�سرية  في�سل  امللك  • اأكمل 
القائد املوؤ�س�ض يف ان�سمام اململكة 

للمنظمات الدولية ويف تاأكيد 

مكانتها كالعب رئي�ض يف االقت�ساد 

وال�سيا�سة الدوليتني.

تعزيز  على  في�سل  امللك  • عمل 
اجلي�ض ال�سعودي وحتديثه 

وت�سليحه باأحدث االأ�سلحة 

والذخرية وتدريب اأفراده يف 

اأف�سل اجلامعات ليكون درعًا 

حلماية البالد من اأي تهديد 

خارجي. 

رحمه  في�سل  امللك  • اأطلق 
اهلل م�رضوع الت�سامن العربي 

واال�سالمي، فقام عام 1973م 

بقطع اإمدادات النفط عن الواليات 

املتحدة والدول الداعمة للعدوان 

اال�رضائيلي على الدول العربية يف 

نف�ض العام، وقد كانت هذه خطوة 

جريئة اأثبتت م�سداقية اململكة يف 

احت�سان الق�سايا العربية، ويف 

تاأكيد مكانة اململكة يف املحافل 

الدولية.

م�ساريع  في�سل  امللك  • اأقام 
تنموية رائدة، و�سعها رحمه اهلل 

على �سكل خطط خم�سية تنموية 

متتالية.

م�رضوعًا  في�سل  امللك  • اأن�ساأ 
اقت�ساديًا رائدًا متثل يف م�رضوع 

الري وال�رضف يف منطقة االأح�ساء 

�رضق اململكة.

اأبها  �سد  في�سل  امللك  • اأقام 
يف اجلنوب، وم�رضوع الت�سجري 

العام، وم�ساريع تنمية الرثوة 

احليوانية، واأن�ساأ اأول بنك للتنمية 

الزراعية. 

ال�رضكة  اإن�ساء  عهده  يف  • مت 
العامة للبرتول واملعادن.

التعليم،  برامج  تو�سيع  • مت 
وافتتاح مدار�ض البنني والبنات، 

وتو�سيع برامج االبتعاث اإىل 

اخلارج من اأجل احل�سول على 

اخلبات الالزمة الإدارة التنمية يف 

البالد.

نظام  في�سل  امللك  • و�سع 
املناطق االإدارية يف اململكة والتي 

ق�سمت اململكة اإىل خم�ض مناطق 

اأ�سا�سية بهدف توزيع اخلدمات 

التنموية فيها ب�سكل جيد.

اهلل  )طيب  في�سل  امللك  • قام 
ثراه( بدور فا�سل يف اإحياء الت�سامن 

اال�سالمي فقام بزيارة عدد من الدول 

االإ�سالمية، واأ�سهم يف اإن�ساء منظمة 

املوؤمتر اال�سالمي والتي ت�سم االآن 

اأكرث من خم�سني دولة. 

وهكذا اأكمل امللك في�سل م�سرية 

والده املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز، 

حتى تويف يف الثالث ع�رض من ربيع 

االأول عام 1395هـ املوافق اخلام�ض 

والع�رضين من مار�ض عام 1975م. 

امللك خالد بن عبدالعزيز

اآل �صعود

ولد امللك خالد بن عبدالعزيز اآل 

�سعود )طيب اهلل ثراه( عام 1331هـ 

املوافق 1913م،  وبويع ملكًا على 

البالد بعد ا�ست�سهاد اأخيه امللك 

في�سل، وبويع اأخاه �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري فهد بن عبدالعزيز 

وليًا للعهد. وقد ا�ستهر امللك خالد 

بتدينه و�سالحه وحمبته لوطنه 

وحمبته لل�سعب ال�سعودي بعامة، 

وقد اأكمل امللك خالد م�سرية اأ�سالفه 

من امللوك، و�سهدت البالد يف عهده 

ازدهارًا ومنوًا يف خمتلف املجاالت، 

وكان من اأهم املنجزات التي قام بها 

يرحمه اهلل:

ارتفاعًا  خالد  امللك  عهد  • �سهد 
كبريًا يف اأ�سعار النفط العاملية، 

مما �ساعد كثريًا يف توفر القدرات 

االقت�سادية العظيمة التي حتتاجها 

التنمية يف البالد. ومن هنا �سهد 

عهد امللك خالد رخاًء اقت�ساديًا 

�سمل جميع مناحي احلياة و�ساهم 

يف النه�سة الكبرية التي �سهدتها 

البالد اآنذاك.

م�سرية  خالد  امللك  • اأكمل 
�سلفه يف االهتمام الكبري بالتعليم، 

فافتتح جاللته جامعتني يف البالد، 

وهما جامعة امللك في�سل يف 

الدمام وجامعة اأم القرى يف 

مكة املكرمه.

خالد  امللك  • اهتم 
بتطوير القطاع الزراعي، 

فتبنت احلكومة م�ساريع 

طموحة نحو االكتفاء 

الذاتي الغذائي، فاأن�ساأ 

يف عهده �سوامع الغالل 

ومطاحن الدقيق.

خالد  امللك  جاللة  • اهتم 
بالقطاع ال�سحي، وافتتح يف 

عهده الكثري من امل�ست�سفيات 

العامة وامتدت اخلدمات ال�سحية 

احلكومية اإىل مناطق كثرية يف اململكة.

بالقطاع  خالد  امللك  • اهتم 
ال�سناعي وقطاع الت�سييد والبناء، 

ف�سهدت املدن نه�سة عمرانية 

وتو�سعًا كبريًا، ومت افتتاح عدد من 

م�سانع االإ�سمنت وم�سانع احلديد 

ومواد البناء، وم�سانع االأغذية 

وغريها من امل�سانع.

بتحديث  خالد  امللك  • اهتم 
اجلي�ض ال�سعودي، وحتديث 

االأ�سلحة والعتاد، واجتذاب ال�سباب 

ال�سعودي نحو االنخراط يف التعليم 

الع�سكري، فاأن�ساأ كلية امللك خالد 

للعلوم الع�سكرية عام 1400هـ، كما 

�سمل هذا التطوير قطاع احلر�ض 

الوطني وهو موؤ�س�سة ع�سكرية 

يراأ�سها �ساحب ال�سمو االأمري عبداهلل 

بن عبدالعزيز يف ذلك الوقت.

اهتمامًا  خالد  امللك  جاللة  • اأوىل 
كبريًا باملوا�سالت، فتمت تو�سعة 

ميناء الدمام على اخلليج العربي، 

كما كان هناك م�ساريع كبرية يف 

تو�سعة وحتديث مينائي منطقة 

اجلبيل وينبع على البحر االأحمر.

تطوير  خالد  امللك  عهد  يف  • مت 
الطرق البية ال�سعودية فاأ�سيف 

اإىل الطرق ال�سابقة جمموعة من 

الطرق البية اجلديدة.

اإجناز  خالد  امللك  عهد  يف  • مت 
املرحلة الثالثة من م�رضوع تو�سعة 

احلرم املكي ال�رضيف، كما مت 

فر�ض امل�سجد احلرام باأفخم اأنواع 

ال�سجاد، كما مت تكييف منطقة 

امل�سعى، وا�ستبدال باب الكعبة 

القدمي بباب جديد مت �سنعه من 

الذهب اخلال�ض.

الرائدة  امل�ساريع  �سمن  • من 
التي اأن�ساأها امللك خالد اإحداث 

اإدارة عامة للثقافة والتعليم يف 

احلر�ض الوطني، وكذلك اإن�ساء 

م�ست�سفيني تابعني للحر�ض 

الوطني من الدرجة املمتازة، 

واإن�ساء مدينتني طبيتني، وناد 

ريا�سي فخم، كما مت يف عام 

1398هـ اإن�ساء وكالة يف احلر�ض 

الوطني لل�سوؤون الفنية. ي�ساف 

اإىل كل ذلك افتتاح مكتب للحر�ض 

الوطني يف لندن عام 1399هـ. 

خالد  امللك  جاللة  • وا�سل 
)طيب اهلل ثراه( م�سرية والده 

املوؤ�س�ض واأخوته من قبله يف 

التاأكيد على الثوابت الدينية 

وال�سيا�سية للمملكة، واأهم هذه 

الثوابت توفري االأمن واالأمان 

لل�سعب ال�سعودي وحماية الدولة 

وال�سعب من جميع اأ�سكال 

التهديدات والتم�سك بتعاليم 

االإ�سالم، واالحرتام الكامل 

للمواثيق الدولية، وتقوية عرى 

االأخوة بني العرب وامل�سلمني، 

واحلفاظ على عالقات ال�سداقة 

والتعاون مع الدول االأجنبية.

هذه  جميع  اإىل  • ي�ساف 
املنجزات احل�سارية الرائدة، اأنه 

قد تراأ�ض موؤمتر القمة الثالث 

عام 1401هـ/ 1981م 

بجوار امل�سجد احلرام يف 

مكة املكرمة ملناق�سة ما 

ا�ستجد من ق�سيا العرب 

وامل�سلمني وحماولة تقوية 

اأوا�رض التعاون بينهم. 

ومن هنا ح�سل امللك 

خالد  على امليدالية الذهبية 

خلدمة ال�سالم العاملي من 

االأمم املتحدة يف 18 �سفر 

1397هـ/ 6 فباير 1977م، 

وميثل ذلك اعرتافًا من جميع دول 

العامل ممثلة باالأمم املتحدة بجهود 
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جاللته املخل�سة يف خدمة ال�سالم 

واالأمن العامليني.

تويف امللك خالد عام 1402هـ 

املوافق 1982م بعد م�سرية 

ق�سرية من الزمن ولكنها طويلة 

وعظيمة يف االجنازات احل�سارية 

والنه�سوية الرائدة.

امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �صعود

متت مبايعة امللك فهد بن 

عبدالعزيز )طيب اهلل ثراه( ملكًا 

على اململكة العربية ال�سعودية بعد 

وفاة امللك خالد بن عبدالعزيز وذلك 

يف احلادي والع�رضين من �سعبان 

�سنة األف واأربعمائة واإثنني، املوافق 

1982/6/13م.

وقد اأكمل امللك فهد بن عبدالعزيز 

امل�سرية احل�سارية اجلبارة التي 

اختطها واأ�س�سها جاللة امللك 

املوؤ�س�ض عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اآل �سعود، كما اأكد يف اإدارته جلميع 

جوانب الدوله مت�سكه بالروح 

االإ�سالمية القومية، و�سريه على 

تعاليم االإ�سالم احلنيف، وخدمته 

للوطن وللعرب وللم�سلمني يف كافة 

�سوؤون احلياة.   

وقد كان عهد امللك فهد بن 

عبدالعزيز امتدادًا للنه�سة 

احل�سارية التي �سهدتها اململكة يف 

عهد امللك خالد رحمه اهلل، ف�سهد 

املجتمع ال�سعودي نه�سة ح�سارية 

وتعليمية و�سناعية وجتارية �ساملة، 

ت  وارتفع م�ستوى املعي�سة، وعمرّ

البالد نه�سة ح�سارية متقدمة، 

متيزت با�ستتباب االأمن وعموم 

الرخاء، وكان من اأهم معامل 

النه�سة احل�سارية التنموية يف 

عهده ما يلي:

عبدالعزيز  بن  فهد  • امللك 
هو اأول ملك يعلن نف�سه خادمًا 

للحرمني ال�رضيفني، وقد اأ�سدر جاللة 

امللك فهد )طيب اهلل ثراه( مر�سومًا 

ملكيًا بتاريخ 1407/2/24هـ 

املوافق 1986/10/27م 

با�ستبدال لقب �ساحب اجلاللة 

ليكون لقبه الر�سمي اجلديد هو 

)خادم احلرمني ال�رضيفني(.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • مت 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

�سدور النظام االأ�سا�سي للحكم، 

وكذلك اإن�ساء جمل�ض ال�سورى.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • مت 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

اإجناز اأ�سخم تو�سعة للحرمني 

ال�رضيفني يف التاريخ العربي 

واالإ�سالمي. وقد كانت هذه وما 

زالت مفخرة من مفاخر التنمية 

الر�سيده يف عهده.

خادم  عهد  يف  اهلل  بحمد  • مت 
احلرمني ال�رضيفني امللك فهد بن 

عبدالعزيز�سدور نظام املناطق 

االإدارية يف اململكة ذلك بتاريخ 

27/ رجب 1412هـ / املوافق 

31/ يناير 1992م.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • مت 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

اإجناز اأ�سخم ج�رض بحري معلق 

يف ال�رضق االأو�سط، وهو ج�رض 

امللك فهد والذي يربط بني اململكة 

العربية ال�سعودية ومملكة البحرين، 

ومت افتتاحه عام 1986م.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • اجنز 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

اإن�ساء جممع امللك فهد لطباعة 

امل�سحف ال�رضيف ومت افتتاحه 

بتاريخ 1405ه/ املوافق 1984م.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • مت 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

اإجناز اأ�سخم مركز ح�ساري 

وثقايف يف اململكة وهو مركز امللك 

فهد الثقايف يف مدينة الريا�ض.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • مت 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

اإن�ساء اأول مدار�ض واأكادمييات 

�سعودية الأبناء الدبلوما�سيني 

والطلبة ال�سعوديني والعرب 

وامل�سلمني املقيمني يف دول اأجنبية، 

ومنها اأكادميية امللك فهد يف 

وا�سنطن، واأكادميية امللك فهد يف 

لندن، واأكادميية امللك فهد يف برلني.

احلرمني  خادم  • تابع 
ال�رضيفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

تنفيد عدد كبري من امل�رضوعات 

التعليمية يف عهده، فت�ساعف عدد 

املدار�ض العامة، واهتم بالتعليم 

الديني والع�سكري يف اململكة.

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  • اأوىل 
امللك فهد بن عبدالعزيز )طيب اهلل 

ثراه( لالأقليات امل�سلمة يف خمتلف 

بلدان العامل اأهمية خا�سة، ومنها 

افتتاح مدار�ض لتعليم االإ�سالم 

واللغة العربية الأبناء امل�سلمني يف 

تلك البلدان.

وتويف امللك فهد بن عبدالعزيز 

بعد فرتة طويلة من املر�ض يف عام 

1426هـ املوافق 2005م  تاركًا 

لذكراه اإجنازات ح�سارية عمالقة، 

وم�سرية تنموية مباركة.

خادم احلرمني ال�صريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

عقب وفاة املغفور له امللك فهد 

بن عبدالعزيز، ويف يوم االثنني 

املوافق 6/26/ 1426هـ املوافق 

8/1/ 2005م متت البيعة املباركة 

خلادم احلرمني ال�رضيفني عبداهلل 

بن عبدالعزيز ليكون ملكًا للمملكة 

العربية ال�سعودية. 

ولقد ا�ستهر خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اأطال اهلل يف عمره 

باحلنكة ال�سيا�سية والذكاء الوقاد، 

وال�سخ�سية القوية الفاعلة، كما 

ا�ستهر مبتابعته القريبة عن 

كثب لكل امل�ستجدات ال�سيا�سية 

واالجتماعية على ال�سعيد 

املحلي والدويل. وقد �سار خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيزعلى خطى الوالد 

املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز، واإخوته 

الكرام يف ال�سري على نهج االإ�سالم 

القومي، والتم�سك بال�رضيعة 

اال�سالمية، وبالوالء املطلق للوطن، 

وباالإ�رضارعلى طريق التنمية 

احل�سارية لهذا البلد الناه�ض. وقد 

تقلب خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز منذ �سغره 

يف عدد من املنا�سب ال�سيا�سية 
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واالإدارية الهامة والتي األهمته 

اخلبة الطويلة واملعرفة الوا�سعة 

يف �سوؤون اإدارة الدولة مبختلف 

قطاعاتها. ففي عام 1382هـ املوافق 

1963م اأ�سدر املغفور له جاللة 

امللك �سعود بن عبدالعزيزمر�سومًا 

ملكيًا بتعيني اأخيه االأ�سغر عبداهلل 

بن عبدالعزيز رئي�سًا للحر�ض 

الوطني، وكان احلر�ض الوطني 

يف ذلك الوقت موؤ�س�سة �سغرية 

م�ساندة للجي�ض، وقد حولها خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اإىل موؤ�س�سة ع�سكرية 

حديثة حتظى با�ستقالل عن اجلي�ض 

التابع لوزارة الدفاع والطريان، 

وقام بتحديث اجلي�ض وت�سليحه 

وافتتاح عدد من املدار�ض واملعاهد 

التي تدر�ض العلوم الع�سكرية 

الأفراد احلر�ض الوطني. ويف عام 

1395هـ /1975م اأ�سبح نائبًا 

ثانيًا لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

ورئي�سًا للحر�ض الوطني. ويف 

عهد املغفور له جاللة امللك فهد بن 

عبدالعزيز مت تعيني �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمريعبداهلل بن عبدالعزيز 

وليًا للعهد ونائبًا اأول لرئي�ض 

جمل�ض الوزراء ورئي�سًا للحر�ض 

الوطني وذلك بتاريخ 8/21/ 

1402هـ املوافق 13 /1982/6م. 

هذا وقد مت يف عهد خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز عددًا من املنجزات 

احل�سارية اجلبارة وميكن اأن 

نذكر منها:

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  • قام 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اأطال 

اهلل يف عمره باإن�ساء مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني، وهو 

امل�رضوع الرائد الذي يهتم بتوفري 

املناخ الدميوقراطي وتوطيد اأ�سول 

احلوار املثمر بني اأبناء الوطن.

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  • قام 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

بالتخطيط الإقامة �ست مدن 

اقت�سادية د�سن منها اأربعًا، وهي:

اأ/ مدمينة امللك عبداهلل 

االقت�سادية، وترتكز اهتماماتها 

يف قطاع ال�سناعات اخلفيفة 

واخلدمات امل�ساندة وعلى قطاع 

املوا�سالت والنقل واملوانئ. 

ب/ مدينة املعرفة االإقت�سادية يف 

املدينة املنورة، وترتكز اهتماماتها 

يف جماالت املعرفـــة التقنيـــة 

واملعرفة النظرية مع الرتكيز على 

املعارف الدينية.

ج/ مدينة جازان االإقت�سادية، 

وتركز على تنمية وتوفري الطاقة، 

والطاقة البديلة، وعلى االأن�سطة 

ذات العمالة الكثيفة.

د/ مدينة االأمري عبدالعزيز بن 

م�ساعد االإقت�سادية يف مدينة حائل، 

وترتكـز اأن�سطتهـــا يف جمـــال التنمية 

الزراعية، والنقل البي، والتنقيب 

عن املعادن وا�ستثمارها، ومواد 

البناء.

احلرمني  خادم  عهد  يف  • مت 
ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اأطال اهلل يف عمره اإن�ساء 

نظام جديد للبلديات والقرى، على 

اأن يكون ن�سف اأع�ساء كل جمل�ض 

منتخبًا والن�سف االآخر بالتعيني.

�سلفه  م�سرية  على  • �سريًا 
من امللوك ذوي الذكر اخلالد اأمت 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اأطال اهلل يف 

عمره م�سرية النه�سة التعليمية 

يف الوطن، فافتتح عددًا جديدًا من 

اجلامعات، لي�سل عدد اجلامعات 

يف اململكة اإىل ما يزيد على الثالثني 

جامعة  ومت توزيعها على خمتلف 

مناطق اململكة. 

احلرمني  خادم  • اأن�ساأ 
ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز ال�سندوق اخلريي 

ال�سعودي، والهيئة الوطنية 

ملكافحة الفقر، وهما م�رضوعان 

يهدفان اإىل م�ساعدة الفئات 

املحتاجة وتوفري الفر�ض لكافة 

املواطنني يف التمتع بامل�ستوى 

املنا�سب للمعي�سة.

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  • قام 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اأطال 

اهلل يف عمره بتاأ�سي�ض اأول هيئة 

لل�سحفيني ال�سعوديني يف عام 

2003م، وذلك من منطلق االهتمام 

الكبري الذي يوليه جاللته للعمل 

االإعالمي املحرتف يف اململكة.

احلرمني  خادم  • اهتم 
ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اأطال اهلل يف عمره 

بتعليم املراأة فاأن�ساأ جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن للبنات،

كما عنيرّ ال�سيدة نورة عبداهلل 

الفايــز نائب لوزيرالرتبية والتعليم 

لتعليم البنات.

ال�رضيفني  احلرمني  خادم  • قام 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باإن�ساء 

اأول مركز مايل متكامل وهو حتت 

االإن�ساء االآن يف مدينة الريا�ض 

وي�سم جميع املوؤ�س�سات املالية 

ذات العالقة.

احلرمني  خادم  • باعتبار 
ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اأطال اهلل يف عمره 

رئي�سًا ملجل�ض العائلة، فقد قام 

باإ�سدار نظام هيئة البيعة وتعيني 

اأمني عام لها.

من  والع�رضين  الثالث  • ويف 
�سبتمب لهذا العام 2009 م قام 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اأطال اهلل يف 

عمره بافتتاح جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية، وهي جامعة  عاملية 

متخ�س�سة يف الدرا�سات العليا 

والبحوث وتقع يف منطقة ثول على 

البحر االأحمر.

العربي  ال�سعيد  • وعلى 
واال�سالمي قام خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز باإعالن مبادرة ال�سالم 

العربية الإيجاد ت�سوية �ساملة 

وعادلة للق�سية الفل�سطينية وقد 

عرفت با�سم »م�رضوع امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز لل�سالم« وقد تكونت 

من ثمانية بنود رئي�سية، وقد القت 

منذ اإعالنها قبواًل عربيًا ودوليًا.

الرائدة  املبادرات  • ومن 
خلادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اأن دعا يف 

املوؤمتراالإ�سالمي العاملي اإىل فتح 

احلوار املبا�رض بني اأتباع الديانات 

ال�سماوية الثالث. وتهدف هذه 

الدعوة اإىل توطيد التفاهم على 

القيم االإن�سانية امل�سرتكة بني هذه 

الديانات وتقريب وجهات النظر 

حول خمتلف االأمور، واإقرار 

اأر�سية منا�سبة الإحالل ال�سالم 

واال�ستقرار يف العامل. وقد متت 

الدعوة اإىل هذا احلوار بعد ذلك يف 

موؤمتر مدريد، ثم يف نيويورك.

اجلهود  هذه  اإىل  • ي�ساف 
اجلبارةعلى ال�سعيد الدويل فقد 

اقرتح خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اأطال 

اهلل يف عمره اإن�ساء �سندوق 

يحمل اإ�سم انتفا�سة القد�ض 

براأ�سمال قدره مائتي مليون 

دوالر، ويخ�س�ض لالأنفاق على 

اأ�رض ال�سهداء الفل�سطينيني، وكذلك 

اقرتاح اإن�ساء �سندوق اآخر يحمل 

اإ�سم �سندوق االأق�سى يخ�س�ض 

له ثمامنائة مليون دوالر. ي�ساف 

اإىل ذلك اأن قام خادم احلرمني 

ال�رضيفني بعدد كبري من الزيارات 

الر�سمية واللقاءات بعدد من 

القيادات العربية واال�سالمية 

والعاملية من اأجل بحث الق�سايا 

العالقة، وتوطيد اأوا�رض التعاون 

الدويل يف خمتلف الق�سايا التي 

تخدم االأمن واال�ستقـرار للجميع 

يف العامل. 

وما يزال خادم خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اأطال اهلل يف عمره يوا�سل 

م�سرية اخلري والعطاء، ويهدي 

�سعبه يف كل منا�سبة م�رضوعًا 

تنمويًا رائدًا، ليكمل بذلك م�سرية 

رائعة يف تاأ�سي�ض وطن حديث ال 

يتجاوز عمره �سبعني عامًا، ولينتقل 

هذا الوطن من �ستات وحروب 

ومنازعات و�سظف يف العي�ض 

وانت�سار االأمرا�ض واالأوبئة والفاقة 

اإىل وطن حديث يف كافة مناحي 

احلياة ي�ساهي يف ذلك الكثري من 

الدول التي ا�ستغرقت قرونًا طويلة 

يف الو�سول اإىل التنمية والتقدم. 

فبارك اهلل بهذا الوطن، واأطال 

اهلل يف عمر مليكه الغايل ورجاله 

املخل�سني، و�سدد اهلل خطى خادم 

احلرمني ال�رضيفني واأعانه على 

حمل اأمانة التنمية واال�ستقرار يف 

هذا البلد املبارك.
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لقطة من احتفال امللحقية الثقافية بالعيد املباركلقطات من احتفال �صفارة خادم احلرمني ال�صريفني لدى كندا يف اليوم الوطني

د. حممد كبري وكيل جامعة نيوبرانزويك مع مدراء الإدارات يف امللحقية

من الرتاث

القائم باأعمال ال�صفارة وامللحق الثقايف ي�صتقبالن املدعوين

امللحق الثقايف د. في�صل اأبا اخليل ي�صتقبل املهنئني

بع�ش اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي
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عزرّ  املوىل  اإىل  اأتوجه  املجيد  الوطني  اليوم  ■ يف 
وجلرّ بال�سكر اجلزيل باأن جعلني اأحد مواطني 

ني اهلل به  اململكة وهذا �رضٌف ال اأدعيه، كرمرّ

وعائلتي من قبلي ومن بعدي وكل مواطن وكل 

عائلة �سعودية.

واأدعوه عز وجل باأن يحقق لوطني املزيد من 

الرفعة وال�سوؤدد واأن يجعلنا مواطنني �ساحلني 

نحميه ون�سون مكت�سباته ونحافظ على �سمعته 

ونورثه الأبنائنا عزيزًا �ساخمًا كرميًا معطاًء كما 

ورثناه عن اآبائنا.

كما اأدعوه عزرّ وجلرّ باأن يهدي بع�ض �سباب بالدي 

الذين �سلرّموا عقولهم وقلوبهم وعواطفهم ملن ال 

يخاف اهلل اأو يتقيه ويريد لهم ولوطنهم ال�سوء وذلك 

موا  بح�سن نية منهم وب�سذاجة متناهية، فلو اأنهم حكرّ

العقل واملنطق وحتكموا بعواطفهم وا�ست�ساروا من 

هم اأكب منهم واأعلم باأمور الدين والدنيا ملا اأم�سوا 

اأدوات لالنتقام وت�سفية احل�سابات.

كما اأدعواهلل كذلك بالتوفيق وال�سداد جلميع 

�سباب الوطن الذين اأتيحت لهم فر�ض االبتعاث 

للدرا�سة والتدريب يف اخلارج واأقرتح عليهم 

اال�ستفادة من جتارب وثقافة البلدان التي ابتعثوا 

اإليها وعدم االكتفاء باملنهج الدرا�سي العلمي 

واالنطواء على الذات بل اأدعوهم للم�ساركة 

االجتماعية الفاعلة ولبناء العالقات وال�سداقات 

الكرمية والنزيهة مع اأبناء ومواطنني تلك البلدان 

وعك�ض ال�سورة اجلميلة لوطنهم وذواتهم لدى 

االآخرين، فنحن واحلمد هلل لدينا يف ثقافتنا من 

العادات والتقاليد الكرمية ما يحثرّ على نبل 

يم واملعاملة احل�سنة لالآخرين  االأخالق وكرمي ال�سرّ

وهذا اأجمل عربون �سداقة ميكن تقدميه لالآخرين 

ونبا�سنا يف ذلك مبادرة خادم احلمني ال�رضيفني 

يف دعوته اإىل عقد موؤمتر حلوار الثقافات واالأديان. 

كما اأنه لنا وطٌن �سامٌخ كرمٌي يحظى بكامل االحرتام 

والتقدير من قبل املجتمع الدويل وال ينق�سنا �سوى 

الثقة باهلل واأنف�سنا لتقدمي ذلك والعمل على اإبرازه 

ملن نعي�ض معهم يف بالد الغربة وهذا يحقق اأحد 

اأهداف االبتعاث للخارج.

واأدعو اهلل جلرّ جالله اأن يدمي على وطننا نعمة 

االأمن واال�ستقرار التي نعي�سها خا�سة يف هذه 

املرحلة التي قلرّما يجود الزمان مبثلها على بلدان 

العامل، ناهيك عن بلدان العامل الثالث وهي بال 

�سك تعتب مرحلة ذهبية من مراحل عمره املديد 

اإن �ساء اهلل فبعون اهلل وتوفيقه اأواًل ثمرّ بقيادة 

فار�سنا ال�سهم النبيل خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبدهلل بن عبد العزيز ثانيًا فقد احتلت اململكة 

موقعا ً متقدمًا وراقيا ً على م�ستوى العامل من 

خالل م�سداقية ال�سيا�سة اخلارجية واعتدالها 

مما جعل املجتمع الدويل ي�سغي للمملكة عندما 

تتحدث، وامل�ستوى االقت�سادي املبني على اأ�س�ض 

علمية جعلته اأكب اقت�ساٍد يف ال�رضق االأو�سط ومن 

اأكب ع�رضين اإقت�ساٍد دويٍل واحتلت اململكة كذلك 

امل�ستوى الثالث ع�رض على م�ستوى العامل كاأف�سل 

بيئة ا�ستثمارية وهذا يعني الكثري من حيث توفري 

رغد العي�ض الكرمي للمواطن واملقيم يف بلدي، وكذا 

على م�ستوى التعليم يف كافة مراحله بحيث اأ�سبح 

عدد اجلامعات يفوق الثالثني جامعة ومت ابتعاث 

ما يزيد على خم�سني األف طالب وطالبة للدرا�سة يف 

اخلارج يف معظم دول العامل واكتمل العقد بافتتاح 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية كاأكب مركز 

بحث يف العامل، فيبقى علينا االآن نحن كمواطنني اأن 

ن�ستوعب ذلك واال�ستفادة منه قدرامل�ستطاع وتغيري 

بع�ض اأمناط ال�سلوك والتفكري التي ال تتنا�سب وهذه 

املرحلة فال بد من اإعادة النظريف نظرة البع�ض منا 

للعمل كم�سدر للرزق وجعل العمل قيمة  للعطاء 

واالإبداع و كذلك حتقيق الذات، والنظرة اإىل العلم 

والتح�سيل العلمي وجنعل منه و�سيلة لفهم الواقع 

ية ولي�ض  واإدراك معطياته والتعامل معه بكل ندرّ

للح�سول على ال�سهادة للتباهي بها اأمام االآخرين، 

وال بد من اأن ال جنعل عواطفنا هي املحرك االأ�سا�سي 

لت�رضفاتنا مهما كان الهدف نبياًل والدافع وجيهًا 

ففوق كل ذي علٍم عليم ولكل اأجندته واأهدافه 

اخلفية، فل�سنا ملزمني بحمل هموم االآخرين وتبني 

معاناتهم ومواقفهم واحلرب نيابة عنهم بل اإن ما 

يلزمنا هو اأداء واجباتنا جتاه اهلل ووالدينا واأوالدنا 

ومواطنينا ووطننا.

ويف اخلتام اأدعو اهلل اأن يوفق اجلهود املبذولة 

من قبل �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني وامللحقية 

الثقافية يف كندا ملا فيه خري البلدين ال�سديقني.

وال�سالم على وطني وعليكم

وكل عام واأنتم بخري.

      

* مدير ال�صوؤون الدارية  

amazyad@saudibureau.org

يف اليوم الوطني: رِبّ ا�صتجب دعائي

عبداهلل املزيد *

مقال
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ال�رضيفني  احلرمني  خادم  ■ رعى 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

حفظه اهلل حفل افتتاح جامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف 

ثول بح�سور اأ�سحاب اجلاللة، 

والفخامة، وال�سمو، والدولة، 

واملعايل قادة وممثلي عدد من الدول 

العربية واالإ�سالمية وال�سديقة، 

وذلك م�ساء يوم االأربعاء الرابع 

من �سهر �سوال 1430هـ املوافق 

للثالث والع�رضين من �سهر �سبتمب 

2009م، الذي ي�سادف اليوم 

الوطني التا�سع وال�سبعني للمملكة 

العربية ال�سعودية. 

بداأ احلفل بال�سالم امللكي عند 

و�سول خادم احلرمني يحفظه اهلل ثم 

تبع ذلك فقرات احلفل والتي بداأت 

بالقران الكرمي ثم �ساهد يحفظه اهلل 

و�سيوفه الكرام عر�سًا م�سورًا 

لروؤية اجلامعة. 

بعدها القى مدير جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية ت�سون فونق 

�سي كلمة عب فيها عن اعتزازه 

وفخره الختياره رئي�سًا للجامعة 

وبني يف كلمته اأهمية هذه اجلامعة 

الفتية وروؤيتها الطموحة لتحقيق 

التطلعات التي ر�سمها لها خادم 

احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. 

واأكد ان اجلامعة ت�سعى اإىل 

الو�سول من خالل اأق�سامها وقدراتها 

التقنية العالية اإىل اكت�سافات هامة 

�ستحدث النفع للمملكة والعامل واأن 

ما ر�سم لها من معطيات واإمكانيات 

�ستجعلها قادرة على حتقيق مفاجاآت 

هامة وبحوث علمية من خالل كوكبة 

من االأ�ساتذة املبدعني يف جماالتهم. 

باالإ�سافة اإىل باحثني اختريوا 

بعناية ليقدموا بحوثم يف جماالت 

التخ�س�سات العلمية املتعلقة بالبيئة 

واجلفاف واملوارد املائية وغريها من 

الدرا�سات الهامة. 

وبهذه املنا�سبة العظيمة األقى 

معايل وزير التعليم العايل الدكتور 

خالد العنقري كلمًة جاء فيها: اإنه 

ل�رضف عظيم اأن اأكون متحدثًا بني 

يدي ال�سفوة املتميزة من روؤ�ساء 

وملوك الدول يف عاملنا الرحب.. 

الذين اآثروا احل�سور رغم مهامهم 

اجل�سام تقديرًا منهم للعلم واأهله 

ودعمًا ملوؤ�س�ساته وخمرجاته، 

واإميانًا بدوره يف اإ�سعاد الب�رضية... 

م�سيفًا باأن وجه اململكة العربية 

ال�سعودية ي�رضق باأحداث تاريخها 

العظيم وتتزايد ف�سائلها مع مرور 

االأعوام ر�سوخًا ومتا�سكًا وازدهارًا، 

وتيمنًا بذكرى اليوم الوطني 

وتفاوؤاًل مبعطياته فها هي جامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، حاملة 

لواء العلم واملعرفة وم�سعل التقدم 

والريادة... تنطلق اليوم لتنري دربًا 

جديدًا واعدًا لالأجيال. 

وتابع معاليه قائاًل: اإن الطموح 

يف احلقبة املبكرة املا�سية كان 

بحجم حلم قادتنا االأكابر الذين 

رفعوا منارة التعليم منطلقني من 

روؤية املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز طيب 

اهلل ثراه الذي اأمر باإن�ساء مديرية 

للمعارف يف عام 1344هـ )1929م( 

كانت هي النواة االأوىل التي انطلقت 

منها م�سرية التعليم يف اململكة 

بخطاها الواثقة. 

وحتدث الدكتور/ العنقري عن 

ر يف م�سرية التعليم  ا�ستمرار التطورّ

وت�سكل خطواته مرحليًا بناء 

على احتياجات �سعــــب �سغــــوف 

للتطــور والتقدم حتى اأ�سبــــح 

لدينــــا االآن ما يزيد على الثالثني 

جامعة تنت�رض كلياتها ومعاهدها يف 

كافة ربوع اململكة. 

لقد حظي التعليم العايل يف اململكة 

برعاية كاملة من خادم احلرمني 

ال�رضيفني ومتابعة دقيقة من �سمو 

ويل عهده االأمني االأمري �سلطان بن 

عبدالعزيز و�سمو النائب الثاين 

االأمري نايف بن عبدالعزيز – وقد 

مت قبل اأعوام قليلة اعتماد اخلطط 

الكفيلة باإتاحة التعليم العايل يف 

جميع ربوع اململكة وعدم تركيزه 

يف املدن الرئي�سة..و�سوف نرى يف 

القريب العاجل باإذن اهلل نتائج تنفيذ 

هذه اخلطوات املباركة الواعدة 

مب�ستقبل يب�رض بتنمية نوعية �ساملة 

لكل منطقة من بالدنا الغالية. 

