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جملة دورية ت�سدر عن امللحقية الثقافية ال�سعودية يف كندا

Horiz o n s

امللك  ي�سفون  عرب  و�سفراء  كنديون...  برملانيون 

عبداهلل بـ »قائد ذي ب�سرية وح�س اإن�ساين رفيع«

امللك  ي�سفون  عرب  و�سفراء  كنديون...  برملانيون 

عبداهلل بـ »قائد ذي ب�سرية وح�س اإن�ساين رفيع«

ال�سفري ال�سنو�سي اأحمد ود.اأبا اخليل مع مبتعثي

كندا يف »كرنفال اأخ�سر« فرح بعودة الوالد

ال�سفري ال�سنو�سي اأحمد ود.اأبا اخليل مع مبتعثي

كندا يف »كرنفال اأخ�سر« فرح بعودة الوالد

قائد امل�سرية املظفرة...
عدت �ساملا فتجدد اخلري
مع مقدمك امليمون
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

■ �سيرّدي خادم احلرمني ال�رضيفني: 
باالأم�س القريب غادرمتونا اإىل 

نيويورك والعيون م�رضئبة بالدموع 

ة،  والقلوب منك�رضة واخلواطر مكدررّ

واهلل وحده يعلم مدى ما خاجلنا من 

م�ساعر احلزن واالأل ملا األرّ بكم من 

وعكٍة �سحيٍة.. ولكن اهلل �سبحانه 

وتعاىل اأراد للب�سمة اأن تعود اإىل 

�سفاهنا وللفرحة اأن تعود اإىل قلوبنا 

ولال�ستقرار اأن يعود اإىل اأنف�سنا.. 

ة اأخرى ت�رضئب  وها هي العيون مررّ

دمعًا ولكنه هذه املرة دمع فرٍح وبهجة 

واحلمد هلل، دمع �رضوٍر وابتهاج.. 

دمٌع �سادق جتده يف عني كل مواطٍن 

�سغريًا كان اأم كبريًا، داخل الوطن 

كان اأو خارجه.. 

اأتدرون ملاذا كل هذا �سيرّدي؟ 

اأتدرون ملاذا يبادلكم �سعُبكم كَلرّ ذلك 

احلب؟ 

باخت�سار.. الأنكم زرعتم احلب 

فيهم، كنتم دائمًا منهم واإليهم، 

�سعروا معكم بالراحة والطماأنينة، 

عرفوا معكم حياة التقدم والنماء، 

اأدركوا معكم معايَن االأمن 

واال�ستقرار، ل يَروا منكم اإال 

التوا�سع واالحرتام وتعامل االأب مع 

اأبنائه.

فلَم ال يكون احلب اإذًا ؟! َل ال يكون 

يا خادم احلرمني ال�رضيفني ؟! 

�سيدي: ل جتبنا على حبك ولكننا 

اأحببناك من اأعماقنا ومبح�س 

اإرادتنا، يغبط بع�ُسنا االآخَر على 

هذا احلب الذي قلرّما يتكرر، بل اإنني 

اأجزم وبكل فخٍر باأن ما يحدث اليوم 

من �سور التالحم هذه ال توجد اإال يف 

مملكة اخلري بقيادة خادم احلرمني 

ال�رضيفني حفظه اهلل. 

�سيدي: نحن اإذ نهنئكم اليوم فاإننا 

نهنئ اأنف�سنا اإذ اأح�س�سنا معكم باأننا 

ج�سد واحد اأنتم منه القلب ونحن 

بقية اخلاليا التي عا�ست والتزال 

تعي�س على نب�سه الذي ما فتئ يغذيها 

حبًا ودفئًا. 

�سيدي: ا�سمح يل اأن اأزف لذلك 

الوطن املعطاء التهنئة تلو التهنئة 

بهذه املنا�سبة، ا�سمح يل اأن اأ�سارك 

الوطن الفرحة واالحتفال با�سمي 

وبا�سم اأبنائكم املبتعثني واملبتعثات 

الذين كانوا واليزالون خري �سفراء 

خلري ملك والذين غاب عنهم الفرح ول 

تِطب لهم احلياة منذ �سفركم للعالج 

وحتى هذه اللحظة التي ال ي�سعنا اإال 

نا حمدًا و�سكرًا على اأن  اأن نرفع اأكفرّ

اأعاد لنا والدنا وقائدنا وتاج روؤو�سنا 

ه.  عبداهلل بن عبد العزيز اأدام اهلل عزرّ

�سيدي اأبا متعب: اأ�ساأل اهلل اأن يدمي 

عليكم لبا�س ال�سحة والعافية واأن 

يحر�سكم ويدميكم ذخرًا لنا واأن 

يدمي على وطننا الغايل نعمة االأمن 

واال�ستقرار واأن يجعل قادم اأيامنا 

كلرّه �سعادًة اإنه ويلرّ ذلك والقادر عليه. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته     

د. في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل

امللحق الثقايف ال�صعودي يف كندا - اأوتاوا

امل�صرف العام على جملة اآفاق

»يجب اأن نكون خري �صفراء خلري قائد«

كلمة امللحق الثقايف
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■ اأت�رضف با�سمي ونيابة عن جميع 
من�سوبي ال�سفارة واملكاتب وامللحقيات 

التابعة لها وجميع الطلبة والطالبات 

الدار�سني يف كندا اأن نرفع التهنئة 

اإىل مقام والدنا وقائدنا �سيدي خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز مبنا�سبة عودته اإىل اأر�س 

الوطن، كما اأننا نهنرّىء اأنف�سنا ونهنرّىء 

جميع اأفراد ال�سعب ال�سعودي بهذه 

العودة امليمونة والفرحة الغامرة.

واحلمد هلل على ف�سله وكرمه اأن 

اأعاد اإلينا والدنا وقائدنا وحبيبنا خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

.
ً
عبدالعزيز �ساملًا معافى

ونقول لكم يا �سيدي لقد ا�ستقنا اإىل 

فت نفو�سنا اإىل  طلعتكم البهية وتلهرّ

قيادتكم احلكيمة، ولقد كانت قلوبنا مثل 

قلوب املاليني من اأبناء �سعبكم واأمتكم 

املحبة واملتعلقة بكم تدعو لكم بظهر 

الغيب دعاًء خمل�سًا �سادقًا اأن يحفظكم 

الباري جلرّت قدرته ومُينرّ عليكم بال�سحة 

والعافية. فاحلمد هلل على ف�سله وعطائه 

الكبري.

فاقبل اأدامك اهلل حبنا ووالءنا وفداءنا 

و�رض بنا يا قائدنا فاأنت اأملنا وم�ستقبلنا 

امل�رضق باإذن اهلل.

ن�ساأل املوىل العلي القدير اأن يحفظكم 

يا خادم احلرمني بحفظه ويرعاكم 

برعايته وميتعكم دائمًا بال�سحة والعافية 

وميدكم بعونه وقوته ون�رضه.

 

اأ�صامة بن اأحمد ال�صنو�صي اأحمد

�صفري خادم احلرمني ال�صريفني يف كندا - اأوتاوا

»نهنئ جميع اأفراد ال�صعب ال�صعودي

بعودة والد اجلميع«

كلمة �شفري خادم احلرمني ال�شريفني
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■ ميلك خادم احلرمني ال�رضيفني انفرادية 
ال تتوفر لدى العديد من القاده على مر عقود 

ومئويات ال�سنـون واآالفها، وهي الهيبـة اأمــام 

النا�س، مع حمبتهم له. فهو القائد املهاب 

املحبوب. اإنه منوذج رجويل من ن�سيـج خا�س 

وخمتلف، ويف نف�س الوقت، 

منوذج عاطفي فريد. لقد 

زرع حب النا�س يف قلبه 

فح�سد حب النا�س له.

عندما عاد �ساملًا معافًى 

من رحلته العالجية َحظَى 

با�ستقبال بهيج وفرحة عظيمة يف وقت تتاأجج 

فيه  الفنت ما ظهر منها وما بطن بني القيادة 

وال�سعب يف دول جماورة، وو�سط قالقل خطرية 

يتاأرجح واقع وم�ستقبل تلك البلدان بني املجهول 

واملاأمول واملنزلقات اخلطرية الغام�سة. اإن 

دوافع عواطفنا وتاأججها يقف خلفها اإيحاءات 

عقولنا بوعي ومبحبة مو�سوعية بعيدًا عن 

ال�سعارات التي نراها ون�سمعها و�سئمناها منذ 

ع�رضات ال�سنني يف بلدان  جماورة، اإنها العالقة 

ال�سوية اخلالية من اإ�سقاطات العجز، اإنها عالقة 

االأ�رضة برب االأ�رضة.

 خادم احلرمني بقيادته املحنكة وبب�سريته 

النافذة راأى اأن اال�ستثمار يف املواطن... يف بناء 

االأن�سان... هو اال�ستثمار الذي ينفع البالد 

والعباد، لذا رفع رقم االبتعاث ليت�ساعف من 

اآالف معدودة اإىل ع�رضات االآالف ليتعدى املائة 

األف مبتعث - وهو يعادل يف نظري اأكرث من 

مئة األف م�رضوع ا�ستثماري للعقول امل�ستنرية. 

- ول يقت�رض برنامج االإبتعاث على دولة 

واحدة، اأوقارة بل جعله مفتوحًا على كل دولة 

يف العال ممن تتوافر لديها جامعات ذات متيز 

ومكانة علمية عالية.

ويف بعٍد اآخر، جند يف زمن تزداد اخل�سومات 

ويزداد التباعد، تبز حكمة الرجل الذي يعمل 

على التعمري بدل التدمري، وعلى حتويل املحنة، 

اإىل منحة وعلى حتويل النقمة اإىل نعمة، وعلى 

حتويل االآالم اإىل اآمال.

اإنه يعمل على ت�سفية العالقات العربية 

من كل ال�سوائب التي تطفو على ال�سطح بني 

االخوة بني حني واآخر. ومع هذا ال يغفل عن 

اجلوانب الداخلية فهو يحاول جادا وخمل�سا 

حماربة الفقر والتي�سري على النا�س والعمل 

على توفري فر�س عمل لل�سباب، اإىل جانب اأنه 

مدافع قوي عن حقوق املراأة وفق ال�رضيعة، 

وال يخ�سى يف احلق لومة الئم.

اإنه يوؤكد على اأهمية احلوار 

والتعاون والتعاي�س ال�سلمي 

واإ�ساعة املحبة، لقد عمل 

وباإخال�س على اأن ي�سود الوئام 

وال�سالم لي�س بني امل�سلمني 

مبختلف مذاهبهم  فقط، ولكن بني �سعوب 

العال... كل العال...، بكافة معتقداتهم.

ال الإجها�س  فاحلوار لديه هوال�سبيل الفعرّ

خمططات قوى التطرف التي تتنافى مع جميع 

الديانات، واملعتقدات االإن�سانية، والفطرة 

ال�سوية ال�سليمة لدى الب�رض، فهو يهتم 

بتعزيز القيم االإن�سانية امل�سرتكة، ون�رض ثقافة 

الت�سامح والتفاهم عب احلوار بحيث ي�سبح 

اإطارًا م�سرتكًا للعالقات الدولية بنظرة �سمولية  

معتدلة، وو�سطية مت�ساحمة.

اإن ما يقوم به خادم احلرمني ال�رضيفني على 

ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، هو ر�سالة 

قائد، ور�سالة معلم اأمة، فهو يعطي الدرو�س 

لالآخرين... ويعطي اال�سارة للطريق ال�سحيح 

باأنه هكذا تدار االأمور.

اإن القرارات االخرية ب�سخ املليارات 

مل�ساعدة املواطنني - جميع املواطنني - 

املوظفني، املتقاعدين، طالب التعليم العايل، 

املبتعثني، كذلك ال�سوؤون االجتماعية، 

واال�سكان... وغري ذلك كثري، كل هذا هو 

اإ�سافة اخلري للخري من رجل اخلري.

وفق اهلل اأُوىل االأمر يف بال دنا ملا يحبه اهلل 

وير�ساه، واأن يدمي نعمة االأمن واالأمان.

ويف اخلتام اأن احلمد هلل رب العاملني.

د. خالد بن فهد احلذيفي 

م�صاعد امللحق الثقايف ال�صعودي يف كندا

DAlHuthaifi@saudibureau.org

القوي الأمني

»
 لقد زرع حب النا�ش 

يف قلبه فح�صد

حب النا�ش له

«

كلمة م�شاعد امللحق الثقايف
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خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز

اإىل اليمني: احلرم املّكي



☐ اآفاق - خا�س

■ اإ�ستنفرت اململكة العربية 
ال�سعودية يوم االأربعاء 

1432/3/20هـ ال�ستقبال حبيب 

ال�سعب ال�سعودي خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �سعود. وقد تزينت الريا�س 

عا�سمة الوطن باالأعالم والعبارات 

الرتحيبية ال�ستقبال خادم احلرمني 

ال�رضيفني واالحتفاء بعودته اإىل 

اأر�س الوطن �سليمًا معافى. وقبيل 

و�سوله بقليل بداأت الب�سائر تنهل 

على ال�سعب ال�سعودي يف الداخل 

واخلارج ب�سدور القرارات 

واملرا�سيم امللكية، وما اأن حطت 

طائرته حفظه اهلل يف مطار امللك 

خالد الدويل حتى بداأت االإحتفاالت 

واحت�سد اجلمهور فرحني بو�سول 

امللك املفدى. وفور نزوله حفظه 

اهلل من الطائرة ا�ستقبل م�ستقبليه 

بهذه الكلمات« اإخواين واأبنائي 

امل�ستقبلني: اأ�سكركم واآ�سف الأين 

ما متكنت من ال�سالم عليكم.. مع 

حتياتي لكم فردًا فردًا. وكذلك 

ال�سعب ال�سعودي الويف احلبيب 

اإىل قلبي من رجال ون�ساء واأطفال 

اأ�سكرهم واأمتنى لهم التوفيق 

وال�سحة واأطلب من املوىل عز وجل 

اأن يوؤتيهم اإن �ساء اهلل ال�سحة 

والعافية يف اأبدانهم ويف اأقوالهم ويف 

اأعمالهم، و�سكرًا لكم«.

ل اأر من قبل مثله يف التوا�سع 

حفظه اهلل:  ا�ستقبال �سعبي عفوي

ت اأرجاء  الفرحة الغامرة التي عَمرّ

اململكة مع هبوط الطائرة امللكية 

انعك�ست على امل�سهد ال�سعبي 

العفوي الذي متثل بجموع املواطنني 

الذين احت�سدوا منذ ال�سباح على 

جانبي الطريق املمتد من الريا�س 

العا�سمة وحمور ق�رض خادم 

احلرمني ال�رضيفني اإىل م�سارف 

القاعة امللكية يف مطار امللك خالد 

الدويل، على م�سافة تزيد على 40 

كيلومرتًا، واملواطنني من كافة 

ال�رضائح واالأعمار، واإن كان عن�رض 

ال�سباب هو الطاغي يف هذا امل�سهد 

العاطفي املوؤثر، اإالرّ اإن جتمعات 

ن�سائية مع اأطفالهن كانت الفتة اأي�سًا 

وهي حتمل �سور خادم احلرمني 

ال�رضيفني واأعالم اململكة ول تتمكن 

االإجراءات االأمنية من منع ح�سول 

اخرتاقات عفوية من املواطنني 

الذين حاول الكثري منهم االقرتاب 

من املوكب الر�سمي للقائد والتلويح 

لل�سالم عليه والدعاء له بال�سحة 

والعافية، وانت�رضت فرق اخليالة 

لتكمل مقاطع اللوحة ال�سعبية التي 

ت�سكلت بتلقائية اأ�سيلة للرتحيب 

بخادم احلرمني ال�رضيفني الذي 

اأثبتت االأيام االإجماع ال�سعبي على 

حمبته ومكانته يف القلوب والنفو�س. 

وتكرر امل�سهد ال�سعبي العفوي 

مطلع االأ�سبوع احلايل يف ق�رض خادم 

احلرمني ال�رضيفني بالريا�س حني 

ا�ستقبل حفظه اهلل االأمراء والعلماء 

واملواطنني الذين �ساقت بهم اأروقة 

القاعة الكبى، وقد قدموا لل�سالم 

عليه وتهنئته ب�سالمة الو�سول اإىل 

اأر�س الوطن، ف�سافح الع�رضات 

منهم، واأ�رضرّ اآخرون على تقبيل 

يده اأو راأ�سه اأو كتفه واإن كان 

ال يحبذ ذلك حفظه اهلل، وت�سلم 

ع�رضات الر�سائل من املواطنني 

ووجه امل�سوؤولني التخاذ االإجراءات 

الالزمة ب�ساأنها. و�سكر احل�سور 

واملواطنني يف كل اأرجاء اململكة على 

م�ساعرهم، طالبًا املعذرة منهم، وقال 

بعفويته و�سفافيته املعهودة »اأمتنى 

لكم التوفيق واأ�سكركم، وما من �سئ 

اأقوله اإال اهلل يجزيكم خريًا، واأرجوكم 

اأن ت�ساحموين لعدم م�سافحتكم، الأن 

هذه عندي اأهم �سئ، ولكن اإن �ساء اهلل 

تعذروين، واهلل كرمي، واإن �ساء اهلل 

اأ�سوفكم بعزرّ ون�رض، و�سعب اململكة 

العربية ال�سعودية باعتزاز وكرامة«.
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☐ اأوتاوا - تهاين الغزايل

ال�سيا�سة  رجال  ■ اأجمع 
والعرب املقيمون يف كندا على 

اأن خادم احلرمني ال�رضيفني - 

حفظه اهلل - واحد من القادة 

الذين يتمتعون بح�س �سخ�سي 

وكاريزما خا�سة جتعل له 

مكانة يف قلوب من يلتقي به، واأن 

اإجنازاته احل�سارية خري �ساهد 

على حر�سه على االأخذ بيد �سعبه، 

ون�رضة احلق والعمل على توفري 

بيئة حملية ودولية اآمنة. 

وقد رفع عدد من ال�سيا�سيني 

العرب والكنديني ومن�سوبي كل من 

�سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني 

وامللحقية الثقافية بكندا تهانيهم 

القلبية مبنا�سبة عودة خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز اآل �سعود اإىل اململكة 

العربية ال�سعودية بعد خروجه من 

امل�ست�سفى �سليمًا معافى. 

التاريخ �صي�صجل

مواقفه النبيلة وامل�صرفة

اأعرب رئي�س جمل�س ال�سيوخ 

الكندي الدكتور نويل ُكن�سيال عند 

لقائه بعدد من ممثلي احلكومة 

ال�سعودية عند زيارتهم لكندا يف 

�سهر دي�سمب الفائت وكذلك عند 

زيارته االأخرية للمملكة يف اأوائل 

هذا ال�سهر  عن متنياته ال�سادقة 

بدوام ال�سحة والعافية خلادم 

احلرمني ال�رضيفني و�سالمته من 

العار�س ال�سحي، م�سريًا اإىل 

اأنه من ال�سخ�سيات التي ي�سجل  

لها التاريخ  العديد من املواقف 

النبيلة وامل�رضفة للعال ولالإن�سانية 

جمعاء، وقال«اإن البملان الكندي 

ميثله العديد من االأع�ساء من 

خمتلف املناطق وجميع االأعراق 

واالأطياف  وهذا يجعل منه 

املكان االأن�سب للحوار والنقا�س 

بني الثقافات مبا يعزز ويحقق 

توا�سلها وترابطها ونحن هنا 

ن�سكر ونثني على مبادرة اململكة 

العربية ال�سعودية ممثلة بخادم 

احلرمني ال�رضيفني للحوار بني 

احل�سارات واالأديان«.

كما ثمن معاليه اأي�سا  ما تبذله 

حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

بقيادة خادم احلرمني ال�رضيفني- 

حفظه اهلل- ورعاه، يف جمال اإ�ساعة 

احلوار بني االأمم واحل�سارات 

واالأديان، موؤكدًا اعتزاز بالده 

بروابط ال�سداقة املتينة التي 

تربطها باململكة. 

قائد يتمتع ب�صخ�صية قوية 

على حني اأكد ال�سكرتري 

البملاين لوزير اخلارجية الكندي 

ديباك اوبراي اأن اإلتقاءه بامللك 

�سخ�سيًا يف عام 2008 كان فر�سة 

طيبة له تعرف فيها على قائد 

يتمتع بكاريزما جعلت له مكانة 

دولية مميزة، وقوة ب�سرية اأي�سا 

فقال »لقد التقيت بامللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز عام 2008 خالل 

اجتماع لتعزيز العالقات الثنائية 

بني كندا واململكة، وقد نوه امللك يف 

هذا اللقاء باملكانة التي تتمتع بها 

كندا يف قلب ال�سعوديني معلاًل ذلك 

باأن الكثري من االأطباء واجلراحني 

ال�سعوديني قد تلقوا تدريبهم 

يف كندا، واأ�ساف ديباك اأن هذه 

املقابلة كانت بالفعل فر�سة طيبة 

له حيث تعرف عن قرب على 

قائد ذي ب�سرية وح�س اإن�ساين 

خا�س.«

واأ�ساد ديباك بدور امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز يف مكافحة 

االإرهاب الذي كان له اأثر �سلبي 

م الزعاف  ي�سبه يف اأثره ال�سرّ

على كل من املجتمع ال�سعودي 

والكندي، واعتب تلك اجلهود 

التي بذلها جاللته باأنها كان لها 

كبري االأثر يف تعزيز العالقات بني 

كندا واململكة، ويف تقريب وجهات 

النظر بني البلدين. 

واأ�ساف اأن امللك عبد اهلل جنح يف 

اإن�ساء جو �سحي و�سلمي بني دول 

العال، وهذا لي�س باالأمر الهني، 

وهذا  ما برهنت عليه مبادرته 

العربية جتاه الق�سية الفل�سطينية.

ويف ختام كلمته متنى دوام 

ال�سحة والعافية للملك، واعتبه 

واحدًا من القادة ال�سعوديني 

الذين اأعطوا دفعة كبرية لتطوير 

العالقات الثنائية بني كندا 

واململكة.

�صالمة الق�صية الفل�صطينية

من �صالمة خادم احلرمني ال�صريفني

على حني اأكد �سعادة ال�سفري 

الفل�سطيني  يف كندا اأمني اأبو 

ح�سرية على اأن �سالمة  الق�سية 

الفل�سطنية مرتبطة ب�سالمة خادم 

احلرمني ال�رضيفني حفظه اهلل 

ورعاه، فمبادرته العربية من اأجل 

ف�س النزاع العربي االإ�رضائيلي، 

تعد واحدة من املبادرات التي 

تدل على حر�سه ال�سديد على 

دعم ال�سعب الفل�سطيني والعمل 

على حتقيق ال�سالم له فقال اأبو 

ح�سرية »يف البداية نود اأن نهنئ 

اأنف�سنا ونهنئ ال�سعب ال�سعودي 

على �سالمة خادم احلرمني 

ال�رضيفني - حفظه اهلل - الذي 

يعد واحدًا من القادة العرب الذين 

نعتز بدعمهم للق�سية الفل�سطينية، 

اأو للرئي�س الفل�سطيني حممود 

عبا�س، �سواء كان باأخذ مبادرة 

جريئة و�سجاعة متمثلة يف املبادرة 

العربية التي جعلها بعد ذلك 

مبادرة اإ�سالمية. ولهذا نعد 

�سالمة امللك عبد اهلل هي مك�سب 

كبري لل�سعب الفل�سطيني الأننا 

متاأكدين اأن جميع مواقفه تن�سب 

يف �سالح الق�سية الفل�سطينية، ويف 

ختام كلمته اأكد على اأن الرئي�س 

حممود عبا�س بادر باإر�سال متنياته 

القلبية ب�سفاء امللك يف بداية وعكته 

ال�سحية، واأنه �سوف يكون من 

اأوائل املهنئني عند عودته بال�سالمة 

اإىل اأر�س الوطن.