وا�ساف العنقري بقوله ال بد من 

االإ�سارة هنا اإىل االأهمية البالغة التي 

يكت�سبها برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

لالبتعاث اخلارجي الذي �سمل حتى 

االآن ابتعاث اأكرث من خم�سني األف 

طالب وطالبة اإىل اأف�سل اجلامعات يف 

خمتلف دول العامل ملوا�سلة التعليم 

يف اأدق التخ�س�سات لقد كان تنوع 

التخ�س�سات مدرو�سًا وملبيًا حلاجة 

املوؤ�س�سات احلكومية واالأهلية مبا 

يتوافق مع متطلبات �سوق العمل 

واحتياجات برامج التنمية. 

وقال لقد كانت روؤيتكم الإن�ساء 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

هي املبادرة الوطنية املثلى ملواكبة 

هذه املتغريات العاملية يف م�سارات 

التعليم احلديث من خالل تاأ�سي�ض 

اجلامعات البحثية التي ميكنها 

اأن تواكب متغريات التعليم على 

امل�ستوى الدويل. وبان�سمام هذه 

اجلامعة اإىل منظومة التعليم العايل يف 

اململكة، فقد اأ�سحت تاجًا يعلو هامة 

املنظومة موؤذنًا ببداية مرحلة جديدة 

من العلم واملعرفة ترتبط مبا �سبقها 

من مراحل وت�ستفيد من �رضاكاتها 

مع العامل م�سخرة منجزاتها العلمية 

خلدمة العلم والعلماء. 

واردف يف كلمته باإن هذه اجلامعة 

احلديثة �ستكمل دائرة الروؤية اجلديدة 

والرائدة مل�ستقبل التعليم والتنمية 

االقت�سادية ال�ساملة وذلك من خالل 

االأدوار القائمة جلهود وبحوث 

جامعاتنا وما ينتظر من جهود وبحوث 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

التي �ستمكن اململكة مب�سيئة اهلل من 

ا�ستغالل جميع م�سادر ثرواتها 

احلالية �سعيًا وراء هدف تعزيز هذه 

الرثوات واإيجاد بدائل م�ستقبلية 

حقيقية ت�سمن الرغد والرفاهية 

الأجيال مملكتنا الغالية. وقال العنقري 

ين بهذه املنا�سبة التاريخية  اأنه »ي�رضرّ

الغالية اأن اأ�سيد بهذا االجناز الذي 

ال ي�ستوفى ثناوؤه..واأن اأتقدم نيابة 

عن جميع من�سوبي التعليم العايل 

بوافر التهنئة ملقامكم الكرمي لتحقق 

هذا النجاح العلمي الكبري على 

اأر�ض الواقع يف فرتة زمنية ق�سرية 

وكما ا�ست�سعرت اأجيالنا املتعاقبة 

اأهمية املدر�سة االأوىل والكلية االأوىل 

واجلامعة االأوىل فاإننا ن�ست�سعر اليوم 

االأهمية البالغة جلامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية والتي �ستعود بالنفع 

على اململكة واأبنائها فهي غاية كثريًا 

ما رجوناها واأمنية غالية طاملا متنيناها 

وقد حتققت واحت�سنها تعليمنا العايل 

وال يفوتني بهذه املنا�سبة العظيمة اأن 

اأتقدم بالتحية لكل من اأ�سهم بجهده 

يف اإن�ساء هذه املنارة العلمية الرائعة 

متمنياَ للجميع دوام التوفيق واأن 

نلتقي معهم مب�سيئة اهلل يف مواقع 

وطنية اأخرى حيث ن�سهد كما 

تعودنا دائمًا م�رضوعات تطور 

وتقدم بالدنا العزيزة«.

■ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل واآله و�سحبه 

اأجمعني. 

اأ�سحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو: 

اأيها احل�سور الكرام: 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: 

لقد كانت فكرة هذه اجلامعة حلًما راودين اأكرث من 25 

عامًا، وكانت هاج�سًا ملحًا ع�ست معه طوياًل، واإين اأحمد 

ننا من جت�سيدها واقعًا نراه  اهلل - جل جالله - اأن مكرّ

اليوم �ساخمًا - بحول اهلل وقوته - على تراب اأر�سنا، 

فبا�سم ال�سعب ال�سعودي اأعرب لكم عن �سكرنا العميق 

حل�سوركم وم�ساركتنا احتفال مولد ذلك احللم. 

اأيها احل�سور الكرام: 

لقد كان للح�سارة االإ�سالمية يف تاريخها دور عظيم يف 

خدمة احل�سارة االإن�سانية بعد اهلل - جل جالله - فقد 

اأ�سهم علماء امل�سلمني يف جماالت كثرية، منها الطب ودور 

ابن النفي�ض فيه، ويف الكيمياء كان جلابر بن حيان تاأثريه 

البالغ يف م�سريته، ويف اجلب كان للخوارزمي دور فاعل، 

اأما يف علم االجتماع فقد كان البن خلدون تاأثريه العظيم 

فيه. 

لذلك كله فاجلامعة التي نحتفل بافتتاحها ال تبداأ من 

ال�سفر فهي ا�ستمرار ملا متيرّزت به ح�سارتنا يف ع�سور 

ازدهارها، وهذا هو املعنى االأول للجامعة. 

اأيها احل�سور الكرام: 

لقد ارتبطت القوة عب التاريخ - بعد اهلل بالعلم - 

واالأمة االإ�سالمية تعلم اأنها لن تبلغها اإال اإذا اعتمدت - 

بعد اهلل - على العلم. فالعلم واالإميان ال ميكن اأن يكونا 

خ�سمني اإالرّ يف النفو�ض املري�سة. ولقد اأكرمنا اهلل بعقولنا 

التي بو�سعنا اأن نعرف �سنة اهلل يف خلقه، وهو القائل 

جلرّ وعال: )اإمنا يخ�سى اهلل من عباده العلماء(، وهذا هو 

املعنى الثاين للجامعة. 

اأيها االإخوة احل�سور: 

لقد تعر�ست االإن�سانية لهجوم عنيف من املتطرفني 

الذين يرفعون لغة الكراهية، ويخ�سون احلوار، وي�سعون 

للهدم. وال ميكننا اأن نواجههم اإال اإذا اأقمنا التعاي�ض حمل 

دام.  النزاع، واملحبة حمل االأحقاد، وال�سداقة حمل ال�سرّ

وال �سك اأن املراكز العلمية التي حتت�سن اجلميع، هي 

اخلط االأول للدفاع �سد هوؤالء، واليوم �ستن�سم هذه 

اجلامعة اإىل زميالتها يف كل مكان من العامل دارًا للحكمة، 

ومنارًة للت�سامح وهذا هو املعنى الثالث للجامعة. 

واأخريا اأ�سكر اأرامكو ال�سعودية التي اأ�رضفت على 

تاأ�سي�ض هذه اجلامعة خالل فرتة وجيزة، واأمتنى 

ملن�سوبي اجلامعة التوفيق وال�سداد. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

خادم احلرمني يفتتح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

مبنا�صبة اإفتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

خادم احلرمني ال�صريفني يلقي كلمة
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☐ عبدالقادر كعو�ض

احلرمني  خادم  حلم  ■ يعود 
ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اإىل ربع قرن م�سى يف 

اإقامة �رضح علمي يكون مبثابة 

ثورة يف جمال التعليم �سواء على 

�سعيد اململكة اأو على نطاق العامل 

اال�سالمي والعامل اأجمع.

فمنذ كان وليًا للعهد وهو يحلم 

بتحقيق م�رضوع �سخم، طاحمًا اإىل 

اإن�ساء بيت للحكمة بن�سق حديث 

متطور ومزود باأحدث الو�سائل 

والتقنيات وباإمكانيات هائلة ت�سعه 

يف م�ساف املوؤ�س�سات العاملية يف 

جمايل العلوم والتقنية اإن مل يكن 

من اأعظمها ليحيي جمدًا تليدًا 

ودورًا اإ�سالميًا رائدًا يف اإ�سهامات 

اأمتنا اال�سالمية يف ميادين العلم 

والثقافة واملعرفة، فقد كانت دار 

احلكمة موئاًل للعلم والعلماء ومركزًا 

وم�ستودعًا للثقافة ول�سنوف املعرفة 

ولذا اجتذبت العلماء من جميع 

بقاع االأر�ض، وقد اأ�سهمت الدار 

اآنئٍذ يف تطور املعرفة وتقدمها وال 

�سيما يف جمايل الريا�سيات والطب 

بخا�سة ناهيك عن علوم الكيمياء 

وعلم االجتماع والعلوم االأخرى، 

حيث كان للح�سارة اال�سالمية تاريخ 

م�سهود له عامليًا يف خدمة احل�سارة 

االن�سانية، ولعلماء امل�سلمني �سوالت 

وجوالت ال حت�سى يف هذه امليادين 

نذكر منهم على �سبيل املثال كالرّ من: 

 Ibn Al-Nafees اإبن النفي�ض

واإبن �سينا Avicenne يف الطب 

 Jabir Ibn وجابر بن حيان

Hayyan يف الكيمياء واخلوارزمي 
Alogarithm يف الريا�سيات 

 Ibn Khaldun واإبن خلدون

يف مقدمته يف علم االجتماع 

والفارابي AlFarabi واإبن ر�سد 

Averroes يف الفل�سفة وغريهم... 
فاآثارهم ونظرياتهم واأفكارهم 

وا�ستك�سافاتهم العظيمة ما تزال 

ماثلة ومتداولة يف اجلامعات العريقة 

واملنتديات العلمية والطبية وم�سدرًا 

ومرجعًا يف اأذهان العلماء واملفكرين 

املعا�رضين ونبع هداية واإلهام 

للعديد من جهابذة العلوم واملعارف.

يف هذا امل�سمار تبز اأهمية هذه 

اجلامعة الفتية وروؤيتها الطموحة 

لتحقيق تطلعات خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

يف اإحياء دورامل�سلمني يف احل�سارة 

والثقافة يف عهود االزدهار والتطور. 

حيث اأن هذه اجلامعة العمالقة 

�سوف ت�سعى من خالل طاقاتها 

وقدراتها التقنية والفنية اإىل حتقيق 

اكت�سافات واخرتاعات هامة واإجراء 

بحوث علمية وتقنية م�ستفيدة من 

وجود ثلة من املبدعني والعباقرة 

ذوي اخلبة واملمار�سة يف ميادين 

التخ�س�سات العلمية  والتقنية 

والدرا�سات احلديثة.

اأهمية جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية:

لقد روعي يف اإجناز هذا ال�رضح 

االأكادميي العلمي اأن تكون من اأرقى 

اجلامعات يف العامل واأن تكر�ض 

جهودها من اأجل انطالق ع�رض 

جديد من االجنازات العلمية يف 

اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة 

اال�سالمية والعامل.

       ت�سمل هذه اجلامعة التي مت 

افتتاحها مع احتفاالت املواطنني 

ال�سعوديني باليوم الوطني للمملكة 

اأربعة اأق�سام اأكادميية مهمتها تتعلق 

بالبامج التعليمية ومنح الدرجات 

العلمية وهذه االأق�سام هي:

• علوم االأر�ض وعلوم هند�سة   

البيئة

• العلوم احليوية والهند�سة احليوية  

• الريا�سيات وعلوم  

هند�سة الكمبيوتر

• العلوم والهند�سة  

الكيميائية والفيزيائية

اأي اأنها �ست�سم اأحد ع�رض 

تخ�س�ساُ علميًا وع�رضة مراكز 

بحوث وخمتبات متطورة 

وكمبيوترعمالق »يدعى �ساهني« 

وهو اأحد اأ�رضع الكمبيوترات

يف العامل ومرفق »القرنية«

اأحدث مرافق الت�سوير 

الكمبيوتري املج�سم.

�ستمنح اجلامعة �سهادات 

يف هذه االأحد ع�رض تخ�س�ساُ والتي 

ت�سمل ما يلي:

• الريا�سيات التطبيقية  

وعلوم الكمبيوتر

• العلوم البيولوجية  

• الهند�سة الكيميائية والبيولوجية  

• العلوم الكيميائية   

• علوم وهند�سة االأر�ض  

• علوم الكمبيوتر  

• الهند�سة الكهربائية  

• العلوم والهند�سة البيئية  

• العلوم والهند�سة البحرية  

• علوم وهند�سة املواد  

• الهند�سة امليكانيكية  

اإىل جانب ما تقدم فاإن اجلامعة 

ت�سم مراكز اأبحاث واحلرم 

اجلامعي واملباين االإدارية 

واالأكادميية باال�سافة اإىل منطقة 

�سكنية تتكون من 3100 وحدة 

�سكنية وجمموعة من الفيالرّت 

املخ�س�سة الأ�ساتذة اجلامعة 

و�سققًا �سكنية خا�سة باملوظفني 

والطالب ومنطقة ترفيهية ت�سم 

منطقة جتارية واأ�سواق للب�سائع 

اال�ستهالكية وغريها.. 

جدير بالذكر اأن اجلامعة فتحت 

اأبوابها كجامعة م�ستقلة يف اخلام�ض 

من �سهر �سبتمب 2009م وانت�سب 

اإليها 400 طالب وطالبة ومن 

املتوقع اأن ي�سل عددهم اإىل 12 

األف يف غ�سون ثالث �سنوات من 

تاريخ االفتتاح، وتتاألف الهيئة 

التدري�سية من ثمانني اأ�ستاذًا. 

كما اأن اجلامعة ت�سعى اإىل متكني 

�سفوة من الباحثني من اأرجاء 

العامل ومن خمتلف الثقافات 

من العمل جنبًا اإىل جنب اليجاد 

احللول املنا�سبة للتحديات العلمية 

والتقنية، و�ست�سهم �سبكة البحوث 

والتعليم العاملية يف اجلامعة يف 

دعم املواهب املتعددة �سواء داخل 

احلرم اجلامعي اأو يف اجلامعات 

واملوؤ�س�سات البحثية الرائدة 

االأخرى من خالل اتفاقيات للتعاون 

البحثي وبرامج الهبات واملنح 

الدرا�سية للطالب.

واأخريًا لعل اأبرز واأهم املهام 

امللقاة على عاتق اجلامعة مهمة 

مواجهة حتديات القرن احلادي 

والع�رضين بغية حتويل اأ�سعة 

ال�سم�ض من م�سدر حرارة غري 

م�ستغلة اإىل م�سدر وفري للطاقة 

املتجددة وحتلية املياه املاحلة 

وحتويل الرمال ال�سحراوية اإىل 

تقنيات والنباتات املنخف�سة الغلة 

اإىل حما�سيل غذائية.

.. ب�صرى لفجر يولد

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.. حلم يتحقق

■ تتقدم امللحقية الثقافية لدى اأوتاوا 
بكافة من�سوبيها ومن�سوباتها، باأ�سدق 

التهاين والتبيكات ملعايل الدكتورعلي 

بن �سليمان العطية مبنا�سبة تعيينه نائبًا 

لوزير التعليم العايل، متمنني اأن ميده 

اهلل بعونه واأن يوؤيده بتوفيقه يف حتمل 

م�سوؤوليات املن�سب اجلديد مبا يحقق 

اأماين وتطلعات وطننا الغايل حتت رعاية 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اأطال اهلل يف عمره.

املر�سحني  قبول  العايل  التعليم  وزارة  ■ اأعلنت 
لالبتعاث اخلارجي للمرحلة اخلام�سة من 

بعثات خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيزممن انطبقت عليهم �رضوط برنامج 

االبتعاث وعددهم )8274( متقدم ومتقدمة، 

منهم )1132( ملرحلة الدكتوراه والزمالة 

الطبية، و )6284( ملرحلة املاج�ستري و )858( 

من حملة �سهادة الثانوية العامة للدرا�سة ملرحلة 

البكالوريو�ض يف التخ�س�سات الطبية.

لقد مت اعتماد قبول هوؤالء جميعًا ا�ستجابة 

لتوجيهات خادم احلرمني ال�رضيفني و�سمو ويل 

عهده االأمني و�سمو النائب الثاين حفظهم اهلل. 

هذه التوجيهات التي تق�سي ب�رضورة تهيئة �سبل 

التعليم احلديث واملتميز اأمام مواطني ومواطنات 

هذا الوطن العزيز يف �ستى التخ�س�سات وفروع 

العلم واملعرفة والعمل على تطوير العن�رض 

الب�رضي املوؤهل لكي ي�سهم يف ارتقاء وتطوير 

الوطن وتقدمه ورفعته وخدمة مواطنيه االأعزاء.

تهنئة قلبية حارة ملعايل الدكتور/�صليمان العطية

بتعيينه نائباً لوزير التعليم العايل

البدء باملرحلة اخلام�صة من بعثات خادم احلرمني ال�صريفني
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☐ د. �سليمان بن ابراهيم الرياعي

الثقافية  امللحقية  ■ ا�ستقبلت 
ال�سعودية لدى كندا وفدًاً زائرًاً 

من وزار ة التعليم العايل برئا�سة 

�سعادة الدكتور/عبداهلل املو�سى 

وكيل وزارة التعليم العايل ل�سوؤون 

البعثات، وع�سوية كاًل من �سعادة 

الدكتور علي العنزي و�سعادة 

الدكتور م�ساعد الفايز و�سعادة 

الدكتور علي ال�سغري. بداأت هذه 

الزيارة بتاريخ 19 نوفمب 2009م 

وا�ستغرقت خم�سة اأيام. وقد رافق 

الوفد الزائر/الدكتور في�سل 

بن حممد اأبا اخليل امللحق الثقايف 

ال�سعودي لدى كندا والدكتور 

�سليمان بن ابراهيم الرياعي مدير 

ال�سوؤون الثقافية  بامللحقية الثقافية. 

قام الدكتور/ املو�سى والوفد 

املرافق له من وزارة التعليم العايل 

ومن امللحقية الثقافية بزيارة اإىل 

مدينة تورنتو يف الع�رضين من 

نوفمب2009م حيث التقى خاللها 

بعدد كبري من طالبنا املبتعثني 

الدار�سني يف تلك املدينة، وناق�ض 

ف على  معهم وجهات نظرهم اإذ تعررّ

اأهم املعوقات التي تعرت�ض �سبيل 

بع�سهم يف درا�ستهم. ويف احلادي 

والع�رضين من �سهر نوفمب 2009 

قام د. عبداهلل املو�سى والوفد املرافق 

له  بزيارة اإىل مدينة مونرتيال يف 

مقاطعة كويبك يف كندا. حيث التقى 

بعدد كبري من الطالب الدار�سني يف 

جامعات مدينة مونرتيال وتناول 

معهم طعام الغداء كما ناق�ض معهم 

خمتلف ال�سوؤون املتعلقة باحلياة 

االأكادميية والعامة للطلبة يف كندا. 

ويف يوم االأحد الثاين والع�رضين من 

�سهر نوفمب2009م زار الدكتور/ 

املو�سى والوفد املوافق له مدينة 

اأوتاوا العا�سمة الكندية، والتقى 

خاللها بروؤ�ساء االأندية ال�سعودية يف 

كندا، وكذلك بعدد كبري من الطالب 

الدار�سني يف جامعات اأوتاوا. ويف يوم 

االأثنني الثاين والع�رضين من نوفمب 

2009م التقى بعدد من امل�سوؤولني 

وامل�رضفني االأكادمييني يف امللحقية، 

واطلع عن كثب على �سري العمل 

اجلاد واملكثف الذي يقوم به موظفو 

امللحقية الثقافية من اأجل تقدمي 

اأف�سل اخلدمات للطلبة املبتعثني. ويف 

امل�ساء التقى الدكتور/عبداهلل املو�سى 

بالطلبة املبتعثني يف خمتلف اأرجاء 

كندا وذلك عب تقنية البث املبا�رض يف 

امللحقية الثقافية. وكان يوم الثالثاء 

املوافق 24 نوفمب 2009م اآخر 

اأيام زيارة الدكتور املو�سى والوفد 

املرافق له حيث قاموا بزيارة اإىل 

�سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني لدى 

كندا والتقوا خاللها ب�سفري خادم 

احلرمني ال�رضيفني االأ�ستاذ اأ�سامة 

اأحمد ال�سنو�سي اأحمد وبقية اأع�ساء 

ومن�سوبي ال�سفارة ال�سعودية لدى 

كندا. هذا وقد تكللت هذه الزيارة 

بالنجاح والتوفيق وكانت فر�سة 

ثمينة اطلع خاللها وكيل وزارة 

التعليم العايل ل�سوؤون البعثات على 

اجلهود اجلبارة التي يبذلها امللحق 

الثقايف وبقية امل�سوؤولني يف امللحقية 

الثقافية من اأجل تذليل جميع 

ال�سعوبات التي تواجه الطالب 

املبتعثني من اأجل حتقيق الغايات 

ال�سامية البتعاث طالبنا وطالباتنا اإىل 

اخلارج من اأجل اأن ينهلوا من العلم 

ويعودوا اإىل الوطن كطاقات مدربة 

وواعدة لت�سلم دفة التنمية يف الوطن 

الغايل احلبيب.

وخالل هذه الزيارة افتتح �سعادة 

وكيل وزارة التعليم العايل ل�سوؤون 

البعثات االجتماع االأول الأع�ساء 

جمل�ض اإدارة االأندية الطالبية 

يف كندا، والذي عقد يوم االثنني 

بتاريخ  1430/11/11 ناق�ض 

احلا�رضون القواعد املنظمة الأندية 

الطلبة ال�سعوديني يف اخلارج، 

ومدى توافقها مع و�سع االأندية 

يف كندا، حيث اتفق اجلميع على  

اأن يتم اإن�ساء جمعيات طالبية يف 

كل جامعة كندية ت�سمح اأنظمتها 

بذلك، واأن يكون رئي�ض اجلمعية 

ع�سوًا يف الهيئة االدارية للنادي، 

بحيث ي�ستفاد من اجلمعية يف 

حتقيق ر�سالة النادي واال�ستفادة 

من  جتهيزات اجلامعة. كما اأو�سى 

املجل�ض باإ�سافة فقرة جديدة للمادة 

الثامنة من الئحة االأندية تق�سى 

بتو�سيح مهام ممثل الطلبة و ممثل 

االطباء، والتي منها امل�ساعدة يف 

حل امل�سكالت االأكادميية للطالب 

وت�سهيل م�سريتهم الدرا�سية وتذليل 

ما يعرت�ض �سبيلهم من عراقيل، 

والتعاون مع امللحقية الثقافية يف 

هذا ال�سدد، كذلك التوا�سل مع 

اجلهات التعليمية وغريها يف حال 

احلاجة اإىل ذلك. وقد اأكد املجل�ض 

على عدم ا�ستئجار مقرات لالأندية 

خارج مظلة اجلامعات، واأهمية دعم 

االأندية من اأجل ا�ستئجار �ساالت 

للمنا�سبات اال�سبوعية ب�سكل دائم، 

وقد اأو�سى املجل�ض باإعتماد �ستة 

اأندية جديدة هي نادي ريجاينا، 

نادي كاملوب�ض، نادي فكتوريا، 

نادي �سانت جون / نيوبرانزويك، 

نادي �سا�سكتون، نادي واترلو. 

كما اأو�سى املجل�ض برفع امليزانية 

ال�سهرية حتى ت�ستطيع االأندية 

حتقيق ر�سالتها، وقام بف�سل 

ميزانية مدار�ض تعليم االأبناء عن 

االأندية. و ناق�ض احلا�رضون اأي�سًا 

االآليات املنا�سبة لتفعيل م�ساركة 

االأندية الطالبية ال�سعودية يف 

الفعاليات الكندية، وا�ستثمار 

م�رضوع املعر�ض ال�سعودي املتنقل. 

كما اأو�سى املجل�ض باإ�سدار 

�سهادات بال�ساعات التطوعية التي 

يبذلها الطالب يف خدمة اجلالية 

ال�سعودية، وا�ستثمار خباتهم 

يف اإ�سدار دليل املبتعث االر�سادي 

للخدمات يف املدن الكندية املختلفه.

ويفتتح املجل�ش الأول لروؤ�صاء الأندية الطالبية ويوافق على اعتماد �صتة اأندية جديدةالأ�صتاذ الدكتور املو�صى وكيل وزارة التعليم العايل ل�صوؤون البعثات يف زيارة اإىل كندا

امللحقية الثقافية تكّرم �صعادة الدكتور املو�صى

�صعادة ال�صفري مع روؤو�صاء الأنديةمن اليمني د.العنيزي ود. املو�صى ود. اأبا اخليل يتحاورون مع املبتعثني يف مدينة تورنتو  لقاء ال�صفري مع �صعادة الدكتور املو�صى الدكتور املو�صى مع املبتعثني يف مدينة مونرتيال

اجتماع جمل�ش الأندية الطالبية
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☐ د. يحي بن تركي اخلزرج

بن  في�سل  الدكتور/  ■ قام 
حممد املهنا اأبا اخليل امللحق 

الثقايف ال�سعودي لدى كندا، يرافقه 

الدكتور/ يحي بن تركي اخلزرج 

بزيارة عمل اإىل جامعة يورك 

مبقاطعة اأونتاريو. وقد هدفت 

الزيارة اإىل بحث �سبل التعاون بني 

اجلامعة وامللحقية الثقافية وتوطيد 

العالقة بينهما واإمكانية فتح املجال 

لقبول اأعداد من الطلبة املبتعثني 

ال�سعوديني اجلدد للدرا�سة يف خمتلف 

البامج املتوفرة يف اجلامعة.

كان يف ا�ستقبال امللحق الثقايف 

ومدير العالقات االأكادميية لدى 

و�سولهما اإىل اجلامعة كل من: 

الدكتور/ممدوح �سكري مدير 

اجلامعة اإىل جانب لفيف من كبار 

امل�سوؤولني يف اجلامعة من بينهم 

 Lorna Wright د. لورنا رايت

الوكيلة امل�ساعدة ملدير اجلامعة 

للعالقات الدولية، وال�سيد �سام 

�سوارتز Sam Schwartz رئي�ض 

جمل�ض اإدارة اجلامعة، وباتريك 

 Patrick  Monahan موناهان

نائب الرئي�ض لل�سوؤون االأكادميية 

ومدير الكلية، و هارييت لوي�ض 

Harriet Lewis �سكرترية اجلامعة 
واملجل�ض العام.

ا�ستهل الدكتور/ �سكري مدير 

اجلامعة حديثه يف هذا اللقاء مرحبًا 

بامللحق ومدير العالقات االأكادميية 

عار�سًا الرغبة يف اإجراء مباحثات 

معهما ومع كافة اأع�ساء امللحقية 

ومتمنيًا اأن حتظى املحادثات مع 

خمتلف عمداء كليات جامعة يورك 

بالنجاح. كما اأنه عبرّ عن رغبة 

اجلامعة يف متتني العالقات مع 

امللحقية الثقافية خ�سو�سًا اأنرّ 

اجلامعة تبذل جهودها لتو�سيع 

دائرة عالقاتها الدولية لقبول عدد 

اأكب من الطالب االأجانب من ذوي 

الكفاءات واملوؤهالت من جميع اأرجاء 

العامل. وخالل االجتماع مت التباحث 

املعمق اأي�سًا ب�ساأن مذكرة التفاهم  

 MOU Memorandum of
Understanding التي اأر�سلتها 

امللحقية م�سبقًا اإىل اجلامعة مع كبار 

امل�سوؤولني يف اجلامعة لو�سع اأطر 

ومراحل للتعاون بحيث ت�ستمل على 

زيادة عدد قبول الطلبة ال�سعوديني 

للدرا�سة يف اجلامعة. ومن املتوقع اأن 

يقود هذا اإىل التعاون امل�ستقبلي مع 

اجلامعات ال�سعودية.

بعد انتهاء االجتماع مت تن�سيق 

لقاء مع عمداء الكليات املختلفة يف 

اجلامعة وهم:

• باربرة �سيلرز- يونغ   

Barbara Sellers-Young عميدة 
كلية الفنون اجلميلة

 Harveyهاريف �سكيرن •  

Skinner عميد كلية العلوم ال�سحية 

Doug Peers دوغ بريز •  

عميد كلية الدرا�سات اجلامعية

 Ken كن ماكروبرت�ض •  

McRoberts مدير كلية غليندون 
Glendon College

 Walter Tholen وولرتثولني •  

عميد كلية العلوم والهند�سة

 David ديفيد دميوك •  

Dimock عميد كلية التجارة
واإدارة االأعمال

ا�ستهل امللحق الثقايف هذا اللقاء 

بالتعريف ببنامج امللك عبداهلل 

لالبتعاث اخلارجي واملميزات املالية 

التي يح�سل عليها املبتعث واخلدمات 

االأخرى التي تقدم من امللحقية 

الثقافية للمبتعثني واأهم التخ�س�سات 

التي يبتعث الطالب للدرا�سة يف 

جمالها. واأو�سح امللحق الثقايف اأن 

امللحقية يهمها قبل كل �سئ توثيق 

العالقة  ومتتني �سبل التعاون بينها 

وبني جميع كليات جامعة يورك. 

تبع ذلك اأن قام كل عميد من هوؤالء 

العمداء بتعريف مقت�سب عن كليته 

واأق�سامها وبراجمها املختلفة وكذلك 

جماالت اهتماماتها البحثية، كما عبرّ 

اجلميع عن رغبتهم يف التعاون مع 

امللحقية وا�ستقطاب الطلبة املتميزين 

اإىل كلياتهم. 

بعد انتهاء اللقاء مع العمداء مت 

اإلتقاء امللحق الثقايف ومدير العالقات 

االأكادميية بالطلبة املبتعثني الدار�سني 

يف البامج املختلفة بجامعة يورك. 

افتتح امللحق الثقايف اللقاء قائاًل:

امللحق الثقايف ومدير العالقات الأكادميية

York U يجتمعان مع كبار امل�صوؤولني يف جامعة يورك

»اإنني اأت�رضف بوجودي معكم يف 

اإحدى اجلامعات الكندية العريقة التي 

تاأتي يف املرتبة الثانية من حيث احلجم 

بني اجلامعات الكندية والتي تتمتع 

مب�ستوى علمي مرموق �سواء يف تنوع 

التخ�س�سات العلمية اأو يف اإ�سهاماتها 

البحثية«. كما اأنه حثرّ اأبناءه 

املبتعثني على اال�ستفادة من وجودهم 

يف اجلامعة من اإمكانياتها العلمية 

وفعالياتها الثقافية التي حتر�ض على 

تقدميها ملن�سوبيها وطلبتها. واأو�سح 

لهم باأن هدف زيارته للجامعة هو 

توثيق عالقات التعاون مع امللحقية 

مبا يخدم م�سلحة املبتعثني من ناحية 

واإمكانية اإيجاد فر�ض للتعاون مع 

اجلامعات ال�سعودية من ناحية اأخرى 

وقد مت بالفعل مناق�سة وتوقيع مذكرة 

تعاون خلدمة الهدفني ال�سابقني. 

ه امللحق باأن امللحقية ت�سعى  كما نورّ

بكل جهد لتلبية احتياجات املبتعثني 

وت�سهيل مهمتهم لتحقيق ما اتبعثوا 

من اأجله حيث اأن الوطن قد ا�ستثمر 

اإمكانيات وطاقات هائلة من اأجل 

ح�سول نخبة من اأبنائه على اأعلى 

املعارف واخلبات العاملية ومن 

ثم العودة اىل الوطن لال�سهام يف 

م�سرية بنائه وتطويره. واأ�سار اإىل 

اأن امللحقية الثقافية تركز االآن على 

التوا�سل مع كافة املبتعثني من خالل 

بوابة الطالب االإلكرتونية التي مت 

تفعيلها موؤخرًا �سمن النظام املوحد 

الأعمال امللحقيات التي تتيح �رضعة 

التوا�سل بني الطالب وامللحقية من 

جهة وبني امللحقية ووزارة التعليم 

العايل من جهة ثانية، كما اأن من 

اأهم ا�ستخدامات هذه القناة يف 

التوا�سل اإتاحة الفر�سة اأمام الطالب 

وامل�سوؤولني يف امللحقية من تتبع 

�سرياملعامالت التي ترد اإىل امللحقية 

وتو�سح للم�سوؤولني فيها عن درجة 

ال�رضعة باالجناز وهذا ال يعني اأن 

و�سائل التوا�سل االأخرى �سوف 

تلغى كاالت�ساالت الهاتفية واالت�سال 

اإلكرتونيًا والبيد العادي وال�رضيع 

والفاك�ض ولكن البوابة �ستكون 

املحور االأهم يف عملية التوا�سل نظرًا 

ملا توفره من اإمكانيات قيا�سًا بجودة 

العمل واالتقان. اأخريًا حث امللحق 

الثقايف املبتعثني على تفعيل ح�ساباتهم 

االإلكرتونية على بوابة املبتعثني.

بعد ذلك اأتيحت الفر�سة لالأ�سئلة 

واال�ستف�سارات واملالحظات 

واملتطلبات والتي كانت يف جمملها 

تتعلق باأمور خا�سة عن تعوي�سات 

العالج والتاأمني الطبي وما يغطى منها 

من قبل امللحقية. كما كانت مداخالت 

بخ�سو�ض �سعوبة التوا�سل الهاتفي 

مع امللحقية واأ�سئلة اأخرى عن �سعوبة 

احل�سول على قبول وبخا�سة يف 

مرحلة املاج�ستري. وقد اأجاب امللحق 

على ما طرحه املبتعثون مو�سحًا 

باأن م�سكلة االت�ساالت يف طريقها 

اإىل احلل بعد تفعيل ا�ستخدام بوابة 

املبتعثني التي حتل �سعوبة التوا�سل 

مع امل�رضفني االأكادمييني، اأما فواتري 

العالج فاإن هناك اإجراءات مالية 

ونظامية مطلوبة من قبل الوزارة 

واالأجهزة احلكومية االأخرى يف اململكة 

والتي تن�ض على اأن التعوي�سات ال 

تتم اإالرّ مبوجب فواتري اأ�سلية من 

اجلهة املعاجلة. واإذا كان هناك اأي 

تاأخري باإي�سال اخلدمة للمبتعث 

فباإمكانه ا�ستخدام منوذج ال�سكاوى 

»اال�ستدعاء« املتوفر وجوده على موقع 

امللحقية االإلكرتوين بحيث ي�رضف عليه 

امللحق الثقايف �سخ�سيًا ومبا�رضة. 

امللحق الثقايف يت�صلم هدية تذكارية من مدير اجلامعة

اإجتماع امللحق بعمداء الكليات املختلفة

لقطة تذكارية جتمع املبتعثني الدار�صني يف جامعة يورك مع امللحق الثقايف ومدير العالقات الأكادميية واأ�صتاذين من معهد اللغة لقاء مفتوح مع الطلبة والطالبات ال�صعوديني بجامعة يورك
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☐ د. يحي بن تركي اخلزرج

■ خالل الفرتة من 19- 23 
اأكتوبر 2010م قام الدكتور/ 

في�سل بن حممد اأبا اخليل امللحق 

الثقايف لدى كندا بزيارة اإىل 

جامعات وكليات مقاطعة بريت�ض 

كولومبيا يرافقه كٌلرّ من الدكتور/ 

يحي تركي اخلزرج مدير العالقات 

االأكادميية والدكتور/ �سليمان 

اإبراهيم الرياعي مدير ال�سوؤون 

الثقافية واالأ�ستاذ/ ح�سن 

مياين امل�رضف على وحدة 

املتابعة واجلودة.

وقد اجتمع امللحق الثقايف 

والوفد املرافق له بوكيل وزير 

 Tony /التعليم العايل ال�سيد

Lounghram وم�ساعد وزير 
الرتبية والتعليم ل�سوؤون التعليم 

 Peter /العايل والتطوير ال�سيد

Owen، وتباحث املجتمعون ب�ساأن 
فر�ض ر�سوم درا�سية 

على اأبناء املبتعثني، وقد نتج عن 

ذلك موافقة وزارة التعليم على 

اإعفاء اأبناء املبتعثني من هذه 

الر�سوم الدرا�سية. 