اإهتمامه بالتعليم

لهو خري ا�صتثمار

اأما ال�سفري امل�رضي وائل اأبو 

املجد فقد اأ�ساد بحر�س خادم 

احلرمني ال�رضيفني على االأخذ 

بيد  �سعبه رجاال ون�ساًء والعمل 

علي تعليمهم ليبني م�ستقباًل 

م�رضقًا الأبناء وطنه فقال  »كلنا 

�سعداء ب�سفاء امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز ونتمنى له  دوام 

ال�سحة والعافية واال�ستمرار 

يف خدمة الق�سايا العربية 

واالإ�سالمية على النحو الذي 

اأدى به دوره علي مدى ال�سنوات 

املا�سية، فهو معروف مبواقفه 

املعلنة وحتركاته املعروفة التي 

تقوم على االلتزام الكامل جتاه 

الق�سايا العربية من منظور 

قومي، وهذا كان  وا�سحًا 

يف حترك امللك لدعم التو�سل 

اإىل ت�سوية �سلمية للق�سية 

الفل�سطينية والتي ظهرت جليًا يف 

الرتويج والدعم ملبادرة ال�سالم 

العربية على اأنها مفتاح اأوحد 

حلل النزاع العربي االإ�رضائيلي.

 كما اأ�سار ال�سفري اأبواملجد اأن 

�سخ�سية امللك عبد اهلل �سخ�سية 

مثابرة، فمبادرته للحوار بني 

احل�سارات والتي اأطلقها يف 

هيئة االأمم املتحدة والتي تدعمها 

م�رض اأي�سًا حتتاج اإىل املثابرة 

وال�سب وخا�سة اأن املجتمع 

له خ�سو�سية ولكن على الرغم 

من ذلك اأخذ على عاتقه فتح 

باب احلوار لتقبل االآخر على 

م�ستوى العال من اأجل اأن يحل 

ال�سالم يف لغة التعامل بني بني 

املجتمعات املختلفة.

ويف ختام كلمته اأ�ساد بالنه�سة 

التنموية التي ت�سهدها اململكة 

يف عهد امللك عبد اهلل الذي 

ركز فيها على تنمية مهارات 

املواطن ال�سعودي، ولهذا ركز 

على تاأ�سي�س اجلامعات ومنها 

جامعة امللك عبد اهلل للعلوم 

والتكنولوجيا، وقال »النن�سى 

هنا الدرو�س والعب من اإن�ساء 

جامعة االأمرية نورة والتي 

تعك�س وحدة املجتمع دون 

التمييز بني الرجل واملراأة«. 

م�صغول بهموم اأمته

علي حني اأكد �سفري اململكة 

االأردنية الها�سمية ب�سري فواز 

الزعبي اأن عاهل اململكة االأردنية 

عبد اهلل بن احل�سني كان من 

اأوائل املطمئنني على �سحة 

خادم احلرمني ال�رضيفني بعد 

خروجه من امل�ست�سفى، واأن 

خادم احلرمني ال�رضيفني 

�سخ�سية حتى وهو يف حلظات 

مر�سه، م�سغول بهموم اأمته 

فقال »حر�سنا على اأن نتابع بكل 

اهتمام مع اأ�سقائنا يف �سفارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني يف كندا 

تطورات احلالة ال�سحية خلادم 

احلرمني ال�رضيفني - حفظه 

اهلل-  اأثناء تواجده للعالج يف 

مدينة نيويورك االأمريكية، والذي 

ل حُتل حالته ال�سحية دون 

متابعة خادم احلرمني ال�رضيفني 

ملهامه، حيث التقى بعدد من 

الروؤ�ساء وكبار امل�سوؤولني 

الدوليني، واإننا نهنئ خادم 

احلرمني بال�سفاء من العملية 

اخلا�سة يف الظهر، ونتمنى له 

�رضعة التعايف، وهذا ما اأكد عليه 

اأي�سا امللك عبد اهلل بن احل�سني 

حفظه اهلل ملك اململكة االأردنية 

الها�سمية،يف ات�ساله الهاتفي مع 

اأخيه خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

لالإطمئنان على �سحته اإثر 

مغادرته امل�ست�سفى.
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ن�صاطر ال�صعب ال�صعودي فرحته

اأما �سفري دولة الكويت يف كندا 

علي ال�سماك فقد متنى خلادم 

احلرمني ال�رضيفني دوام ال�سحة 

والعافية فقال »باإ�سمي وباإ�سم 

�سعب الكويت اأتقدم باأ�سدق 

التبيكات والتهاين خلادم 

احلرمني ال�رضيفني مبنا�سبة 

تكلل الفحو�سات التي اأجراها 

بالنجاح، واإذ ن�ساطر ال�سعب 

ال�سعودي ال�سقيق فرحتهم بهذه 

املنا�سبة، ن�ساأل املوىل عز وجل 

اأن يدمي عليه ال�سحة والعافية، 

ولل�سعب ال�سعودي ال�سقيق 

التقدم واالزدهار. 

م�صتقبل اململكة واعد مببتعثيها

وقد هناأ �سفري دولة اليمن خالد 

حمفوظ بحاح ال�سعب ال�سعودي 

على �سالمة امللك، واعتبه واحدًا 

من القادة الذين نت�رضف بتمثيله 

يف املجتمعات الدولية والعاملية 

للعال العربي واالإ�سالمي، فقال 

»يف البداية اأود اأن اأتوجه بالتهنئة 

لل�سعب ال�سعودي على �سالمة 

خادم احلرمني ال�رضيفني،  واأحمد 

اهلل على �سالمته كقائد له ثقله يف  

ال�ساحة الدولية، ونت�رضف كعرب 

وم�سلمني بتمثيله لنا يف املجتمع 

الدويل والعاملي.

واأ�ساف ال�سفري بحاح باأن 

اللقاء الذي مت بينه وبني امللك 

يف عام 2007 عند زيارته جلناح 

دولة اليمن يف موؤمتر املعادن 

وتعليق امللك على اأن اليمن 

بخري ما دام فيها هذا الكم من 

املعادن، يجعلني اأقول اأي�سا اأن 

م�ستقبل اململكة �سيكون بخري 

بعد اأن راأيت هذا الكم الهائل من 

املبتعثني ال�سعوديني الدار�سني 

هنا يف كندا والذي بلغ عددهم 11 

األف مبتعث ومبتعثة، وهذا كله 

بف�سل حنكة امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز  الذي ركز على االإ�ستثمار 

الب�رضي، على اعتبار اأن املواطن 

ال�سعودي هو الرثوة احلقيقية 

والدائمة  لهذا الوطن، كما اأ�سار 

اأن امللك عبد اهلل واهتماماته 

باجلانب االإن�ساين لي�ست قا�رضة 

على حدود اململكة العربية 

ال�سعودية بل امتدت  اإىل دول 

اجلوار، ولعل موؤمتر اأ�سدقاء 

اليمن الذي �سوف يعقد قريبًا يف 

الريا�س لهو خري برهان على بعد 

نظره وحر�سه على اأن ي�سارك يف 

دعم جريانه بعد اأن وفر لل�سعب 

اليمني فر�س عمل يف اململكة.

ويف ختام كلمته متنى ال�سفري 

خالد البحاح ال�سفاء العاجل للملك 

عبد اهلل بن عبد العزيز، لي�ستمر 

عطاوؤه الدائم لق�سايا العال 

االإ�سالمي والعربي.

كنت �صاهدًا على م�صاعداته 

الإن�صانية يف اأفريقيا

اأ�سار ال�سفري ال�سوداين 

ال�سادق املقلي اأن القا�سي 

والداين من حجاج بيت اهلل 

احلرام يدعو خلادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز  جلهوده يف خدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام التي تعد خري 

�ساهد على حر�سه  يف خدمة 

االإ�سالم وامل�سلمني فقال: »خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز  اأفعاله الكرمية 

ت�سل لكل م�سلم يف �ستى اأرجاء 

املعمورة، فدوره يف تو�سعة 

احلرمني ال�رضيفني، وكذلك 

امل�ساعر يف منى خلري �ساهد على 

حر�سه على راحة احلجيج، 

وهذا يجعل كل م�سلم يوجه 

دعاءه هلل العظيم باأن ي�سفيه.«

واأ�ساف ال�سفري املقلي اأنه 

كان �ساهد اأي�سا  م�ساعدات 

امللك عبد اهلل االإن�سانية واملتمثلة 

يف بناء امل�ساجد واملدار�س 

وامل�ست�سفيات وتوزيع االأ�ساحي 

وكفالة االأيتام وغريها..... يف 

عدد من البلدان االأفريقية التي 

خدم فيها.

ويف ختام كلمته دعا اهلل كثريا 

اأن يلب�سه ثوب العافية واأن 

يجعل حلظات مر�سه طهورًا له.

تغيري نظرة الغرب عن الإ�صالم 

هناأ  الدكتور حممد اإبراهيم 

امل�رضي الرئي�س االأ�سبق 

للكوجنر�س  االإ�سالمي يف كندا  

ال�سعب ال�سعودي  على �سالمة  

خادم احلرمني ال�رضيفني من 

الوعكة ال�سحية التي اأملت به، 

وجناح العملية اجلراحية، كما 

وجه  �سكره خلادم احلرمني 

ال�رضيفني الذي جنح مبواقفه 

الداعمة لل�سالم وحماربته 

لالإرهاب  وكذلك دعوته للحوار  

بني االأديان واحل�سارات  يف 

حت�سني �سورة االإ�سالم لدى 

الغرب فقال »ن�سكر للمملكة 

جهودها الكبرية يف خدمة 

االإ�سالم وامل�سلمني والعمل على 

حل م�سكالت االأقليات امل�سلمة 

ودعمها بكل ما حتتاج اإليه 

للتعريف باالإ�سالم ال�سحيح الذي 

يدعو اإىل الت�سامح والتعاي�س 

ال�سلمي وينبذ العنف واالرهاب، 

كما جند يف مبادرة خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز للحوار بني االأديان 

واحل�سارات ركيزة اأ�سا�سية 

ح من خاللها مالمح العالقة  ات�سرّ

التي يجب اأن ت�سود بني العال 

اال�سالمي والغرب وبالتايل ال 

بد من تبني موؤ�س�سات الدعوة 

االإ�سالمية يف العال اال�سالمي 

لبامج وخطط لتجديد اخلطاب 

الديني والثقايف مع االآخر الغربي 

الذي اأ�سبح ال يعرف عن االإ�سالم 

اإال اإنه دين التع�سب واالإرهاب 

حتى ميكن اأن يتم تفعيل احلوار 

وتر�سيخ قيم الت�سامح ونبذ 

التع�سب كما دعت لذلك مبادرة 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار بني 

االأديان واحل�سارات.«

�صفري فل�صطني لدى كندا �صفري م�صر لدى كندا �صفري الأردن لدى كندا

☐ اآفاق - خا�س

■ ابتهاًجا بالعودة امليمونة خلادم احلرمني ال�رضيفني اإىل اأر�س 
ه �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني يف كندا اأ�سامة  الوطن �ساملًا معافى وجرّ

بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد الدعوة للمبتعثني واملبتعثات حل�سور احلفل 

الذي �سُيقام مبنا�سبة �سفاء خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز -حفظه اهلل- ورعاه وذلك يوم ال�سبت املوافق لـ 5 مار�س 

2010 يف �سالة الكوجنر�س �سنرت يف متام ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 

م�ساء.ومن املنتظر اأن يقدم الطلبة املبتعثون العديد من الفقرات الفنية 

»ومنها العر�سة النجدية - والعر�سة اجلنوبية - واملزمار احلجازي«، 

باالإ�سافة اإىل الق�سائد واالأنا�سيد التقدميية. 

☐ اآفاق - خا�س

■ ا�ستقبل امللحق  الثقايف 
الدكتور في�سل بن حممد املهنا اأبا 

اخليل يف مكتبه ممثلي املمبتعثني 

واملبتعثات للتهنئة ب�سالمة خادم 

احلرمني ال�رضيفني.

وقد بداأت وقائع اال�ستقبال 

بكلمة األقاها �سعادة امللحق 

الثقايف الدكتور في�سل اأبا اخليل 

حيا فيها املبتعثني وحمد اهلل 

على �سالمة خادم احلرمني 

ال�رضيفني، واأعرب فيها عن 

�سعادته البالغة مب�ساركة اأبناء 

الوطن فرحتهم بالعودة امليمونة 

للوالد خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – 

حفظه اهلل – ورعاه.

كما اأ�ساد الدكتور في�سل 

بالقرارات التي اأ�سدرها خادم 

احلرمني ال�رضيفني بعد عودته 

�ساملًا اإىل اأر�س الوطن، واعتبها 

اإ�سافة جديدة من البذل والعطاء 

من قبل القيادة التي و�سعت ن�سب 

اأعينها بناء املواطن ال�سعودي، 

والعمل على تنمية املجتمع 

ال�سعودي بخطى مت�سارعة.

ومتنى يف ختام كلمته باأن 

يعود اأبناوؤنا املبتعثون اإىل اأر�س 

الوطن م�سلحني بالعلم واملعرفة 

التي ت�سهم يف دفع عجلة التنمية 

يف الوطن الغايل.

ثم تال ذلك كلمة م�ساعد امللحق 

الثقايف الدكتور خالد احلذيفي 

الذي اأكد فيها على اأن الفرحة 

التي غمرت اجلميع بعودة 

خادم احلرمني ال�رضيفني اإىل 

اأر�س الوطن ما هي اإال تعبري 

عن اللحمة بني القائد وال�سعب، 

وعلى اأن امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز منح �سعبه، ما عجز غريه 

عن منحه ل�سعبه.

ويف ختام اللقاء مت اأخذ ال�سور 

التذكارية مع امللحق وم�سوؤويل 

الوحدات التعليمية واالأكادميية 

بامللحقية، ثم توجه املبتعثون بعد 

ذلك اإىل �سفارة خادم احلرمني 

ال�رضيفني لتهنئة �سفري خادم 

احلرمني ال�رضيفني اأ�سامة بن 

اأحمد ال�سنو�سي اأحمد الذي كان 

ي�ستقبل املهنئني ب�سفاء خادم 

احلرمني ال�رضيفني.

ال�صفارة ال�صعودية يف كندا توجه الدعوة للمبتعثني واملهنئني 

حل�صور حفل مبنا�صبة �صفاء خادم احلرمني ال�صريفني 

امللحق الثقايف ال�صعودي يف كندا ي�صتقبل الطلبة املهنئني

ب�صالمة خادم احلرمني 



☐ اأوتاوا - علي يعقوب

■  بح�سور عدد كبري من روؤ�ساء 
البعثات الدبلوما�سية و�سفراء 

الدول العربية واالإ�سالمية والبملان 

ووزارة اخلارجية واجلامعات 

وقطاع االأعمال يف كندا، اأقامت 

�سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني 

يف كندا احتفااًل كبريا يف فندق 

)هامبتون اإن( مبدينة اأوتاوا وذلك 

مبنا�سبة عودة خادم احلرمني 

اإىل اململكة �ساملا معافى. وكان يف 

ا�ستقبال ال�سيوف �سفري اململكة 

لدى كندا االأ�ستاذ اأ�سامة بن اأحمد 

ال�سنو�سي اأحمد ومن�سوبو ال�سفارة 

ال�سعودية وامللحقية الثقافية، 

واأقيمت عدة فعاليات �سارك خاللها 

املبتعثون بعدد من الرق�سات 

ال�سعبية والرتاثية واإلقاء الق�سائد 

بهجة وفرحة ب�سفاء الوالد القائد. 

دبلوما�صيون عرب: للملك 

عبداهلل مكانة خا�سة وعودته �ساملًا 

بثت الفرحة يف قلوب اجلميع. 

افتتح احلفل بتالوة للقراآن 

الكرمي، ثم كلمة ل�سعادة ال�سفري 

اأ�سامة بهذه املنا�سبة قال فيها: 

»اإننا جنتمع اليوم يف هذا امل�ساء 

املبارك لنعب عن م�ساعرنا الغامرة 

بالفرح وال�رضور بعودة والدنا 

وقائدنا خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اإىل �سعبه 

ووطنه وقد لب�س ثوب العافية 

بعد اأن اأكرمه اهلل بنعمة ال�سفاء 

التام، اأ�سوة باأهلنا يف الوطن الذي 

ال تزال اأ�سداء الفرح ومظاهر 

االبتهاج تعمه بهذه املنا�سبة 

الغالية، واأ�ساف ال�سفري اأ�سامة 

اأن الفرتة التي غاب فيها امللك عن 

اململكة للعالج كانت فرتة �سعبة 

على جميع اأبناء اململكة يف الداخل 

واخلارج، م�سريًا اإىل اأن خادم 

احلرمني ال�رضيفني ا�ستحوذ على 

م�ساعر ال�سعب بال�سدق واالإخال�س 

والعمل اجلاد، واأ�سار ال�سنو�سي 

اأن املبتعثني يعرفون مدى حب 

امللك واهتمامه بهم، مو�سحا 

اأنهم العن�رض االأهم يف م�رضوعه 

التطويري الكبري يعتب اال�ستثمار 

فيهم اأعظم واأهم اإجناز ميكن اأن 

يحقق للوطن رفعته وتقدمه. 

و�سدد ال�سفري على �رضورة 

م�ساعفة اجلهد يف التح�سيل 

العلمي لدى املبتعثني الأن ذلك 

هو اأثمن هدية ميكن اأن يقدمها 

املبتعثون للوالد القائد يحفظه اهلل 

يف �سباب الوطن، واختتم حديثه 

داعيا املوىل عز وجل اأن ميتع 

خادم احلرمني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز ال�سحة والعافية، واأن 

يبارك يف عمره وعمله ليوا�سل 

م�سرية اخلري والعطاء. ح�رض 

احلفل اأكرث من 1000 مبتعث 

ومبتعثة باالإ�سافة اإىل من�سوبي 

امللحقية الثقافية. اإىل ذلك اأعرب 

عدد من ال�سفراء العرب يف كندا 

عن بالغ �سعادتهم مبنا�سبة عودة 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز –حفظه 

اهلل- اإىل اململكة بعد اأن اأكرمه اهلل 

بنعمة ال�سفاء التام. 

االأ�ستاذ اأمني اأبو ح�سرية 

�سفري دولة فل�سطني يف كندا اأكد 

ل«الريا�س« اإن م�ساركته جاءت مع 

ال�سفارة واجلالية ال�سعودية بفرحة 

ال�سعب ال�سعودي العربي كامال 

وخ�سو�سا الفل�سطينيني وذلك بعودة 

امللك �ساملا معافى، واأ�ساف اأ�ساأل اهلل 

العلي القدير اأن يدمي خادم احلرمني 

تاجا على راأ�س االأمة العربية 

وال�سعب ال�سعودي، واأ�سار االأ�ستاذ 

اأمني اأن خادم احلرمني ال�رضيفني 

يهتم بحرم ثالث مثل ما هو مهتم 

باحلرمني ال�رضيفني وهو القد�س 

ال�رضيف، واختتم حديثه �سائال اهلل 

اأن يدمي املحبة بني امللك و�سعبه. 

من جانبه اأكد ب�سري الزعبي �سفري 

اململكة االأردنية الها�سمية يف كندا 

لـ»الريا�س« اأن فرحة رجوع خادم 

احلرمني امللك عبداهلل –حفظه اهلل- 

مر�سومة على وجوه جميع املبتعثني 

ال�سعوديني، م�سريا اإىل متنيه بدوام 

هذه االبت�سامة والفرحة على جميع 

ال�سعب ال�سعودي. خمتتمًا حديثه 

بالدعاء خلادم احلرمني ال�رضيفني 

بدوام ال�سحة والعافية. 

وحتدث االأ�ستاذ ب�سار اقبيق 

القائم باأعمال ال�سفارة ال�سورية 

يف اأوتاوا ل »الريا�س« اإن عودة 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز ال تعني 

ال�سعوديني فقط، بل اإنها اأ�سعدت 

جميع ال�سعب ال�سوري، م�سريا اأن 

للملك عند ال�سعب ال�سوري معزة 

خا�سة، واأ�ساف اإن خادم احلرمني 

قريب اإلينا وقريب اإىل قلوبنا 

ولذلك ال ميكننا و�سف �سعادتنا 

نحن وال�سعب ال�سوري عندما 

�سمعنا بخب عودته �ساملا معافى، 

واأ�سار ب�سار اإىل متابعته الأخبار 

خادم احلرمني منذ و�سوله اإىل 

اأمريكا واإىل املغرب، وانتهى حديثه 

بحمداهلل على رجوع خادم احلرمني 

ال�رضيفني اإىل اأهله و�سعبه، �سائال 

املوىل اأن يحفظه من كل �سوء. 

 ال�صنو�صي: امللك يعترب ال�صتثمار يف املبتعثني اأهم اإجناز يحقق التقدم للوطن

ال�صفارة ال�صعودية يف كندا تقيم حفاًل مبنا�صبة

عودة خادم احلرمني اإىل اأر�ش الوطن
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ال�صفري وامللحق الثقايف وم�صاعد امللحق ومدير ال�صوؤون الثقافية  يف ا�صتقبال ال�صيوف  

من اليمني عبدالرحمن القرين والدكتور خالد احلذيفي وحممد البطاح

الطالب امل�صاركون يف احلفل

رق�صة من الفلكلور ال�صعودي

جانب من احل�صور

ال�صفري يلقي كلمته مبنا�صبة �صفاء خادم احلرمني ال�صريفني

احل�صور يقف اأثناء الن�صيد الوطني ال�صعودي

حفل الع�صاء

ال�صفري اأحمد ال�صنو�صي اأحمد يتو�صط كل من الدكتور اأبا اخليل اإىل اليمني وه�صام �صالح اإىل الي�صار



فقد  الكبى  للفرحة  ويا  للب�رضى  ■ يا 
اأكرمنا اهلل باال�ستجابة البتهاالتنا ودعواتنا 

ملليكنا املفدى خادم احلرمني ال�رضيفني حفظه 

اهلل بال�سفاء وبال�سحة وال�سالمة فاطماأنت 

النفو�س و�سعدت القلوب وحمدنا الباري 

عزرّ وجلرّ على تلطفه وكرمه راأفة بنا وباأمتنا 

اال�سالمية جمعاء لكي ت�ستمر حكمة وحنكة 

راعي نه�ستنا وويل نعمتنا ورائد اأمتنا لقيادة 

م�سرية بالدنا العزيزة يف نه�ستها ومنوها 

وتطورها. فاحلمد هلل وال�سكر له.

هذا القائد الفذ خادم احلرمني ال�رضيفني 

حفظه اهلل ال حت�سى ف�سائله واأعماله اجلليلة 

واإجنازاته الهائلة ما�سيًا وحا�رضًا وباإذن 

اهلل وعونه م�ستقباًل مهما اأ�سهبنا يف ذكرها 

وتف�سيلها فبالغة القلم تقف عاجزة عن 

تعدادها وح�رضها اأمام اأهميتها وعظمتها. 

ولعل على راأ�س قائمة االجنازات وما 

اأكرثها كان ول يزل بناء االن�سان ال�سعودي 

واال�ستثمار امل�ستقبلي يف تعليمه وتدريبه حتى 

غدا حمور الرتكيز الذي �سيبني اأنف�سًا م�سوؤولة 

وعقواًل م�ستنرية. 

هذا ال�سعور يخالج ما يزيد على اإثني ع�رض 

األف مبتعث ومبتعثة يف كندا وحدها – ناهيك 

عن االآالف املوؤلفة يف الدول االأخرى – ممن 

اأتيحت لهم فر�سة التعليم خارج اململكة يف 

اأكب واأ�سهراملوؤ�س�سات التعليمية العاملية 

املتطورة وذلك من خالل برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي.