ثم قام امللحق الثقايف والوفد 

املرافق له بزيارات اإىل جامعات 

وكليات مقاطعة بريت�ض كولومبيا 

حيث التقى كبار امل�سوؤولني فيها 

وهي التالية:

 University جامعة فكتوريا •  

of Victoria
• جامعة بريت�ض كولومبيا   

 University of British
Columbia

• جامعة �ساميون فريزر   

Simon Fraser University
• جامعة نورثرن بريت�ض   

كولومبيا 

 University of Northern
British Columbia

 College كاليدونيا  نيو  • كلية 
of New Caledonia

كما مت خالل الزيارة عقد 

اجتماعات مع عدد من ممثلي 

اجلامعات و كليات املجتمع ومعاهد 

اللغة االجنليزية التي يدر�ض فيها 

عدد من املبتعثني:

رودز  رويال  • جامعة 
Royal Roads University

اآيالند  فانكوفر  • جامعة 
 Vancouver Island

University
 North اآيالند  نورث  • كلية 

Island College
• كلية كامو�سون   

Camosun College
• معهد بريت�ض كولومبيا للتعليم   

 British Columbiaالعاملي

 Council for International
Education

• معهد بريت�ض كولومبيا للتقنية   

 British Columbia Institute
of Technology

 Okanagan اأوكاناجان  • كلية 
College

)تفا�سيل الزيارة يف عدد الحق 

اإن �ساء اهلل(.

جدير بالذكر اأن نادي الطلبة 

ال�سعوديني يف مدينة فانكوفر 

قد بذل جهدًا مميزًا م�سكورَا يف 

التن�سيق لزيارات وفد امللحقية 

الثقافية اإىل اجلامعات والكليات يف 

مقاطعة بريت�ض كولومبيا.

ولذلك فاإن امللحق الثقايف 

واأع�ساء الوفد املرافق له يتوجهون 

بال�سكر والتقدير لرئي�ض وهيئة 

اإدارة نادي الطلبة على ما قاموا به 

من اأجل اجناح هذه الزيارة.

زيارة امللحق الثقايف اإىل جامعات وكليات مقاطعة بريت�ش كولومبيا 
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لقاء مع املبتعثني الدار�صني يف جامعة نورثرن بريت�ش كولومبيااإجتماع مع وكالء جامعة �صاميون فريزر وعمداء الكليات

اجتماع مع ممثلي معاهد اللغة الجنليزية

لقاء مع املبتعثني يف نادي الطلبة ال�صعوديني يف فانكوفر

وفد امللحقية الثقافية اأمام مبنى حكومة مقاطعة بريت�ش كولومبيا  

امللحق الثقايف يهدي درع امللحقية لوكيل وزير التعليم العايل يف مقاطعة بريت�ش كولومبيا

لقاء مع املبتعثني يف جامعة تومب�صون ريفرز

BCTI صورة تذكارية يف مبنى كلية الطريان يف معهد�



☐ عبداهلل جهز العتيبي

ال�سعوديني  النادي  ■ ا�ستقبل 
يف مدينة كاجلري الوفد الزائر 

من وزارة التعليم العايل ممثاًل 

بالدكتور/عبداهلل ال�سيحة 

والدكتور/عمر املفداء ومن 

امللحقية الثقافية ال�سعودية بكندا 

الدكتور/ �سليمان الرياعي بفندق 

احلياة ريجن�سي وقد ا�ستهل احلفل 

باآياٍت من القراآن الكرمي تالها 

الطالب اأحمد الهوميل. بعد ذلك 

ب فيها  األقى رئي�ض النادي الدكتور فادي بن من�سي كلمة رحرّ

بال�سيوف الكرام م�سيدًا باحلكومة الر�سيدة والدعم امل�ستمر 

الذي تقدمه الأبنائها الطلبه ومبراحل بداية افتتاح النادي 

ال�سعودي والتطور امل�ستمر منذ �سنوات م�ست بدعم من الزمالء 

يف املدينة كما جاء يف كلمته ذكر العديد من ان�سطة النادي التي 

قدمت خالل العام املا�سي وحظيت باهتمام ودعم من امللحقية 

الثقافية ال�سعودية بكندا. بعد ذلك األقى الدكتور عبداهلل ال�سيحة 

م فيها ال�سكر للملحقية الثقافية ال�سعودية بكندا  كلمته والتي قدرّ

م  وما تقدمه من دعم لالأندية الثقافية ومن اهتمام بالطلبة كما قدرّ

ال�سكر للنادي ال�سعودي الذي توىل مهام اال�ستقبال وتنظيم هذا 

اللقاء وترتيب الزيارة ناقاًل حتيات معايل وزير التعليم العايل 

الدكتور/ خالد بن حممد العنقري وجميع امل�سوؤولني يف الوزارة 

واأو�سح باأن هذه الزيارة تعتب حلقة و�سل بني الطالب والوزارة  

وبتوجيه من معايل وزير التعليم العايل والذي حر�ض فيها على 

القيام بزيارة جميع الطلبة املبتعثني وكذلك الدار�سني على 

ح�سابهم اخلا�ض والوقوف على م�ساكلهم اخلا�سة واالهتمام 

بها ونقل اأ�سواتهم اإىل امل�سوؤولني يف الوزارة كما ذكر دور 

اللجنة العلمية ملتابعة املبتعثني والتي �سكلت قبل عامني بتوجيه 

من معايل الوزير وتعتب جلنة تتوىل مهامها يف جميع ما يخ�ض 

املبتعثني من اأمور اأكادميية واأن يتوىل هذه االأمور م�سوؤولون 

ذوو خبة علمية يكونون قادرين على مواكبة اأعداد املبتعثني. 

وقد �سكلت من اأع�ساء هيئة تدري�ض جامعات خمتلفة باململكة، 

وهي تعمل وفق لوائح و�سوابط وتعليمات وا�سحة جدًا فاللجنة 

ت�ستقبل جميع طلبات الطلبة من متديد للبعثة وتغيري للتخ�س�ض 

وغري ذلك. على اأن يكون م�ستوى الطالب العلمي جيد ال�سيما الأن 

الطلبة املبتعثني متفرغون للدرا�سة والعلم، كما حثرّ الطلبة على 

اأن يجعلوا الهدف الذي اأتوا من اأجله ن�سب اأعينهم ويولوه جل 

اهتمامهم ويتذكروا م�ساق الغربة ومتاعبها. و�سدد على جميع 

الطلبة وجوب االلتزام باالأخالق واملبادئ العالية والتكاتف فيما 

نادي الطلبة ال�صعوديني يف مدينة كاجلري ي�صتقبل وفدًا من وزارة التعليم العايل

رئي�ش النادي الدكتور فادي من�صي اثناء تكرميه للدكتور عبداهلل ال�صيحة

رئي�ش النادي الدكتور فادي من�صي اثناء تكرمي الدكتور �صليمان الرياعي

بينهم والعمل بروح واحدة وكذلك دعم اأن�سطة وجهود الزمالء يف 

النادي باملدينة كما حذر الطلبة من اأ�سوات الن�ساز التي حتاول 

النيل من اململكة ومن ثقافتها وعدم االجنراف خلف التيارات 

الغام�سة ذات االأهداف غري الوا�سحة.

بعد ذلك األقى الدكتور/ عمر املفداء كلمته والتي اأثنى فيها 

على دور امللحقية يف ت�سهيل مهمة هذه الزيارة كما حث الطلبة 

على ال�سب على اأمل الغربة وعلى امل�سايقات التي تواجههم 

والقلق حول النتائج والدرجات وباأن الغربة تعتب �سنوات قليلة 

وتبقى معها الذكريات وتتواىل بعدها االجنازات، كما اأو�سح 

باأن مثل هذه الزيارات رمبا تعتب ر�سمية ولكنها يف احلقيقة هي 

م�سوؤولة عن تو�سيل االآراء واالت�ساالت بني الطلبة وامل�سووؤلني 

وهذا هو الهدف احلقيقي من الزيارة. وذكر خدمات البوابة 

العلمية للمبتعثني حيث اأنها تعتب نقلة نوعية يف وزارة التعليم 

العايل رغم اأنها ال تزال حتت التجربة حيث اأن بع�ض االإجراءات 

ال تتجاوز يومني واأن جميع االإجراءات التي يحتاجها الطالب 

تخ�سع ل�سوابط و�رضوط معينة. وحث جميع الطلبة على ترتيب 

االأمور وترتيب موادهم وجداولهم حتى يكون الوقت كافيًا. 

بعد ذلك كلمة امللحقية الثقافية للدكتور/ �سليمان الرياعي 

والتي �سكر فيها الوزارة على اإر�سال الوفد للوقوف على 

م�ساكل الطلبة ومتابعة �سوؤونهم كما اأو�سح للطلبة باأن مثل هذه 

الزيارة تعتب فر�سة ملناق�سة م�ساكلهم وعليهم اأن ي�ستغلوا مثل 

هذه الفر�سة. 

وبعد ذلك ا�ستمع اأع�ساء الوفد اإىل اأ�سئلة الطلبة واطلعوا على 

امل�ساكل التي تواجههم خ�سو�ساُ يف فرتة درا�سة اللغة وغريها 

وكانت االإجابة منهم على جميع اأ�سئلتهم كما اأو�سحوا للطلبة يف 

اإحدى االإجابات باأنه ال يوجد تعوي�ض زمني اإذا �رضف للطالب 

خم�س�ض �سهري حتى لو كان الطالب قد �سبق له ودر�ض يف معهد 

�سعيف من جميع النواحي واأ�ساع �سهورًا من فرتة اللغة بدون 

فائدة كما اأو�سحوا اأي�سًا ردًا على اأحد اأحد االأ�سئلة باأن امللحقية 

الثقافية متلك ال�سالحية على اإعطاء الطالب فر�سة تاأجيل 

الدرا�سة ملدة ف�سل واحد بعد اإنتهاء فرتة اللغة دون خم�س�ض 

�سهري �رضيطة احل�سول على قبول ر�سمي خالل الف�سل 

بدخول اجلامعة كما اأو�سحوا اي�سًا باأن امللحق الثقايف ال ميلك 

ال�سالحيات الإلغاء البعثة ولكنه ميلك �سالحية اإيقاف ال�رضف 

على الطالب ولكن ب�سوابط معينة مع العلم باأن البعثة ال تلغى اإالرّ 

بتدين م�ستوى الطالب املبكر اأو بق�سية اأخالقية ومن حق الطالب 

التظلم اإذا كان ال ي�ستحق الف�سل كما وعد الدكتور/ ال�سيحة بعد 

�رضح اأحد الطلبة عن غالء املعي�سه برفع ال�سوت للم�سوؤولني.

ويف نهاية احلفل قدم النادي ال�سعودي دروعًا تذكارية الأع�ساء 

الوفد الزائر. 

عبداهلل العتيبي

Abdullahal99@hotmail.com

اأحد اأع�صاء النادي ال�صعودي اأثناء طرحه لأحد الأ�صئله على اأع�صاء الوفد

اع�صاء الوفد الزائر للمدينة

اع�صاء اللجنة اثناء اإجابتهم على ا�صئلة الطلبه
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نظام  تطبيق  يف  التميرّز  جوائز  من  الثالثة  املرتبة  بجائزة  كندا  لدى  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  ■ فازت 
التعامالت االإلكرتونية. وقد اأعلنت النتائج �سبيحة يوم االأربعاء يف  18 �سوال 1430هـ )املوافق لل�سابع 

من اأكتوبر عام 2009م( وكان ترتيب امللحقيات الفائزة كما يلي:

1- املركز االأول: امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى جمهورية م�رض العربية.

2- املركز الثاين: امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى فرن�سا.

3- املركز الثالث: امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى كندا.

4- املركز الرابع: امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى النم�سا.

وامللحقية الثقافية ال�سعودية لدى كندا ممثلة ب�سعادة امللحق الثقايف وجميع من�سوبيها �سعداء بهذا االإجناز 

الرائد، وهو اإجناز يحفز الهمم واملقا�سد نحو مزيد من االإجناز والتقدم والتفوق. ويدعون اهلل الكرمي اأن 

يوفقهم جميعًا خلدمة الوطن واملليك وجميع االأبناء املبتعثني يف كندا.

واهلل ويل التوفيق.

امللحقية الثقافية ال�صعودية لدى كندا تفوز باملركز الثالث 

من بني امللحقيات يف تطبيق نظام التعامالت الإلكرتونية



بكاجلاري  ال�سعودي  النادي  ■ اأقام 
حفاًل مبنا�سبة عيد الفطر املبارك 

واليوم الوطني التا�سع وال�سبعني 

للمملكه وقد خ�س�ض للرجال قاعه 

وللن�ساء قاعة اأخرى وا�ستهلت بداية 

احلفل كلمة ترحيبية باأع�ساء النادي 

ال�سعودي والطلبة باملدينة األقاها رئي�ض 

النادي ال�سعودي بالنيابة الدكتور 

عبدالرحمن الفداء ثم بعد ذلك عدد 

من االأن�سطة والفعاليات املتنوعة من 

م�سابقات ثقافية واإجتماعية وريا�سية 

بتقدمي الزمالء مازن ال�سادات و خالد 

ال�سبيعي وقد تخلل تلك البامج منب 

الق�سائد ال�سعرية التي �سارك فيها 

الطالب نايف ال�سبيعي ببع�ض من 

ق�سائده ال�سعرية وقد متيز احلفل 

بح�سور بع�ض اأع�ساء النادي  بالزي 

ال�سعودي اإحتفاالآ بهذه املنا�سبة 

ال�سنوية وتعبرياآ عن حبهم الكبري 

للوطن الذي حباه اهلل بنعم كثرية وقد 

�سعد اجلميع باحل�سور وامل�ساركة 

يف هذه املنا�سبة الغالية على القلوب 

وقد اختتم احلفل بالتقاط ال�سور 

اجلماعية التذكارية بهذه املنا�سبة 

ثم تناول اجلميع وجبة الغداء املعدة 

على �رضف النادي ال�سعودي باملدينة 

معلنني بذلك نهاية احلفل.

عبداهلل العتيبي

Abdullahal99@hotmail.com

مدينة  يف  الثقافات  تعدد  ■ مهرجان 
اأوتاوا هو مهرجان عاملي يقام يف �سهر 

يونيو من كل �سنة ويقوم امل�ساركون 

بعر�ض الرق�سات الفولكلورية 

التقليدية لدولهم. وقد قامت اجلالية 

ال�سعودية يف اأوتاوا باال�سرتاك يف هذا 

املهرجان للمرة االوىل.

�سارك يف املهرجان الطلبة 

ال�سعوديون وبع�ض اأع�ساء �سفارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني وامللحقية 

الثقافيه حيث مت ن�سب اخليمة 

ال�سعودية ومبا�رضة الزوار باحل�سور 

وتناول القهوة العربية والتمر. ومن 

ثم بداأت م�ساركة الفرقة ال�سعودية 

يف املهرجان حيث قام املبتعث عمر 

العطا�ض باإلقاء كلمة ترحيبية مو�سحًا 

باأن امل�ساركني يف هذا املهرجان هم 

طلبه �سعوديون من االأطباء وغري 

االأطباء وطالب بكالوريو�ض ودرا�سات 

عليا هنا يف كندا. وبعد ذلك �رضح 

للحا�رضين الرق�سة االأوىل وهي 

العر�سة والتي توؤدى يف املنا�سبات 

واالحتفاالت الر�سمية.

ثم تبع ذلك قيام اأحد املبتعثني باإلقاء 

ق�سيدة واأدت جمموعة من الطلبة 

ال�سعوديني العر�سة ال�سعودية التي 

حازت اإعجاب اجلماهري.

عاد املبتعث عمر العطا�ض مرة 

اأخرى لي�رضح الرق�سة التقليدية 

االأخرى وهي املزمار واأنها متثل 

اجلزء الغربي من اململكة العربية 

ال�سعودية اأو منطقة احلجاز وزيرّها 

الر�سمي هو الثوب والعمامة ومتتد 

فيها االأيادي بالع�سي يف �سكل متناغم 

مع االإيقاعات ال�رضيعة.

هذا وقد قام املبتعث عمر اجلمريي 

)اجل�سي�ض( باإلقاء جم�ض بداأه بال�سالة 

على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

ومن ثم قام املبتعثون برق�سة املزمار 

التي ا�ستح�سنتها اجلماهري اأي�سًا  مما 

اأدى اإىل طلب تكرارها مرة اأخرى ومل 

يرتدد امل�ساركون يف تكرار العر�ض 

تلبية لرغبات احل�سور.

جدير بالذكر اأن جمموعة من 

الطالب والطالبات ال�سعوديني ح�رضوا 

املهرجان وقاموا مب�ساندة وت�سجيع 

وا العر�سة ورق�سة  زمالئهم الذين اأدرّ

املزمار. كما ح�رض بع�ض اأع�ساء 

ال�سفارة وممثالن عن امللحقيه الثقافية 

هما الدكتور / �سليمان الرياعي 

واالأ�ستاذ �سعود الغربي.

اأحمد بن عبد الإله �صالمة 

اللجنة العالمية

بالنادي ال�صعودي باوتاوا

ahmedasalama@gmail.com

م�صاركة املبتعثني يف مهرجان تعدد الثقافات يف مدينة اأوتاوا للمرة الأوىلالنادي ال�صعودي يف مدينة كاجلاري يقيم احتفاًل مبنا�صبتي عيد الفطر واليوم الوطني

الدكتور عبدالرحمن الفداء والزميل خالد ال�صبيعي اثناء اإ�صتعرا�ش برامج احلفل

�صورة تذكارية للطلبة ال�صعوديني امل�صاركني باملهرجان

جمموعة من الطلبة ال�صعوديني امل�صاركني يف املهرجان �صورة تذكارية للطلبة امل�صاركني

الدكتور / خالد الأحمدي يوؤدي رق�صة املزمار

اأع�صاء النادي ال�صعودي اثناء تناولهم وجبة الغداء جمموعة من اأع�صاء النادي ال�صعودي اثناء ح�صورهم بالزي ال�صعودي

�صوره جماعيه لع�صاء النادي ال�صعودي الزميل نايف ال�صبيعي اثناء اإ�صتالمه اجلائزة من يد مازن ال�صادات
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■ احتفل املركز التعليمي ال�سعودي 
بتورنتو- كندا  بعيد الفطر املبارك 

وبداية العام الدرا�سي 2010-2009. 

وقد متيز احتفال هذا العام مب�ساركة 

العديد من اأولياء اأمور الطالب اأبنائهم 

هذه الفرحة العظيمة التي توافق فيها 

االحتفال بهذه املنا�سبة مع اليوم الوطني 

لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية. وقد 

قام امل�رضف على املركز التعليمي الدكتور 

خالد الزهراين بافتتاح احلفل والذي 

ت�سمن العديد من الفعاليات التعليمية 

والرتفيهية الهادفة لتحفيز الطالب 

على اجلد والعطاء. وكان اليوم املفتوح 

لطالب ال�سف االأول االبتدائي من اأهم 

تلك الفعاليات والذي هدف اإىل تعريفهم 

وحتبيبهم باملركز واإزالة رهبة اليوم 

االأول من العام الدرا�سي.  فبعد قيامهم 

مب�سرية تعريفية باملدر�سة مت تو�سيحهم 

من قبل زمالئهم  طالب ال�سف الثاين 

باالألوان الزاهية  ومن ثم �ساركوا يف 

برنامج متكامل للتعليم عن طريق الرتفيه 

قام باإعداده م�سبقا الطاقم التعليمي 

باملركز. وا�ستمل احلفل الذي توا�سل 

طوال اليوم الدرا�سي على العديد من 

امل�ساركات والفعاليات الهادفة من قبل 

الطالب يف جميع املراحل التعليمية 

باالإ�سافة اإىل جرعات تعليمية هادفة.

واأخريا تقدم امل�رضفون على املركز 

التعليمي بتورنتو وطاقمه التعليمي 

بخال�ض ال�سكر والتقدير ل�سعادة امللحق 

الثقايف بكندا الدكتور في�سل بن حممد  

اأبا اخليل  و�سعادة مدير ال�سوؤون 

الثقافية  الدكتور �سليمان الرياعي  

لدعمهما واإ�رضافهما الدائم وامل�ستمر 

على املركز التعليمي بتورنتو- كندا 

متمنني من اهلل اأن يكون عامًا درا�سيًا 

مثمرًا ومليئًا باجلد والعطاء.

د. خالد الزهراين

امل�صرف على املركز التعليمي 

بتورنتو, كندا

khd911@yahoo.com

لقطات من احتفال العيد يف نادي الطلبة مبدينة اإدمنتوناحتفال املركز التعليمي بتورنتو بالعيد وبداية العام الدرا�صي

جانب من احل�صور

املهرج و برنامج الطفال

اإفطار بعد اداء �صالة العيد

تكرمي اأحد الع�صاء املغادرين من رئي�ش النادي و اأحد اأع�صاء ال�صرف

كلمة رئي�ش النادي�صوره جماعية للمبتعثني خالل حفل العيد
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■ �سمن الن�ساط االأ�سبوعي جلمعية الطلبة ال�سعوديني 
يف مقاطعة بريت�ض كولومبيا بكندا افتتح املبتعث 

ال�سعودي عبد الرحمن داخل الرفاعي �سل�سلة دورات 

تطويراملبتعث التي تقدمها هذه اجلمعية للمبتعثني 

حول العامل. وقد قام باإلقاء حما�رضة بعنوان )التميز 

ال�سخ�سي للمبتعث( �سلط فيها ال�سوء على العوامل 

التي ت�سهم يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد كما تطرق اإىل 

ال�سكل اخلارجي وما يتعلق بالبدن من امللب�ض و العناية 

ال�سخ�سية  ثم تعمق ب�سكل مو�سع  يف العالقات االإن�سانية 

وكيف ميكن لالإن�سان اأن يكون حمبوبًا من االآخرين 

مبراعاته لكثري من االآداب واحلفاظ على خ�سو�سياتهم  

خا�سة واأن املبتعثني اأ�سبحوا جالية �سمن اجلاليات 

املغرتبة يف العامل.

 لقد القت املحا�رضة ا�ستح�سان احلا�رضين وكانت 

هناك مطالب الإدارة اجلمعية ب�رضعة حتميلها على موقع 

اليوتيوب ملا كان لها من اأ�سداء بني اأو�ساط املبتعثني 

حيث كانت خارجة عن املاألوف وقد كان املحا�رض يخاطب 

اجلميع ب�سكل ودي وواقعي. كما اأن للمحا�رضة جزءًا 

ثانيًا �سيقدمه قريبا. 

اجلدير بالذكر اأن املحا�رض حا�سل على اأكرث من 40 

دورة خالل �سنتني يف االإدارة وتطوير الذات وح�سل 

خاللها على �سهادة ال�سخ�سية املتميزة وقد مت تقدميه 

يف اإحدى امللتقيات ال�سنوية كنموذج لل�سخ�سية املنجزة 

واأحرزعدة �سهادات �سكر وتقدير كما اأنه كان مديرًا 

للمبيعات يف فندق �سرياتون مبدينة جدة وم�سوؤواًل عن 

العالقات العامة يف نف�ض الوقت وع�سوًا يف عدد من 

اجلمعيات االإدارية، وله عدة اإ�سهامات لتوعية املبتعثني 

من بينها مقطع على اليوتيوب با�سم )ر�سالة اإىل 

مبتعث1( يحث فيه الطالب على حتقيق اأهدافهم والبعد 

عن اأماكن اال�ستباه وقد وعد باأن الر�سالة الثانية هي 

مفاجاأة للجميع حيث اأنه اأوكل اإنتاجها ل�رضكة اإنتاج 

متخ�س�سة ولديه موقع لتبادل اخلبات حتت ا�سم 

جتارب دوت كوم Tajarob.com �سي�سدر خالل االأيام 

القادمة.

املبتعث/عبدالرحمن الرفاعي يفتتح

احلرمني دورات تطوير املبتعث خادم  حكومة  ■ كر�ست 
ال�رضيفني  جهودًا عظيمة منذ يومها 

االأول لتاأ�سي�ض البنية التحتية ملجتمع 

ع�رضي بكل املقومات املادية واملعنوية 

والعقلية، واأولت املواطن وتعليمه احلظ 

االأوفر، وما ن�ساهده يف ال�سنوات االأخرية 

ـ �ساهد ناطق بذلك ـ ونتيجة حتمية 

مل�سايرة ركب احل�سارة ـ حيث برزت 

حنكة القيادة الرا�سدة يف مقولة - اإن 

اال�ستثمار االأجنح هو يف املواطن - وذلك 

بالتاأهيل القوي واملتميز.

فهذه البعثات التي انت�رضت يف اأرجاء 

املعمورة لتنهل من علوم التقنية والعلوم 

احلديثة.. هي املركب املنتظر مل�سرية 

االآخرين، بل حماولة جادة لل�سبق يف هذا 

امل�سمار خالل ال�سنوات القادمة.

فهل اأنتم مدركون ما األقي على 

عواتقكم من م�سوؤولية كبرية تنوء بها 

اجلبال؟ كون حكومتنا الر�سيدة تراهن 

عليكم بالنجاح ونيل املرام مل�ستقبل واعد 

اأنتم فيه مقوماته واأ�سا�سه ولبنات كماله 

وقادة للغد املنتظر وامل�ستقبل امل�رضق.

اإن افرت�سنا باأنكم تدركون ذلك.. فهل 

تدركون ما يجب عليكم فعله ؟ وبالذات 

اإذا علمنا واإياكم اأن اجلامعات ينح�رض 

دورها يف تقدمي املواد العلمية فقطـ.

لذلك فاإن ما يجب عليكم فهمه واإدراكه 

هو االقتدار على ك�سب املفيد من تلك 

العلوم التي بلغوها وطرق توطينها يف 

جمتمعاتنا ـ هو ما يجب اأن ت�سبوا اإليه 

وتدركوه، دون تق�سري يف التح�سيل.

اأما هذا االقتدار بكل معايري النجاح 

ال يتاأتى اإالرّ باالإحتكاك املبا�رض بالقادة 

وامل�سوؤولني وذوي ال�سالحيات 

واملنظمني يف حميطكم التعليمي 

كاجلامعة واالأن�سطة واالأعمال التطوعية. 

حتى تروا باأم اأعينكم واقعهم الذي 

عت فيه علومهم واأخرجت من  طورّ

ال�سفحات الدرا�سية لي�سبح واقعًا 

يعي�سونه بكل جناح ومن هنا ياأتي 

اقتداركم العقلي على املقارنة بني 

واقعنا وواقعهم ولتخل�سوا يف جممل 

االأمر واآخره اإىل طرق وقواعد جديدة 

تتالءم مع واقعنا واالأنظمة احلياتية 

لدينا، مبا ين�سجم مع عقيدتنا وعاداتنا 

احلميدة. اإن حكومة خادم احلرمني 

ال�رضيفني تعول عليكم يف م�سوؤولية 

االرتقاء باأنف�سكم وبوطنكم وترى فيكم 

بناة امل�ستقبل وقادة الغد.. فاجمعوا 

اأمركم بالتنا�سح والتكاتف وتبادل 

املعرفة واخلبة لنحقق باإذن اهلل اأمل 

االأمة واملجتمع يف نقلة نوعية جتعل 

احللم حقيقة، وذلك حينما تتخل�سون 

من معتقد الع�سامية الفردية وتفعلون 

العمل اجلماعي واملهارات االأ�سا�سية 

له يف بنــاء واإدارة امل�ساريع، وا�سعني 

ن�سـب اأعينكم قول اهلل �سبحانه وتعاىل: 

»وتعاونوا على الب والتقوى وال 

تعاونوا على االإثم والعدوان واتقوا اهلل 

اإن اهلل �سديد العقاب« والتي تقت�سي 

االإملام ببع�ض املهارات االن�سانية 

كال�سبعلى تقبل الراأي املخالف واإدارة 

احلوار البناء وامت�سا�ض غ�سب 

وانفعال االآخرين وحتديد االأهداف 

العامة للعمل اجلماعي وتفعيل واإبراز 

التفاعل االإيجابي واحلد والت�سييق على 

التفاعل ال�سلبي بال�رضية التي تبقي 

لالآخرين ماء الوجه، باال�سافة اإىل ذلك 

هناك مهارات عامة والزمة كمهارة 

اللغة االإجنليزية ومهارة فن االإلقاء 

ومهارة فن التخطيط ومهارة فن درا�سة 

اجلدوى االقت�سادية واالأهم تنمية 

معارفك يف جمال تخ�س�سك.

عزيزي املبتعث القارئ قد ال اأكون 

ممن يلوكون الكالم ويبدعون �سبكه، 

ولكن �ساأترك ذلك لك لتح�س�ض هذه 

امل�سوؤولية التي اأنيطت بك وال مانع من 

ت�سابك االأ�سابع وفرك االإبهام واأنت 

تتاأمل حالك. 

 * م�صرف وحدة احلا�صب الآيل

امللحقية الثقافية ال�صعودية بكندا

halfaify@saudibureau.org

ر�صالة هامة اإىل قادة الغد

ح�صني الفيفي *

مقال
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العايل  التعليم  وزارة  ■ اأن�ساأت 
على موقعها على االنرتنت »بوابة 

للمبتعثني« كي تتيح للطالب 

املبتعث تعديل وحتديث بياناته 

دون حاجة لزيارة مقر الوزارة 

اأو امللحقية الثقافية التي يتبع 

لها، كما تتيح للمبتعث طلب بع�ض 

اخلدمات واإ�سافة اأخرى من خالل 

املوقع ودون احلاجة اأي�سا لزيارة 

مقر امللحقية اأو الوزارة، وتعر�ض 

البوابة للطالب اآخر التعليمات 

واملالحظات واالإعالنات التي ت�سدر 

عن الوزارة اأو عن اجلهة الدار�سية 

على املوقع مما ي�سهل و�سولها 

اإىل الطالب ومعرفته بها اأواًل باأول 

حتى ال يقع يف اأي خطاأ اأو خمالفة 

ملا ورد فيها. كما تعر�ض البوابة 

اآخر االأخبار ومواقيت ال�سالة 

ح�سب املدينة والدولة التي يدر�ض 

فيها الطالب، وكذلك بيانات الطالب 

التعليمية وتاريخ انتهاء جواز �سفره 

وت�رضيح اإقامته.

ومبا اأن البوابة تتيح للطالب 

تقدمي عدٍد من الطلبات مثل طلب 

تذكرة ال�سفر اأو تغيري التخ�س�ض اأو 

تعديل البيانات ال�سخ�سية اأو اإ�سافـة 

مرافــق، فاإن البوابــة اأي�سا تتيح 

للطالب متابعــة هذه الطلبــات ومعرفة 

ما ترتب عليهـــا من اإجراءات.

بعد احل�سول على كلمة املرور 

والدخول اإىل املوقع بوا�سطة 

ال�سجل املدين وكلمة ال�رضالتي 

اأر�سلت لك عب البيد االإلكرتوين، 

�سينتقل بك املت�سفح اإىل ال�سفحة 

الرئي�سية والتي �ست�ساهد فيها 

على القائمة اليمنى الو�سول 

ال�رضيع وهو اخت�سار للو�سول 

اإىل بع�ض اخلدمات التي يقدمها 

املوقع مبا�رضة، وكذلك �ست�ساهد 

اآخر االإعالنات والتعليمات، واآخر 

االأخبار وبياناتك ال�سخ�سية 

ومواقيت ال�سالة.

كيفية الو�صول والدخول

اإىل موقع البوابة:

يتم الو�سول اإىل بوابة الطلبة 

املبتعثني من خالل الرابط التايل:

http://student.mohe.gov.sa
 بعد اإدخال الرقم الوطني 

للمبتعث وكلمة ال�رض والتي يتم 

اإن�ساوؤها واإر�سالها اإىل املبتعث من 

نظام بوابة الطالب املبتعث. كما 

ميكن الو�سول اإىل الرابط من خالل 

املوقع الر�سمي لبوابة وزارة

التعليم العايل.

حمتويات بوابة الطالب املبتعث:

تنق�سم اخلدمات التي تقدمها 

بوابة الطالب املبتعث اإىل ما يلي:

• التلميحات:
وهي التلميحات التي يتم عر�سها 

با�ستمرار يف كل مرة يتم الدخول 

اإىل املوقع وميكن قراءة مزيد من 

التلميحات بال�سغط على الزر 

املرتبط بالتلميحات.

اأوالتنبيهات: • التعليمات 
وهي التي يتم عر�سها للمبتعث 

�سواء اأكان م�سدرها امللحقية اأو 

الوزارة.

الطلبات: • متابعة 
وهو اجلزء اخلا�ض مبتابعة 

مها املبتعث  الطلبات التي قدرّ

وي�ستطيع من خالله معرفة ما مت 

عمله يف ما يتعلق بطلبه من موافقة 

اأو رف�ض اأو املكان احلايل ملعاملته. 

االخبار: • اأهم 
يتم عر�ض اأهم االخبار للمبتعثني

البوابة: • خدمات 
وهي اخلدمات التي يقدمها املوقع 

للطالب بحيث يتم اإر�سالها اإىل 

امللحقية اأو الوزارة ح�سب ت�سل�سل 

اإجراءات تنفيذها مع بيان ما مت 

عمله حيال اخلدمة ومكان تواجدها 

احلايل. )م�رضوحة ب�سكل

مف�سل اأدناه(.

مهمة: • روابط 
من خالل هذا اجلزء من البوابة 

يتم الو�سول اإىل رابط وزارة 

التعليم العايل اأو رابط احلكومة 

االإلكرتونية.

اخلدمات التي تقدمها بوابة 

الطالب املبتعث:

تنق�سم اخلدمات التي تقدمها 

بوابة الطالب املبتعث اإىل ما يلي:

• بياناتي:
وحتتوي على اخلدمات التالية: 

)املعلومات ال�سخ�سية، واملعلومات 

الدرا�سية، ومعلومات االت�سال، 

واملرافقني(

فمن خالل البوابة يتم تعديل 

معلومات املبتعث من خالل طلبات 

تعديل البيانات.

ال�سخ�سية: • اخلدمات 
وحتتوي على اخلدمات التالية: 

)متابعة الطلبات، وطلب تذكرة 

�سفر، واإحلاق مرافق بالبعثة، وطلب 

ا�ستف�سار، وتنبيهات(.

ميكن للمبتعث البحث عن 

كافة الطلبات التي قام باإر�سالها 

ومتابعتها. من خالل متابعة الطلبات 

اأ�سفل اخلدمات ال�سخ�سية.  كما 

ميكن طلب تذكرة ال�سفر للمبتعث 

واأفراد اأ�رضته من واإىل مدينة 

االبتعاث )اإذا كان م�ستحقًا ح�سب 

االأنظمة والقوانني(. وتتم متابعة 

اإ�سدار التذاكر من خالل البوابة. 

كما يتم اإحلاق مرافق بالبعثة اإذا 

ا�ستوفى ال�رضوط املطلوبة.

واأي�سا ي�ستطيع املبتعث طلب 

ا�ستف�سارات من خالل موقع البوابة 

ومتابعة تنفيذها.

املالية: • اخلدمات 
وحتتوي على اخلدمات التالية: 

)ك�سف ح�ساب، والفواتري 

وامل�ستحقات، واحل�ساب البنكي، 

وطلب �سمان مايل(.

ميكن للمبتعث عر�ض جميع 

االأموراملالية املتعلقة به وباملرافقني 

التابعني له لنف�ض البعثة من خالل 

خدمة ك�سف احل�ساب. كما ميكن 

»نظام بوابة الطالب املبتعث«: و�صيلة توا�صل فّعالة بني الطالب وامللحقية
للمبتعث اإر�سال امل�ستحقات املالية 

املتعلقة به ومتابعة �رضفها �رضط 

اأن يقوم باإر�سال الفواترياال�سلية 

اإىل مللحقية. كما ميكن له تعديل 

بيانات احل�ساب البنكي من خالل 

خدمة احل�ساب البنكي. وكذلك ميكن 

للمبتعث طلب �سمــان مايل من خالل 

البوابة ومتابعـــة �سريعمل الطلب.

الدرا�سية: • اخلدمات 
وحتتوي على بع�ض اخلدمات 

التالية: )ترقية بعثة اإىل مرحلة 

اأعلى، وطلب ح�سور ندوة، ومتديد 

بعثة، وتغيري جامعة اأو كلية، 

وتغيريالتخ�س�ض، وتاأجيل البعثة، 

واإنهاء البعثة، وطلب دورات 

تدريبية، وطلب اإعادة ع�سوية، 

وطلبات اأخرى(.

ميكن للمبتعث طلب ترقية بعثتة 

ملرحلة اأعلى اإذا ا�ستوفى ال�رضوط 

املطلوبة. كما ميكــن له طلب ح�ســور 

ندوة اأو متديد بعثة، اأو اأي خدمة من 

اخلدمات الدرا�سية ومتابعة حالة 

تنفيذها وذلك من خالل البوابة.

ا�صئلة واأجوبة

البيانات ال�صخ�صية:

املرور؟ كلمة  تغيري  ميكن  • هل 
- نعم ميكن تغيري كلمة املرور 

بكل �سهولة وذلك من خالل تغيري 

كلمة املرور.

هي  لي�صت  ال�صالة  • مواقيت 
مواقيت ال�صالة يف مدينتي, 

و�صورتي ل تظهر, هل ميكن 

تعديلها ؟

- نعم ميكن تعديلها من خالل 

االنتقال اإىل التخ�سي�ض

بياناتي  بتحديث  اأقوم  • كيف 
ال�صخ�صية ؟

ت�ستطيع حتديث بياناتك 

ال�سخ�سية وذلك من خالل قائمة 

بياناتي ثم املعلومات ال�سخ�سية

ثم ال�سغط على طلب تعديل 

البيانات ال�سخ�سية.

بياناتي  بتحديث  اأقوم  • كيف 
الدرا�صية ؟

ت�ستطيع حتديث بياناتك الدرا�سية 

وذلك من خالل قائمة بياناتي ثم 

املعلومات الدرا�سية ثم ال�سغط على 

طلب تعديل البيانات الدرا�سية.

واإمييلي  هواتفي  • اأرقام 
تغريت, كيف ميكنني حتديثها ؟

ت�ستطيع حتديث بيانات االت�سال 

وذلك من خالل قائمة بياناتي ثم 

معلومات االت�سال ثم ال�سغط على 

طلب تعديل البيانات الدرا�سية.

اخلدمات ال�صخ�صية:

تذكرة  • اأرغب يف احل�صول على 
�صفر, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع احل�سول على تذكرة 

�سفر وذلك من خالل تقدمي طلب 

اإما من خالل الو�سول ال�رضيع من 

خالل ال�سفحة الرئي�سية  وذلك 

باالنتقال اإىل طلب تذكرة، اأو من 

خالل االنتقال اإىل قائمة اخلدمات 

ال�سخ�سية  ثم طلب تذكرة �سفر، 

وتعبئه البيانات الالزمة.

مرافق  اإحلاق  يف  • اأرغب 
بالبعثة, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب اإحلاق مرافق 

بالبعثة عن طريق قائمة اخلدمات 

ال�سخ�سية ثم طلب اإحلاق مرافق، 

وتقوم بتعبئة البيانات الالزمة 

واإرفاق م�سوغات الطلب.

اأمر  عن  ال�صتف�صار  يف  • اأرغب 
معني, كيف ميكنني ذلك ؟

ميكن اإر�سال ا�ستف�ساراتك وتتلقى 

الرد عليها وذلك من خالل االنتقال 

اإىل قائمة اخلدمات ال�سخ�سية ثم 

ال�سغط على طلب ا�ستف�سار، وتعبئة 

احلقول الالزمة.

البيانات املالية:

م�صتحقاتي,  معرفة  يف  • اأرغب 
كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع معرفة م�ستحقاتك وذلك 

من خالل قائمة اخلدمات املالية ثم 

ممثال وزارة التعليم العايل يف امللحقية الثقافية: من اليمني م. عبدالعزيز القر�صي وم. ماجد اأحمد

ت�صجيل الدخول

موقع الوزارة

ال�صفحة الرئي�صية على بوابة املبتعثني

�آفاق   4445   �آفاق



ال�ساعر: ■ قال 
ال ت�صاألني �أين كنّا      �أين �أ�صبحنا وكيف؟

اليوم الوطني يوم 23 �سبتمب كان يومًا م�سهورًا. يوم حقق 

ما وراء الطموح، حقق ما وراء االأحالم. كان املواطن ي�سبح 

وكل اأمله قوت يومه. كان املواطن ينام وكل اأمله اأن يكون نومًا 

اآمنًا. كان قوت اليوم وال�سعور بعدم االأمان هو الهاج�ض االأول 

واالأخري. حدثني االأجداد كيف كان اخلوف واجلوع والعط�ض، 

كيف كان اجلهل والفقر واملر�ض كلها مثلثات ت�سكل منطًا 

تعي�سًا للحياة. كيف كانت املوا�سالت، كيف كان ال�سفراإىل احلج 

)على �سبيل املثال كانوا يق�سون اأربعني يومًا من الريا�ض اإىل 

مكة( من العناء واملعاناة كلها تهون يف �سبيل االأمن واالأمان. 

اع الطرق كانت لهم م�ساحات وا�سعة  ال�سلب والنهب وقطرّ

يعبثون دون رادع، ويقتلون دون عقاب.

هل يدرك هذا اجليل هذه النعمة؟ نعمة االأمان، نعمة 

رنا الوطن، هل اإح�سا�سنا  خاء. هل قدرّ اال�ستقرار، نعمة الررّ

باملواطنة يتنا�سب مع ما حتقق؟

البع�ض – ولعلهم قلة – ينادون باالأممية متنا�سني الوطنية، 

متنا�سني قيمة االأر�ض التي ترعرعواعليها واأطعمتهم من جوع 

واآمنتهم من خوف. و يف املقابل هناك قلة تطغى القبلية على 

الوطنية يف اأعماق م�ساعرهم. ولعل االأغلبية تدرك اأنرّ الوطن هو 

الن�سيج املختلف، الن�سيج الذي يجمع األوان الطيف املتباينه يف 

لون واحد جميل وزاٍه.

اإنرّ تلك البلدات ال�سغرية املتناثرة، وتلك القبائل اجلائعة 

املتحاربة، اأ�سبحت وحدة متالحمة تتطور مع ال�سنني، وت�سابق 

الزمن وحتقق يف �سنوات قليلة من عمر ال�سعوب ما مل ت�ستطع 

دوٌل اأن حتققه يف قرون.

هل يتخيل اأحدنا اأن يعي�ض يف منزله دون كهرباء ودون اإمداد 

باملاء ولو ل�سهرواحد. كيف ت�سبح احلياة. وماذا لو اأ�سيف 

لذلك اإنعدام االأمان!! كيف نعي�ض؟ نحن يف نعمة  ت�ستحق ال�سكر 

ومن ال ي�سكرالنا�ض ال ي�سكراهلل. فلك اأيها الراحل العظيم اأيها 

د، اأيها العادل لك منا كل ال�سكر، لك  القائد املهاب، اأيها املوِحرّ

منا كل الدعاء باأن تكون من املحظوظني بر�ساه مع ال�ساحلني 

ك يا  يف جنات النعيم. رحم اهلل امللك عبدالعزيز، ودام عزرّ

د، اأبناء امللك  وطني  بال�سعب الويف و بقيادة اأبناء القائد املوِحرّ

عبدالعزيز الكرام.

د. م�صاعل ال�صويعر

 امل�صرفة على وحدة و�صط و�صرق كندا

mshewayer@saudibureau.org

د: بف�صل املليك املوحِّ

كيف كنا وكيف اأ�صبحنا 

ك�سف ح�ساب، حيث �ستظهر لك 

جميع م�ستحقاتك خالل الفرتة التي 

تقوم بتحديدها. 

عن  تعوي�صي  يف  • اأرغب 
الفواتري التي �صرفتها, كيف 

ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب تعوي�ض 

عن الفواتري وذلك من خالل قائمة 

اخلدمات املالية ثم الفواتري، كما 

يجب اإرفاق م�سوغات هذا الطلب 

التحميل  بوا�سطة  وحتميلها 

االإلكرتوين ثم اإر�سال االأ�سل 

امللحقية. اىل 

م�صتحقاتي  معرفة  يف  • اأرغب 
ال�صهرية, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع معرفة م�ستحقاتك 

ال�سهرية من خالل قائمة اخلدمات 

املالية ثم امل�ستحقات، ويجب حتديد 

الفرتة الزمنية التي ترغب يف 

معرفة م�ستحقاتها.

بيانات  تعديل  يف  • اأرغب 
ح�صابي البنكي, كيف ميكنني ذلك؟

ت�ستطيع تعديل بيانات ح�سابك 

البنكي من خالل قائمة اخلدمات 

املالية ثم احل�ساب البنكي، ثم 

تعبئة احلقول.

• اأرغب يف احل�صول على �صمان 
بنكي, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع احل�سول على �سمان 

بنكي من خالل قائمة اخلدمات 

املالية  ثم طلب �سمان بنكي ثم 

اإر�سال الطلب للنظر فيه.

اخلدمات الدرا�صية:

كيف  بعثتي,  ترقية  يف  • اأرغب 
ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع ترقية بعثتك الدرا�سية 

اإىل مرحلة اأعلى وذلك من خالل 

تقدمي طلب ترقية بعثة من القائمة 

اخلدمات الدار�سيه ترقية بعثة اإىل 

مرحلة اأعلى، واإرفاق امل�ستندات 

الالزمة ثم اإر�سال الطلب.

يف  واأرغب  ندوة  عن  • �صمعت 
ح�صورها, كيف ميكنني ذلك؟

ت�ستطيع تقدمي طلب حل�سور 

ندوة اأو ور�سة عمل وذلك من 

خالل قائمة اخلدمات الدرا�سية 

طلب ح�سور ندوة  ومن ثم تعبئيه 

احلقول الالزمة و�سبب امل�ساركة 

واإرفاق امل�ستندات الالزمة.

تنته  ومل  بعثتي  مدة  • انتهت 
مدة درا�صتي بعد, كيف ميكنني 

متديد البعثة ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب لتمديد البعثة 

وذلك من خالل االنتقال للقائمة 

اخلدمات الدار�سية ثم متديد بعثة، 

ومن ثم تعبئة احلقول الالزمة  

واإرفاق امل�ستندات الالزمة.

تخ�ص�صي  تغيري  يف  • اأرغب 

احلايل, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب لتغيري 

مرفقا  الدرا�سي  تخ�س�سك 

بامل�ستندات الالزمة وذلك من 

خالل قائمة اخلدمات الدار�سية 

التخ�س�ض. ثم تغيري 

كيف  بعثتي,  تاأجيل  يف  • اأرغب 
ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب لتاأجيل البعثة 

مرفقا بامل�ستندات الالزمة وذلك من 

خالل قائمة اخلدمات الدار�سية ثم 

تاأجيل البعثة. 

كيف  بعثتي,  اإنهاء  يف  • اأرغب 
ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب الإنهاء  البعثة 

مرفقا بامل�ستندات الالزمة وذلك من 

خالل قائمة اخلدمات الدار�سية ثم 

اإنهاء البعثة

دورة  على  احل�صول  يف  • اأرغب 
تدريبية, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب للح�سول 

على دورة تدريبية مرفقا مب�سوغات 

الطلب من امل�ستندات الالزمة وذلك 

من خالل قائمة اخلدمات الدرا�سية 

ثم طلب دورة تدريبية

لع�صوية  العودة  يف  • اأرغب 
البعثة, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي طلب للعودة 

لع�سوية البعثة مرفقا مب�سوغات 

الطلب من امل�ستندات الالزمة وذلك 

من خالل قائمة اخلدمات الدرا�سية 

ثم طلب اإعادة ع�سوية.

يف  يرد  تقدمي طلب مل  • اأرغب يف 
القائمة اأعاله, كيف ميكنني ذلك ؟

ت�ستطيع تقدمي اأي طلب مل يرد 

ذكره يف قائمة الطلبات مع اإرفاق 

كل امل�ستندات التي لها عالقة 

بهذا الطلب، وذلك من خالل قائمة 

اخلدمات الدرا�سية ثم 

طلبات اأخرى.

متابعة الطلبات:

من  عددًا  • اأر�صلت 
الطلبات واأريد اأن اأعرف ما 

هي الإجراءات التي اتخذت 

بخ�صو�صها ؟

ت�ستطيع متابعة طلباتك وذلك 

من خالل عدة طرق، اإما عن طريق 

الو�سول ال�رضيع حيث تظهر 

لك متابعة الطلبات، اأو من خالل 

اأو  قائمة اخلدمات ال�سخ�سية، 

من خالل ال�سفحة الرئي�سية 

حيث �ستظهر لك اآخر ثالثة طلبات 

بتقدميها. قمت 

وزارة التعليم العايل

وكالة الوزارة

للتخطيط واملعلومات

ك�صف ح�صاب

خدمة متديد بعثة

مقال

»رمان الطائف« 1988, �صياء عزيز �صياء

من جمموعة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن نّواف بن عبدالعزيز
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■ تاريخ جراحة التجميل:
يرجع تاريخ جراحة التجميل اإىل 

العامل القدمي، حيث متكن الرومان من 

ا�ستخدام  تقنيات ب�سيطة مثل اإ�سالح  

تلف يف االأذن، اإذ بداأ من القرن االأول 

قبل امليالد، وكذلك يف الهند القدمية   

ا�ستخدم الطبيب الهندي �سو�رضوثا 

ترقيع اجللد وتعوي�ض اأن�سجة االأنف 

التالفة يف القرن الثامن قبل امليالد، 

وببطء مت انتقال اأ�سا�سيات اجلراحة 

التجميلية اإىل اأروبا يف منت�سف القرن  

اخلام�ض ع�رض، ويف اأواخر القرن 

التا�سع ع�رض بداأ تاريخ اجلراحات 

التجميلية يف الواليات املتحدة 

االأمريكية، حيث اأن اأول طبيب جتميل 

هو الدكتور جون بيرت ميتاير الذي 

اأجرى اأول عملية الإ�سالح �سق احللق 

عام 1827م باأدوات �سممها بنف�سه 

لتلك العملية. وقد لعبت احلروب دورًا 

يف تاريخ جراحة التجميل، بداية يف 

احلرب العاملية االأوىل عندما و�سع 

ال�سريهاورد قيلي�ض العديد من اأ�ساليب 

عالج اجلروح والت�سوهات يف الوجه، 

ويف احلرب العاملية الثانية  اأخذت 

اجلراحات التجميلية بالتطوريف عالج 

االإ�سابات واجلروح املعقدة و�سجلت 

اإجنازات عظيمة من جراحني خا�سوا 

جتارب قا�سية يف التعامل مع خمتلف 

االإ�سابات والت�سوهات  وايجاد 

احللول الإنقاذ م�سابي احلروب. ويف 

بداية 1970م.  كانت قفزة يف جمال 

اجلراحة التجميلية احلديثة وال زالت 

حتى االآن يف تطور �رضيع يف  جمال 

جراحة التجميل وفروعه.

اإ�صهامات الأطباء امل�صلمني 

الوائل يف اجلراحة التجميلية:

كان لالأطباء امل�سلمني دور فعال 

على مدى الع�سور يف تقدم حرفة 

الطب حيث قاموا بحفظ وترجمة 

كتب ال�سابقني وا�ستحدثوا 

طرقًا للعالج ودر�سوا العديد من 

االأمرا�ض كما �ساهموا يف غرز نواة 

التخ�س�سات العلمية والتي كان 

جلراحة التجميل ن�سيب منها. 

ومن اأ�سهر اأطباء امل�سلمني يف 

اجلراحة التجميلية: 

• الرازي: 
ُيعد اأبو بكر الرازي )ت320هـ( 

من اأعظم اأطباء امل�سلمني، وكان 

له دور مهم جدًا �سواًء على �سعيد 

التاأليف اأو املمار�سة االإكلينيكية 

)ال�رضيرَيرّة(، وكان من منجزاته 

يف اجلراحة التجميلية اأنه اأول من 

اأ�سار يف كتابه )احلاوي( اإىل تعديل 

الت�سوه يف ال�سفة باجلراحة، كما 

اأ�سار يف ر�سالة يف اأمرا�ض االأطفال 

اإىل ظاهرة كب راأ�ض بع�ض املواليد، 

م ت�سخي�سًا وعالجًا لهذه  وقِدرّ

الظاهرة، كما اهتم بجراحة االأورام 

ال�رضطانية، ف�ساًل عن جراحات 

دقيقة يف الرقبة وال�سدر والبطن مع 

عنايته بعدم تاأثري هذه اجلراحات 

على �سكل اجل�سم، كما كان له 

اهتمام باالأ�سنان، حيث ذكر يف 

)احلاوي( بع�ض االإجراءات واملواد 

الطبية التي حتفظها من الت�سو�ض 

وتك�سبها البيا�ض. 

على اأن من اأهم اإجنازات الرازي 

يف جمال اجلراحة اكت�ساف بع�ض 

الو�سائل اجلراحية التي ت�ساعد 

يف �سق اجللد، ف�ساًل عن اإجماع 

املوؤرخني على اأنه اأول من اأدخل 

ا�ستعمال اخليوط امل�سنوعة من 

اأمعاء احليوانات يف اجلراحة، مما 

ي�ساعد على اختفاء اآثار العمليات 

اجلراحية، وهذه اأحدى مقا�سد 

اجلراحة التجميلية، باالإ�سافة اإىل 

رات واملواد  اكت�سافه لبع�ض املطِهرّ

الكيميائية الالزمة لعالج اجلروح 

واإجراء العمليات اجلراحية. 

• الزهراوي: 
كان الأبي القا�سم الزهراوي 

)ت401هـ( اأثر كبري يف تطور 

اجلراحة ب�سفة عامة وجراحة 

التجميل ب�سفة خا�سة، حيث قام 

باإجراء بع�ض العمليات املتقدمة 

يف هذا املجال الطبي النادر يف ذلك 

الوقت كعالج �سق ال�سفة بالكي، 

وت�سغري الثدي الكبري يف الرجل، 

وعالج ا�سرتخاء جفن العني بالكي، 

وعالج ت�سوهات اجلفن بال�سق 

واخلياطة، وجتبرياالأنف اإذا انك�رض، 

وت�سوهات االأ�سابع واالأذن، وعالج 

حاالت اخلنثى وت�سوه فتحة البول 

عند الذكر، كما كان اأول من عالج 

الدوايل بطريقة �َسِلرّ الُعُروق )نزع 

االأوعية الدموية البارزة(، وكان 

له ب�سمات وا�سحة على جراحة 

االأ�سنان وعالج ما يطراأ عليها 

كخروجها يف غري جمراها املعتاد مما 

ي�سِبرّب ا�سطرابًا يف نظامها و�سكلها، 

ف�ساًل عن عنايته مبا ُيعرف ب�سحة 

الفم والطب الوقائي. 

كما اأنرّ له كثري من االإبداعات 

التي مل ُي�سبق اإليها ا�ستملت عليها 

املقالة الثالثون من املو�سوعة الطبية 

ال�سخمة التي و�سعها )الت�رضيف 

ملن عجز عن التاأليف(، حيث و�سف 

هذه العمليات و�سفًا دقيقًا، مع 

العناية مبراعاة م�ساعفات العمليات 

اجلراحية ون�سائح وتوجيهات 

دقيقة للجراح، كما اهتم باخرتاع 

ور�سم كثري من االآالت امل�ستعملة يف 

ر بع�ض  اجلراحة؛ لذا فال غرو اأن يقِررّ

اإجنازات الأطباء ال�صعوديني يف كندا

التقدم العلمي يف جراحة التجميل

الباحثني اأن الزهراوي كان رائدًا من 

الرواد االأوائل يف جراحة التجميل.

وقد كان لهذه االإ�سهامات الف�سل 

بعد اهلل يف دفع عجلة النه�سة 

االأوروبية يف املجال الطبي اجلراحي، 

فقد كانت كتب الرازي والزهراوي 

وغريهما من علماء امل�سلمني مراجع 

مهمة عند اأطباء الغرب مدة طويلة؛ 

لذا انتقلت دفة قيادة هذا املجال اإىل 

اأوروبا حيث جنح االإيطاليون فيما 

بعد يف عالج اأجزاء عديدة م�سوهة اأو 

مبتورة من ج�سم االإن�سان.

اأحكام جراحة التجميل فى الفقه 

ال�صالمي:

من ال�سعب اإجراء حكم عام على 

جممل العمليات التجميلية لذلك جتد 

تفاوتًا يف اآراء الفقهاء واملتبع حاليا 

اأخذ كل حالة على حدة لدرا�ستها 

وبحث دوافع اجرائها ونتائجها 

ومن ثم اتخاذ القرار فيها. ومن 

اأهم الدرا�سات التي وردت يف ذلك 

بحث بعنوان:

 »اأحكام جراحة التجميل فى الفقه 

اال�سالمي« للدكتور حممد عثمان 

�سبري من كلية ال�رضيعة والدرا�سات 

االإ�سالمية بجامعة الكويت حيث ورد 

فيه: 

فاإن اهلل تعاىل خلق االإن�سان يف 

اأح�سن تقومي، فجعله يف اأف�سل هيئة 

واأكمل �سورة، معتدل القامة، كامل 

اخللقة. واأودع فيه غريزة حب 

ل ودعا اإليها عن طريق  التزيرّن والتجمرّ

ر�سله واأنبيائه فقال يف حمكم التنزيل: 

»يا بني اآدم خذوا زينتكم عند كل 

م�سجد وكلوا وا�رضبوا وال ت�رضفوا 

اإنه ال يحب امل�رضفني * قل من حرم 

زينة اهلل التي اأخرج لعباده والطيبات 

من الرزق قل هي للذين اآمنوا يف 

احلياة الدنيا خال�سة يوم القيامة 

كذلك نف�سل االآيات لقوم يعلمون« 

)�سورة االأعراف االآيتان 31 و32(.

واإذا كان االإ�سالم قد �رضع التزين 

والتجمل للرجال والن�ساء جميعا، 

فاإنه قد رخ�ض للن�ساء فيهما اأكرث 

مما رخ�ض للرجال فاأباح لهن 

لب�ض احلرير والتحلي بالذهب، 

م لبا�ض  قال الر�سول الكرمي: »حررّ

احلرير والذهب على ذكور اأمتي؛ 

واأحل الإناثهم« واإذا كانت الزينة 

بالن�سبة للرجل من التح�سينات اأو 

الكماليات، فاإنها بالن�سبة للمراأة من 

احلاجيات، اإذ بفواتها تقع املراأة يف 

احلرج وامل�سقة، فال بد من التو�سعة 

عليها فيما تتزين به لزوجها، وذلك 

لتتمكن من اإح�سانه واإ�سباع رغباته، 

ولكن االإ�سالم مل يطلق العنان لتلك 

الغرائز والرغبات، بل دعا االإن�سان 

اإىل �سبطها مبقت�سى الهدى الرباين، 

فحدد له حدودًا ينبغي عليه عدم 

م عليه اأ�سياء يجب  يها، وحررّ تعدرّ

عليه عدم انتهاكها ومل تكن تلك 

احلدود حتكمًا يف حياة الب�رض وال 

ت�سلطًا عليهم، واإمنا حددها �سبحانه 

وتعاىل حر�سًا على اإن�سانية االإن�سان، 

وكرمًا منه يف اأن يرعى بنف�سه 

م�سلحة الب�رض، ف�رضع الت�رضيعات، 

واأنزل الكتب واأر�سل الر�سل وقد 

حرم االإ�سالم بع�ض اأ�سكال الزينة: 

كالو�سل والو�سم والو�رض والنم�ض 

وغري ذلك، ملا فيها من اخلروج 

على الفطرة والتغري خللق اهلل تعاىل 

والتدلي�ض واالإيهام وغري ذلك.

 مفهوم جراحة التجميل: 

تزايد االهتمام يف الفرتات االأخرية 

باجلراحات التجميلية اإال اأن هذا 

االهتمام ال يزال ين�سب على جزء 

فرعي يف اجلراحات التجميلية. هذا 

اجلزء الفرعي يعنى بدرجة كبرية 

باجلراحات التح�سينية والتي تهتم 

بتح�سني املنظر اخلارجي للج�سم 

كعمليات �سفط الدهون وعمليات 

حت�سني االأنف و�سد الوجه. اإال 

اأنه يجب اأن نراعي باأن اجلراحة 

التجميلية تخ�س�ض عام ي�سمل اأي�سا 

جماالت اأخرى مثل:  

التجميلية:  احلروق  • جراحة 
وتعنى مبعاجلة احلروق باأنواعها 

وباختالف  ن�سب اال�سابة، فمنها 

اجلروح الطفيفة وال�سطحية 

التي عادة ما تعالج بدون تدخل 

جراحي، اأما اإذا كانت �سديدة فاإنها 

تت�سبب يف تلف كامل باجللد االأمر 

الذي ي�سعب ا�ستبداله لذا يقوم 

جراح التجميل بعمليات تعوي�سية 

مثل عمليات ترقيع اجللد اأما على 

املدى الطويل فاإن جراح التجميل 

ي�ستخدم ممدات اجللد الطبيعي 

)البالونات( للتخل�ض من اآثار 

احلروق، وهنالك تطور يف اأ�ساليب 

العالج الطبي والتاأهيلي متمثاًل يف 

اجلراحات التكميلية والتعوي�سية  

جعلت من حتقيق نتائج ايجابية 

ملر�سى احلروق، متزامنة مع 

االكت�سافات العلمية  والرثوة 

البحثية  يف جمال احلروق.

يهدف  التجميلية:  اليد  • جراحة 
هذا الفرع اإىل حت�سني وظيفة اليد 

بالدرجة االأ�سا�سية وذلك الأهمية 

اليد يف القيام بجميع الوظائف 

واحلركات اليومية الالزمة للحياة. 

وهنا يقوم جراح التجميل بت�سحيح 

الت�سوهات اخللقية  اأو معاجلة 

اإ�سابات احلوادث وكذلك ترميم 

اليد بعد ا�ستئ�سال االأورام، ويتمكن 

جراح التجميل اأي�سًا من معاجلة 

تلف االأع�ساب الطرفية يف اجل�سم  

ملا تتطلب من دقة يف العالج وتوفر 

املهارات اجلراحية الدقيقة  لديه.

تهدف  الرتميمية:  • اجلراحة 
هذه اجلراحة اإىل اإ�سالح ع�سو 

تالف يف اجل�سم ناجت عن اإ�سابة 

احلوادث اأو التهابات اأو ت�سحيح 

الت�سوهات الناجتة عن اإزالة 

االأورام ال�رضطانية. 

هذا  يتطلب  الدقيقة:  • اجلراحة 
املجال الكثري من الدقة لذا يتم 

ا�ستخدام املجهر لتكبري االأن�سجة 

وت�سحيح و�سعها وت�ستخدم 

خا�سة يف  عمليات زراعة االأطراف 

املبتورة اأو عند نقل االأن�سجة من 

�صورة الطفل بعد اإجراء عملية جتميل الأذن

�صورة طفل يعاين من ت�صّوه خلقي يف الأذن

الدكتور حممد م�صفر القحطاين اأثناء اإجراء عملية جراحية معقدة
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مكان اىل اآخر.

قد  التجميلية:  االطفال  • جراحة 
ي�ساب بع�ض االأطفال بت�سوهات 

نتيجة خللل ع�سوي اأثناء الفرتة 

اجلنينية مثل �رضم ال�سفة و�سق 

�سقف الفم وهنا يقوم جراح 

التجميل مبحاولة ت�سحيح هذه 

الت�سوهات يف مرحلة مبكرة جدًا 

لتفادي االآثار الناجتة عنها. 

اأخرى  فروعًا  ذلك  اإىل  • اأ�سف 
يف جراحة التجميل ال زالت تتطور 

وتتقدم ب�سورة دائمة كجراحة 

الليزر وجراحة املناظري التي 

اأخذت يف التزايد لت�سبح عما 

قريب تخ�س�سات دقيقة يف جمال 

اجلراحات التجميلية.

الدورالنف�صي جلراحة التجميل:

ال يعد العيب يف املنظر اخلارجي 

اأمرًا خطريًا فالكفاءات وامليزات 

االإن�سانية االأخرى تغطي عليها ولكن 

متى ما انعك�ض هذا العيب على �سلوك 

ال�سخ�ض وت�رضفاته اأو حتول اإىل 

عقدة و�سعور بالنق�ض فيجب حينها 

اللجوء اإىل جراح التجميل لعالج 

هذا العيب واإزالة اآثاره اجلانبية ويف 

ذلك يرى علماء النف�ض اأن االأفراد 

يتفاوتون يف تاأثرهم باملنظر اخلارجي 

فهنا ك جمموعة من النا�ض تتاأثر 

ب�سورة عر�سية ولفرتة موؤقتة 

خا�سة يف مرحلة النمو من الطفولة 

واملراهقة ويتطلب العالج عند هوؤالء 

جماراتهم وال�سب عليهم وعدم 

التعجل يف اإجراء التدخل اجلراحي. 

وهناك جمموعة تتاأثر تاأثرًا 

�سديدًا وت�سبب تغريًا دائما يف �سلوك 

ال�سخ�ض وهوؤالء ي�ستفيدوا من العالج 

النف�سي ومن جراحة التجميل. 

وجمموعة ثالثة تتاأثر عك�سيًا وذلك 

مبحاولة االبداع يف جماالت اأخرى 

لتعوي�ض العيب الظاهر وقد ظهر 

الكثري من العماء امل�سهورين الذين 

كانت اأ�سكالهم غري متنا�سقة مثل 

اجلاحظ و�سقراط وغريهم وعادة ال 

يتطلب هوؤالء العالج. 

كذلك جمموعة - وهي االأكرث- ال 

تتاأثر كثريًا باملظهر اخلارجي وال 

تعري ال�سكل اأي اهتمام. 

هذا ويف وقتنا احلا�رض يت�ساوى 

يف االهتمام بال�سكل الرجال والن�ساء 

واإن كان لكل �سخ�ض اهتمامات قد 

تختلف عن االآخر. واأحيانا ي�سبح هذا 

االهتمام و�سوا�سًا يالزم �ساحبه يف 

كل وقت، ويف هذه احلاالت ي�سبح من 

ال�سعب على جراح التجميل عالج مثل 

هذه احلالة وقد ال تزول بزوال العيب 

الظاهر لذا فان جراح التجميل يف 

بع�ض احلاالت يقوم بتحويل املري�ض 

اإىل اخ�سائي علم النف�ض للعالج. 

وعادة ما يقوم جراح التجميل 

بالتاأكيد للمري�ض اأن اجلمال اأمر 

ن�سبي يتفاوت تعريفه بني النا�ض 

واالأعراق واأن الكمال اأمر م�ستحيل 

واأن القناعة كنز ال يفنى.

جراحة التجميل يف كندا

واإجنازات الدكتور حممد القحطاين

متتد  خبة كندا يف جراحة 

التجميل  قدميًا  حيث  حظيت  يف 

متيزعاملي  ممثلة  يف اجلمعية الكندية 

جلراحي التجميل، ويوجد يف 

كندا  اأحد ع�رض مركزًا يف خمتلف 

اجلامعات الكندية العريقة لتدريب 

جراحي التجميل، ويتم االإ�رضاف 

على التعليم الطبي من قبل الكلية 

امللكية الكندية لالأطباء واجلراحني 

RCPSC التي حتتل مركزًا عامليًا 
م  مرموقًا، وهي اجلهة التي تقورّ

البامج التدريبية لالأطباء وتقدمي 

امتحانات الزمالة للتخ�س�سات 

الطبية والتخ�س�سات الدقيقة. 

على اأن مدة التدريب للتخ�س�ض 

يف جراحة التجميل تتفاوت من 

برنامج اإىل اآخر بني 5 - 6   �سنوات 

وبعدها يتقدم الطبيب اجلراح 

المتحان زمالة الكلية امللكية الكندية 

للجراحني التي  توؤهله لنيل �سهادة 

التخ�س�ض  يف جراحة التجميل.  

ختامًا وطاملا اأننا يف مبحث 

جراحة التجميل، ال بدرّ لنا من 

اال�ساءة على اأحد جراحي 

التجميل ال�سعوديني الذي   متيرّز 

ق  يف هذا املجال احليوي.  وتفورّ

نعني الدكتور اجلراح / حممد بن 

م�سفر القحطاين ا�ست�ساري جراحة 

التجميل واحلروق والذي ابتعث من 

قبل مدينة امللك عبدالعزيز الطبية  

للحر�ض الوطني. 

ابتعث الطبيب القحطاين 

للتخ�س�ض يف طب وجراحة  التجميل 

حيث التحق باإحدى اجلامعات 

الكندية العريقة والتي تتمتع مبركٍز 

مرموٍق من حيث اخلبات والكفاءات 

املتميزة اأال وهي جامعة األبتا مبدينة 

اإدمونتون/ مقاطعة األبتا، وكانت 

اأهدافه الترّوق وال�سغف بحب التفوق 

والتميز والت�سوق لنيل اخلبات 

واالأبحاث العلمية يف جمال جراحة 

التجميل لين�سم اإىل قافلة  اجلراحني 

ال�سعوديني املتميزين عامليًا.

خالل فرتة التدريب  التي كانت 

مكثفة و�ساملة الأ�سا�سيات اجلراحة 

يف ال�سنوات االأوىل كان متيز 

وتفوق د.حممد  القحطاين، حيث 

ح�سل على اأعلى الدرجات يف تقومي 

اأ�سا�سيات اجلراحة، واأ�ساد مدير 

برنامج تدريبه بتفوقه االأكادميي 

ومتيزه باملهارات اجلراحية اإذ 

ح�سل على عدة �سهادات تفوق 

و�سكر من جامعة األبتا وكذلك 

من �سعادة امللحق الثقايف بكندا 

اأثناء فرتة تدريبة،  وا�ستمرخالل 

�سنوات تدريبة باملثابرة واجلهد 

حتى اجتاز امتحان الكلية امللكية 

للجراحني بكندا  وح�سل على 

�سهادة االخت�سا�ض يف  طب 

وجراحة التجميل بتفوق وعلى اأعلى 

درجة بني املتقدمني، واقد اأ�سادت 

الكلية امللكية للجراحني بهذا االإجناز 

الرائع للجراح ال�سعودي وح�سل 

منها على �سهادة تفوق و�سكر.

بعدها اأكمل فرتة التخ�س�ض 

الفرعي والدقيق يف جراحة جتميل 

االأطفال والت�سوهات اخللقية  

وا�ستفاد من خبات املركز الكندي 

للجراحة التعوي�سية والتاأهيلية 

للوجه والرقبة لتميزها عامليًا يف  

عالج ت�سوهات االأذن اخللقيه  و كذلك  

ما بعد احلوادث واالأورام، واكت�سب 

خبات مكثفة يف جراحة االأع�ساب 

الطرفية الدقيقة ومن �سمنها جراحة  

تاأهيل �سلل الع�سب ال�سابع يف 

الوجه. انتقل من ثم اأىل عدة مراكز 

عاملية للتخ�س�ض يف اجلراحات 

التعوي�سية الدقيقة، وهي جراحة 

االأوعية واالأع�ساب الدقيقة ونقل 

االأن�سجة التعوي�سية وزراعتها 

با�ستخدام املجهر اجلراحي لعالج 

تلف االأن�سجة الناجت عن الت�سوهات 

اخللقية اأو اال�سابات وكذلك 

ا�ستخدامها يف التعوي�ض والتاأهيل 

يف خمتلف اأنواع االأورام، حيث 

اأن هنالك ثروة علمية وتطورات 

�رضيعة يف االأ�ساليب العالجية 

والتي ت�ساعد املر�سى العادة 

تاأهيلهم جراحيًا ليتمكنوا من اأداء 

الوظيفة بعد فقدها، حيث ح�سل 

د.القحطاين على زمالة جامعة 

تورنتو مبقاطعة اأونتاريو يف هذا 

املجال احليوي، وقد متيز يف جمال 

جراحة جتميل الثدي التعوي�سية 

بعد عمليات االأورام ال�رضطانية، 

بعدها التحق بجامعة بريت�ض 

كولومبيبا وح�سل على الزمالة يف 

اجلراحة التح�سينية والتعوي�سية 

حيث اكت�سب اخلبات يف هذا املجال 

احلديث يف جراحة التجميل.