اإن املبتعثني واملبتعثات يف كندا على وجه 

اخل�سو�س يعبون عن اعتزازهم وتقديرهم 

خلادم احلرمني ال�رضيفني نظرًا ملا ي�سعرون به 

من الرعاية املادية واملعنوية الكاملة التي منحت 

لهم يف �سبيل نهل العلوم والتدريب والتقنية 

احلديثة واحل�سول على اأرقى ال�سهادات لتنمية 

قدراتهم العلمية وتنمية مهاراتهم للم�ساهمة يف 

بناء الوطن وتطويره واال�سهام يف رفعته واإعالء 

�ساأنه. فاملميزات التي يتمتع بها املبتعثون هنا 

يف كندا ال توازيها مميزات اأخرى وليهناأ بال 

موالنا خادم احلرمني ال�رضيفني باأن األ�سنة 

هوؤالء جميعًا تلهج بالدعاء له بال�سحة وطول 

العمر فقد عمت البهجة اجلميع ب�سفاء الوالد 

ب عودته امليمونة اإىل اململكة  احلنون وكلهم ترقرّ

موفور ال�سحة والعافية باإذن اهلل

د. يحي بن تركي اخلزرج

مدير ال�صوؤون التعليمية والتدريبية

ومدير �صوؤون العالقات الأكادميية

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

■ بقلوب تغمرها الفرحة، ووجوه تعلو 
حمياها الب�سمة، ومب�ساعر تعجز عنها الكلمة، 

وبحب �سادق خمل�س ي�سعب و�سفه، ن�ستقبل 

نحن اأبناء اململكة والدنا وحبيب قلوبنا مليكنا 

املفدى، الذي اأحب �سعبه فاأحبوه بل جتاوزوا 

ذلك فع�سقوه، ن�ستقبل وي�ستقبل الوطن بكل 

ه�سابه و�سهوله وبكل جباله ال�ساهقة ووديانه 

وبكل رجاله ون�سائه �سيوخه واأطفاله من هو 

منهم كال�سويداء من العني والقلب من اجل�سم 

والعقل من الراأ�س، ن�ستقبل وي�ستقبل الوطن 

�ساحب الهمة العالية والكلمة ال�سادقة والنظرة 

الثاقبة واحلكمة البالغة.

 نقول ملليكنا عدت اإىل اأر�س الوطن واأنت 

معافًى فاحلمد هلل، عدت اإىل اأر�س الوطن فعانقت 

الوطن واأبناءه وعانقوك باحلب والوالء فاحلمد 

هلل، عدت اإىل اأر�س الوطن واخلري معك اأينما 

نزلت فاحلمد هلل، عدت اإىل اأر�س الوطن والكل 

يع�سق عودتك كع�سق الظماآن للماء، وع�سق 

االأم لر�سيعها، ورجاء احلزين للفرج، ورجاء 

ال�سقيم لل�سفاء، وحب املتيم لل�سهر، فاحلمد 

هلل الذي اأدخل الفرح وال�رضور يف قلوب اأبنائك 

وبناتك ويف قلوب كل من اأحبك حتى من غري 

اأبناء �سعبك وهم كرث فعطاوؤك وخريك امتد 

الأ�سقاع خمتلفة من العال. 

مليكنا الغايل لقد قلت ل�سعبك عندما اأملت بكم 

حفظكم اهلل تلك الوعكة ال�سحية  » اإذا ال�سعب 

ال�سعودي بخري فاأنا بخري«  ونود اأن نقول 

لكم �سيدي نحن ال�سعب ال�سعودي وبل�سان 

واحد و�سادق » اإذا كان �سيدنا خادم احلرمني 

ال�رضيفني بخري فال�سعب ال�سعودي باأكمله 

بخري«.

اإننا ونحن نعمل خارج الوطن خلدمة الوطن 

واأبناء الوطن نعي�س فرحة غامرة ال تعب عنها 

الكلمات وال ت�سفها العبارات، نعي�س ونتابع 

حلظات الفرح حلظة بلحظة ونتعاي�س معها 

ونعب عنها ونتحدث عنها مع كل من حولنا 

كيف ال واإجنازاتكم وم�ساهماتكم ويف جماالت 

متعددة تعب املحيطات والقارات لينهل وتنهل 

منها الب�رضية جمعاء، ويتحدث عنها اجلميع بكل 

االإعجاب والتقدير واالكبار.

 حفظكم اهلل �سيدي واأمت عليكم لبا�س ال�سحة 

والعافية الدائمة، كما اأ�ساأله جل وعال اأن يدميكم 

ويحفظكم ذخرا لالإ�سالم وامل�سلمني وخريا 

للب�رضية جمعاء. 

عبدالرحمن بن علي القرين

مدير ال�صوؤون العامة

ب�صفارة خادم احلرمني ال�صريفني يف كندا

قائدنا يعود اإلينا �صاملاً ف�صكرًا هلل

مليكنا املحبوب

■ لقد �سخر اهلل �سبحانه وتعاىل لبالد احلرمني 
ال�رضيفني قادة اأحبوا ربهم فاأخل�سوا النية 

خلدمة اال�سالم وامل�سلمني، كما ومتيزت �سخ�سية 

خادم احلرمني ال�رضيفني ب�سمات �سحراء 

اجلزيرة العربية من قوٍة و�سالبة. ما تعر�س 

له خادم احلرمني ال�رضيفني من وعكة �سحية 

اإمنا كانت كمراآة عك�ست مدى حمبته يف القلوب 

ومكانته لدى اأبناء اململكة العربية ال�سعودية 

خ�سو�سًا واأبناء اجلاليات العرية واال�سالمية 

على وجه العموم وهذا ما مل�سناه ونحن يف بالد 

املهجر، فكان ال�سفاء الذي وهبه اهلل اإ�ستجابة 

للدعوات ال�سادقة من اجلميع.

اإن ما ُحفر يف االأذهان عن �سمات قائدنا خادم 

احلرمني ال�رضيفني يتفق مع ما ج�سده ابنه 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري متعب يف اإحدى 

مقابالت التلفزة حيث عر�س �سورة نادرة للملك 

تعك�س مهارته يف قيادة وتروي�س الفر�س العربي 

حيث ا�ستطاع اأن يجعل الفر�س تقف على قدم 

واحدة بكل ر�ساقة وثقة، كما ونرى مهارته يف 

اإدارة العقول من خالل كلماته املوؤثرة والتي 

وكاأنها من اأب ربى اأبناءه على املبادئ والقيم 

اال�سالمية والثقافة العربية االأ�سيلة والعادات 

ال�سعودية وكله اأمل يف الوفاء واالخال�س يف 

العطاء. ثم كان اال�ستثمار للطاقات الب�رضية من 

اأبناء الوطن املخل�سني من خالل ت�سخري جميع 

الرثوات واالإمكانيات التي منحها اهلل للمملكة 

العربية ال�سعودية هي اإحدى اخلطط اال�سرتاتيجية 

لقائدنا حفظه اهلل لتحقيق االإرتقاء والتطور. حيث 

ت�ستقبل امللحقيات الثقافية ال�سعودية يف العال  

االأمواج املتدفقة لبنامج اخلري والنماء، برنامج 

خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي، تلك 

االأمواج التي نراها وقد بداأت رحلة الكفاح والفالح 

يحركها اإميانها باأهدافها ورغبتها يف حتقيق 

اأحالمها وثقتها يف اإمتالكها للقدرات واملهارات 

التي جتعلها قادرة على االرتقاء والت�سارع 

وجتاوز ال�سعاب وقطع امل�سافات الطوال. 

اإن مبتعثي برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني هم 

�سفوة ال�سفوة  من املتميزين واملتفوقني من طالب 

وطالبات العلم واملعرفة، والذين مت اختيارهم بكل 

عناية ودقة من قبل وزارة التعليم العايل وهذا خادم 

احلرمني ال�رضيفني قد �سارك بغر�س تلك ال�ستالت 

يف اأر�س خ�سبة لتنمو وترتعرع وتعلو وتتفرع. 

تلك ال�ستالت �ست�سبح اأ�سجارًا عالية اأ�سلها ثابت 

وفرعها يف ال�سماء، ت�ستمد غذاءها النف�سي واملادي 

واملعنوي من بالدها لت�سل فروعها اإىل كندا 

لتتهجن بالعلوم واملعرفة وحوار الثقافات ليعم 

خريها على البالد والعباد. 

وال يخفى على اجلميع ذكاء مليكنا الفطري 

وبعد نظره الذي ظهر يف تبنيه لفكرة حوار 

الثقافات ودعمه لها مما اأك�سبه اإعجاب العال 

ناهيك عن مواقفه حفظه اهلل من الق�سية 

الفل�سطينية  وااللتزام بالق�سايا العربية 

واال�سالمية وتوحيد ال�سف العربي  وخدمة 

اال�سالم وامل�سلمني كافة، وغري ذلك مما ال يت�سع 

املجال للحديث عنه.

ويف اخلتام نهنئ اأنف�سنا بعودة االأب خادم 

احلرمني ال�رضيفني حفظه اهلل �ساملًا معافى اإىل 

اأر�س الوطن.

اأ.د. كوثر عابد

امل�صرفة على وحدة مبتعثي اجلهات احلكومية 

واملوؤ�ص�صات العامة وامل�صرفة على وحدة 

الدار�صني على ح�صابهم اخلا�ش

وامل�صرفة على وحدة اجلودة واملتابعة

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

قائدنا املفدى
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■ نحمد اهلل ون�سكره على عودة خادم 
احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز اآل �سعود – حفظه اهلل – اإىل اأر�س 

الوطن الغايل �ساملًا ويعجز القلم بهذه 

املنا�سبة ال�سعيده اأن ي�سطر م�ساعر احلب 

والوفاء والوالء لقائد م�سرية هذا البلد 

الطيب وال�سعب امل�سياف �سائال اهلل عز 

وجل اأن يلب�سه  ويلب�س جميع اأبناء الوطن 

ثياب ال�سحة والعافية واملحبة واالخاء يف 

ظل الظروف الراهنة.

اإن ابناءكم يف هذا الوطن الطيب املعطاء 

ينتظرون عودة خادم احلرمني ال�رضيفني 

بكل �سوق وحمبه فاأهاًل به بني �سعبه 

الويف ووطنه الغايل راجيًا من اهلل اأن تكتمل 

م�سرية اخلري والعطاء ملا فيه م�سلحة 

ومنفعة الوطن وجميع االأمة.

اأ.د. حممد بن عبد العزيز ال�صكيت 

امل�صرف على وحدة الأطباء

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

نحمد اهلل على عودتكم �صاملني 
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■ لقد كان خب خروج امللك 
حفظه اهلل من امل�ست�سفى اأ�سعد 

خب تناقلته و�سائل االعالم، 

وا�ستقباله ل�سيوفه يف مقر اإقامته 

اأثلج �سدورنا، �سائلني املوىل 

القدير اأن ميتعه بال�سحة والعافية 

واأن ينعم على قائد نه�ستنا 

احل�سارية بالعافية جزاًء ملا قدمه 

لوطنه و�سعبه من خري اأيده اهلل، 

واأن املكانة الكبرية التي ي�سكنها 

خادم احلرمني ال�رضيفني اأيده 

اهلل يف وجدان �سعبه دل عليها ما 

ي�سعر به اأبناء هذا ال�سعب من 

فرحة ب�سالمته.

من املوؤكد اأن تعم الفرحة بني 

اأفراد ال�سعب ال�سعودي بعد 

خب عودة �سيدي خادم احلرمني 

بعد جناح رحلته العالجية، وهلل 

احلمد وال�سكر، خ�سو�سا واأن 

الكل يالحظ متابعته الكرمية ملا 

يجري على اأر�س الوطن ومدى 

تعجله حفظه اهلل بالعودة الأبنائه 

واأحبائه الذين يبادلونه الود 

واال�ستياق والذي ل ياأت من 

فراغ واإمنا اأتى من ال�سعور 

ال�سادق واملتبادل بني احلاكم 

و�سعبه خ�سو�سا وهو القائد 

الذي نذر نف�سه خلدمة دينه 

و�سعبه، ون�ساأل املوىل العلي 

القدير اأن يحفظ لنا قيادتنا 

الر�سيدة، ويدمي على وطننا 

اأفراحه، واأن ت�سهد كافة مناطق 

بلدنا الغايل، يف هذا العهد 

الزاهر، مزيدا من النماء والبناء 

والتطور، يف عهد اخلري والنماء 

عهد خادم احلرمني ال�رضيفني 

و�سمو ويل عهده االأمني و�سمو 

النائب الثاين حفظهم اهلل وحفظ 

بالدنا من كل مكروه.