اأما يف جمال التعليم الطبي فكان 

د.القحطاين ي�رضف على تدريب 

طلبة الطب واالأطباء املقيمني  يف 

جراحة التجميل وقد اختري 

كممتحن لطلبة الطب يف جامعة 

األبتا، و كذلك م�سارك  كع�سو 

دائم يف جلنة تدريب االأطباء املقيمني 

يف جراحة التجميل، كما �سارك يف 

عدة موؤمترات حملية وعاملية واألقى 

املحا�رضات ون�رض اأبحاثه الطبية 

فيها وقد �سارك يف تاأليف كتب طبية  

يف جمال جراحة التجميل،  حيث  

نال �سهادة  �سكر وتقدير من وزارة 

ال�سحة الكندية ون�رضت  اإجنازاته 

الطبية املتميزة يف ال�سحف الكندية 

حيث ح�سل على اعرتاف دويل 

نظري بحثه يف اجلراحة التعوي�سية 

الدقيقة الذي نال ا�ستح�سانهم، 

واختري كا�ست�ساري وخبري يف اإحدى  

ال�رضكات االأمريكية )�رضكة اليف 

�سيل العاملية( التي تعنى يف االأبحاث 

واإنتاج االأ�ساليب  احلديثة  يف جمال 

اجلراحة التجميلية. وكذلك ح�سل 

على زمالة الكلية الدولية  للجراحني 

من الواليات املتحدة االأمريكية  

وزمالة كلية اجلراحني االأمريكية 

احي  وهو ع�سو يف جمعيات  جررّ

التجميل الكندية واالأمريكية، ويف 

عدة موؤ�س�سات علمية دولية  تعنى يف 

جمال  جراحة التجميل.

 وهكذا يعتب د.حممد القحطاين 

رمزًا جلراحة التجميل م�سجاًل 

اإجنازاته احلافلة لوطنه الغايل  

الذي طاملا �سعد باجنازات اأبنائه.

�صورة الطفلة بعد اإجراء عملية التجميل

�صورة طفلة تعاين من ت�ّصوه »ال�صفة الأرنبية« اأثناء اإجراء العملية

د.حممد م�صفر القحطاين مع فريق طبي من الكلية امللكية جلراحة التجميل يف كندا
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)Insomnia( هو م�سطلح التيني  النوم  ■ اأرق 
يعني ق�رض فرتة النوم، وهو اأربعة اأنواع: 

النوع االأول: هو �سعوبة الدخول يف النوم 

)Initial Insomnia(  وهو اأ�سهل االأنواع عالجًا.

النوع الثاين: هو �سعوبة اال�ستمرار يف النوم 

)Maintenance Insomnia( وهو اأكرث االأنواع 

�سيوًعا واأ�سعبها عالجًا الأنه بطبيعته مزمنًا. 

النوع الثالث: هو النهو�ض من النوم مبكرًا 

)Early Morning Awakening( قبل الوقت 

املرغوب وي�ساحب هذا النوع  يف اأغلب االأحيان 

االكتئاب النف�سي.

النوع الرابع: وهو االإح�سا�ض بعدم االكتفاء 

 )Non-Restorative Sleep( من النوم

وهذاالنوع هو اأحدث االأنواع اكت�سافًا الأنه 

ال ي�سخ�ض اإالرّ با�ستخدام درا�سات النوم 

)Polysomonography(

�ض بالتاريخ  بعك�ض االأنواع االأخرى التي ت�سخرّ

املر�سي فقط.

اأ�صباب اأرق النوم:

قد يكون ال�سبب ف�سيولوجيًا بحتًا مما يعني اأن 

االأرق هو ا�سطراب اأو مر�ض بذاته وال ي�ساحبه 

اأي اأمرا�ض ع�سوية اأو نف�سية اأو متغريات 

اجتماعية اأو بيئية وهذا ما ن�سميه يف طب النوم 

االأرق االأويل )Primary Insomnia( ون�سبته 

قد ت�سل اإىل 10% مقارنة باالأ�سباب االأخرى.

االأرق يف معظم االأحيان يعتب  اأرقًا ثانويًا 

)Secondary Insomnia( ومن م�سبباته 

الرئي�سية االكتئاب النف�سي اأو القلق النف�سي ويف 

هذه احلاالت فقد اأثبت الطب احلديث اأن هناك 

تغريًا ع�سويًا ف�سيولوجيًا مر�سيًا يف بع�ض املناطق 

من الدماغ الب�رضي مما يوؤدي اإىل التغيريات 

النف�سية وامل�سحوبة بتغيريات حيوية مثل اأرق 

النوم وفقدان ال�سهية مع بع�ض التغيريات 

الع�سوية البدنية، ويف الغالب عندما تعالج هذه 

اال�سطرابات فاإن االأرق يتح�سن حت�سنًا ملحوظًا.

من االأ�سباب االأخرى املعروفة اأي�سًا االأمرا�ض 

الع�سوية وهناك درا�سات ت�سري اإىل انت�سار 

ا�سطرابات النوم ومنها اأرق النوم بني املر�سى 

مني يف االأق�سام الباطنية واجلراحية وتزداد  املنورّ

حدته كلما ازدادت حدة املر�ض اأو عندما يكون 

هناك اآالم م�ساحبة للمر�ض الع�سوي.

ًا  ومن اجلدير بالذكر هنا اأن االأرق قد يكون تغريرّ

ف�سيولوجيًا طبيعيًا م�ساحبًا لل�سغط النف�سي الذي 

يحدث يف حياتنا اليومية من خالل اأمور العمل اأو 

الدرا�سة وكذلك ال�سفر بني مناطق زمنية خمتلفة و 

�سنذكر ذلك الحقًا.

كما اأن من م�سببات االأرق االإكثار من املنبهات 

كالقهوة وال�ساي وال�سيكوالته وكذلك التدخني، 

ومن االأ�سباب املواد املن�سطة املمنوعة حمانا اهلل 

واإياكم منها.

مدى انت�صار اأرق النوم:

من ناحية انت�سار اأرق النوم فاإنه اأكرث يف 

املجتمعات املتمدنة منه يف الريفية ون�سبة انت�ساره 

تتفاوت من جمتمع اإىل اآخر. ومن املعروف اأن 

اأرق النوم اأكرث انت�سارًا لدى الن�ساء مقارنة 

بالرجال وتزيد ن�سبته مع طول العمر، وتكون 

بداية ظهوره عادة بني �سن اخلام�سة ع�رض 

والثالثني عامًا.

طرق عالج اأرق النوم:

العالج يعتمد على طبيعة احلالة، ففي حالة 

االأرق االأويل )Primary Insomnia( فاإن 

العالج دوائي ويف البداية يتم اإعطاء جرعات 

ب�سيطة اإىل متو�سطة من العقار املنوم وملدة 

ق�سرية، وهناك حوايل70% من احلاالت ت�ستجيب 

ملثل هذا العالج ومن ثم ميكن اإ�سافة العالج 

ال�سلوكي للتعامل مع طبيعة النوم واملتغريات من 

حوله. وهناك ما ن�سبته 10 اإىل 30 % من احلاالت 

التي حتتاج العالج لفرتات اأطول.

 Secondary( اإذا كان االأرق ثانويًا

Insomnia(  فاأن العالج يعتمد على التعامل مع 
امل�سبب لالأرق ومن ثم عالجه، ونتائج هذا العالج 

تعتمد على احلالة ومدى ا�ستجابتها. ومن االأمثلة 

على ذلك: اإذا كان لدى احلالة اأرق ناجت عن اكتئاب 

فاإن الطبيب يتعامل مع االكتئاب ويعاجله وبالتايل 

يتح�سن اأرق النوم. ولي�ض بال�رضورة اأن يكون 

االأرق ثانويًا يف كل احلاالت النف�سية اأو الع�سوية،، 

بل يف بع�ض االأحيان يكون اأرقًا اأوليًا و�سادف 

وجوده وجود احلالة االأخرى وبالتايل فاإن العالج 

يعتمد على التعامل مع احلالتني كاًلرّ على حدة.

واأ�سيف هنا باأن االأرق امل�ساحب لل�سفر اأو 

التنقل بني مناطق زمنية خمتلفة )Jetlag( هو 

اأرق النوم

اأرق وقتي قد ي�ستمر اإىل ثالثة اأ�سابيع كحد 

اأق�سى ونادرًا ما تتجاوز مدته ذلك، ومما ي�ساعد 

على حدوثه وجود اأرق النوم اأ�ساًل وكذلك 

التفاوت بني طول الليل والنهار بح�سب ف�سول 

ال�سنة وخ�سو�سًا يف �سمال الكرة االأر�سية، وعلى 

ًا يف النطاق  �سبيل املثال كندا. و�سببه اأن هناك تغريرّ

الزمني مما يوؤدي اإىل تغريرّ يف ال�ساعة البيولوجية 

جل�سم االإن�سان والتي حتتاج اإىل وقت لكي تتاأقلم 

مع اجلدول الزمني اجلديد. وهذا بب�ساطة يعني 

اأن الدماغ لدى االإن�سان يالحظ التغري ال�رضيع 

بني جدول الليل والنهار املخزن فيه واجلدول 

الزمني اجلديد الذي قد يكون التغيري فيه كبريًا، 

ومثال ذلك هو اأن مدى التغري يف غروب ال�سم�ض 

بني الريا�ض واأوتاوا هو حوايل الثماين �ساعات.

 اأما الهرمون املتحكم يف هذه ال�ساعة 

البيولوجية فهو هرمون امليالتونني 

)Melatonin( ومادة هذا الهرمون مادة 

حيوية تفرز من الغدة ال�سنوبرية يف الدماغ عند 

غروب ال�سم�ض وعندما ي�سل حد هذه املادة اإىل 

اأعلى م�ستوياته فاإنه يبداأ بحثرّ ج�سم االإن�سان 

على النوم ويكون ذلك عادة بني ال�ساعة العا�رضة 

والثانية ع�رضة م�ساًء. ثم تقوم هذه املادة 

باالختفاء تدريجيًا حتى يتوقف اإفرازها عند 

�رضوق ال�سم�ض.

من املهم اأن يعلم امل�سافر باأن هذه التغريات 

ما هي اإال تغريات وقتية قلما ت�ستمر اإال اإذا كان 

هناك ا�سطراب يف النوم اأ�ساًل ويف هذه احلالة فاإن 

عليه ا�ست�سارة طبيب متخ�س�ض. 

ختامًا، فاإن من الن�سائح املهمة ملن ي�سافر اإىل 

مناطق زمنية خمتلفة كاملبتعثني مثاًل فيجب عليهم 

ما يلي:

• التقييد بجدول ثابت وطبيعي للنوم واال�ستيقاظ.
امل�ساء  يف  النوم  تطرد  التي  املوؤثرات  • جتنب 

كم�ساهدة التلفازاأو االألعاب االإلكرتونية اأو 

التعر�ض لل�سوء القوي.

والقيام  م�ساًء  الريا�سية  التمارين  • جتنب 
بها اأثناء النهار.

احلليب  من  كوبًا  اإ�رضب  اأرق  هناك  كان  • اإذا 
ال�ساخن مع الع�سل وذلك لتوفر بروتني 

الرتبتوفان )Tryptophan( الذي ي�ساعد على 

النوم اأو خذ حمامًا �ساخنًا.

الأكرث  امل�سكلة  ا�ستمرت  اإذا  الطبيب  • ا�ست�رض 
من ثالثة اأ�سابيع.

مهدئات  اأية  اأو  امليالتونني  هرمون  تاأخذ  • ال 
اأو منومات بدون ا�ست�سارة طبية.

د.�صلطان بن حممد ال�صهراين

تخ�ص�ش الطب النف�صي

وا�صطرابات النوم

جامعة تورنتو

د.�صلطان بن حممد ال�صهراين
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ها اأنت اأيها القمر متخر عباب 

�سماء اوتاوا.. وها اأنا ذا اأقف يف 

برزخ بني عاملني.. قامتي منت�سبة يف 

الغرب املادي، وجذوري غائ�سة يف 

ى  ال�رضق الروحاين.. وروحي احَلَررّ

ت�سبو بلهفًة اإىل موطنها.

اأيها القمر كالنا غريبان هاهنا 

»وكلرّ غريٌب للغريِب ن�سيُب«.

ا الكوكُب كل هذا  اأنرّى لك اأيهرّ

حر؟ ومن اأين جاءتك القدرة  ال�سرّ

على تفجري تلك امل�ساعر اجليا�سة يف 

قلوب العا�سقني؟ وكيف األهبَت خيال 

االإن�سان على مررّ الع�سور؟

اأنت اأيها القمر حمور كثريٍ  

من اأ�ساطري ال�سعوب وحكاياتها 

وفلكلورها، واأنت موؤن�ض وحدتها 

الفكريرّة ومزيل وح�ستها العقلية.. 

واأنت الهادي اإىل طريق احلقيقة. 

ر�سم االإن�سان القدمي اإلهة القمر 

ممثلة باأطوارها الثالثة )هالل، ثم 

بدر، ثم حماق( على جدران كهوف 

يعود عمرها اإىل الع�رض احلجري 

 7000-5000(  Neolithic اجلديد

عام قبل امليالد(.

وكان القمُر دائمًا رمزًا للخ�سوبة، 

وقد عبد االإن�سان القدمي القمر ممثاًل 

لالأُم الكبى )ع�ستار(. وكان القمر 

رمزًا للميالد واملوت والبعث كما 

توحي بذلك اأطواره الثالثة. ودورته 

ت�سبه دورة حياة االإن�سان: امليالد – 

فالن�سج – فاملوت.

وحيث يختفي القمر عادة من 

ال�سماء ملدة ثالثة اأيام يف نهاية دورته 

قبل اأن يظهر هالاًل مرة اأخرى 

جعل االإن�سان ذلك م�ساحبًا »الإعادة 

امليالد«. ويف بع�ض االأ�ساطري، فاإن 

القمر يعيد االأرواح امليتة اإىل الرحم 

الذي جاءت منه لتقوم ال�سم�ض بعد 

ذلك باإخ�سابها.

-  ففي االأ�ساطرياالإغريقية كما 

يذكر بلوتارخ فاإن القمر هو حمطة 

االإ�سرتاحة للروح بعد املوت، فاأما 

اجل�سد فري�سل اإىل االأر�ض التي 

حتكمها »دمييرت«Demeter  اإلهة 

االأر�ض، اأما النف�ض والروح فتعودان 

اإىل القمر، حيث يحتفظان بالذكريات 

واالأحالم من احلياة ال�سابقة. اأما 

العقل فيموت موتًا »ثانيًا«، وتنف�سل 

الروح عن النف�ض، وي�سافر العقل 

من القمر اإىل ال�سم�ض حيث ميت�ضرّ 

ويبعث من جديد عقاًل جديدًا. ثم 

يعود ذلك العقل مرًة اأخرى اإىل 

القمر، حيث يترّحد مع النف�ض والروح 

اللذين ينتظرانه ثم يتخذان »ج�سدًا« 

اأر�سيًا جديدًا. 

فاإن  الهندو�ض  معتقدات  • ويف 
االأرواح الهائمة تعود اإىل القمر 

لتنتظر بعثها، اأما االأرواح التي 

حتررت من عجلة التنا�سخ فتوا�سل 

طريقها اإىل ال�سم�ض.

من  النافاهو،  اأ�ساطري  • ويف 
قبائل الهنود احلمر يف اأمريكا 

ال�سمالية، فاإن )النا�ض االأوائل( 

خرجوا من العامل ال�سفلي ليعي�سوا 

على �سطح االأر�ض، اإال اأن االأر�ض 

كانت مظلمة وباردة. وهكذا �سنَع 

الرجل االأول واملراأة االأوىل من 

بلورات املرو املتوهجة قر�سني 

لي�سبحا القمر وال�سم�ض لكي يكون 

هناك �سياء يف الليل والنهار. كما 

قاما بتزيني قر�ض ال�سم�ض بقناع 

من الفريوز االأزرق، ومبرجان 

اأحمر على اأطرافه فاأ�سبح ي�سع 

الدفء وال�سياء. ثم ثبرّتا يف قر�ض 

ة  ال�سم�ض ري�ض ن�رض وري�ض قبرّ

لكي ينعك�ض �سووؤهما على اأركان 

االأر�ض االأربعة. كما ثبرّتا قر�ض 

ال�سم�ض يف و�سط ال�سماء ال�رضقية 

بر�سقات من البق. ثم وقف الرجل 

االأول واملراأة االأوىل ليتاأمال جمال 

ما خلقاه، ثم التفتا اإىل الليل، وزينا 

قر�ض القمر ببلورات موم�سة 

وباأ�سداف لوؤلوؤية ثم علقاه يف 

ال�سماء. اإالرّ اأنهما وحلزنهما العظيم 

وجدا خلقهما جامدًا ال حياة فيه، 

غري اأن اإثنني من احلكماء وهبا 

روحيهما اإىل القر�سني، لتدبرّ احلياة 

فيهما واحلركة اإىل االأبد. ثم حدد 

الرجل االأول واملراأة االأوىل امل�سار 

اليومي لل�سم�ض بتثبيت )12( 

اثنتي ع�رضة ري�سة يف ال�سماء على 

م�سافات مت�ساوية. ويف الفجر تبداأ 

ال�سم�ض رحلتها عب ال�سماء م�سيئة 

كل جوانب االأر�ض املظلمة وم�سعة 

الدفء يف اأرجائها. ويف الغ�سق تعود 

ال�سم�ض جمهدة من رحلتها، ويبداأ 

ُن بري�ض الن�رض رحلته  القمر املَزيرّ

عب ال�سماء. اإالرّ اأنرّ »�سبي الريح«  

 اأن يرى القمر ي�سافر وحيدًا 
ُ
�ساءه 

يف الليل، فاأراد م�ساعدته، فنفخ عليه 

من ن�سماته لي�ساعده على احلركة 

وي�سهل م�ساره يف ال�سماء املظلمة، 

غري اأن ري�ض الن�رض املثبت على القمر 

طار يف مهب الريح، والت�سق على 

ج�سم القمر معميًا اإياه. وهذا هو 

ال�سبب يف اأن القمر يتبع م�سارًا غري 

منتظم عب ال�سماء املظلمة. 

ا الفوهات املنت�رضة على �سطح  اأمرّ

القمر فاإن مراآها قد اأوحى لالإن�سان 

القدمي ب�سوٍر �ستى: ففي الفلكلور 

االإيرلندي فاإن رجاًل قد عوقب على 

ذنبه املتعلرّق بقطع احل�سائ�ض يف يوم 

ال�سبت باأن اأر�سلته االآلهة اإىل القمر 

بحزمٍة من احل�سائ�ض مربوطة على 

ظهره، وما زال يطُلرّ بحزن من هناك 

على موطنه اإيرلندا.

اجلديدة  غينيا  فولكلور  • ويف 
ة  فاإن القمر كان حمفوظًا يف جررّ

عند عجوز حينما جاء �سبية يف 

اأحد االأيام يلعبون وفتحوا اجلرة 

فطار منها القمر. وخاف ال�سبيُة 

غ�سب العجوز فحاولوا اإعادة القمر 

اإىل اجلرة، فرتكوا اآثار اأ�سابعهم 

على القمر التي ميكن روؤيتها اإىل 

اليوم على وجه القمر، اإالرّ اأنهم مل 

ًا  يتمكنوا من ذلك وانطلق القمُر حررّ

يجول يف ال�سماء.

يف  الرجل  اإىل  ُينظُر  الهند،  • ويف 
القمر على اأنه ميثرّل »�ساندرا« االإله 

ُر حاماًل  الهندو�سي للقمر، وُي�َسَورّ

اأرنبًا بريًا.

بوذا  اأن  البوذية  االأ�ساطري  • ويف 

جتاوزت  قد  ال�ساعة  ■ كانت 
التا�سعة م�ساًء، وكنت اأقود �سيارتي 

 »Bank Street يف �سارع »بانك

اجلنوبي، وكان �رضب ال�سيارات 

ل خطًا مت�ساًل من االألوان  اأمامي ي�سكرّ

واالأ�سواء املت�ساربة، واأ�سوات 

اأطفايل املتداخلة متالأ جمايل ال�سمعي، 

ويوم اأوتاوا الطويل ب�سجيجه 

و�سوره ال�ساخبة قد م�سى يجر 

اأذياله. وفجاأة برز ب�سكل مهيب 

من خلف �سف اأ�سجار ال�سنديان 

والقيقب على اجلانب ال�رضقي 

للطريق.. قمر.. نعم اإنه القمر، كان 

بدرًا مكتماًل متامًا، وكان ال�سارع 

متموجًا يعلو ويهبط ثم يلتوي 

مينة وي�رضة، وبدا القمر خلف تلك 

االأ�سجار العمالقة وكاأنه يغو�ض 

ويظهر.. ومالأين ذلك االإح�سا�ض 

املفاجىء ب�سعوٍر غريٍب.. واأ�رضقت 

كل اأرجاء ذاكرتي بنور القمر.. 

َوَطَفْت على �سطح الذاكرة �سوٌر 

كانت مطمورًة خلف اأنقا�ٍض من 

ال�سور والروؤى وما ي�سبه االأحالم. 

وكنت ماأخوذًا بروعة اللحظة. لقد 

راأيت القمر يف اأماكن متفرقة على هذا 

الكوكب ومل اأره مطلقًا بهذا القرب 

وبهذا ال�سفاء وبهذا اللمعان كما 

بدا تلك الليلة يف �سماء اأوتاوا. كنت 

ماأ�سورًا بذلك ال�سعوراملهيمن الذي 

جعلني اأنكم�ُض اإىل داخلي متامًا، 

واأغو�ض يف اأعماقي واأنتقل بكل 

حوا�سي اإىل عامل اآخر بعيد، وزمن 

اآخربعيد. وزاد من وطاأة ال�سعور 

ته اإدراكي لذلك التناق�ض  وحدرّ

املده�ض بني ذلك ال�سكون الرائع 

الذي بعثه منظر القمر يف داخلي، 

و�سخب احلياة وزجمرتها من 

حويل. وحني اأ�رضت الأطفايل اإىل 

ْت اإليهم عدوى ال�سكينة  القمر.. �رَضَ

فخلدوا اإىل ال�سمت حمدقني يف القمر 

خلف زجاج ال�سيارة. وفجاأة كاأنني 

ا�ستيقظت من حلم.. واعرتاين �سعوٌر 

 باالأ�سى وحاولت اأن اأتذكر اآخر 
ٌ
عارم 

مرٍة ناجيت فيها القمر.. ومتى كانت 

اآخر مرة ان�ساب فيها ج�سمي يف ذلك 

ب القمراء؟! ال�سوء الباهت وت�رضرّ

ون�سيُت نف�سي وانكم�ض الزمان 

يف داخلي.. وان�سقُت مع ال�سور 

املتداعية واحدة تلو االأخرى. 

وحملتني الذكريات بعيدًا اإىل عامٍل 

يبدو وكاأن بيني وبينه قرونًا من 

الزمان.. وبدت تلك ال�سور كما لو 

ت من كوكٍب اآخر.. ومن  اأنها ُاقت�سرّ

ذاكرة اأخرى.. فهذا اأبي يحملني 

ق يف القمر، فاأرى  على كتفيه واأنا اأحدرّ

وجهًا مهيبًا مر�سومًا على �سفحته 

و�سوء القمر يغمر االأر�ض املمتدة.. 

وتبدو االأر�ض يف �سوء القمردائمًا 

ب ال�سوء.. وكاأن  وكاأنها تت�رضرّ

ال�سوء يتخللها.. ي�رضي اإىل داخلها.

هناك كاآبة دائمة تتدفق مع �سوء 

القمر ويلقيها على االأر�ض ويلقيها 

يف النفو�ض.. ملاذا كلرّ تلك الكاآبة؟ 

اأ�سجار االأثل العمالقة تبدو موح�سة 

كئيبة يف القمراء.. والنخيل البا�سقة 

تبعث احلزن من كل جريدة فيها.. 

واخلطوط املتك�رضة يف االأفق لبيوت 

القرية تبعث على االأ�سى.. فاأ�سيح 

بنظري عن كل �سئ كيال تنتقل تلك 

الكاآبة وذلك االأ�سى اإىل داخلي. وهذه 

اأمي تق�ض علينا احلكايا يف ليلة �سيف 

�سافية والبدر يرنو اإلينا وينرينا 

بقمرائه وهو ي�رضي وئيدًا يف �سماء 

جند الرحبة.

حتى االأ�سوات تتخذ نقاًء بلوريًا 

يف �سوء القمر.. واأ�سمع غناًء 

 » �سجيًا »�سالمًا اأيها القمُر املطُلرّ

ياأتي من بعيد.. وتتداخل اأنغام 

 Moonlight سوناتا القمراء�«

Sonata« ب�سجوها املت�سلل اإىل 
القلب كما يت�سلل �سوء القمر عب 

نافذة �سغرية لري�سم مربعًا �سحريًا 

ها الظالم.  من ال�سوء يف غرفٍة يلفرّ

حتى هذه ال�سوناتة حزينة.. تنطق 

باالأ�سى.. هل األرّفها بتهوفن وهو 

بكامل �سممه؟ ل�سُت اأدري.. ولكنني 

ال اأ�سُكرّ باأن �سوء القمر قد ت�سلل اإىل 

اأعماق روحه.

لكل �سئ دائمًا هنالك وجهان،  

وجه يف �سوء النهار.. واآخر يف �سوء 

القمر. وتبدو كل االأ�سياء اأقرب اإىل 

وجه احلقيقة يف �سوء القمر.

كل االأ�سياء تلب�ض ثوبًا خمتلفًا يف 

القمراء.. ثوبًا ف�سيًا مليئًا باالأ�رضار 

والكاآبة. نعم يا بن اأبي ربيعة ميكن 

اأن يخفى القمر.. ها قد خفي القمر 

اأمام مراآي ومل يبق منه اإالرّ تداعياته 

متالأ االأفق ومتالأ اأرجاء الف�ساء 

الرحب. واْخُتِزَل املكان من حويل 

وتال�ست اأبعاده وت�سللُت مع اأ�سعة 

القمراء الف�سية.. و�سعدُت، فوجدت 

نف�سي وجهًا لوجه اأمام القمر.. 

وكالنا ن�سبُح مع االأفالك االأخرى يف 

ديجور دجى الكون االأخر�ض.

قمر اأوتاوا: القمر بني الأ�صطورة والعلم

�آفاق   5455   �آفاق
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ق�رضة  من  مكون  • والقمر 
وغاللة ونواة متامًا كاالأر�ض، 

فالق�رضة يبلغ اأعلى �سمك لها 90 

مياًل مكونة من �سخور البازلت، 

لها الغاللة ويبلغ اأعلى �سمك  وت�سفرّ

لها 620 مياًل وهي مكونة من 

ال�سخور النارية املاحيرّة )الغنية 

باملغني�سيوم واحلديد( وكثافتها 

اأعلى من كثافة الق�رضة، والنواة 

يبلغ ن�سف قطرها حوايل 100 ميٍل، 

وهي مكونة من احلديد والنيكل 

كنواة االأر�ض.

هي  للقمر  املكونة  • وال�سخور 
غالبًا البازلت، وهو �سخر ناري 

ن من بلورات دقيقة من  بركاين مكورّ

االألوفني ومعادن الفل�سبارالكل�سي 

والبريوك�سني وامليكا والقليل من 

الكوارتز. وعمرالقمرالزمني  يقارب 

عمر االأر�ض فهو يقدر بـ 4500 

مليون عام.

على  الزالزل  من  الكثري  • ويحدث 
القمر ويبلغ �سدة بع�سها اأكرث من 

خم�ض درجات على مقيا�ض ريخرت، 

ولكن ال ميكن �سماع ال�سوت 

اإطالقًا على �سطح القمر ب�سبب خفة 

الغالف اجلوي وعدم قدرته على 

حمل املوجات ال�سوتية.

 2160 القمر  قطر  • ويبلغ 
مياًل )3456 كم(، ومتو�سط 

�رضعته املدارية هي 5063 مياًل/

ثانية. وتبلغ م�ساحته ال�سطحية 

23,712,500 ميٍل مربٍع، ويبلغ 

حجمه واحدًا من خم�سني جزء من 

حجم االأر�ض، كما اأن كتلته هي ُثمن 

)1/8( كتلة االأر�ض، وجاذبيته هي 

�سد�ض جاذبية االأر�ض، ولذا تبدو 

االأج�سام اأكرث خفة على �سطح القمر 

بل تبلغ �سد�ض وزنها على �سطح 

االأر�ض. وجاذبية القمر هذه ت�سبب 

املدرّ يف املحيطات، االأمر الذي يوؤدي 

اإىل اإبطاء �رضعة دوران االأر�ض حول 

حمورها، وهذا االإنخفا�ض يف ال�رضعة 

يقدر بثانية واحدة كل 50,000 

�سنة. فمثاًل يف الع�رض الديفوين 

Devonian منذ حوايل 400 مليون 
عام كان طول اليوم هو 22 �ساعة 

وبعد حوايل 35,000 �سنة �سي�سبح 

طول اليوم االأر�سي 25 �ساعة، 

فب�رضى ملن ال ي�ستطيعون اإجناز 

اأعمالهم يف يومنا الق�سري ذي االأربعة 

وع�رضين �ساعة!

من   %59 القمر  من  • ُيرى 
�سطحه يف وقت واحد، ويعك�ض 

القمر ُع�رض )1/10( �سوء ال�سم�ض 

ال�ساقط عليه. وخ�سوف القمر 

يحدث ب�سبب �سقوط ظل االأر�ض 

عليه عندما تكون االأر�ض بينه وبني 

ال�سم�ض وكلها على خط واحد. 

وك�سوف ال�سم�ض يحدث ب�سبب وقوع 

القمر بني ال�سم�ض والقمر، عندما 

تكون كلها على خط واحد.

اجلوي  الغالف  انعدام  • ب�سبب 
يف القمر فهناك تطرف يف درجات 

احلرارة بني الليل والنهار، ففي 

النهار ت�سل اإىل 134 درجة مئوية، 

وتنخف�ض يف الليل اإىل 154 درجة 

مئوية حتت ال�سفر.

�سبعون  القمر  اإىل  اأُر�سلت  • وقد 
�سفينة ف�سائية، ووطاأ �سطحه اإثنا 

ع�رض مالحًا ف�سائيًا، ويوجد من 

عينات �سخورالقمرعلى االأر�ض ما 

مقداره 382 كيلوجرامًا. ووجود 

القمر �ساعد على تثبيت احلركة 

الدورانية لالأر�ض Wobble، مما 

يعتقد اأنه اأ�سهم يف تطور احلياة 

على االأر�ض.

د. اأحمد عبداهلل الأ�صود

امل�صرف على وحدة الأطباء

aaswad@saudibureau.org

ا�ستدرّ به اجلوع بعد اأن تاه طوياًل 

يف الغابات واالأحرا�ض، فاأ�سفق 

ي وعر�ض عليه نف�سه  عليه اأرنب بررّ

لي�سد رمقه، وطلب منه اأن ي�سعل 

نارًا، فلما فعل األقى االأرنب بنف�سه 

يف اللهب، اإالرّ اأن بوذا التقطه 

ب�رضعٍة فلم ُي�سبه اأذى، ثم و�سع 

بوذا االأرنب البرّي يف القمر كرمز 

اأبديرّ للت�سحية، حيث ما زال هناك 

اإىل اليوم.

يعي�ض  ال�سينية  االأ�ساطري  • ويف 
�سفدع ذو ثالث اأرجل على القمر، 

ومتثل هذه االأرجل االأطوار الثالثة 

للقمر، ويف وقت اخل�سوف يبتلع 

ال�سفدع القمر.

يا اأيها القمر: يا باعث االأحزان 

واالأ�سجان يف القلوب، كيف اأ�سبحت 

اإلهًا يف نظر الب�رض؟

القمر موؤنٌث يف اأكرث اللغات يف 

العامل وذلك لت�سابه دورته مع دورة 

املراأة ال�سهرية، ما عدا اللغات 

ال�سامية )العربية والعبية واالآرامية 

ر. واالأمهرية( فاإن القمر فيها مذكرّ

اأن  الو�سطى  اآ�سيا  يف  • يقولون 
القمر هو مراآة االآلهة التي تعك�ض 

كل �سٍئ يف العامل مثل مراآة املايا. 

وهم ميجدون القمر اأكرث من 

ال�سم�ض الأنهم يرون اأن القمر مينح 

�سوءه يف الليل حيث احلاجة اإليه 

بينما ت�سيء ال�سم�ض يف النهار، حيث 

ال حاجة اإىل ال�سوء!.

هنالك  االأ�سانتي  قبائل  • وعند 
اإ�سٌم واحد لكل االآلهة هو »بو�سن« 

Boshun اأي القمر. وكذلك يف لغة 
البا�سك فاإن كلمة قمر وكلمة اإله هي 

نف�ض الكلمة.

 Sioux ال�سيوك�ض  قبائل  • اأما 
الهنديرّة احلمراء في�سمون القمر 

»العجوز التي ال متوت اأبدًا«.

احلكام  على  يطلق  • وكان 
عند قبائل التوت�سي قدميًا لقب 

Mwezi اأي قمر. وكانت بريطانيا 
ت�سمى قدميًا Albino اإلهة القمر 

البي�ساء كاحلليب. 

 Lunacy لونا�سي  • وكلمة 
التي تعني اجلنون حاليًا جاءت من 

ا�ستحواذ روح لونا Luna اإلهة 

القمر على اأرواح الب�رض، ومل تكن 

ت�ستحوذ اإالرّ على اأرواح االأ�سفياء. 

وبعد حتول ال�سلطة اإىل �سلطة اأبوية 

يف املجتمعات القدمية اأ�سبح َم�ُضرّ لونا 

مكروهًا ومقرونًا باجلنون.

القمر  فاإن  االإغريق  • وعند 
والقوة يقابلهما كلمة واحدة هي 

Menos، ويف كثري من الثقافات 
فاإن اإلهــة القمر هـــي اخلالقـــة، 

فعند البولنديني فاإن اخلالقـــة هي 

هينا Hina وهي القمـــر وهي 

املراأة االأوىل.

اخلالقة  كانت  الفنلنديني  • وعند 
هي لونوتار Luonnotar من 

Luna اأي القمر. 
والإلهة القمر ثالثة اأوجه: فهي 

اخلالقة، وهي املهلكة، وهي ملتهمة 

املوتى. 

وجهها  ي�سمى  املك�سيك  • ويف 
املدمر مي�سكيكا�سيوتل التي تذرع 

ال�سماء يف الليل بحثًا عن �سحاياها 

لتزدردهم. وكانت ت�سمى �سيدة 

مكان املوتى، وهي ت�سبه يف مظهرها 

كايل Kali  املدمرة. ومل تكن القمر 

«  التي  فح�سب بل كانت »اأم الكلرّ

خرجت الب�رضية كلها زاحفة من 

فرجها يف البداية والتي اإليه �ستعود.

االأرواح  اأن  الفيديون  • ويقول 
تعود اإىل القمر بعد موتها لكي 

تلتهمها اأرواح االأمهات. وت�سمي 

قبائل ماوري Maori القمر باالأم 

اآكلة الرجال. وقبائل التتار  يف و�سط 

اآ�سيا يعبدون القمر على اأنه ماكا اأالرّ 

Mach Alla ملكة احلياة واملوت 
ويقال اإنها اآكلة الرجال.

القمر  اإله  فاإن  الفراعنة،  • وعند 
هو »خن�سو«، وي�سور على هيئة 

مومياء �سابة حاماًل �سوجلانًا 

وخطافًا ومدر�سًا وله عالقة 

باحلمل. كما اأن اإيزي�ض تعتب اإلهة 

ُر حاملًة  ا لل�سم�ض، وُت�َسورّ َمرّ
للقمر، واأُ

�سوجلانًا واإنخًا، واالإنخ رمز احلياة 

عند قدماء امل�رضيني، ومنه اقتب�ض 

ال�سليب امل�سيحي فيما بعد. 

القمر  اإلهة  فاإن  الرومان  • وعند 
هي ديانا كما اأنها اأي�سًا اإلهة ال�سيد 

واخل�سوبة ويقابلها عند االأغريق 

.Artemis اآرمتيز

هي  االأزتك  القمرعند  • واإلهة 
كوثيكو�ض Coathicus وهي زوجة 

اإله ال�سم�ض. وعند ال�سلتيني فاإن اإلهة 

القمر اآريانرود Arianrod والتي 

تقطف كوكبة االإكليل ال�سمايل. 

اإلهة  اأ�ساًل  • وكانت بريتامارتي�ض 
القمر عند الكريتيني، اإال اأن الغزاة 

االإغريق تبنوها خا�سة اأنها تعطي 

احلماية لكل »اوؤلئك الذين يعبون 

البحار« )اأمثال االإغريق(.

فاإن  اليابانيني  البوذيني  • وعند 
االإلهة القمر)جواتان( هي اأحد 

اإثني ع�رض اإلهًا بوذيًا، وت�سور 

حاملًة قر�ض القمر يف يدها اليمنى.

وا�ستيقظ اجليولوجي داخلي 

مزجمرًا ب�سخرية: ماذا فعل بك 

ذلك الكويكب؟ وماذا كنت �ستفعل 

لو اأنك على �سطح زحل ذي االإثنني 

 Titan و�ستني قمرًا، اأكبها تيتان

الذي يفوق عطارد حجمًا. وماذا 

�سيدور بخلدك لو كنت على �سطح 

امل�سرتي ذي الثالثة و�ستني قمرًا 

اأكبها االأربعة الكبار التي اكت�سفها 

جاليليو يف عام 1610م. وما ع�ساك 

فاعل لو كنت فوق �سطح يورانو�ض 

ذي ال�سبعة وع�رضين قمرًا اأ�سماوؤها 

كلها م�ستوحاة من �سخ�سيات 

�سك�سبريية و�سخ�سيات لل�ساعر 

الك�سندر بوب )مرتجم هومريو�ض 

اإىل االإجنليزية(. اأو اأنك كنت على 

�سطح نبتون باأقماره الثالثة ع�رض، 

اأكبها تريتون Triton، وامل�سماة 

كلها على �سخ�سيات االأ�ساطري 

اليونانية والرومانية متا�سيًا مع اإ�سم 

الكويكب امل�سمى على اإله البحر واملاء 

يف االأ�ساطري الرومانية. لن يهمنى من 

اأمرها �سئ فهي لي�ست حمفورة يف 

ذاكرتي وهي لي�ست جزءًا من كياين.

مقاطعًا  قالها  ذاتك..   • ذاتك.. 
ه، هالرّ نظرت اإىل االأ�سياء  بحدرّ

بتجرد! ثم انهال عليرّ ب�سيل من 

احلقائق مل اأ�ستطع اإيقافه.

مياًل،  القمر2160  قطر  • يبلغ 
ويبعد عن االأر�ض عند اأقرب نقطة 

221,463مياًل، وعند اأبعد نقطة 

252710مياًل، ودورته حول حموره 

ت�ساوي دورته حول االأر�ض، ولذلك 

نرى دائمًا جانبًا واحدًا فقط. وهذه 

الدورة ت�ساوي 27 يومًا و7 �ساعات 

و43 دقيقة و 11,47 ثانية، وهذه هي 

املدة الفعلية التي ي�ستغرقها القمر يف 

دورته حول نف�سه وحول االأر�ض. اإالرّ 

اأنرّ املدة الفا�سلة بني الهالل والهالل 

هي 29 يومًا و12 �ساعة و 44 دقيقة 

و 2,87 ثانية. وهذا التاأخري الذي 

يقارب اليومني مرده حلقيقة اأن 

االأر�ض تدور حول ال�سم�ض بحيث 

اأن القمر يحتاج اإىل يومني اإ�سافيني 

لكي ي�سل اإىل نقطة يف مداره، حيث ال 

يكون اأي جزء منه م�ساًء بال�سم�ض 

كما ُيرى من االأر�ض.
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■ يحل �سيفِك حاماًل معه الذكرى، يجدد يوم األقيت 
ع�سا ترحايل هنا يا اإدمنتون. �ست �سنوات خطفها 

الزمان خطفًا، م�ست دون علمي، ومرت دون وعيي، 

واألفيت نف�سي اليوم مرة اأخرى اأقف على �سفاف 

الرحيل، اأرمق املدينة بعني املفارق بعد اأن ا�ستقبلتها 

بعني الغريب، واأمتثل قول اأبي الطيب املتنبي

خلقت األوفا لو رددت اإىل ال�سبا

لفارقت �سيبي موجع القلب باكيا«.  

لِت يا اإدمنتون الغربة اإىل هوًى، وكيف   كيف حورّ

ها، وكيف  ال وقد قا�سْمتني حلو اأيامي، و�سقيتني مررّ

ال وقد فردت يل �سفحتك تكفكفني دمعًا راودِت 

عنه حماجري، وكيف ال وقد كنِت وحدِك املالذ من 

تك كنت  الوحدة، واملهرب من الوح�سة، ففي اأزقرّ

اأنرث اأوجاع غربتي، وبني دهاليزِك اأخبئ اآالم 

وحدتي، ومن ثلوجك اأطفئ َحررّ �سوقي، وما ال�سوق 

اإال منك، وما الوحدة اإال بك، وما الغربة اإال فيك، 

واأنا امل�سكني اأتداوى بالتي كانت هي الداء. �ست 

لها، وطلبت اأو�سطها،  �سنوات خطفت اإدمنتون اأورّ

ومنحتها بال �سوؤل اآخرها. �ساأرحل عنها، واأهبها 

ذكرياتي، فمن يل بجمعها من بني جنباتها، ومن يل 

با�سرتدادها من بني ثناياها، ومن يل باإخراجها من 

حيث خباأتها، اإنها لها، الإدمنتون وحدها، وهبتني 

وحدها اإياها، وقا�سمتني وحدها اإياها، فهي لها 

وحدها، جاءت منها وعادت اإليها.

اأتذكرين يا اإدمنتون ال�سنة االأوىل، حني اأتاِك ذاك 

الغررّ الغرير، تتاأرجح نف�سه بني الُعجب والوجل، 

وتتعرث خطاه يف دروب التيه. يلتم�ض طريقًا بني 

الياأ�ض واالأمل، وتنوء جوانحه بالثقة واخلوف. 

واأنت يا اإدمنتون تنظرين، تقولني هذا �سائر 

كال�سائرين، وعابر كالعابرين، فهل تاأ�سفني اليوم 

لرحيله، اأم هو وداع كوداع الزائرين؟ اأتذكرين 

حني ا�ستدت به الدرب، واأنت ترقبني كيف تنهزم يف 

داخله اأ�ساطيل الغرور، وتن�سب منه ينابيع الثقة، 

فترتكينه يا اإدمنتون اأ�سري الهم و�سيد االنهزام 

ونهبة اخلوف. اأهكذا يفعل عنادِك بكل من اأجلم 

خوفه، وامتطى عزميته؟ اأم تراك كنت تريدين اأن 

تري كيف يجد الفتى الطمئنانه اأر�سًا تنه�ض به 

عليها قدماه، وكيف ت�سق طاقة للنور يداه، وكيف 

تلفحه اخلطوب فتذود عنه كفاه، وكيف تتب�رض له 

ال�سبيل عيناه. ترفقي بذلك الفتى الغرير، فلم يكن 

له من يكالأه فيك �سواك، ومل يجد له ظئرا اإال اإياك، 

ت�سوقني له كل يوم ما ييئ�سه، وت�سحني عليه مبا 

يوؤن�سه، اإال من ن�سائم تر�سلينها مع الفجر حتمل له 

دعوات قلبني اأيقظتهما همومه، واأوح�ست منامهما 

اأحزانه، ي�ساأالنه عما اأملرّ به فيجيب:

ـعه ما كـان ي�سـغل اأَو�سـًا ما يوجرّ

بل ذاك هم عـلوم ليـ�ض يدفعـه  

األقــوا عليه ُفـتاتًا منه وانتظـروا

حتى يحـار به امل�سكني يجمعه  

يق�سي النهار بدر�ض اأو حما�رضة

ويف الُدرّجى بكتاب بات يذرعه  

واأتت �سنته الثانية لي�ست باأف�سل من اأختها، 

يخرج فيها الفتى من ظلمة ليلَج يف ظلمة، ويهرب 

من هم ليلجاأ اإىل هم، تتالقفه اأمواج الغربة، وتنه�سه 

الوح�سة باأنيابها، ما له من �ساحب يبثه همه، وال 

خليل يتوكاأ على �سداقته، وال ع�سبة يوكلها اأمره. 

فلم يعرف غريك يا اإدمنتون �ساحبًا وعدوًا، وظهريًا 

وجالدًا. ال تكادين تذيقينه من احلياة لذتها حتى 

ها، وال تهبينه من �سفوها اإال مزجتيه  اأذقته مَررّ

بكدرها، وال ت�سطفني له من نعومة العي�ض اإال 

ورددتيه اإىل غلظتها. كانت ت�سبقه االأحالم وحتدوه 

االآمال، حتى جاءك لتلقني عليه النهار املوقد باألوان 

الهموم، ثم ت�سحبينه قلياًل قلياًل مع خيوط ال�سم�ض 

امل�سافرة اإىل املغيب. اأتذكرين وال�سم�ض تدنو من 

مذبحها كيف كانت دروبك ت�سوق خطاه نحو ربوة، 

يطل منها اإىل اأفٍق حبيب، زوى اأر�سًا حبيبة، فيوِدع 

ال�سم�ض اأ�سواقا حتملها اإىل اأر�ض ت�ستعد لال�ستيقاظ، 

فتنرثها قبالت مت�ض بها عيونها الناع�سة، و�سلوات 

حتف ب�سباحها اجلميل. والفتى يعلق بال�سم�ض 

عينيه، وميد ب�رضه اإىل حيث تنهي رحلتها، فريمي به 

وراء املنتهى لعله يلمح وجهًا األوفًا، ويهم�ض:

جنٌد بك القلب ا�ستقر واإن يكن

بيني وبينك اأ�سـهٌر و�سنون  

مع الزكي فرمبا ال تذريف الدرّ

يوما يـعود لع�سه احل�سون  

مهما بعدنا لن تتوه لواحظي

ف�سناك يف عيني حيث اأكون  

لك اهلل يا اإدمنتون كم كنت قا�سية عليه، فما اأحَبرّك، 

وكم كنت حنونة عليه، فما ا�ستطاع اأن يبغ�سك، وكاأنك 

ال تريدين له اأن ي�ستقر على اأر�سك. اأراأيِت اإذ يحرق 

الفتى �سنتني اأخريني فيِك، ويلقى يف روعه اأن ال �سبيل 

للنجاة من جلجك وعبابك اإال يف فناء. اأما حان لِك مرة 

اأن َتِخِفرّي مبركبه ال�سائر، واأن تهدي لَبرّه احلائر، اأم 

مل ينزل عليك اأمر ال�سماء فتحيلي عا�سفها �سحوًا، 

وتهبي غريبها ماأمنًا، وقد انفرط عقد اأمله، وعقد حبل 

�سبه، فهل ترتكينه هكذا غريبًا حيث األوى، ومذوؤوما 

حيث وىل؟ اأوما �سمعِته اإذ جنرّه الليل يناجيِك:

ت�سـول عـليرّ اآه بيـد اأنـي

حبي�ض ال�سوت مك�سورالرياع  

ومـا يل من اأمد اإليه كفي

فـينفعني عـلى غــري انتفـــاع   

فرفقًا عـاذيل فاأنـا غريب

وما دمـع امل�ســافر بابـــتداع  

عييت بحيلة تنهي م�سريي

وما بالغيب كنت على اطالع  

فاأجـمل بحر تغريبي فاإين

�سئمت من الهبوط واالرتفاع  

وهل ملراكب امل�سنى جناة

اإذا ع�سفت رياحك بال�سـراع  

وعلى م�سارف ال�سنة اخلام�سة، وجد الفتى طاقة 

النور، ففتحها على م�رضاعيها، وطرد بها جيو�ض 

الظالم، فذابت ثلوجك يا اأدمنتون، وارتوى بها قلب 

ادي، ونقع منها غلته، وتن�سمت نف�سه  الفتى ال�سرّ

ربيعك الدافئ، واأطلق عينيه تنهل من مفاتنك كيفما 

�ساءتا. كانت روحه املحرتقة تنف�ض اأكوام الرماد، 

لتنطلق كالعنقاء يف �سمائك، وحتلق يف اأرجائك، تفرد 

جناحيها فوق اأر�سك التي حرثتها قدماه، وتغت�سل 

بنورك الذي �سقته يداه. فا�سهدي له يا اأدمنتون باأنه 

�سك، ودعيه يندر  هزمك، وار�ِض يا اإدمنتون فقد رورّ

من اأ�رضك اإىل ال�سماء، جناحاه مت�سقان قبابك، وعيناه 

ت�سومان رباِك. وها هو بعد �سنة �ساد�سة، يعود فيحط 

فوق تلك الربوة مرة اأخرى، لري�سل لِك من القلب 

حمبة و�سالمًا، ووعدًا يا اإدمنتون ب�سوق وذكرى، 

وميالأ رئتيه منك مبا يتبلغ به اإىل لقائك. ثم يلتقط 

م وجهه  ع�سا الرتحال، ويفرد اأ�رضعة العودة، فييمرّ

�سطر امل�رضق، وميالأ بغنائه درب ال�سالمة:

�رضى باخلاطر الولهان وجٌد

اإىل جنــٍد وهاتيك البــقاع  

وكـفرّ ت�سـرتيح على كثيـب

اأ�سـيل اخلد خـمري القناع  

وبي �سـوق اأ�سارعه كـاأين

غدت ذكراي من �سوقي ذراعي  

وما لل�سـوق يا ظـماآن ورد

باأعذب من لقــاء واجتماع  

اأو�ش بن اإبراهيم ال�صم�صان

جامعة األبريتا

تخ�ص�ش تقنية النانو احليوية

aalshamsan@yahoo.com
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■ وردة الكون
دالله واالبت�سام

ماذا اأ�سميك

نحت من حياتي

خاليا دمي

اأن�سودة ال�سالم

�ساأغنيِك..

يف اليقظة

يف املنام

الكون.. 

ي�سمعها 

دها يرِدرّ

ي�سفق معها

وتنت�سي معك

االأحالم

حالة حب/جنون

ودفء واأح�سان

ه�سترييا ترق�ض

ال تتوقف!،

يرتبع..

على عر�ض القلب اإن�سان

بقي يل..

من الزمن اأنِت، والغ�سب

واالأيام تتهاوى مذعورة..

يك�سوها..

�سجيج الكون، وال�سخب

م�ست..

ت�سلك درب الهوى.. مذمومة،

وحترق بداخلي احلطب

ه وعورة ال�سنني،  طريق النور حتفرّ

واأنفاق معَترّقة..

بال�سب، وبالتعب.

على مقاعد اجلامعة.. اأريد اأكون

اأجل�ض بجوارك.. فوؤادي مفتون

اأرافقِك خطوة بخطوة، 

والقلب من لوعته جمنون

تغ�سبني الفروق الزمنية

وعمٌر بعمري ين�ساب..

من مقلة العني.. دمعة ع�سية

اآهات.. تخرج كالزنبقة..

عطر، وعيون.

اأهدابها..

من احل�سن.. هتون

تف�سلنا امل�سافات.. اأكرهها

وال�سوق حالة تتلَبرّ�سني، 

دها واأبقى اأبدًا.. اأجِمرّ

�سكوى تن�سلخ من اأخرى

تتنا�سل بغري انتظام.. اأرقبها 

حتى..

باتت حتتويني.. فال اأغلبها

للرب �سكوى..

من قدر ال يجمعنا

من اأر�ٍض ال حتتويك

من �سماء ت�سلرّني، 

وبِك تبْو�سلني، وترميني

من هواء.. وحدي

�سه يف غيابك اأتنَفرّ

من قمر يغني..

حريان يف بعدك

من �سم�ض..

ت�رضق على كل االأ�سياء

اإال اإيانا..

اأرمله يف بعدها ال�سماء

تق�سينا اأن نكون معًا 

على ر�سيف الذكرى.. اأماين،

وقطعة حلوى ووفاء

واملراد يف غيابه يتمادى،

واحل�ساد.. ح�سادي عناء

حتى جف الريق فينا..

ي�ست�رضخ البكاء

ال اأدري..!

كلمة علقت يف �سقف حلقي

تغلغلت يف باحة عقلي

يف وجداين

يف مروجي اخل�رضاء/احلمراء

ويقتلني التنهيد

ت�رضب عظامي 

وتخُز  يف ج�سدي

اأ�سواك الو�سل القريب/البعيد

وال اأبايل..!

كم �سنبقى بني قو�سني

من دون و�سف

من دون ع�سف

من لوعة �سقية

على �سفتيك تر�سمني

ال اأدري..!

كيف اأعيد وجه التفاوؤل للحياة 

اأكتب حرويف لِك والكلمات

رواية ال تختبئ فيها الف�سول

ال متوت 

ال وال ت�سلبها على ل�ساين،

وتو�سفها هم�ساتي والتمتمات

نها اأدِورّ

اأعنرّونها

اأعيدها

ل�سريتها االأوىل،

ع القدر فيها واأطِورّ

رها اأحِررّ

اأر�سمها

لوحة.. تنب�ض على ج�سد ال�سطر

من رع�سة االأ�سابع،

من خويف عليِك

من ينابيع االنتظار، وزخات املطر.

ال اأدري..

كيف تبداأ ري�ستي بالكالم

نافذة ُتطل دونك على ال اأحد

�سحابتي تتنف�سك، 

فاهطلي ب�سالم

بي بداخلي جداولِك، ورترّ

وان�سكاب االأحالم

منذ راأيتك حتى حلظة..

�رضاخ الوئام.

ال اأدري..!

هل اأعيد ت�سميتك.. اأنامل مت�سابكة؟!،

فاأنا ال اأحب االأ�سماء املت�سائمة

اأ تربطِك باالرتباك عالقة؟!،

اأم اأنت حالة من االغرتاب، 

وع�سبة خ�رضاء،

جذورها تنبت عراقة،

وتتفتح بِك براعم الغياب.

اأحب النهاية، واأخاف احلرية

وكاأ�سي دونك مرير

اأت�سَلرّلِك..

حتى يتما�سك احلرير باحلرير

فاأنا جمنونِك االأول واالأخري

واأنا فرط الذات على الذات

من مربع ال�سحة الكبري..

حتى اأ�سوار امل�سحات.

اأْقبلي..

يف االأفق نحلرّق..

�سويًا نطري

وعلى درب احلياة..

معًا ن�سري

اأقبلي..

وال تنظري قرارِك..

لـ.. االأخري

 �صعود الغربي

salgarbi@gmail.com

نو من حمرابه  ■ الأين ال اأجيد الغو�ض يف بحور ال�سعر ومو�سيقاه وقوافيه، مل اأجروؤ على الدرّ
مهابًة واإجالاًل. لكن اإح�سا�سًا ما خاجلني وداعب عاطفتي وخميلتي فحاولت التعبريعنه لفاتنتي 

رت ني�سانا«.* التي »عطرّ

عــيٌد اأَطــَلرّ ِبُح�ْسـِنها َفَتبـاهى

ـماِء تــاأُلرّقًا لرّى يف ال�سرّ قمٌر جَتَ

دًا َفــْجٌر َتَغنرّى باحلننِي ُم�َســَهرّ

فالورُد َيْهِم�ُض للخميِل مباهيًا

ـذا ُمتــهاديًا والُفُلرّ َيْعُبُق بال�َسرّ

ًا من ع�سِقِه َي�ْسدو الكناُر ترمُنرّ

يُد بــاَت ُمَتَيرّمًا والبـلبُل الِغـررّ

وِح َي�رْضي حُبرّها ومبهجتي بالررّ

ُب�رْضى ُتِطُل على فوؤادي بل�سمًا

ُد الَلرّْيـــَل البهــيَم بـنوِرها وُتَبِدرّ

يا وجـَه من اأهواُه وهو ُمَدَلرٌّل

يا َمْن �َسَبْيِت العقَل قبل ذهاِبِه

ِك واِلهًا َخَفَق اجِلناُن ِلِذْكِر ا�سِمْ

يف �ِسْحِر عْيَنْيِك كْم اأتيُه ُمَتَيرّمًا

موُع غراَمُه والقلُب اإْن َف�َسَح الُدرّ

حاَوْلُت اإْخفاًء ففا�َسْت َعْبَتي

اإينرّ ا�ْسَتَعْنُت على الَنرّوى بق�سيدٍة

يا خرْيَ يــوٍم يف الوجوِد حِلامِلٍ

عاَدُة اإْن �َسَبْوُت �سعادًة  اأنِت ال�َسرّ

* ني�سان: اأبريل

يوَن واأْطَرَب االآذانا
ُ
اأ�َسـَر العـ

�َسَحَر القلـوَب فاأْبَدَعْت اأحلانًا

َق االأْجــفانا ي�ْسـتاُق َو�ْساًل اأَررّ

َرْت ني�سانا هـذي اجلـميلُة عَطرّ

ْيـحانا واليـا�سمنُي ُيعـــاِنُق الَررّ

هانـا
ْ
ِلُيحـيَل قلبـــي ِلِلرّقــــا َولـ

يـغدو ومُي�سـي واِلــهًا َحريانا

َمَلَكْت �ِسغاَف القلِب والوْجدانا

َفَيتيُه مْن خــمِر الَلرّمى َن�ْسوانا

ِلَنهيـَم فـي جــِورّ الِلرّقــاِء ِكالنـا

يـا ِرْم�َض َعـنْيٍ اأ�ْسَهَد الَو�ْسنانا

ومَنْعِت َو�ْساًل َمْن َغدا َهْيمانا

َن�ِسـَي احَلنـاَن َواآَلَف االأ�ْسجانا

ُه ُمْرجـانا فالبحـُر يـهدي �ِســَررّ

ال اأ�ْسـَتطــيُع ِللــَْوَعتي ِكْتمـانا

فــرَتْكُتهــا َت�ْسـَتْعِذُب االأْحزانا

ِر قلبي اأُ�ْسـِعَلْت نريانا
ْ
ِمْن َجمـ

يف عـيِد مـوِلِدها مَلَ�ْسُت َحنانا

ُت اأمانا
ْ
واْنِت االأمـاُن اإذا َن�َسدـ

عبدالقادر كعو�ش

akawach@saudibureau.org

وردة الكونهذي اجلميلة عطرت ني�صانا

�آفاق   6061   �آفاق



�آفاق   63

برودة كندا ودفء قلوبنا

خالد الغفيلي *

مقال

■ فرحت كثريًا عندما وطئت قدماي قارة 
كندا الأول مرة، عفوًا دولة كندا، فقد قابلت فيها 

بع�ض زمالء العمل، وتعرفت على الكثريين 

من االإخوة العرب، الذين خففوا من وطاأة 

االغرتاب، حيث مل�ست التكاتف والتما�سك 

وحبهم لعمل اخلري وال غري اخلري، فهذا هو 

نتاج ديننا احلنيف الوا�سح وال�رضيح، وقد 

ده�ست كثريًا عندما راأيت تعامل املواطنني 

الكنديني، اإذ اأنرّ تعاملهم يف منتهى الرقي واالأدب 

مع اجلميع، فقد كانوا يظهرون االبت�سامة 

للجميع وكاأنهم يعلمون اأن يف االبت�سامة �سدقة، 

اأو بتعبري اآخر كاأنهم يلقون عليك التحية 

وال�سالم، وقفت حائرًا يف اإحدى الزوايا اأ�ساأل 

نف�سي نحن العرب منلك من الف�سائل واالأ�سياء 

اجلميلة الكثريفلماذا ال نظهرها؟

نحن اأمة عربية اأ�سيلة، حبانا اهلل عزرّ وجل 

رحابة �سدورنا، و�سفاء قلوبنا، فمع مرور 

الزمن ولالأ�سف اأخذنا نخبئ ما يف قلوبنا من 

الطيبة والت�سامح، حتى اأنه يف بع�ض االأحيان 

وبدون اإرادتنا وبالرغم من اأنوفنا تظهر قلوبنا 

تاآلفها ودفئها مع اجلميع، فلَم ال نكون على 

طبيعتنا ونظهرهذه امل�ساعر لكل النا�ض وتكون 

ب�ساطتنا وعفويتنا هما مفتاح العامل، وننظر اإىل 

اجلانب امل�رضق من احلياة، فنحن �سعب ن�سالح 

احلياة الأننا ن�سالح اإخواننا، وتكتمل فرحتنا 

الأننا نكمل بع�سنا البع�ض.                                                          

اإزدادت برودة ال�ستاء وازدادت قلوبنا 

دفئًا بل اإن دفء قلوبنا �سيذيب ثلوج كندا 

وبرودتها املعروفة ! فكيف ال تذيبها ونحن 

نتم�سك مببادئنا واأخالقنا ونعمل من اأجل 

تعميمها، فنحن كما نحن مننح ابت�سامتنا اإىل 

كل من يقابلنا، ونزيد عليها حتية االإ�سالم وال 

نقف عند ذلك..                        

وم�سة:

اأخواين واأخواتي الطلبة والطالبات 

ال توؤثر عليكم �سغائر االأمور، وتاأكدوا اأنكم 

ت�سريون يف امل�سار ال�سحيح؟

                                       

 * موظف 

اإدارة ال�صوؤون الإدارية

kalghofaili@saudibureau.org



يف  العمل  فريق  اإىل  ■ ان�سم 
امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى 

كندا االأ�ستاذ / اأحمد بن عبداهلل 

احلمادي. واالأ�ستاذ احلمادي 

حا�سل على درجة املاج�ستري يف 

االإقت�ساد الزراعي من جامعة امللك 

�سعود، فقد عمل بعد تخرجه منها يف 

البنك الزراعي ما بني عامي 1977 

و 1982 م. ثم انتقل اإىل جامعة امللك 

�سعود والتي عمل فيها مديرًا عامًا 

لل�سوؤون االإدارية ما بني عامي 2005 

و 2009 م  وقد ت�سلم يف امللحقية 

الثقافية حاليًا وظيفة »م�رضف عام« 

على ال�سوؤون املالية واالإدارية.

اأهاًل و�سهاًل باالأ�ستاذ احلمادي 

ومتنياتنا له بالتوفيق وال�سداد يف 

مهمته اجلديد.

امللحقية  يف  العمل  اإىل  ■ وان�سم 
الثقافية ال�سعودية لدى كند 

موؤخرا االأ�ستاذ / خالد حممد 

حممد الغفيلي. واالأ�ستاذ خالد 

حا�سل على دبلوم اإدارة اأعمال 

جتارية، وعمل بعد تخرجه يف 

م�ست�سفى امللك خالد، ثم انتقل اإىل 

وزارة التعليم العايل، ومنها انتقل 

اإىل العمل يف امللحقية، ويعمل االآن 

يف اإدارة ال�سوؤون االإدارية.

فاأهاًل و�سهاًل باالأ�ستاذ  الغفيلي 

ومتنياتنا له بالتوفيق والنجاح يف 

عمله اجلديد.

امللحقية  يف  بالعمل  التحق  ■ كما 
الثقافية ال�سعودية لدى كندا 

موؤخرًا االأ�ستاذ / عبدالرزاق 

بن في�سل الدوي�ض. واالأ�ستاذ 

الدوي�ض حا�سل على درجة 

املاج�ستري يف االإدارة العامة من 

جامعة موؤتة االأردنية. وقد �سبق 

له العمل يف امللحقية الثقافية 

ال�سعودية لدى كندا ملدة اأربعة 

اأعوام، ثم انتقل اإىل العمل يف 

امللحقية الثقافية يف االأردن، وها 

هو يعود مرة ثانية اإىل العمل يف 

امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا، 

وهو يعمل االآن م�رضفًا على وحدة 

�رضق كندا.

اأهاًل و�سهاًل باالأ�ستاذ الدوي�ض 

ومتنياتنا له بالتوفيق والنجاح. 

■ ح�سل الزميل عبداحلكيم بن 
فايز ال�سهري على جائزة اأف�سل 

موظف يف امللحقية الثقافية لدى كندا 

ل�سهر رجب 1430هـ.

االأ�ستاذ /عبداحلكيم احلا�سل 

على درجة البكالوريو�ض  يف اإدارة 

االأعمال من جامعة امللك خالد، كان 

قد بداأ العمل بوزارة التعليم العايل - 

التعليم االأهلي يف عام 1425هـ، ومن 

ثم ان�سم اإىل اإدارة ال�سوؤون املالية 

يف امللحقية الثقافية بكندا بتاريخ 

2006/11/10 م.

برغوث  اأحمد  االأ�ستاذ  ■ احتفل 
اخلبري يف وحدة احلا�سب االآيل يف 

امللحقية الثقافية لدى كندا بتخرجه 

وح�سوله على درجة املاج�ستري 

يف العلوم التطبيقيية يف تخ�س�ض 

الهند�سة الكهربائية وهند�سة 

احلا�سب االآيل من جامعة اأوتاوا مع 

مرتبة ال�رضف وذلك يف اخلام�ض 

والع�رضين من اأكتوبر 2009 م 

وكان عنوان اأطروحته للماج�ستري:

Improving Depth
Perception in 3D

Environments using
 Funneling Illusion 

متنياتنا لالأ�ستاذ اأحمد بالتوفيق 

والنجاح وعقبال الدكتوراه بامتياز 

باإذن اهلل.

هالة   / االأ�ستاذة  ■ احتفلت 
�سالح املر�سدة االأكادميية يف 

وحدة غرب كندا بتخرجها 

مع مرتبة ال�رضف من جامعة 

واترلو وح�سولها على 

درجة البكالوريو�ض من ق�سم 

الريا�سيات التطبيقية وذلك بتاريخ 

12 يونيو 2009.  

متنياتنا لالآن�سه هالة بالتوفيق 

وباملزيد من التفوق، وعقبال 

الدكتوراه مع مرتبة ال�رضف اإن 

�ساء اهلل.

اأ. اأحمد بن عبداهلل احلمادي

اأ. عبداحلكيم بن فايز ال�صهري

اأ. اأحمد برغوث

اأ. هالة �صالح

اأ. عبدالرزاق بن في�صل الدوي�ش

اأ. خالد حممد الغفيلي
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م اأ�سمى اآيات التهنئة مع اأطيب االأماين والتمنيات اإىل  ■ ي�سعدنا يف جملة اآفاق اأن نقدرّ
املبتعثني واملبتعثات الذين حققوا اإجنازات رائعة نعتز بها والذين يتطلعون اإىل حلظة التخرج 

بامتياز اإن �ساء اهلل. واإننا اإذ نحييهم على جهودهم املباركة، لندعو اهلل العلي القدير لهم 

باملزيد من التقدم والفالح واإحراز اأعلى الدرجات يف جماالت درا�ستهم.

        واهلل املوفق

الطبيب املبتعث/ اأ�صرف عبدالرحمن مغربي

مر�صح جلائزة اأف�صل طبيب مدّر�ش على م�صتوى كندا

مغربي  عبدالرحمن  اأ�رضف   / اجلراح  الطبيب  يهنئ  الكنديني  اجلراحني  لالأطباء  العام  ■ االحتاد 
�ض على م�ستوى كندا  على تر�سيحه من قبل ق�سم اجلراحة بجامعة مانيتوبا جلائزة اأف�سل طبيب مدررّ

 Covidien Resident Award
ي�سعدنا يف جملة »اآفـاق« اأن نثني على اختياره ونهنئه على ثقة اجلامعة بكفاءته للمناف�سة على نيل 

اجلائزة وناأمل ونتمنى له الفوز باإذن اهلل.

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

ثاين اأف�صل بحث يف موؤمتر الغدد ال�صماء وال�صكري

يحرزه الطبيب / ناجي جميل اجلهني

اأورالندو  مدينة  يف  ري  وال�ُسكرّ ال�سماء  للغدد  االأمريكية  للجمعية  ال�سنوي  املوؤمتر  انعقاد  ■ خالل 
م من الطبيب / ناجي جميل نا�رض اجلهني بجائزة املرتبة الثانية  بوالية فلوريدا، فاز البحث املقدرّ

الأف�سل بحث، حيث ت�سلرّم �سهادة تكرميية من رئي�ض جلنة اال�رضاف على البحوث. هذا كما مت عر�ض 

البحث يف جملة اجلمعية »املرا�سل« The Messenger ويتوقع ن�رضه يف املجلة العلمية

     Endo Practice 

تتوجه »اآفـاق« بالتهنئة احلارة للطبيب ناجي واألف مبوك. 

لقد تخرج الطبيب من جامعة تورنتو حديثًا يف العام الدرا�سي احلايل 2008-2009 وعاد بال�سالمة اإىل 

ربوع الوطن.

نبذة عن البحث:

راحلمل يف مقاطعة مانيتوبا الكندية خالل 20 �سنه )2004-1985( عنوان البحث: �سكرّ

الهدف من الدرا�سة:

ر احلمل يف املقاطعة خالل تلك الفرتة املذكورة  هذه الدرا�سة التحليلية �سممت لتحديد ن�سبه �سكرّ

ومعرفة االأ�سباب املوؤدية اإليها0

طريقة البحث:

تتناول الدرا�سة: 324605 حالة والدة عن طريق 165969 امراأة من املقاطعة. وتناولت الدرا�سة العوامل 

ر احلمل. االآتيه: عمر الن�ساء وتاريخ الوالدة وال�سكان االأ�سليني و�سكان املدن والقرى وت�سخي�ض �سكرّ

نتائج الدرا�سة:

ر احلمل 2.9% وهي يف ازدياد مع الوقت بغ�ض النظر عن طريقة الت�سخي�ض. وهو اأكرث بـ 3  ن�سبه �سكرّ

مرات يف الن�ساء اللواتي اأعمارهنرّ فوق 35 �سنة وهو اأكرث بـ 3 مرات يف ال�سكان االأ�سليني مقارنة بغريهم. 

ر احلمل من اأكب العوامل لالإ�سابة الالحقة ب�سكر احلمل حيث تبلغ 25 مرة  وتعتباالإ�سابة ال�سابقة ب�سكرّ

يف احلمل املقبل. اأما بالن�سبة ل�سكان القرى فاإنهم اأقل من غريهم لال�سابه ب�سكر احلمل.

اخلال�صة:

ر احلمل يف ازدياد يف مقاطعة مانيتوبا والعوامل الرئي�سية هي االإ�سابة ال�سابقة ب�سكر احلمل   �سكرّ

وتقدم عمر احلوامل ووجود ن�سبة من ال�سكان االأ�سليني يف املنطقة.

 عر�ش هذا البحث يف عدة موؤمترات:

• اجلمعية االأمريكية للغدد ال�سماء وال�سكر  

American Association of Clincal Endocrinolgy 

عقد املوؤمتر يف مدينه اأورالندو بوالية فلوريدا االأمريكية يف �سهر مايو 2008 

American Diabetes Association وقد اأقيم املوؤمتر يف مدينه �سان  االمريكية  ال�سكر  • جمعية 
فران�سي�سكو يف �سهر يونيو 2008.

Canadian Diabete Association والذي  الكندية  ال�سكر  جمعية  موؤمتر  يف  اأي�سا  • �سيعر�ض 
�سيقام يف مونرتيال يف �سهر اأكتوبر القادم.

اجلائزة:

ح�سل البحث على جائزة ثاين اأف�سل بحث يف املوؤمتر ال�سنوي للجمعية االأمريكية للغدد

ر. ال�سماء وال�سكرّ

وعلى �سهادة من اجلمعية يف احلفل اخلتامي للموؤمتر.

وكذلك جائزة رمزية مقدارها 250 دوالرًا اأمريكيًا

ر كما ن�رض يف جملة البحوث اخلا�سة مبوؤمتر اللجنة االأمريكية للغدد ال�سماء وال�سكرّ

ون�رض يف جملة فري�ست ما�سنجر ال�سهرية First Messenger التابعة للجمعية 

Endocrine Practise وتلقى دعوة لن�رضه يف جملة اجلمعية الطبية  اإندوكرين

كما اأن البحث ن�رض يف جملة Clinical and Investigative Medicine يف �سهــر يونيو2008م. 