د. نا�صر بن عبدالعزيز ال�صلعان

امل�صرف على وحدة طالب اللغة

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

عوفيت يا رمز ال�صهامة والوفاء

■ املكانة التي تبواأها خادم احلرمني ال�رضيفني 
امللك عبداهلل هي مكانة عالية يف تقومي املهتمني يف 

جميع اأنحاء الب�سيطة من ناحية، ويف قلوب اأبناء 

الوطن من ناحية اخرى. اإنها معادله �سعبة على 

اأي قائد اإال عبداهلل الذي ميلك الب�سرية الثاقبة 

والعزمية النافذة. اإنه قوي دون �سلف ومتوا�سع 

دون �سعف. اإن اأعماله اجلليلة قد اآتت اأكلُها 

وعظيم مردودها على ال�سعيد الوطني، وعلى 

ال�سعيد العربي واال�سالمي، بل واأكرث من هذا 

وذاك على امل�ستوى العاملي. 

فمن يح�سي جليل اأعماله قد يكل، وقد ين�سى 

لكثافتها كمًا ونوعا. فبالغة البيان وف�ساحة 

الل�سان وقوة الذاكرة قد ال ت�ستطيع ان حت�سي 

اأو حت�رض عظيم اإجنازاتة حفظه اهلل، الذي ميلك 

القوة النافذة  وميلك القلب الرحيم مما جعل لديه 

)كاريزما( القائد املحبوب من كافة اأطياف �سعبه 

وخارج حدود �سعبه اإنه يجمع حمبة النا�س ويف 

نف�س الوقت احرتامهم فهو مهاُب وحمبوب.  

لقد بادر -حفظه اهلل- منذ انطالقته املباركة 

بالرقي ب�سعبه الذي يكن له، ويتبادل معه، 

امل�ساعر االيجابية التي تندر هذه االيام بني 

الراعي والرعية، فكان اأول اهتماماتة هو بناء 

االن�سان ال�سعودي واال�ستثمار يف تعليمه وتدريبه، 

فاملواطن هو املحور الذي يدور جل اهتمامه 

حوله، فاأ�سبح املواطن ينعم بالتنمية املباركة 

ال�ساملة جلميع مناحي حياته اخلا�سة والعامة.

ولقد نال التعليم العايل دعمًا هائاًل حتى بلغت 

اجلامعات ال�سعودية ما يزيد على الثالثني يف فرتة 

زمنية ق�سرية.  لقد دعمها باملال، وبالتوجيه، 

وبالرعاية واالهتمام وركز اأيده اهلل على االبتعاث، 

فو�سع برناجما عظيما ينتقي �سفوة اأبناء الوطن 

اإىل �سفوة جامعات العال، حتى اأن البع�س يرى 

اأن برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي هو اأكب جامعة يف وزارة التعليم العايل. 

ومهما نبذل من جهد يف هذا املجال اإال اأن ال�سوؤال 

الذي يجب اأن ن�ساأل اأنف�سنا عنه ، هل نحن نبذل 

فعال اجلهود التي يطمح لها برنامج هذا الرجل 

العظيم؟ وال اأخال اأبناء وطني من م�سوؤولني 

ومبتعثني اإال كذلك. يتعب من يحاول تدوين 

اإجنازات هذا الرجل الكرمي ابن الكرام، فها هو 

يفتح احلوار باأبعاده املختلفة، هنالك احلوار 

الوطني الذي يربط اجل�سور ويفتح االأبواب بني 

�س  املواطن وامل�سوؤول، والذي اأ�سعد املواطن ونفرّ

عنه، ويف الوقت نف�سة جعل امل�سوؤول يرى ويلم�س 

حاجات املواطن ويتفاعل معها عن قرب.ويف 

بعد اآخر يدل على احلنكه وثاقب الب�سرية، فتح 

اأبواب احلوار املو�سدة بني االأمم واحل�سارات 

والديانات.لقد فتح املجال لتقبل االآخر لالآخر. 

لقد اأجل�س املختلفني واملتناحرين حتت مظلة 

واحدة لتحقيق امل�سالح العليا امل�سرتكه والناأي 

لم  عن اخلالفات اجلانبية. لقد اأحرج احلاقد، وعرّ

اجلاهل واأخر�س ال�سلف املتطاول، ودفع بال�سيئة 

احل�سنة ليتحقق ما حتقق، واإن كانت طموحاته - 

رعاه اهلل - اأكرث بكثري مما يتحقق. 

يحق لنا الفخر بالوالد، نعم نحن نحبه ونفخر 

به، فله حق علينا فهو قد رفع �ساأن البالد عامليا 

وعزز مكانتها، وجعلنا ن�سارك العال اإيجابيا يف 

اأفراحه ويف اأتراحه. ندعو لهذا الرجل العظيم 

بال�سحة والعافية فخروجه من الوعكة ال�سحية 

�سليمًا معافى، وعودته للوطن �ساملا غامنا هي 

فرحتي كفرد، وهي فرحتنا ك�سعب. كم نحن 

يف اأم�س احلاجة اإليك اأيها الوالد القوي الكرمي 

احلنون وما قراراتكم االخرية اإال كرم من كرمي 

اإىل �سعب كرمي وحمب الأبي متعب. نرفع االكف 

�سارعة للموىل عز وجل اأن يحفظ اهلل خادم 

احلرمني وي�سبغ عليه لبا�س ال�سحة والعافية. 

اللهم اآمني.....

د. م�صاعل عبدالرحمن ال�صويعر

امل�صرفة على وحدة

طالب البكالوريو�ش

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

رجل الأقوال والأفعال

■ الكلمات مهما تلونت وت�سكلت تبقى 
عاجزة عن التعبري عما بداخلي جتاه 

�سخ�سية اأرى  فيها االأبوة اأواًل واالخال�س 

حقيقة، �سنعت بجودة خطواتها تغيريًا 

جذريًا اأبهر البعيد قبل القريب والعدو 

قبل ال�سديق، اإنها �سخ�سية خادم البيتني 

عبداهلل بن عبدالعزيز.

 تفجرت يف عهده اخلريات وعمت بنفعها 

اأبناء البالد وغريهم. قدم اأجمل اإن�سانيات 

الب�رض متو�سعًا يف كل االجتاهات: ال�سحة 

والتعليم والت�سنيع وال�سيا�سة واحلوار 

متجاوزًا حدود الو�سف واملعرفة.

اململكة العربية ال�سعودية اليوم تعي�س 

اأجمل اأيامها وال�سعب من مواطنني 

ومقيمني يعي�سون اأف�سل الفر�س على 

وجه هذه االأر�س من خريات رب العاملني 

جعلها اهلل دائمًا اآمنة م�ستقرة حتى قيام 

ال�ساعة.

د.�صليمان بن ابراهيم الرياعي

مدير ال�صوؤون الثقافية

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

خادم احلرمني ال�صريفني.. خطواتكم اأبهرت البعيد قبل القريب

■ احلمد هلل العلي القدير الذي اأمت نعمة 
ال�سحة والعافية على مليكنا الغايل خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

وفرحتي غامرة و�سعادتي ال تو�سف على 

جناح العملية اجلراحية التي اأجربت له والتي 

تكللت بالنجاح وهلل احلمد. ال�سعب ال�سعودي 

بكافة اأطيافه يتطلع لعودة خادم احلرمني 

ال�رضيفني ـــ حفظه اهلل ـــ اإىل وطنه و�سعبه 

وهو يف اأمت ال�سحة والعافية ليوا�سل قيادة 

هذا الكيان نحو مزيد من الرخاء والنماء، 

واأن ي�سدد خطاه ويطيل يف عمره وي�سدد راأيه 

ويعينه ويقويه على القيام مبا تتطلبه تطلعاته 

العظيمة اجلليله لبلده واإخوانه واأبنائه 

املواطنني واأن يتابع له نعمة ال�سحة والعافية 

على الدوام.

اإن احلب الذي ي�سكن يف قلوب املواطنني 

جتاه مليكهم لي�س بامل�ستغرب وهو من ياأتي 

�سخت مفهوم احلب  بعد خرية القادة التي ررّ

والوالء بداية من عهد املوؤ�س�س وحتى هذا 

العهد الزاهر باخلري والعطاء والنماء. 

 اإن ما اأواله خادم احلرمني ال�رضيفني الأبناء 

وطنه من رعاية واهتمام وما بذله اأيده اهلل 

طوال �سنوات عهده الزاهر من تنمية وعطاء 

لوطنه وما و�سعه من لبنات مل�ستقبل م�رضق 

باإذن اهلل لهذا الوطن �سواهد ملمو�سة على 

تفرد قيادته واأثرها يف وجدان اأبناء �سعبه 

واأ�ساأل اهلل اأن يحفظ خادم احلرمني ال�رضيفني 

و�سمو ويل عهده االأمني و�سمو النائب الثاين 

واحلكومة الر�سيدة واأن ي�سدد خطاهم اخلرية 

لرخاء اململكة وعزة اأبنائها ومواطنيها.

د. فهد بن عبداهلل بن حممد النعيم

امل�صرف على وحدة

طالب الدرا�صات العليا

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

اللهم األب�صه ثوب العافية اأينما حل

■ اإن الكلمات لتت�سارع على ال�سفتني، 
واأجد النف�س تهفو اإىل التعبري عما يف ال�سدر 

من م�ساعر احلب واملودة نحو عودة خادم 

احلرمني ال�رضيفني بال�سالمة اإىل اأر�س 

الوطن �ساملًا بعد اأن من اهلل عليه بنعمة ال�سفاء 

والعافية، فهو بحق نعم االأب احلنون الذي 

اأحب �سعبه بكل اإخال�س، ولهذا الكلمات 

ال تكفي  لو�سف فرحتنا بعودتك يا مليكنا 

احلنون امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�سعود.. حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق 

اخلري خطاه ، واألب�سه ثوب العافية وال�سحة، 

واأ�سبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه.

وها نحن نعد ملكينا باأننا �سنعمل كل ما يف 

و�سعنا من  اأجل رفعة هذا الوطن وتقدمه.

حم�صن ال�صمالين

مدير ال�صوؤون الإدارية

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

الكلمات لتكفي 



■ حمدًا هلل �سبحانه جلرّ وعال و�سكرًا له على 
�سالمتكم وتعافيكم يا موالنا خادم احلرمني 

ال�رضيفني حفظكم اهلل و�سدد خطاكم. فحني 

اأعلنت و�سائل االإعالم ال�سعودية والعربية 

والعاملية خب متاثلكم لل�سفاء وخروجكم 

نا وابتهلنا اإىل اهلل  من امل�ست�سفى هلرّلنا وكبرّ

جل �ساأنه اأن يرعاكم ويحميكم لتعودوا اإلينا 

بال�سالمة ملتابعة امل�سرية املظفرة م�سرية الوطن 

الغايل ولتقودونا اإىل مواكبة النه�سة العاملية 

املت�سارعة نحو التقدم والتطور واالزدهار.

ن�سكر اهلل بكرة واأ�سياًل اأن منرّ عليكم 

بال�سفاء بعد العملية التي اأجريت لكم وتكللت 

بالنجاح مما جعل الفرحة تغمرنا واالأمل يداعب 

اأفئدتنا وعقولنا لتحقيق ما ن�سبو اإليه وليعم 

كافة اأرجاء وطننا العزيز.

تهفو اإليكم قلوبنا وعقولنا ومعنا جميع 

امل�سلمني والعرب يف كل بقاع االأر�س وتتطلع 

اإىل قيادتكم احلكيمة لالأمة اال�سالمية 

والعربية وم�ساعيكم اخلرية املظفرة فاأنتم 

الرمز واملثل االأعلى لالإخال�س واحلر�س 

على حا�رضها وم�ستقبلها ملا تتمتعون به 

من احلنكة ال�سيا�سية التي اأر�سيتم مبادئها 

ومثلها والتفاين يف خدمتها. لقد و�سعتم يا 

خادم احلرمني ال�رضيفني منذ بزوغ جنمكم 

ال�سيا�سي االأولوية لق�سايا هذه االأمة وعملتم 

وما زلتم تعملون بكل جهد واإخال�س وحر�س 

على اإعادة ترتيب البيت العربي الداخلي 

بدءًا بالق�سية اللبنانية وق�سية ال�سودان 

والعراق ناهيك عن العالقات الوطيدة التي 

اأر�سيتم دعائمها بني دول اخلليج العربي 

ومنحتم االأف�سلية املطلقة جل اهتمامكم للقد�س 

ال�رضيف وق�سية ال�سعب الفل�سطيني املنكوب 

التي اأ�سبحت ال�سغل ال�ساغل لكم لدعمها 

وم�ساندتها بكل ما اأوتيتم من قوة وعزم 

وت�سميم على جميع امل�ستويات ويف جميع 

املحافل الدولية با�ستمرارية ودون كلل اأو 

ملل. كما دعومت اإىل حوار احل�سارات لتتفاعل 

وتلتقي من اأجل م�ستقبل زاهر يزخر بال�سالم 

واالأمن العامليني.

حفظك اهلل ورعاك يا خادم احلرمني 

ال�رضيفني الأن اأهم ال�سفات التي يتحلى بها 

مطلق فرد هي اإن�سانيته وحني تتجلى القيم 

واملثل االن�سانية بكم فاإن اأ�سدق دليل عليها 

اأن تتحملوا هموم و�سجون �سعبكم واأمتكم 

وحتملون على عاتقكم لواءها وت�سعون 

م�سلحتها هدفًا وتطلعًا لتحقيقه. اإن اأن�سانيتكم 

ال تعرف التفرقة بني االأديان واالأعراق و�ستبقى 

حمفورة يف التاريخ يرددها اأبناوؤكم ال�سعوديون 

وامل�سلمون والعرب اأجمعني.

اإننا يف مملكتنا احلبيبة ويف كافة اأرجاء الوطن 

العربي واالإ�سالمي كنرّا نتطلع اإىل عودتكم 

�ساملني اإىل اأر�س الوطن باإذن اهلل واإننا نبتهل 

اإىل اهلل �سبحانه باأن ميد يف عمركم. �سلمت لنا يا 

خادم احلرمني ال�رضيفني ذخرًا و�سندًا وعونًا 

فنحن يف اأم�س احلاجة لقيادتكم الر�سيدة واهلل 

يحفظكم ويرعاكم.

معي�ش عبداهلل الزهراين                                                                        

مدير ال�صوؤون املالية

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

�صلمت لنا يا مليكنا املفدى

�آفاق   2425   �آفاق

■ حينما عزمت على الكتابة عن عظيم من 
عظماء هذا الع�رض وهو �سيدي خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود 

ملك اخلري وعن بهجتي و�رضوري بعودته وقد 

تو�سح لبا�س العافية، اأجريت �سريته العطرة 

يف خلدي لكي اأختار للقارئ واحدة من مناقبه 

التي تعجز اأم الكتب واملجلدات عن ح�رضها 

والوفاء بو�سفها واالإبحار يف مدلوالتها، ولذا 

فقد حب�سني العي ووقفت حمتارا من اأيها اآخذ 

ومن اأيها اأبداأ وبالذات وهي ت�ستبق وتتناف�س 

وتتزاحم يف خميلتي على اأن تعنون با�سمه واأن 

تن�سب اإليه واأن تخط �سمن �سفحات �سجله 

الوارف باخلري والعطاء والتميز. 

وبعد �رضاع طال اأيامًا ا�ستقر بي طيف 

مناقبه على �رض متيزه يف الورى والذي امتلك 

به قلوب �سعبه واأمته والذي تغنى به واأ�ساد 

فال�سفة وكتاب وعقالء هذا الزمان اأال واإن ذلك 

ما متيز به من »�سفافية وتوا�سع«.

تقراأ هذه ال�سفافية من خطاباته املقروءة اأو 

كلماته املرجتلة التي األقاها يف عدة منا�سبات 

و�ساأكتفي مبوقف واحد يف كل من ال�سفافية 

والتوا�سع ل�سيق مت�سع املقام من حماولة 

ح�رض تلك العبارات ومدلوالتها العظيمة. ومن 

عقر داري فيفاء الوفاء مبنطقة جازان اأقف 

بالقارئ عند كلمته اأثناء حفل االحتفاء مبقدمه 

الكرمي ملنطقة جازان يف زيارته الثانية والتي قال 

حفظه اهلل من �سمن كلمته ال�سافية اآنذاك: »اإن 

املنطقة قد حلق بها تق�سري يف ال�سنوات املا�سية 

نعلمه ونعتذر عنه ونعد بتغيريه ـ وما هي اإال 

ثوان معدودة حتى اأعلن اعتماد عدة م�ساريع 

تنموية منها املدينة االقت�سادية بجازان وجامعة 

جازان واملدينة اجلامعية وخم�سمائة األف وظيفة 

وهذا قليُل من كثري مما اأعلن حينها اأو بعدها«. 

اأيها القارئ الكرمي �سنغو�س معًا يف مطوي 

تلك العبارة من معان ومدلول واأثرها الكبري 

على امل�ستمع من اأبناء املنطقة ـ عبارة �سافية 

رممت كل تق�سري وزاد تاأكيد ال�سفاء ما اأعتمده 

للمنطقة من م�ساريع. اإن ثقة اأهايل منطقة جازان 

فيه جينة �سمن اجل�سد، ج�سدتها فرحتهم 

الغالية مبقدمه واأ�سلها يف �رضايينهم تلك الكلمة 

وما حوته من اعتذار وم�ساريع تنموية اعتمدت. 

وهذا �ساأنه مع رعيته يف كل مناطق اململكة.    

اأما التوا�سع فال عجب اإن كان ديدنه ول�سان 

قوله وفعل يده، فهو خريج مدر�سة الورع 

والتقى مدر�سة املوؤ�س�س عبدالعزيز طيب اهلل 

ثراءه واأ�سكنه ف�سيح جناته، التي غر�ست يف 

تلميذها نهج االإمام وطيب �سجاياه وال عجب اإن 

قلنا اأن هذا ال�سبل من ذاك االأ�سد.

والعبارة التي ا�ستهوتني وا�رضت عقلي   

وحلقت يف خيايل كانت اإحدى عبارات التوا�سع 

املعهودة عنه والتي وجهها اإىل م�ستقبليه عند 

عودته اإىل اململكة بعد رحلة عالجية طالت اأ�سهرًا 

يف اخلارج، قال يف كلمات ملوؤها التوا�سع 

»بودي اأن اأ�سلم عليكم ولكن اعذروين« قالها 

وهو ي�سارع اأملني - األ املر�س واأل ال�سوق 

الذي ال يطفئه اإال عناق االأحبة، فكادت اأفئدة 

احلا�رضين اأن تتفطر لوعًة وردت ول�سان حالها 

يقول »عذرك اجلميل – يكفينا عودتك فينا حبيبًا 

حمرتمًا«.

ومبا حباه اهلل به من اأ�سلوب فريد جمع 

خ�سااًل كثريًة قلما اجتمت يف رجل واحد تربع 

عر�سه ال�سفافية والتوا�سع، ا�ستطاع بذلك اأن 

يتخطى كل النزاعات واأن يرمم كل تق�سري واأن 

ينفذ كل اأمل واأن ي�سلح كل خلل، وهذا ما اأكده 

الزمان منذ توليه عر�س احلكم بل مكنه من اأن 

ير�سي ب�سفينه مر�سى الوئام  واملحبة حينما 

�رضى يف رعيته العدل والرحمة و�سنواهما 

الكرم والعطاء.       

من مثل هذه القيم واملواقف يعرتف الدهر 

باأمثاله ممن �سنعوا الأنف�سهم املجد التليد 

والأوطانهم ومبثل هذه املبادئ واالأخالق يجب 

اأن تبلور ومتنهج عقول اأبنائه املبتعثني. �سائلني 

املوىل القدير اأن يدمي عليه لبا�س العافية واأن 

يكلل على يديه طموح اأمته و�سعبه.   

ح�صني الفيفي

امل�صرف على وحدة احلا�صب الآيل

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

�صر متيز خادم احلرمني ال�صريفني

الرحيم الرحمن  اهلل  ■ ب�سم 

العال كله يحتفل بقدومك يا خادم 

احلرمني ال�رضيفني،  فهوؤالء اأبناوؤك 

املبتعثون يف �ستى اأ�سقاع االأر�س تغمرهم 

الفرحة بعودتك �ساملًا معافى اإىل اأر�س 

الوطن، وَل ال تغمرهم الفرحة واأنت اأول 

من غمرهم بعطفه وحنانه وحمبته دائم 

التفكري بهم ت�ساركهم اأفراحهم واأتراحهم 

ت�سهر على راحتهم تعتني بهم تخطط 

مل�ستقبلهم وتر�سم لهم معال النجاح تبدد 

ظالم اجلهل واخلوف بالعلم واملعرفة 

واالإميان باهلل من خالل م�سرية االإبتعاث 

التي تقودها - وي�رضف عليها اأنا�س 

�رضفاء موؤمتنون عليها زرعت فيهم ثقتك 

فهم يرعون االأمانة ولن يخذلوك باإذن اهلل 

-  فلقد جعلت اأبناءك من اأولوياتك التي 

هي ن�سُب عينيك تتفقدهم من حني اإىل حني 

وتتلم�س احتياجاتهم وتلبي مطالبهم.

يا خادم احلرمني زرعت حبك يف قلوب 

اأبنائك وها اأنت االآن جتني هذه الثمرة 

-  باإذن اهلل – وكانت الثمرة هي حبهم 

ووالوؤهم واإخال�سهم لك فمرحبًا بك اأيها 

االأب احلاين والقائد الباين يف اأر�س الوطن 

�ساملًا غامنًا معافى. اأدامك اهلل عزًا وفخرًا 

الأبنائك. 

عبدالرزاق بن في�صل الدوي�ش      

  امل�صرف على وحدة املرافقني

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

مرحباً بالأب احلاين والقائد الباين

اهلل  حفظه  ال�رضيفني  احلرمني  خادم  ■ »اإن 
يعدرّ واحدًا من هوؤالء القادة الذين �سوف تخلدهم 

ذاكرة التاريخ، الأنه جنح باإميانه الرا�سخ باأن 

�سالح االأمة وازدهار ثقافتها وتراثها ال يتم اإال 

ب�سواعد �سعب مثقف ملم باإحتياجات الع�رض، 

باأن يجعل واقع املجتمع ال�سعودي واقعًا ي�سار له 

بالبنان بعد اأن �سخر موارد الدولة  الطبيعية يف 

بناء االإن�سان ال�سعودي علميا واإن�سانيا، وبرناجمه 

لالإبتعاث اخلارجي خلري برهان على حر�سه على 

اأن ينهل الطالب ال�سعودي من مناهل العلم العاملية 

لي�رضع يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع ال�سعودي، 

ولهذا اأ�ساأل اهلل العظيم رب العر�س العظيم اأن 

ي�سفيه واأن يلب�سه لبا�س ال�سحة والعافية واأن 

يعيده اإىل اأر�س الوطن �ساملا معافى عاجاًل غري 

اآجل وهو باأمت ال�سحة والعافية«.

اأحمد بن حمود الكريداء

م�صاعد امل�صرف

على وحدة اخلدمات امل�صاندة

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

التاريخ ي�صطر �صرية العظماء



■ عودة خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 
عبداهلل بن عبد العزيز اإىل ح�سن وطنه 

وحدقات �سعبة، اأتت يف وقٍت جتلت فيه 

مواقف الوالء والطاعة لقائد ملك قلوب 

�سعبه قبل اأن يكون موؤمتنا على قيادته 

واإدارة �سوؤونه.