 .Clin Invest Med 2008; 31)3(:E131- Aljohani N
ر احلمل عند االأم واجلنني مبقاطعة مانيتوبا �سين�رض  كما اأنرّ هناك بحثًا مكماًل بعنوان م�ساعفات �سكرّ

قريبًا باإذن اهلل.   

وقد اأقيم حفل تكرمي بق�سم الغدد ال�سماء وال�سكر يف جامعة مانيتوبا بهذه املنا�سبة.

امل�صرف على البحث:

البوف�سور قاري �سن Garry Shen وهو بروف�سور يف الغدد ال�سماء وال�سكر يف جامعة مانيتوبا 

ل كاأكب بحث اإىل االآن يف �سكر احلمل من حيث عدد  والذي اأثنى على البحث بقوله : هذا البحث �سجرّ

املر�سى امل�سمولني يف الدرا�سة.

الباحث الرئي�سي:

• الدكتور ناجى اجلهني مبتعث من مدينه امللك فهد الطبية يف الريا�ض  

• حا�سل على البورد العربي والبورد ال�سعودي يف االأمرا�ض الباطنية  

• حا�سل على زمالة الكلية امللكية يف الغدد ال�سماء وال�سكر من جامعه مانيتوبا   

• حاليًا يتابع الدرا�سة يف جامعه تورنتو تخ�س�ض اأورام واأمرا�ض الغدة الدرقية.  

املبتعثون واملبتعثات املتفوقون 

يف برامج درا�صتهم وحت�صيلهم العلمي
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الطبيب/ ناجي جميل اجلهني



الطبيب املثايل فادي حممد من�صي

الطبيب  حققه  الذي  باالجناز  بالغة  اإ�سادة  واملجتمع  ال�سحية  علوم  ق�سم  برنامج  مدير  ■ اأ�ساد 
/ فادي من�سي الذي اختري طبيبًا مثاليًا حمرزًا مرتبة مميزة يف الق�سم. وهناأه على جهوده احلثيثة 

وتفانيه وبذله، مما اأثمر ح�سوله على درجة االمتياز يف مادة »حل امل�ساكل ال�رضيرية«: منظور علم 

النف�ض املعريف  MDSC 755.06 التي مل مينحها مدير البنامج الأي طبيب اآخر يف الق�سم طوال �سبع 

وثالثني �سنة من عمره يف جمال التدري�ض. واأثنى على كفاءة وقدرة الطبيب من�سي يف بلوغ اأهدافه 

مه الطبيب لتطوير مناهج كليات الطب يف اململكة العربية  ه باالقرتاح الذي قدرّ ملرحلة الدكتوراه، كما نورّ

ال�سعودية مما يرتتب عليه اإن حتقق االرتقاء باأهلية وكفاءة خريجي هذه الكليات متمنيًا له دوام 

التفوق والنجاح.

نبذة عن اقرتاح لتطوير كليات الطب يف اململكة العربية ال�صعودية

ت مناهج التعليم الطبي بالعديد من مراحل التطوير على مدى التاريخ. على اأن غالبية كليات  مررّ

�ض علم الت�رضيح كمادة وعلم االأمرا�ض  م املواد الدرا�سية ح�سب التخ�س�ض، فمثاًل يدررّ الطب تق�سرّ

كمادة اأخرى منف�سلة وهذا يفتقر اإىل تكامل ودمج العلوم االأ�سا�سية مع ال�رضيرية. 

من املناهج التي ا�ستطاعت دمج العلوم ال�رضيرية واالإكلينيكية منهج التعلم بحل امل�سكالت 

Problem Based Learning PBL  هذا املنهج تغلب على كثري من �سلبيات املناهج التقليدية 
وانت�رض وطبق يف العديد من كليات الطب على م�ستوى العامل. 

لكن ُوجد يف هذا املنهج الكثري من االيجابيات وبع�ض ال�سلبيات - مثله مثل اأية طريقة تعليمية 

- وبعد عدة درا�سات واأبحاث ن�رضت من باحثني يف اأمريكا ال�سمالية مت ا�ستحداث منهج تعليم 

حديث مبني على تالقي �سـلبيات ما �سـبقه من املناهج وهو املنهج املعتمد على االأعرا�ض ال�ســريرية. 

.Clinical Presentation Curriculum
على اأن ميزة هذا املنهج التعليمي هي اأنه يعك�ض منطق اخلباء يف التفكري، وي�ساعد الطالب على 

بنـاء متكامل للمعرفة ال�رضيرية مع املعرفة االأ�ســا�سية. هذا وقد اأثبتت عدة اأبحــاث اأن هذه 

الطريقة التعليمية حت�سن من دقة الت�سخي�ض لدى االأطباء.

خالل موؤمتر التعليم الطبي الدويل االأول الذي عقد يف مدينة امللك فهد الطبية العام املا�سي كانت 

اأبرز تو�سيات املوؤمتر هي �رضورة تفعيل التوا�سل بني كليات الطب يف اململكة العربية ال�سعودية. 

من هذا املنطلق و�سعت ت�سورًا لدمج التوا�سل بني الكليات مع ا�ستحداث منهج تعليمي حديث 

ومتطور. الهدف الرئي�سي من هذه املبادرة هو و�سع وتنفيذ اأول منهج تعليمي متكامل على 

م�ستوى دولة.

�سي�سهم يف ت�سميم املنهج اأف�سل املخت�سني بالتعليم الطبي يف اململكة ويف العامل. هذا امل�رضوع 

�سوف ي�سمن توحيد نوعية وجودة التعليم الطبي يف جميع اأنحاء البالد. و�سوف متتلك اململكة 

منهجًا طبيًا عايل اجلودة يحوي مواد تعليمية ميكن توفريها ملن يريد من اأجل حت�سني نوعية التعليم 

الطبي يف منطقة �رضق البحر االأبي�ض املتو�سط. عالوة على ذلك، �سيدعم هذا امل�رضوع البحث العلمي 

من خالل تقدمي املنح البحثية وتاأ�سي�ض اأول جملة طبية دولية تخت�ض بالتعليم الطبي وت�سدر من 

اململكة العربية ال�سعودية.

جدير بالذكر اأن الت�سور الذي و�سع للمبادرة كان قد عر�ض على بع�ض املخت�سني يف التعليم 

الطبي بكندا. وكان اأول رد فعل لهم عليه باأن هذا حلم اإن حتقق، �ست�سبح اململكة العربية ال�سعودية 

رائدة باأحدث منهج تعليمي طبي ي�سارك يف اإعداده وتطويرة نخبة النخبة.

قدم املقرتح اىل معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري ونحن ننتظر راأي معاليه 

وراأي املخت�سني بالتعليم الطبي باململكة العربية ال�سعودية يف كيفية تطوير هذا املقرتح وترجمته 

لواقع ملمو�ض.

د. فادي حممد من�صي

■ الطبيب/ عمرو حممد ح�سن العجالن
جامعة مكجيل McGill U.  يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كويبك

التخ�س�ض: العالج االإ�سعاعي

نال الطبيب جائزة اأف�سل مدر�ض لزمالئه االأطباء املقيمني ثالث �سنوات متتالية 2007 و 2008 و 

2009م يف جمال برنامج درا�سة االأ�سعة الت�سخي�سية.

كما اأن الطبيب حاز على اأف�سل تقدمي بحث من قبل جلنة البحوث يف اجلامعة يف موؤمتر يوم البحوث 

ال�سنوي. باال�سافة اإىل ذلك فاإن اإجنازه وتفوقه بتميز يف جمال درا�سته مهم جدًا.

ندعو اهلل له اأن ياأزره لتحقيق اأعلى امل�ستويات واال�ستمرار يف هذا اجلهد والتفوق باإذن اهلل.

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

■ الطبيب/ طالل اأحمد اخلطيب
جامعة مكجيل McGill U. يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كويبك

جمال التخ�س�ض: جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة والراأ�ض والرقبة

ح�سل على جائزة جامعة مكجيل عن فوز بحثه العلمي االإكلينيكي »هل ي�سح اإ�ستئ�سال الغدة الدرقية 

اأثناء ا�ستئ�سال احلنجرة؟« حيث اأثبت اأنه لي�ض بال�رضورة ا�ستئ�سال الغدة الدرقية يف جميع جراحات 

ا�ستئ�سال احلنجرة. وقد مت تقدمي بحثه خالل االجتماع ال�سنوي الثاين وال�ستني للجمعية الكندية 

للجراحة يف مقاطعة األبتا ويف االجتماع ال�سنوي للجمعية االأمريكية للجراحة يف �سيكاغو.

وقد ن�رض الطبيب ورقة علمية يف كل من املجلة الكندية واملجلة االأمريكية جلراحة االأنف واالأذن واحلنجرة 

والراأ�ض والرقبة. كما اأنه نال جائزة اأخرى كاأف�سل باحث يقدم حما�رضة علمية على م�ستوى الق�سم يف اجلامعة.

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

■ الطبيب/ فهد اخلريف
جامعة اأوتاوا U. of Ottawa يف مدينة اأوتاوا مبقاطعة اأونتاريو

التخ�س�ض: اجلراحة العامة )اأمرا�ض الكلى(

حاز على جائزة اأف�سل بحث علمي بني اأبحاث االأطباء املقيمني وذلك يف موؤمتر »يوم كولينز للجراحة« 

الذي عقد يف جامعة اأوتاوا بتاريخ 2009/5/8م با�ستحق التهنئة والقدير على هذا االإجناز القيرّم

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

■ الطبيب/ طريف يو�سف االأعمى
جامعة و�سرتن اأونتاريو Western Ontario يف مدينة لندن مبقاطعة اأونتاريو

التخ�س�ض: االأمرا�ض الباطنية Internal Medicine واأمرا�ض ال�سيخوخة

ح�سل على جائزة Kaupman Prize من اجلمعية الكندية الأمرا�ض ال�سيخوخة بتاريخ 

2009/4/25م وا�ستحق التهنئة على جهده واإجنازه القيم

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

■ الطبيب/ حممد م�سفر جبان القحطاين
U. of British Colombia جامعة بريت�ض كولومبيا

التخ�س�ض: جراحة التجميل Plastic surgery وجراحات جتميل االأطفال واملجهرية والرتميمية

اأحرز جائزة اأف�سل عر�ض حالة جراحية يف الندوة االأوىل  لـ Mayo Clinic للجراحة الرتميمية 
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فادي حممد من�صي

عمرو حممد ح�صن العجالن

طالل اأحمد اخلطيب

فهد اخلريف

طريف يو�صف الأعمى



املنعقدة يف الفرتة من 4-2009/6/7م

ق و�سكر من  وهو حا�سل على اأعلى الدرجات يف تقومي اأ�سا�سيات اجلراحة وعلى عدة �سهادات تفورّ

جامعة األبتا وتهنئة من امللحق الثقايف على اإجنازه

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

■ الطبيب/ اأحمد �سالح الغامدي
جامعة مكجيل McGill U. يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كويبك

التخ�س�ض: جراحة العظام

مت تر�سيحه جلائزة بتلر Butler Award جلراحة العظام وحاز على اجلائزة التي قدمها له عميد 

كلية الطب بنف�سه نظرًا الإجنازه االأكادميي ومتيزه يف البحث. هذه اجلائزة منحت للطبيب على جهوده يف 

بحثه عن جراحة العمود الفقري.

نهنئ الطبيب على متيزه واألف مبوك.

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

■ الطبيب / طالل اأحمد عبدال�ستار اخلطيب
جامعة مكجيل McGill U. يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كويبك

التخ�س�ض: جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة

جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

اأجنزالطبيب طالل بحثًا ممتازًا قدمه يف املوؤمتر ال�سنوي جلمعية اأطباء االأطفال االأكادمييني االأمريكيني 

الذي عقد يف مدينة بالتيمور باأمريكا يف 5 مايو 2009م وح�سل على عدة جوائز ت�سجيعية على اإجنازاته 

املمتازة يف جمال جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة )جراحة الراأ�ض والرقبة( وفاز بجائزة اأف�سل 

حما�رضة عن جراحة الوجه التجميلية يف 7 مايو 2009م ون�رضت له عدة بحوث يف جمال تخ�س�سه يف 

عدد من املجالت الطبية.

اأطيب تهانينا للطبيب على اإجنازاته املمتازة متمنني له دوام االإجناز املمتاز واهلل املوفق.

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

■ الطبيب / اأمين عبدالرحيم الطالب
جامعة مكجيل McGill U. يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كويبك

التخ�س�ض الدقيق: طب االأورام لدى الن�ساء واملناظري املتطورة

جهة االبتعاث: جامعة امللك في�سل

ي�سهد مدير برناجمه التدريبي باأنه زميل متميرّز وقد اأ�سبح ماهرًا جدًا يف فح�ض البطن املنظاري كما 

اأنه قد اأنهى �ست خمطوطات قدمها اإىل عدة دور للن�رض ومن اأف�سلها خمطوطة »حماية االإخ�ساب عند 

الن�ساء امل�سابات بال�رضطان« وقد ن�رضت يف اأوروبا.

ي�سعدنا اأن نبارك لك هذا التميز ودائمًا اإىل النجاح باإذن اهلل

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

■ الطبيب/ حممد عبداملح�سن العي�سى
جامعة مكجيل McGill U.  يف مدينة مونرتيال مبقاطعة كويبك

اأحرز �سهادة يف جراحة عظم ال�سدغ وكذلك على جائزة اإختبار اجلراحة التجميلية والرتميمية.

■ اال�سم: الطبيبة / منى عبداهلل ح�سني الدباغ
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب / عبداهلل علي م�سبب القحطاين
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب / عمر عبداحلميد يا�سني اأيوب
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 200م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ في�سل عبداملح�سن ح�سان املحمدي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيبة / هتون حممد عبدال�سميد عزت
جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيبة / �رضوق ح�سن اإبراهيم اقو
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/24/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حجاج �سالح علي احلجاج
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/24/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد هيثم حممد ماوردي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/25/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ عبداهلل نا�رض احلزميي
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ عبداهلل عي�سى اآل عبا�ض
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/12/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ ح�سام عقاب اأحمد الثقفي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/12/ 2009م

التقدير: : متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ ماجد �سليمان عبداهلل اخلرا�سي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ اأ�رضف حممد عتيق وار�سي
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى 

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ �سعالن حامد عو�سه العامري
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /11/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ خالد عبداهلل عبدالعزيز الربيعة
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

املبتعثون واملبتعثات الذين ح�صلوا على املكافاأة الت�صجيعية

االأطباء والطبيبات الذين منحوا مكافاأة ت�سجيعية لتفوقهم يف م�سريتهم الدرا�سية واإجنازهم االأكادميي 

يف جمال تخ�س�ساتهم الطبية املختلفة وذلك بناًء على حم�رض جلنة اإختبار االأطباء املبتعثني املتفوقني التي 

اقرتحت تر�سيح هوؤالء االأطباء والطبيبات ا�ستنادًا اإىل التقارير الدرا�سية الواردة من اجلامعات الكندية 

التي يدر�سون ويتدربون فيها.

اأحمد �صالح الغامدي

اأمين عبدالرحيم الطالب

حممد عبداملح�صن العي�صى

حممد م�صفر جربان القحطاين
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ح�صام عقاب اأحمد الثقفي

منى عبداهلل ح�صني الدباغ

�صعالن حامد عو�صه العامري

عمر عبداحلميد يا�صني اأيوب

حجاج �صالح علي احلجاج

عبداهلل نا�صر احلزميي

ماجد �صليمان عبداهلل اخلرا�صي

خالد عبداهلل عبدالعزيز الربيعة اأ�صرف حممد عتيق وار�سي

عبداهلل علي م�صبب القحطاين

في�صل عبداملح�صن  املحمدي

حممد هيثم حممد ماوردي

عبداهلل عي�صى اآل عبا�ش



■ اال�سم: الطبيب/ توفيق اأحمد حممد توفيق
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ علي عمر فودة نيل
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 5 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ يو�سف حممد �سعد بن عامر
جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

تاريخ حم�رض اللجنة: 9 /11/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد مناحي �سعيد االإكلبي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 9 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ فهد حممد مهدي القري�سي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 9 /11/ 2009م

التقدير:متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ عبدالعزيز باعظيم
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ حم�رض اللجنة: 2 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد �سبي �سحاتة
جهة االبتعاث: جامعة طيبة

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/10/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ اإبراهيم حممد موؤمن خان
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/10/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ علي حممد علي الكثريي
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/23/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيبة / ي�رضا عبداالأحد عبداجلبار ترك�ستاين 
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/23/ 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد عبداملح�سن حممد العي�سى
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/28/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ طالل عبدالرحمن التويجري
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/27/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ وليد حممد مطر احلربي
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/29/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيبة / عال تاج الدين عمر مليباري
جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/30/ 2009م

التقدير: متفوقة يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد فهد حممد اآل زايد
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/16/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ ماجـد اليماين
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/16/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد �سطرين اآل مهذل
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/13/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ �سهيل اأحمد عثمان ال�سالح
جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/16/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ عدنان ال�رضعاوي
جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/16/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد عبداهلل حممد احلجريي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ هيثم اأ�سامة �سادق طيب
جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /11/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ حممد خالد ماجد خثيلة
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ عبدالعزيز زامل
حممد العمر

جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /11/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ ها�سم �سمري املرزوقي
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /11/ 2009م

التقدير: : متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ رائد حممد منيع
جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/29 /2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ عمرو �سهيل حممد البنرّا
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 10/29 /2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ اأحمد عبدالعزيز
عواد اجلهني

جهة االبتعاث: جامعة امللك عبدالعزيز

تاريخ حم�رض اللجنة: 3 /11/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

■ اال�سم: الطبيب/ اأحمد وا�سل حامد احلربي
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 11/4/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض

دروي�ض اآل  عي�سى  مهدي  الطبيب/  ■ اال�سم: 
جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /12/ 2009م

التقدير: متفوق يف جمال التخ�س�ض

اإبراهيم وليد  الطبيب/  ■ اال�سم: 
حممد ال�سحيباين

جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ حم�رض اللجنة: 4 /12/ 2009م

التقدير: متقدم يف جمال التخ�س�ض
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توفيق اأحمد حممد توفيق

يو�صف حممد �صعد بن عامر

فهد حممد مهدي القري�صي

حممد �صربي �صحاتة

علي حممد علي الكثريي

علي عمر فودة نيل

حممد مناحي �صعيد الإكلبي

عبدالعزيز باعظيم

اإبراهيم حممد موؤمن خان

حممد عبداملح�صن العي�صى

ماجـد اليماين

�صهيل اأحمد عثمان ال�صالح

حممد عبداهلل حممد احلجريي

حممد خالد ماجد خثيلة

ها�صم �صمري املرزوقي

عمرو �صهيل حممد البّنا

حممد فهد حممد اآل زايدعال تاج الدين عمر مليباريوليد حممد مطر احلربي

حممد �صطرين اآل مهذل

عدنان ال�صرعاوي

هيثم اأ�صامة �صادق طيب

عبدالعزيز زامل حممد العمر

رائد حممد منيع

طالل عبدالرحمن التويجري

اأحمد وا�صل حامد احلربي

وليد اإبراهيم حممد ال�صحيباين

اأحمد عبدالعزيز عواد اجلهني

مهدي عي�صى اآل دروي�ش



 

اأربع طالبات مبتعثات من وزارة التعليم العايل

يحرزن التفوق يف الدرا�صة يف برامج درا�صتهن يف جامعة كارلتون مبدينة اأوتاوا

■ ح�سلت الطالبة / ريف بنت عبداهلل �سالح العواد على درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض جتارة / 
اإدارة دولية، بدرجة ممتازة ومن ثم ح�سلت على قبول للدرا�سة لدرجة املاج�ستري يف تخ�س�ض اإدارة 

االأعمال. مبوك القبول يف جامعة كارلتون وباالمتياز يف املاج�ستري اإن �ساء اهلل.

■ والطالبة رغد بنت عبداهلل �سالح العواد اأي�سًا حازت على درجة البكالوريو�ض يف علوم احلا�سب االآيل 
وذلك قبل اأن تنتهي بعثتها ب�سنتني وبداأت بعدها مبا�رضة الدرا�سة ملرحلة املاج�ستري يف اجلامعة ذاتها 

للتخ�س�ض يف اإدارة االأعمال.

تخ�س�ض  يف  البكالوريو�ض  ملرحلة  حاليًا  درا�ستها  تتابع   فهي  االأهدل  حممد  �سلوى   / الطالبة  ■ اأما 
جتارة / اإدارة دولية وهي طالبة متميزة ومتفوقة يف درا�ستها حيث اأحزرت معداًل مرتفغًا جدًا  خالل 

الف�سل الدرا�سي املا�سي. 

■ والطالبة الرابعة املتميزة هي/ مي اإبراهيم عبدالعزيز ال�سلمان التي ح�سلت على درجة املاج�سترييف 
تخ�س�ض اللغويات التطبيقية وذلك بتاريخ 2009/5/30م. 

 

تهنئ »اآفاق« هوؤالء الطالبات املتفوقات واملجتهدات اأجمل تهنئة واألف مبوك لهنرّ هذه االجنازات الرائعة 

يف الدرا�سة والتح�سيل العلمي واإىل مزيد من النجاح وحتقيق اأعلى امل�ستويات اإن �ساء اهلل.

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

■ الطالبة: ذكريات �سالح اجلوير
جامعة تورنتو U. of Toronto يف مدينة تورنتو مبقاطعة اأونتاريو

ح�سلت على درجة املاج�ستري يف جمال العلوم )�سحة اأ�سنان العامة Dental Public Health( وذلك 

بتاريخ اخلام�ض من �سهر يونيو 2009م. مبوك للطالبة هذا االجناز ونتطلع اإىل الدكتوراه باإذن اهلل.

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

■ الطالب / ح�سام �سعيد حممد ال�سيود
جامعة �سانت ماري St. Mary’s U. يف مدينة هاليفاك�ض مبقاطعة نوفا �سكوت�سيا

املرحلة الدرا�سية: بكالوريو�ض يف اإدارة االأعمال

بداأ الدرا�سة يف برناجمه بتاريخ 2007/9/14م وح�سل على تقدير ممتاز يف ف�سلي خريف 2008م 

و�ستاء 2009م كما ح�سل على املكافاأة الت�سجيعية لقاء تفوقه يف درا�سته.

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

■ الطالب / �سلطان نايف عبدالرحمن اليو�سف
جامعة �سانت ماري St. Mary’s U. يف مدينة هاليفاك�ض مبقاطعة نوفا �سكوت�سيا

جمال الدرا�سة: علم الكمبيوتر Computer Science. ح�سل على تقدير عاٍل يف جمال تخ�س�سه 

و�رضفت له املكافاأة الت�سجيعية.

■ الطالب / حمدعبدالرحمن حمد الرميح
جامعة فكتوريا Victoria مبقاطعة بريت�ض كولومبيا

املرحلة الدرا�سية: الدكتوراه يف هند�سة الكمبيوتر واالإلكرتونيات

اأنهى برنامج الدكتوراه يف جمال تخ�س�سة وينتظر التخرج.

 Computer Society ن�رض بحثني علميني يف جملتني مرموقتني متخ�س�ستني بالهند�سة هما: جملة

.ICS for Secure Embedded Computer وجملة IEEE

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

■ الطالب/ اأحمد ح�سني عبداهلل ال�سلعان
جامعة كوين Queen’s U. يف مدينة كنغ�ستون Kingston مبقاطعة اأونتاريو

جمال الدرا�سة: الهند�سة الكهربائية / درجة البكالوريو�ض

طالب متميز ومتفوق يف درا�سته وقد ح�سل على ثالث مكافاآت ت�سجيعية على اإجنازه يف برنامج درا�سته.

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

■ الطالب/ زياد اإبراهيم االأحيدب
جامعة �ساميون فريزر Simon Fraser U. يف مدينة بورنبي Burnaby مبقاطعة بريت�ض كولومبيا

 Biology جمال الدرا�سة: علم االأحياء

مت عر�ض بحثه العلمي يف جمال االأع�ساب الطبية مبجلة Pharmaceutical Biology االأمريكية 

خالل موؤمتر االأع�ساب الطبية الكندية الذي عقد موؤخرًا يف مدينة فانكوفر. كما اأنه ح�سل على تقدير 

متقدم يف درا�سته ومنح مكافاأة ت�سجيعية.

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

■ الطالب/ اأن�ض حممد م�سطفى البكار
كلية الهند�سة SCHULICH يف جامعة كاجلري U. of Calgary يف مدينة كاجلري مبقاطعة األبتا

جمال الدرا�سة: هند�سة كهربائية لدرجة الدكتوراه

بداأ برناجمه الدرا�سي للدكتوراه يف �سهر �سبتمب 2008م

م بحثه  ح�سل على معدل تراكمي 4,0/4,0 )ممتاز A+( مظهرًا مهارات فائقة يف قدراته البحثية. قدرّ

 Electric Power & Energy Conversionاإىل املوؤمتر العاملي للطاقة الكهربائية واأنظمة التحويل

Systems EPECS 2009 الذي �سيعقد يف اجلامعة االأمريكية بال�سارقة.

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

■ الطالبة/ �سلمى مانع �سالح اليامي
جامعة Thompson Rivers يف مدينة كاملوبز Kamloops مبقاطعة بريت�ض كولومبيا

مرحلة الدرا�سة: املاج�ستري يف تخ�س�ض اإدارة االأعمال

اأحرزت تفوقًا ومتيزًا يف جمال درا�ستها خالل الف�سل الدرا�سي من يناير اإىل اأبريل 2009م وا�ستحقت 

مكافاأة ت�سجيعية.

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

■ الطالب/ يزيد خالد عبده ال�سم�سمي
جامعة ترينت Trent U. يف مدينة Peterborough مبقاطعة اأونتاريو

ح�صام �صعيد حممد ال�صيود

�صلطان نايف اليو�صف

يزيد خالد عبده ال�صم�صمي

زياد اإبراهيم الأحيدب

اأحمد ح�صني عبداهلل ال�صلعان

�آفاق   7475   �آفاق



■ مما ال �سك فيه 
اأن مرحلة تعلم اللغة 

االجنليزية تعد من 

املراحل املهمة يف حياة 

الطالب املبتعث. ذلك 

الأن اجلد واالجتهاد وال�سب هم ال�سبيل االأمثل 

الجتياز تعلرّم اللغة االجنليزية  والنجاح فيها 

واإتقانها. من هذا املنطلق ومن ال�سعور بالواجب 

االأخوي والوطني فاإن الطالب في�سل امللحم 

املبتعث ملرحلة املاج�ستري والطالب عبداهلل 

ال�سياري املبتعث ملرحلة البكالوريو�ض كالهما يف 

امل�ستويات املتقدمة من درا�سة اللغة االجنليزية 

ولذلك فهما يقدمان جهدًا رائعًا للطلبة 

ال�سعوديني الذين هم يف مرحلة  اللغة االجنليزية 

يف امل�ستويات املتو�سطة واملبتدئة وذلك 

مل�ساعدتهم يف جتاوز ال�سعوبات التي تعرت�ض 

�سبيلهم يف درا�سة اللغة االجنليزية وفهمها. 

اإن ما يقوم به الطالبان في�سل وعبداهلل هو 

تخ�سي�ض �ساعة اإىل �ساعة ون�سف من وقتهما 

- بعد الدرا�سة الر�سمية - لتعليم ح�سة درا�سية 

يومية  للطلبة ال�سعوديني حيث يقومان مب�ساعدة 

اإخوانهم وزمالئهم يف �رضح ما ي�سعب فهمه 

من درو�ض اللغة االجنليزية وحل الواجبات 

الدرا�سية لتمكينهم من الفهم واال�ستيعاب داخل 

الف�سل الدرا�سي.

فاملعروف اأن املراحل الدرا�سية االأوىل من 

تعلرّم اللغة االجنليزية تعدرّ من اأ�سعب املراحل 

بحيث ميررّ الطالب  بفرتة توتر وخوف ورهبة 

من اللغة االجنليزية.

هذان الطالبان يقومان بت�سجيع ودعم 

وم�ساعدة عظيمة للطلبة ال�سعوديني مما اأثمر 

نتائج رائعة يف م�ساعدة اإخوانهم املبتعثني يف 

تعلرّم اللغة بي�رض و�سهولة.

لقد اأكد الطالب في�سل امللحم باأنه �سعيد 

وفخور مب�ساعدة اإخوانه الطلبة ال�سعوديني 

يف �سبيل  تخطي حاجز اللغة االجنليزية وانه 

حري�ض على تدري�ض وتذليل ال�سعوبات التي 

تواجه الطالب ال�سعوديني يف اأي وقت.

كما اأكد كذلك الطالب عبداهلل ال�سياري �سعادته 

البالغة مب�ساعدة اإخوانه الطلبة ال�سعوديني 

يف تدري�ض و�رضح اللغة االجنليزية يف اأي وقت 

يحتاجون اإليه يف تعلم ما ي�سعب عليهم وما 

يواجههم من م�ساكل لغوية.

اجلدير بالذكر اأن الطالبني املبتعثني 

يخ�س�سان جزءًا من وقتهما خالل اإجازة 

نهاية اال�سبوع ل�رضح ما ي�سعب على الطالب 

ال�سعودي فهمه من درو�ض اللغة االجنليزية اإذا 

احتاج الطالب اأىل ذلك

 Mr. ال�سيد  اأ�سار  اأخرى  ناحية  من 

اللغة  تعليم  ملراكز  العام  املدير   Smith
 ELS Language ثانية   االجنليزية كلغة 

اأنه �سعيد وفرح مبا يراه من ترابط   Centre
من  ال�سعودي  املجتمع  اأفراد  بني  وتالحم 

وال�سياري  امللحم  الطالبان  يقدمه  ما  خالل 

مدر�سة  يف  ال�سعوديني  للطالب  م�ساعدة  من 

طيبًة  وثمارًا  اأثمر خريًا  االجنليزية مما  اللغة 

واأقرانهم. اإخوانهم  مل�سلحة 

�صليمان بن احمد بن يا�صني ال�صريف

slome1234@hotmail.com
ELS Language Centre
مدينة تورنتو

طالبان مبتعثان ي�صهمان يف تذليل عقبات �صعوبة اللغة الجنليزية

التي تعرت�ش �صبيل زمالئهم املبتعثني

�صليمان ال�صريف

جمال التخ�س�ض: علم الكمبيوتر Computer Science  لدرجة البكالوريو�ض.

اأحرز تفوقًا يف درا�سته مبعدل ممتاز يف معظم املواد الدرا�سية املقررة.

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

■ الطالب/ حم�سن مانع اليامي
جامعة Thompson Rivers يف مدينة كاملوبز Kamloops مبقاطعة بريت�ض كولومبيا

مرحلة الدرا�سة: املاج�ستري يف تخ�س�ض اإدارة االأعمال.

اأحرز تفوقًا ومتيزًا يف جمال درا�سته وح�سل على املكافاأة الت�سجيعية

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

■ الطالب/ يزيد عبداهلل �سالح العواد
جامعة اأوتاوا U. of Ottawa يف مدينة اأوتاوا مبقاطعة اأونتاريو

جمال التخ�س�ض: الهند�سة الكهربائية Electrical Engineering لدرجة املاج�ستري

اأنهى مرحلتي درجة البكالوريو�ض يف العلوم ودرجة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية بتفوق وامتياز خالل 

فرتة ابتعاثة للح�سول على البكالوريو�ض وذلك يف الفرتة من 2005/5/16م ولغاية 2009/5/31م.

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

■ الطالب/ عمر غازي العطا�ض
جامعة اأوتاوا U. of Ottawa يف مدينة اأوتاوا مبقاطعة اأونتاريو

جمال التخ�س�ض: هند�سة البيئة Environmental Engineering لدرجة الدكتوراه

ا�ستحق التقدير والثناء نظرًا ملا يوؤديه من امل�ساعدة واخلدمة الإخوانه الطلبة ال�سعوديني امل�ستجدين 

يف مدينة اأوتاوا حيث ي�ساعدهم يف القبول والت�سجيل واإعداد ملفاتهم للملحقية واأوراق االبتعاث وال�سكن 

واملوا�سالت وغريها... كما اأنه متعاون مع امللحقية الثقافية يف اأمور و�سوؤون الطلبة.

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

■ الطالب/ فهد ح�سني عبداهلل ال�سلعان
جامعة تورنتو U. of Toronto يف مدينة تورنتو مبقاطعة اأونتاريو. جمال التخ�س�ض: علم احلياة 

Life Science لدرجة البكالوريو�ض.
مت و�سع ا�سمه على الئحة ال�رضف الأربعة ف�سول درا�سية متتالية نظرًا لتميزه و�سمعته واإجنازه الدرا�سي.

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

■ الطالبة / نور حممد اأبابطني
جامعة ثومب�سون ريفرز   Thompson Rivers U يف مدينة كاملوبز مبقاطعة بريت�ض كولومبيا

التخ�س�ض: علوم احلا�سب االآيل ملرحلة البكالوريو�ض

جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

ح�سلت على تهنئة من عميد كلية العلوم لتفوقها بامتياز يف اإجنازها االأكادميي وو�سع ا�سمها على قائمة 

 ”Dean’s List“ عميد الكلية تقديرًا لتميزها ول�سوف ي�سجل ا�سمها يف ك�سف درجاتها باأنها كانت على قائمة

خالل ف�سل ال�سيف الدرا�سي للعام 2009م.

ي�سعد اآفاق اأن تهنئ الطالبة املتميزة نور على اإجنازها واإىل مزيد من التقدم باإذن اهلل

عمر غازي العطا�ش

حممد عبداملح�صن العي�صى

�آفاق   7677   �آفاق



■ من التعابري التي ن�سمعها 
كثريًا حني نتحدث مع طلبة اللغة اأو 

املبتعثني اجلدد اأو الطلبة  كثريي 

التنقل ما بني معاهد اللغة االجنليزية 

ن�سمع منهم جملة: »اأبي معهد ما 

يف �َسْعَود« اأو كعذر »معهدي مليان 

�َسْعَود« فهذه ر�سالتي من منظوري 

ال�سخ�سي موجهة اإىل املبتعثني 

اجلدد واأخ�ض حتديدًا طلبة اللغة 

الذين ي�ستخدمون هذه العبارة كعذر، 

ويكرثون  التنقل ما بني املعاهد بغري 

فائدة. فعندما يخرج الطالب من 

ديارنا ديار العزرّ - اململكة العربية 

ال�سعودية - ياأتي مليئًا باحلما�ض 

واأول عبارة ن�سمع جميع من حوله 

ين�سحونه بها ويكررها يف ذهنه »ما 

اأبي اأختلط بال�سعوديني« و »ما رح 

اأم�سي مع �َسْعود« ويدور �سوؤال 

الطالب املبتعث حول كيفية ا�ستطاعته 

احل�سول على الرفقة الكندية من 

منظور مبتعثي طلبة كندا. فهذا مبداأ 

ومنظور �سحيح للتطور يف اللغة 

وي�سهل عليك تعلمها ب�سكل اأ�رضع 

ولكن لالأ�سف ال�سديد تطبيقه خاطئ 

لدى اأغلبية الطلبة وهذا يعود لي�ض 

الأنهم ال يفقهون ما يقولون. دعونا 

نح�سن النية والظن ونلوم الطلبة 

على احلما�سة التي يعي�سون فيها عند 

و�سولهم اإىل كندا وحر�سهم على 

التاأقلم مع اللغة وادماج اأنف�سهم يف 

املجتمع الكندي باأ�رضع وقت. ولكن 

الغريب يف ذلك تناق�ض الطالب مع 

ما يقولون. فاغلب الطلبة الذين »ما 

يبي مي�سي مع �َسْعود« يناق�سون 

اأنف�سهم يف الت�رضفات، اأي نعم 

لهم رفقاء اأجانب بغ�ض النظرعن 

جن�سياتهم. ولكن يفقدون العن�رض 

االأ�سا�سي للمحافظة على بيئتهم 

امل�ستجدة باللغة االجنليزية فرنى 

غالبيتهم يرتكون ال�سكن لدى عوائل 

واإن مل تكن هذه العوائل على قدر 

تخيالت اأو توقعات الطالب )عائلة 

كندية، عيون زرقاء و�سعر اأ�سقر، 

وق�رض مطل على ال�ساطئ من جهة 

وعلى املدينة من اجلهة االخرى، 

وطعام ال�سيف رمزي مقابل 800 

دوالر(، ويذهب لل�سكن مع زميل له 

»�سعودي« وهذا النوع من الطلبة 

يناق�ض نف�سه عيني عينك، اأو ي�سكن 

مع �سخ�ض ذي جن�سية  اأجنبية بغ�ض 

النظر عنها، اأو ي�سكن مبفرده. وهنا 

�سوؤال يطرح نف�سه هل ال�سخ�ض 

الذي تعي�ض معه اأو املكان الذي 

تقطن فيه مبفردك ميكن اأن يهيئ لك 

ن  بيئة باللغة   االجنليزية اأو يح�سرّ

من اأ�سلوب املعي�سة اليومي لديك من 

منظور ممار�سة اللغة االجنليزية على 

املدار اليومي؟

االختالط مع الرفقاء يختلف عن 

البيئة التي يعي�ض فيها الطالب، وهذا 

ما يختلط على كثري من الطلبة اإالرّ 

َمن رحم ربي. فما يحتاجه الطالب 

حقيقًة للتطوير من لغته االجنليزية 

وحت�سنها ب�سكل �رضيع هو البيئة 

االجنليزية ولي�ض خمالطته لالأجانب. 

الأن البيئة لها تاثريها اأيًا كانت �سلبية 

اأم اإيجابية الأن البيئة لها هدف من 

وجودها. من الناحية االأخرى فاإن 

الهدف من االختالط يعتمد على 

الطريقة التي يعي�ض بها ال�سخ�ض 

و طريقة عي�ض ال�سخ�ض مبنية على 

البيئة التي يعي�ض فيها فاإن كانت 

بيئة اإيجابية فطريقة عي�سه �سحيحة، 

واإن كانت بيئة �سيئة »فاب�رض بال�سعد 

والُيمن« من طريقة عي�ض خاطئة.  

ولذلك على الطالب اأن يحر�ض على 

وجود البيئة االجنليزية التي يتمكن 

من خاللها ممار�سة اللغة ب�سكل 

ن هم الذي  �سحيح بغ�ض النظر عمرّ

تختلط بهم الأن احل�سول على البيئة 

�سهل جدًا مبجرد و�سوح الهدف. 

والهدف هو حت�سني اللغة بقدر 

امل�ستطاع. وهناك عدة طرق لتتمكن 

من خاللها احل�سول على هذه البيئة 

بغ�ض النظر عن الذين تختلط بهم. 

اأول هذه الطرق واأهمها العوائل 

امل�سيفة فهي تهيئ لك جزءًا كبريًا من 

البيئة التي حتتاجها ملمار�سة اللغة. 

فتجنب الطالب املبتعث »لل�َسْعود« اأي 

نعم لهدف ممتاز لكنه قرارخاطئ. 

الأن ما يحتاجه الطالب املبتعث هو من 

ي�ساعده يف التطوير لهذا ال�سبب يذهب 

اإىل املعهد حيث البيئة ال�سحيحة 

للتعلم. واأي�سا الطالب يف حاجة اإىل 

البيئة ال�سحيحة للممار�سة والعي�ض 

يف كنف اللغة االجنليزية. ولي�ض 

االختالط  بحد ذاته هو التطوير 

اأو و�سيلة للتطوير وحت�سن اللغة 

االجنليزية. ولكن التطوير هو اجلهد 

بو�سوح الهدف واإن كان من تختلط 

به ي�ساركك اإياه فهذا من ف�سل 

ربي. مثال: اإذا اختلط طالب مبتعث 

باأ�سخا�ض ذوي جن�سيات اأخرى اأيًا  

كانوا.. ولنفر�ض اأي�سا اأنرّ هوؤالء 

االأ�سخا�ض »الغري �َسْعود« هدفهم 

اأي�سًا حت�سني لغتهم فاإن االنتاجية يف 

تطوير اللغة ت�سعف وذلك ل�سبب اأن 

كل �سخ�ض من هوؤالء يركز على نقطة 

�سعفه ليطورها وكل جن�سية لها نقطة 

�سعف متعارف عليه، كال�سينيني 

ت�سعب عليهم املحادثة ب�سكل 

�سل�ض للغة االجنليزية بينما اأبناوؤنا 

ال�سعوديون والعرب ب�سفة عامة - ما 

�ساء اهلل، تبارك اهلل - يف حتدثهم للغة 

االجنليزية ال يجدون اية �سعوبة 

وهذا يعود لعراقة و�سعوبة اللغة 

العربية لغة ال�ساد. يف هذه احلالة فاإن 

اختالط الطلبة ال�سعوديني باإخوانهم 

ال�سعوديني لهدف اإمكان وجود بيئة 

ناجحة متار�ض اللغة االجنليزية هو 

احلل املثايل الإن هذا يعود بانتاجية 

على تطوير اللغة ب�سكل �رضيع الأنه 

اإن كان الهدف م�سرتك وجميعهم اأو 

معظمهم يت�ساركون نقاط ال�سعف 

املتعارف عليها لدى الطلبة املبتعثني 

ال�سعوديني اأال وهي القراءة والكتابة 

باللغة االجنليزية. فهذا ي�سهل 

من عملية التطوير وحت�سني اللغة 

االجنليزية لدى الطلبة وي�سهل عليهم 

اإيجاد احللول اإذا كانت امل�ساعب 

مت�سابهة. فاالحتاد خري من النفور، 

لكن االحتاد بجهل الطرق ال�سحيحة 

واالأهداف يجعل النفور هو االأمثل 

كحل منا�سب. 

اإىل اإخواين واأخواتي املبتعثني 

القادمني يف امل�ستقبل واإخواين طلبة 

اللغة، اجتماعكم على يد واحدة هو 

احلل االأن�سب ونفوركم عن بع�سكم 

البع�ض لن ي�سكل اإال زيادة ال�سعف 

من جميع النواحي. لقد حددت يف هذه 

املقالة الناحية االإيجابية من تعاونكم 

متجاهاًل املخاطر يف حالة اختالطكم 

بـ»غري ال�َسْعود« ما قد يكون له 

عواقبه. الأن احلديث فيها يطول.

وال�سالم م�سك اخلتام،احييكم 

بتحية االإ�سالم حتية نبينا حممد عليه 

ال�سالة وال�سالم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

طراد �صباأ باهربي

جامعة �صاميون فريزر 

فانكوفر, كندا

Mr.Trad.B@gmail.com

اأبي معهد ما يف �َصْعَود

)اأبغي معهدًا لي�ش فيه �صعوديون(

طراد �صباأ باهربي

املهارات  اأهم  من  املالحظات  تدوين  ■ يعتب 
التي يجب على الطالب اإتقانها فهي ركيزة 

اأ�سا�سية للتفوق. وهذا املقال لي�ض الإقناعك 

باأهمية تدوين املالحظات واأنها من اأ�سباب 

جناح الطالب بل تفوقه و لكنها مبثابة بع�ض 

ن الطالب من تدوين  الن�سائح والتعليمات التي متكرّ

مالحظات اأكادميية باإتقان. 

 اأوًل: قبل املحا�صرة:

 كن م�ستعدًا حل�سور املحا�رضة. اإقراأ الدر�ض 

قبل املجيء لكي تكون لديك فكرة عن ما �سي�رضحه 

�ض. حاول اأن تكتب بع�ض االأ�سئلة التي  املدررّ

تتوقع اأنها �سوف تناق�ض اأثناء املحا�رضة. �سع 

دفرت مالحظات خا�ض بكل مادة. اأح�رض اأدواتك 

كاملة: القلم والدفرت امل�سطرة وغريها... ال تعتمد 

على االآخرين. راجع املالحظات التي دونتها يف 

املحا�رضة ال�سابقة لكي ت�ستطيع اأن تربط بني 

الدر�ض ال�سابق و الدر�ض احلايل اأو الالحق. 

 اإىل القاعة و اجل�ض يف املقدمة 
ً
اأح�رض مبكراأ

لكي ت�ستطيع اال�سغاء جيدُا وروؤية ال�سبورة 

بو�سوح... كذلك من فوائد اجللو�ض يف املقدمة عدم 

ت�ستيت الذهن والرتكيز ملدة اأطول، والتوا�سل 

بلغة اجل�سد مع املعلم. ال جتل�ض بجوار زميلك 

ف�سوف ت�سغله و ي�سغلك عن التدوين.

ثانياً: اأثناء املحا�صرة:

�سع يف اأعلى ال�سفحة عنوان الدر�ض والتاريخ. 

حاول ترقيم ال�سفحات.ال تراكم املعلومات. اأترك 

فراغات بني الفكرة واالأخرى )الورق رخي�ض(. 

اأكتب ب�رضعة )وهذه هي اأهم ركيزة يف تدوين 

املالحظات(. ال ت�سيع وقتك يف االعتناء بجمال 

ن فقط. اأكتب املعلومة  اخلط اأو هجاء الكلمة، بل دورّ

كاملة و لي�ض �رضطًا اأن تكون يف جملة تامة. 

اأ�ستخدم االخت�سار بداًل من كتابة الكلمة كاملة. 

اإذا فاتتك معلومة اأترك لها فراغًا ووا�سل مع 

املدر�ض دون توقف حتى ال تفوتك اأية معلومات. 

اأكتب املعلومات املهمة فقط، واملعلومة التي تتكرر، 

واملعلومة التي اأثارت حما�ض االأ�ستاذ املدر�ض 

والتي يدعمها ويركز عليها.. وبالطبع اأكتب كل ما 

يقول اأنه هام، والنقاط االأ�سا�سية وامل�سطلحات 

الهامة. تفاعل مع الدر�ض و�سارك يف االأن�سطة 

وحلرّ التمارين. حاول اأن تتاأقلم مع املدر�ض واأن 

تفهم اأ�سلوبه واترك الت�سكي، واعلم اأن املدر�ض 

لن يغري اأ�سلوبه الأجلك �سواًء اأعجبك اأم ال. بل 

اأنت الذي يجب عليك اأن تتاأقلم معه مهما كانت 

الظروف ففي نهاية الف�سل الدرا�سي اأنت امل�ستفيد 

اأو اأنت اخلائب. اإذا كان لديك �سوؤال اأو ا�ستف�سار 

اأو ن�سيت �سيئًا مل ت�ستطع  تدوينه فعليك اأن ال 

تتذكره، واأن ال ت�سغل تفكريك فيه اإال بعد نهاية 

ز على املقدمة و اخلامتة. الدر�ض. ركرّ

ثالثاً: بعد املحا�صرة:

حاول قراءة املالحظات التي دونتها يف نف�ض 

اليوم، ثم نقحها اأو اأ�سف اإليها اأو احذف منها. 

وانتبه كذلك لتهجئة الكلمات. �سع ملخ�سًا 

ملالحظات كل حما�رضة. قارن مالحظاتك مع 

اأحد زمالئك املجتهدين واأنظر اإىل الفرق بني ما 

كتبه هو وما مل تكتبه اأنت، اأو العك�ض، ناق�ض معه 

ذلك. اأنظر اإىل االأخطاء التي وقعت بها يف تدوين 

املالحظات ال�سابقة و جتنبها.

هكذا فاإن تدوين املالحظات مهارة تتقن 

باملمار�سة فكلما دونت مالحظات كلما ازددت اإتقانًا 

لهذه املهارة. وختامًا تذكر دائمًا قول ال�ساعر:

الِعـلُم �سيُد والكتـابُة َقـْيُده

ـْد �ُسيوَدك باحِلبال الواثقة قِيرّ    

فمن احلماقِة اأْن ت�سيَد غزالة

وترتكها بني اخلـالئِق طاِلقة    

من�صر الهمامي

TESOL ماج�صتري لغويات تطبيقية

اجلامعة: ترنتي و�صرتن 

لنغلي, برت�ش كلومبيا 

seeker3210@hotmail.com

تدوين املالحظات والأفكار الهامة

من�صر الهمامي

�آفاق   7879   �آفاق



ا�سم الطبيب: عدنان نا�رض حامد الغامدي

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: اال�سابات والعناية املركزة

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: القوات البية امللكية ال�سعودية

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

 

ا�سم الطبيب: اأحمد مطرود خلف العنزي

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: االأمرا�ض ال�سدرية/ العناية املركزة

.Queen’s U ا�سم اجلامعة: كوين

جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيبة: يا�سمني عبدالعزيز حممد يو�سف

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: جراحة االأطفال

.McMaster U ا�سم اجلامعة: مكما�سرت

جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: علوي عمر عبدالرحمن باعبود

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: طب الطوارئ لدى االأطفال

 U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

 

ا�سم الطبيب: طارق حممد مناور اأبا اخليل

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: طب ال�رضع/ كهربائية االأع�ساب اأثناء

ا�سم اجلامعة: بريت�ض كولومبيا

U. of British Colombia
جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

الريا�ض

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيبة: طيبة حممد بلخري

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: طب االأجنة واالأطفال حديثي الوالدة

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 28 فباير2009م

ا�سم الطبيب: طارق عبداهلل �سامل الزهراين

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: طب تخدير القلب والتخدير املو�سعي

U. of Alberta ا�سم اجلامعة: األبتا

جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود 

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: عبدالعزيز عبداملح�سن حممد الراجحي

الدرجة العلمية: الزمالة الكندية/ التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: طب الطوارئ/خدمات االإ�سعاف الطبي/ الكوارث

U. of Ottawa ا�سم اجلامعة: اأوتاوا

جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي الريا�ض

تاريخ التخرج: 31 دي�سمب 2008م

ا�سم الطبيب: ثاري ع�سيب العنزي

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: ق�سور القلب

ا�سم اجلامعة: بريت�ض كولومبيا

U. of British Colombia
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: حممد علي حممد القحطاين

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: ق�سور القلب

ا�سم اجلامعة: بريت�ض كولومبيا

U. of British Colombia
جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: ناجي جميل نا�رض اجلهني

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: الغدد ال�سماء/

اأمرا�ض واأورام الغدة الدرقية

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: �سائد �سعيد �سلمان اآل حبيب

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق/والزمالة الكندية

التخ�س�ض: جراحة التجميل/اجلراحة الرتميمية 

لل�سدر وجراحة اليد

ا�سم اجلامعة: و�سرتن اأونتاريو

U. of Western Ontario 

جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 31 دي�سمب 2008م

ا�سم الطبيب: يا�رض عبدالرحمن �سامل بريكيت

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: جراحة العظام لالأطفال/

 جراحة العمود الفقري

ا�سم اجلامعة: و�سرتن اأونتاريو

U. of Western Ontario 

جهة االبتعاث: وزارة الدفاع /

 اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

تاريخ التخرج: 31 اأكتوبر 2008م

ا�سم الطبيب: �سهيل �سامل عبدالقادر باجمال

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق والزمالة الكندية

التخ�س�ض: جراحة العظام وحوادث العظام 

والعمود الفقري

.Calgary U ا�سم اجلامعة: كاجلري

جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: �سليم توفيق دهب عبده

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: اجلهاز اله�سمي/مناظري اجلهاز اله�سمي

.McMaster U ا�سم اجلامعة: مكما�سرت

جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: اأحمد عثمان �سالح ال�سالح

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: طب الطوارئ لدى االأطفال

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي/ الريا�ض

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: عبدالغفور عبدالرحيم عبدالعزيز قاري

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق والزمالة الكندية

التخ�س�ض: الطب الباطني/االأمرا�ض ال�سدرية /الربو

ا�سم اجلامعة: و�سرتن اأونتاريو

 U. of Western Ontario 

جهة االبتعاث: جامعة اأم القرى

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: ثامر عبدالعزيز خالد ال�سعد

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: جراحة امل�سالك البولية لدى االأطفال

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: وزارة الداخلية

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: فهد حممد اإبراهيم الزميع

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق والزمالة الكندية

التخ�س�ض: االأ�سعة الت�سخي�سية/اأ�سعة البطن

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: رائد عبداهلل اأحمد اأبوطالب

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: جراحة ترميمية للمفا�سل 

والطب الريا�سي جلراحة العظام

 .Dalhousie U ا�سم اجلامعة: دلهاوزي

جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيبة: فاطمة �سليمان عبدالرحمن ال�سبحي

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: جراحة التجميل

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي/ الريا�ض

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: نوف �رضيف اأحمد عبداهلل

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق والزمالة الكندية

التخ�س�ض: االأ�سعة الت�سخي�سية / 

اأ�سعة ت�سخي�سية لدى الن�ساء

.McGill U ا�سم اجلامعة: مكجيل

جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: خالد عبدالعزيز علي احل�سن

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: اأمرا�ض الكلى لدى االأطفال

U. of British Colombia  ا�سم اجلامعة: بريت�ض كولومبيا

جهة االبتعاث: جامعة امللك �سعود

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

الأطباء والطبيبات اخلريجون من كليات الطب يف اجلامعات الكندية

�آفاق   8081   �آفاق

ثامر عبدالعزيز ال�صعدطارق عبداهلل الزهراينعدنان نا�صر الغامدي

فهد حممد الزميع

رائد عبداهلل اأبوطالب

خالد عبدالعزيز احل�صن

يا�صر عبدالرحمن بريكيت

ثاري ع�صيب العنزي

طارق حممد اأبا اخليل

ناجي جميل اجلهني

عبدالعزيز حممد الراجحياأحمد مطرود العنزي

�صهيل �صامل باجمال

�صليم توفيق عبده

اأحمد عثمان ال�صالح

عبدالغفور عبدالرحيم قاري

علوي عمر باعبود

حممد علي القحطاين

�صائد �صعيد اآل حبيب



ا�سم الطبيب: فواز عبدالعزيز اإبراهيم احل�سني

الدرجة العلمية: ماج�ستري وتخ�س�ض دقيق 

وزمالة كندية

التخ�س�ض: طب االأع�ساب/ال�سكتة الدماغية/

ال�سحة العامة

U. of Alberta ا�سم اجلامعة: األبتا

جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: ح�سام عدنان عبدالقادر العرداتي

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

والزمالة الكندية

التخ�س�ض: علم االأمرا�ض الت�رضيحي/

علم االأمرا�ض اجللدية

U. of Calgary ا�سم اجلامعة: كاجلري

جهة االبتعاث: وزارة التعليم العايل

تاريخ التخرج: 31 اأغ�سط�ض 2009م 

ا�سم الطبيب: من�سور حممد الوباري

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق والزمالة الكندية

التخ�س�ض: طب التخدير/

طب التخدير لدى االأطفال

U. of Ottawa ا�سم اجلامعة: اأوتاوا

جهة االبتعاث: احلر�ض الوطني

تاريخ التخرج: 30 �سبتمب 2009م

ا�سم الطبيب: يو�سف عبداهلل عبداللطيف العبدالكرمي

الدرجة العلمية: التخ�س�ض الدقيق

التخ�س�ض: جراحة االأورام

.Montreal U ا�سم اجلامعة: مونرتيال

جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية 

تاريخ التخرج: 20 �سبتمب 2009م

ا�سم الطبيب: عبدالرحمن م�ساعد عبدالرحيم املغربي

الدرجة العلمية: التدريب

التخ�س�ض: جراحة امل�سالك البولية لدى االأطفال

U. of Calgary ا�سم اجلامعة: كاجلري

جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: عبداهلل اإبراهيم عبداهلل التميمي

الدرجة العلمية: تدريب

التخ�س�ض: طب الطوارئ لدى االأطفال

U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: مدينة امللك فهد الطبية

تاريخ التخرج: 30 يونيو 2009م

ا�سم الطبيب: حممد علي �ساكر ال�سمراين

الدرجة العلمية: تدريب

التخ�س�ض: طب الرعاية املركزة لالأطفال

.McMaster U ا�سم اجلامعة: مكما�سرت

جهة االبتعاث: اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

تاريخ التخرج: 28 فباير 2009م

ا�سم الطبيب: زبري عبداحلميد ويل

الدرجة العلمية: متدرب

التخ�س�ض: جراحة العظام )العمود الفقري(

.Queen’s U ا�سم اجلامعة: كوين

جهة االبتعاث: وزارة ال�سحة

تاريخ التخرج: 22 مايو 2009م

ا�سم الطبيب: يو�سف حممد عو�ض الثمايل

الدرجة العلمية: تدريب

التخ�س�ض: تقومي االأ�سنان

U. of Alberta ا�سم اجلامعة: األبتا

جهة االبتعاث:  اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

تاريخ التخرج:  13 فباير 2009م

ا�سم الطبيبة: جنالء خ�رض عبداهلل املالكي

الدرجة العلمية: تدريب

التخ�س�ض:    اأمرا�ض الكلى

ا�سم اجلامعة:   و�سرتن اأونتاريو

U. of Western Ontario 

جهة االبتعاث:  اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

تاريخ التخرج:  28 يناير 2009م

ا�سم الطبيبة: �سارة عبدالعزيز عبداهلل الفدا

الدرجة العلمية: دكتوراه

التخ�س�ض: طب االأ�سنان

 U. of Toronto ا�سم اجلامعة: تورنتو

جهة االبتعاث: و زارة التعليم العايل 

تاريخ التخرج: 10 فباير 2009م

82   �آفاق

فواز عبدالعزيز احل�صني

حممد علي ال�صمراين

زبري عبداحلميد ويل

يو�صف حممد الثمايل

ح�صام عدنان العرداتي

من�صور حممد الوباري

عبدالرحمن م�صاعد املغربي

يو�صف عبداهلل العبدالكرمي

عبداهلل اإبراهيم التميمي
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2 • الكلمة اخلفية:

اإحدى �سور القراآن الكرمي، موؤلفة من �سبعة حروف

اأ�سطب الكلمات التالية يف جميع االجتاهات:

عم – فل – مر – فم – دم – مكة – قمر – �سمر- ورد – بحر – 

جنم – زهر – �سجر – ع�سب – جبل – جدة – عرب – نهر – عدن 

– غزة – ريا�ض – هالل – يو�سف – مرمي – جنان – �سماء – تفاح 
 – – �سنعاء  – بغداد  – حيفا  – دم�سق  – ع�سري  – طيور  – رمان 

بريوت – تركيا – الطائف – املدينة - املنورة – االأهلي.

3 • اآثار عاملية.. مكونة من ت�صعة حروف 

ما هي؟

احلرفان: االأول والتا�سع على التوايل مبعنى )قاِدٌم(

احلرفان ال�سابع والثاين مبعنى )�َسِجَر(

احلرفان الثالث واخلام�ض مبعنى )اأ�ساهد جمزومة(

احلروف الرابع وال�ساد�ض وال�سابع مبعنى )تاَه(

احلروف االأول والثالث والثامن حروف مت�سابهة

1• تقاطع الكلمات 

اأفقياً وعمودياً:

  مدينة يابانية منكوبة – قرع

 اأطر�ض – االأقدار املحتومة

ب – قام بجهد - نعب )معكو�سة(  لطى وتاأهرّ

 حرف ا�ستفهام – يراع – اأحرتُم واأجُلرّ )معكو�سة(

 من الطيور اجلوارح )معرفة ومعكو�سة(- اأداة ن�سب- حرف م�سارعة

 القْدح والتحقري – تبرّت يداه؟

 اأمترّ - دولة عربية – حرف اإدغام

 وحدة العملة اليابانية – �سُبوا وتاأملوا – ي�ساهد جمزومة

 �سهاد – اأداة ن�سب – �سجر يكرث يف لبنان ويف كندا

 موقع املفاعل االإ�رضائيلي – ي�سقي

 جمزرة �سد اأبرياء – جامعة يف ال�سفة الغربية من فل�سطني

1
2
3
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مبتعث   )400( اأربعمائة  من  اأكرث  ■ ح�رض 
�سعودي الفعاليات اخلتامية لبطولة دوري 

املبتعثني لكرة القدم التي ينظمها النادي 

ال�سعودي يف العا�سمة الكندية اأوتاوا. و�سارك يف 

البطولة ع�رض فرق ريا�سية مكونة من اإثني ع�رض 

العبًا )12( لكل فريق.

وقد قام امللحق الثقايف ال�سعودي يف كندا 

الدكتور/ في�سل بن حممد اأبا اخليل يف املباراة 

اخلتامية للبطولة بتتويج فريق اجلزيرة 

)الر�سا�سي( اإثر حتقيقه البطولة من دون اأي 

خ�سارة بعد اأن فاز يف اأربع مباريات وتعادل يف 

واحدة خالل الدور االأول، م�سجاًل ت�سعة اأهداف 

وتلقى مرماه هدفًا واحدًا يف دور االأربعة. وحل يف 

املركز الثاين فريق رقم واحد )ال�سماوي( بعد اأن 

حقق االنت�سار يف ثالث مباريات وتعادل يف اثنتني، 

فيما خ�رض النهائي اأمام فريق اجلزيرة.

وحل يف املركز الثالث والرابع كل من فريقي 

الت�سامن )الف�سي( وال�سقور )االأ�سفر( على 

التوايل، فيما منحت جائزة اللعب النظيف لفريق 

ال�سقور. ونال جائزة اأف�سل العب املبتعث مالك 

العريني وخطف كا�ض الهداف املبتعث �سلطان 

ال�سند، فيما كان ح�سام خا�سقجي اأف�سل حار�ض 

مرمى، وغ�سان برجني اأف�سل حكم للمباريات. 

ومت اختيار خم�سة العبني كمثاليني يف البطولة وهم 

كل من: فواز ال�سليمان، م�سعل الباك، حممد 

الفايز، ممدوح البلوي، وحمزة علي.

واأ�رضف على البطولة كل من مدير ال�سوؤون 

الثقافية يف امللحقية الدكتور/ �سليمان بن اإبراهيم 

الرياعي، وامل�رضف على ال�سوؤون االإعالمية 

االأ�ستاذ �سعود بن فالح الغربي، وح�رضها بع�ض 

اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي يف العا�سمة الكندية.

وتوىل النادي الطالبي ال�سعودي يف اأوتاوا بدعم 

من امللحقية، تنفيذها بفريق عمل قاده نائب رئي�ض 

النادي املهند�ض ماجد العويدي، فيما كان املدير 

التنفيذي للبطولة املهند�ض عبداالله ال�سند امل�رضف 

على جلنة الن�ساط الريا�سي يف النادي و�ساحب 

فكرة البطولة.

هذا وقد اأكد مدير ال�سوؤون الثقافية يف امللحقية 

الثقافية الدكتور/�سليمان الرياعي، باأن االأن�سطة 

الريا�سية هي جزء من منظومة االأن�سطة التي 

توليها االإدارة اهتمامها، الفتًا اإىل اأنها ت�سعى من 

خالل هذه االأن�سطة اإىل اإيجاد تعاي�ض بني املبتعثني 

ال�سعوديني واملواطنني الكنديني، مبا يعود على 

املبتعثني بالفائدة املعرفية والدرا�سية.

و�سدد باأن على االأندية الطالبية يف كندا، 

م�سوؤوليات كبرية جتاه زمالئهم املبتعثني ودورها 

ال يقت�رض على تنظيم مثل هذه الفعاليات بل 

ي�سمل منظومة متكاملة من اخلدمات العلمية 

واالجتماعية، والتي لها تاأثري كبري يف تعاي�ض 

الطالب وجناحهم يف حتقيق الر�سالة التي ابتعثوا 

من اأجلها.

كما اأو�سح باأن ال�سوؤون الثقافية يف امللحقية 

تعمل على تبني كل البامج والفعاليات التي تخدم 

املبتعثني ودعم ا�ستقرارهم يف بلد الغربة، واأنها 

�ستنفذ خالل هذا العام عددًا من البامج بح�سب 

االأندية واملقاطعات، ولديها توجه يف العمل مع 

الوزارة على فتح اأندية جديدة وفروع جديدة 

الأندية قائمة.

من جهته، اأزجى املدير التنفيذي للبطولة 

وامل�رضف على الن�ساط الريا�سي يف النادي 

ال�سعودي يف اأوتاوا املهند�ض عبداالإله ال�سند، 

ال�سكر للملحقية الثقافية على اأتاحة الفر�سة 

لتنظيم ن�ساط ريا�سي للجالية ال�سعودية باأوتاوا، 

الفتًا اإىل اأن ح�سور �سعادة امللحق الثقايف للحفل 

اخلتامي وتتويجه الفائزين اأكب دعم للبطولة. 

واأ�ساف ثناءه على اإدارة ال�سوؤون الثقافية 

بامللحقية لدعمهم وتوجيههم بدءًا من االإعداد 

لتنظيم البطولة وحتى بعد نهاية البطولة �سواء 

من ن�سح اأو اإر�ساد من خالل خبتهم يف االأن�سطة 

الثقافية والريا�سية.

واأ�سار اإىل اأن البطولة اأتت بعد عام كامل من 

تنظيم ن�ساط كرة قدم ب�سكل دوري واأ�سبوعي 

يف نهاية عطلة نهاية كل اأ�سبوع الأع�ساء النادي 

ال�سعودي باأوتاوا وذلك حتت اإدارة ودعم النادي.

واأكد ال�سند باأن الهدف االأ�سا�سي من تنظيم هذة 

البطولة هو االجتماع والتوا�سل بيننا من خالل 

املناف�سة ال�رضيفة، معتبًا جناح البطولة دلياًل على 

تكافل وت�سامن جميع اأبناء اجلالية ال�سعودية 

باأوتاوا مبختلف اأعمارهم حيث كان امل�ساركون 

واحل�سورهم اأ�سا�ض جناح البطولة.

علمًا باأن البطولة اأقيمت على ثالثة مالعب بزرع 

�سناعي، وو�سعت قوانني تنظيمية مع تطبيق 

قوانني الفيفا داخل املالعب.

وقد اأقام النادي ال�سعودي على هام�ض البطولة 

و�سائل ترفيه لالأطفال بجميع االأعمار، اإىل جانب 

ج وعرو�ض بهلوانية اأخرى وبالونات  مهررّ

ور�سومات على الوجه. كما مت تنظيم اأن�سطة 

اأخرى مثل ن�ساط كرة الطائرة الذي هو مفتوح 

للجميع، ون�ساط كرة الري�سة مفتوح للجميع 

اأي�سًا، واأن�سطة ريا�سية خمتلفة لل�سغار والكبار 

ت�ستمل على م�سابقات ريا�سية.

جائزته يت�سلم  العب  اأف�سل  العريني  • مالك 
البطولة كاأ�ض  يت�سلم  الفائز  • الفريق 

فريق اجلزيرة يحقق البطولة يف مدينة اأوتاوا من دون اأي خ�صارة

اأكرث من 400 طالب ي�صاركون يف بطولة املبتعثني

�صعادة الدكتور امللحق ي�صّلم فريق اجلزيرة كاأ�ش البطولة

�صعادة الدكتور امللحق ي�صّلم جائزة اللعب النظيف لفريق ال�صقور

�صعادة الدكتور امللحق يلب�ش اأحد الالعبني ميدالية ال�صرف

�صورة تذكارية ت�صم اأع�صاء الفرق املتبارية

قديكازاكان

ايانملامصا

نمرلذبنمك

اوقرملقا

ننلالباز

بهلوبامذلا

ينانبللمك

رياونرني

زرانلقرا
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بقلم رئي�شة التحرير

■ يتزامن ظهور هذا العدد من جملة »اآفاق« 
مع منا�سبة غالية على قلوبنا جميعًا، وهي 

الذكرى التا�سعة وال�سبعني لتاأ�سي�ض اململكة 

العربية ال�سعودية على يد القائد التاريخي 

كر جاللة امللك عبدالعزيز طيب  خالد الذرّ

اهلل ثراه. ومع حلول هذه الذكرى املجيدة 

ي�ستح�رض ال�سعب ال�سعودي م�ساعر الفرحة 

واالعتزاز والفخر احتفااًل بذكرى هذه 

امل�سرية الق�سرية زمنًا يف تاريخ احل�سارات. 

فلقد حتققت فيه م�سرية مباركة عمرها يقرتب 

من ثمانية عقود انتقل فيها هذا البلد املبارك 

من �ستات من القبائل والبلدات تعي�ض على 

منط من االقت�ساد البدائي الفقري، وتتنازعه 

االأمرا�ض واالأوبئة واحلروب، اإىل اأن ي�سبح 

هذا البلد بف�سل اهلل ثم بف�سل حنكة قادته 

االأفذاذ واحدًا من املجتمعات التي تنعم بنعمة 

االأمن واالإ�ستقرار، وتتمتع بثمرات احل�سارة 

والتقدم يف كافة جماالت احلياة. فقد حتققت 

يف هذا البلد نه�سة عمرانية وتعليمية و�سحية 

و�سناعية  و�سعتها يف م�ساف كثري من 

البلدان املتقدمة.  

اإن منا�سبة اليوم الوطني للمملكة منا�سبة 

تاريخية  هامة، نتذكر فيها واحدًا من جوانب 

االهتمام الفائق بتنمية االن�سان يف بالدنا 

بجهود قائد هذه النه�سة خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وهو 

يفتتح يف ذكرى هذا اليوم املبارك جامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية كواحدة من 

اأ�سخم اجلامعات التي تعنى بالدرا�سات 

العليا وبالبحث العلمي. ولعل هذا االهتمام 

الذي اأواله القائد خادم احلرمني ال�رضيفني 

يف جمال افتتاح اجلامعات اجلديدة يف اململكة  

ي�ساف اإىل اهتمامه باالبتعاث اخلارجي 

الآالف من الطلبة والطالبات يف برنامج خادم 

احلرمني لالبتعاث ميثل خطوات وا�سعة 

وواثقة على طريق امل�ستقبل، وهي خطوات 

متثل نتاج التخطيط البعيد النظر والذي ينم 

عن اإرداة القيادة ال�سعودية وت�سميمها، كما 

ينم عن التالحم املتني القائم بني ال�سلطة 

وال�سعب، والذي جاءت ثماره مبزيد من تاأكيد 

امل�ساعر الوطنية الغالية، ومبزيد من االنتماء، 

ومبزيد من م�ساعر الفخر واالعتزاز بهذه 

املكت�سبات احل�سارية الغالية، والتي �ستمتد 

ثمارها نحو االأجيال القادمة باإذن اهلل. 

ولعلنا يف هذه املنا�سبة املباركة التي 

نتذكر فيها نعمة اهلل علينا يف االأمن واالأمان 

واال�ستقرار والنه�سة والتقدم ورغد العي�ض، 

جند فيها اأي�سًا تذكريًا لنا جميعًا على 

العموم، والأبنائنا املبتعثني على اخل�سو�ض 

بعظم امل�سوؤولية الوطنية التي ن�ست�سعرها 

جميعًا جتاه الوطن واملليك والدين. ولعل 

اأهم هذه امل�سوؤوليات هي املحافظة على االأمن 

واال�ستقرار، ومكافحة كل اأ�سكال التطرف، 

ورف�ض جميع اأ�سكال االإرهاب، والتحلي 

بالروح الوطنية التي جتمع وال تفرق، تبني 

وال تهدم، ولنتذكر اأي�سًا اأن من اأهم واجباتنا 

هي املحافظة على مكت�سباتنا احل�سارية 

القيمة، والدفاع عن وحدتنا واأمن وطننا 

العزيز، والتالحم خلف قيادتنا الفذة، وبذل 

اجلهد والوقت بكل ما تقت�سيه اال�ستطاعة من 

اأجل احل�سول على العلم، والعودة اإىل الوطن 

الغايل من اأجل رد اجلميل، وخدمة هذا الوطن 

ومليكه وقيادته الكرمية ومواطنيه الكرام. 

د. فاطمة عبداهلل ال�صليم

fsulaim@saudibureau.org

فلنتذكر م�صوؤوليتنا الوطنية

يف هذا اليوم الوطني املجيد

»

 لعّلنا يف هذه املنا�صبة 

املباركة نتذكر نعمة اهلل 

علينا يف الأمن والأمان 

وال�صتقرار والنه�صة 

والتقدم ورغد العي�ش

«
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