الفرحة كانت عارمة ولي�س لها حدود 

ون�ستطيع القول باإنها جت�سدت على بقاع 

القارات بخالف كل �سب يف الوطن، ف�سفراء 

خادم القبلتني ال�رضيفتني من اأبنائه الطالب 

املبتعثني يف اأكرث من 22 دولة حول العال 

ينعمون بعطاءاته الكرمية من خالل برناجمه 

التعليمي االأ�سخم على م�ستوى العال، كل 

منهم احتفل على طريقته اخلا�سة وعبرّ عن 

م�ساعره الفيا�سة، وذلك بخالف احتفاالت 

البعثات الدبلوما�سية واإ�سهاماتها الفعالة يف 

اإتاحة الفر�سة لهوؤالء الطالب بالت�سارك يف 

فرحة الوطن بعودة قائده �سليمًا معافى بعد 

رحلته العالجية الناجحة.

�سفحات االإنرتنت كانت ميدان حب عري�س 

جدًا ر�سم فيها املواطن الفردي اأبدع ال�سور 

واأروعها يف حب خادم احلرمني ال�رضيفني 

فهذا الفيديو االأخاذ بال�سورة وال�سوت 

وهناك الق�سيد بكل اأ�سكاله يفي�س حبًا، 

واالأعمال الغنائية �سدحت مب�ساعر اأ�سحابها 

بدءًا من م�ساهري هذا الفن اإىل جانب هواته 

ومتلم�سي فنه من اأجل حب قائد ال ينطق اإال 

بحب �سعبه ووطنه.

لقد دخل خادم احلرمني ال�رضيفني كل بيت 

بطريقة اأو باأخرى ومهما اختلفت اإال اأنها 

اتفقت على اأمٍر واحد وهو حب امللك والوالء 

املطلق له كقائد ال يرت�سون غريه اإن�سانًا. 

امل�سنون والرجال والن�ساء واالأطفال كل 

�سارك وعبرّ عن فرحته العارمة بعودة »�سقر 

العروبة« اإىل اأر�س وطنها معلنًا مرحلة من 

العمل الوطني ال�سادق من اأجل املواطن 

والوطن واالأمة.

وبحكم الت�رضيف الذي و�سعت فيه 

للم�ساركة ولو جزئيًا يف احتفال �سفارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني يف كندا بقيادة 

ال�سفري االأ�ستاذ اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي 

اأحمد، كان احلب ال�سادق والوفاء النابع 

من االأنف�س امل�رضئبة ب�سخ�س قائد ت�سهد 

له االأمم يف �سائر الكرة االأر�سية قبل رجال 

ون�ساء يحركهم هذا احلب والفخر بعيدًا 

عن م�سوؤوليات عمل اأو رد عرفان من طالب 

ينعمون بعطاءاته يف طلب العلم ونهله من 

معاقله العاملية. �سالالت الوفاء واأنهار 

احلب ال�سل�سبيل بداأت قبل اأكرث من �سهر 

بعد اإعالن �سفاء خادم احلرمني ال�رضيفني 

ومتتعه برحلة النقاهة العالجية، اأخذت 

م�ساعر الفرح ترتاكم يف عيون العاملني على 

االحتفال وكاأنها مزن اخلري يف �سحابها 

تنتظر الهطول يف يوم فرح اأبناء الوطن يف 

كندا. وقد كان يومًا خم�سبًا بالطهر والنقاء. 

فحفظ اهلل �سفري اململكة ال�سنو�سي وكل فرد 

من اأبناء الوطن.

ل يغريرّ حفظه اهلل من ديدنه فن�ساأل رب 

العر�س العظيم اأن ميد بعمره ويكون اإىل 

جانبه يف ا�سطالعه باأمانته لقيادة هذا الوطن 

و�سعبه، نعم ل يغري من ديدنه يف تقدمي كل 

ما ي�سب يف م�سلحة �سعبه ووطنه وي�سهم يف 

توفري رغد العي�س وتوفر احلياة الكرمية، 

فكانت االأوامر امللكية االأخرية يف معظمها 

موجهة اإىل الفئات االأكرث حاجة وما ي�سب 

يف الدفع مبناحي احلياة التي ت�سنف اأنها 

االأكرث حاجة لالهتمام والعناية بعيدًا عن 

حجم ال�رضيحة التي ت�ستفيد منها �سواء 

ارتفعت اأو تدنت ن�سبتها املئوية ن�سبة اإىل 

املجتمع ال�سعودي.

للجاهلني يف ال�ساحة ال�سعودية والبعيدين 

عن حقيقة اللحمة الوطنية التي جتمع 

ال�سعب بالقيادة اأو حتى التي جتمع ال�سعب 

فيما بينهم كاأبناء جمتمع م�سلم متالحم، 

ل تكن بتاتًا االأوامر ال�سامية االأخرية، 

ا�ستجابة الأحداث اإقليمية اأو تغريات عاملية 

اأو �سغوطات خارجية، بل كانت جزءًا من 

�سيا�سة خمل�سة وثابتة متثلت يف �سخ�س 

االإن�سان خادم احلرمني ال�رضيفني وداأبه 

الدائم على تقدمي كل ما ي�سب يف خدمة وطنه 

و�سعبه. العطاءات البي�ساء النا�سعة حبًا 

لوطن ومواطنني بداأت منذ اأعوام وقبل اأن 

يتقلد قائد العروبة مقاليد حكم البالد ر�سميًا 

ويف كل موقف وطني يكون هو حا�رضه 

وعنوانه. لن نذهب بعيدًا ونحن نحتفل 

يف بلد االغرتاب كندا بعودته �ساملًا معافى 

الأر�س وطنه وح�سن مواطنيه وحمبيه، فهذا 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي خري مثال متج�سٍد اأمام الغريب 

قبل القريب اأمام العال قاطبة قبل اأبناء 

الوطن. هذا البنامج العاملي اأ�سبح هدفًا لكل 

جيل بعد جيل، ف�سباب الوطن قبل انتقالهم 

للثانوية العامة ي�سعون �سمن ا�سرتاتيجيتهم 

امل�ستقبلية اأخذ فر�ستهم الوطنية من مكارم 

خادم احلرمني ال�رضيفني.

كل ميزانية خري م�ست حملت خريات 

كثريه للوطن واأبنائه، فبنيت اجلامعات 

العاملية واطلقت املدن االقت�سادية ودقت 

�ساعات ال�سفر للم�ساريع اخلدمية 

واالإن�سانية و�سخت االأموال الطائلة لرتق كل 

خلل و�سد حاجة كل حمتاج. و�سحاب العطاء 

تب�رض بخريات كبرية واالأيام املقبلة حبلى 

بالعطاءات باإذن اهلل. 

وبال �سك اأو ريب، ال ميكن للب�رض بلوغ 

الكمال فهو من �سفات خالقنا عال �ساأنه 

وعظم مقامه، وكل عمٍل مهما اأتقن واعتنى 

فيه ال بد اأن يعرتيه النق�س والتق�سري، ولكن 

ما يجعل التفاوؤل واالآمال الكبرية ت�سكن 

املواطن والوطن وجود اهلل ثم هذا القائد 

الكبري بقلبه قبل عمله وا�ستمراره يف دفع 

عجلة النمو والتقدم والعمل ال�سادق. فنحن 

بخري ما دام قائدنا بخري. 

�صعود بن فالح الغربي

م�صرف ال�صوؤون الثقافية

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

■ كم تهفو القلوب لطلعتكم 
البهية وترنو االأب�سار لنخوتكم 

و�سهامتكم وت�سمو العقول واالأرواح 

ملواقفكم امل�سهودة وتتمنى النفو�س 

ابت�سامتكم الرزينة التي ال تفارق 

حمياكم وتتطلع با�ستياق وحنني اإىل  

اأياديكم البي�ساء التي تعبق باخلري 

والعطاء يف كافة االأنحاء واالأرجاء. 

كم وكم ابتهل املواطنون 

وت�رضعوا – وما يزالون - اإىل 

الباري عزرّ وجل اأن مينرّ عليكم 

بال�سفاء لتعودوا كما عودمت االأمة 

قاطبة اإىل خدمة الوطن ورفعة 

�ساأنه ومنوه وتطويره ونخ�س 

املبتعثني بالذكر الذين يتطلعون 

اإىل جهودكم وم�ساعيكم لتلبية 

متطلباتهم وحاجياتهم الجتياز ما 

يواجههم يف احلياة �سواء ما يح�سل 

يف طريقهم كمواطنني يف �سوؤونهم 

الدنيوية حا�رضًا وم�ستقباًل الأ�سباب 

مبا�رضة اأو غري مبا�رضة. جندكم 

يا خادم احلرمني ال�رضيفني تهبرّون 

للنجدة العاجلة يف كل ما ير�سي اهلل 

م�ستجيبني - حفظكم اهلل - للنداء 

مبحبة واإخال�س ووفاء تلبرّون دعوة 

الداعي اإذا دعا وال�ساعي اإذا �سعى 

مبا و�سعت اأميانكم وفا�ست به 

عطاياكم من نعمة اهلل ومبا ير�سي اهلل 

وال�سمري، عطايا وهبات بال حدود 

ورحمة وحمبة من رب ال�سموات 

واالأر�س حباكم بها واأنعمها على 

الوطن ومواطنيه جميعًا وعلى 

االأمة. فمن يعرف نعم اهلل يتحدث 

بها. »واأما بنعمة ربك فحدث« �سدق 

اهلل العظيم.

رمت يا خادم احلرمني  لقد �سخرّ

ال�رضيفني املال واخلريات اجلمة 

ورجاالت الدولة وطاقاتها 

واإمكانياتها خلدمة دين اهلل يف اأرجاء 

املعمورة ومن ثم خدمة اأبنائكم 

واإخوانكم املواطنني فحمدًا هلل 

و�سكرًا لكم على بذلكم وجهودكم 

وحكمتكم وتفانيكم. 

عودتكم �ساملًا غامنًا معافى يا خادم 

احلرمني ال�رضيفني بعد اأن منرّ اهلل 

عليكم بال�سفاء اأثلجت �سدور اجلميع 

و�سدوراأبنائكم املبتعثني بخا�سة 

وطماأنت قلوبهم وعقولهم واأراحت 

وا واأقاموا  نفو�سهم فهللوا وكبرّ

االحتفاالت واملهرجانات تعبريًا 

عن البهجة والفرحة الكبى التي 

تغمرهم ب�سفاء الوالد العظيم الرحوم 

والداعم االأمني لهم والذي اأحاطتهم 

ه فغمرهم بالرعاية  بحنانه وحنورّ

واالهتمام وي�رضرّ لهم �سبيلهم للتزود 

بالعلم واملعرفة وا�ستثمر فيهم كل 

االمكانيات لت�سهيل مهمتهم �سعيًا 

اإىل م�ستقبل ماأمول يف اإ�سهامهم 

بتطوير اأنف�سهم وتنمية كفاءاتهم 

لي�سهموا يف بناء اأركان الوطن 

الغايل وتطويره ورفعته وعزته. اإن 

قلوبهم يا خادم احلرمني ال�رضيفني 

تلهج بالدعاء لكم بطول العمر 

والبقاء واأن ي�سد اهلل اأزركم وي�سدد 

بالنور والظفر خطاكم.

لقد غمرت الفرحة ب�سفائكم جميع 

املواطنني يف اململكة العزيزة كما يف 

كافة بالد امل�سلمني والعرب اأجمعني 

وكيف ال..! فعلى ال�سعيد املحلي 

ان�سبرّ اهتمامكم حفظكم اهلل على 

التعليم العايل الذي حظي بدعم هائل 

حتى ارتفع عدد اجلامعات من �سبع 

جامعات ليغدوعددها يناهز الثالثني 

جامعة ناهيك عن الكليات العلمية 

والتقنية االأخرى. اأما برناجمكم 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي البتعاث اأبنائكم 

وبناتكم اإىل اأرقى جامعات العال 

لنهل العلم واملعارف والتزود 

بالتقنية احلديثة واملتطورة فهو 

اإجناز م�سهود لكم ويعتب �رضحًا 

عظيمًا من �رضوح نه�سة االأمة 

لال�ستثمار يف كفاءة االأجيال رجال 

امل�ستقبل امل�رضق باإذن اهلل مبا يعود 

على الوطن واالأمة باخلري العميم.

وما ي�ستوجب التذكري به 

مواقفكم اجلليلة التي ال حت�سى 

من فتح احلوار بني احل�سارات 

وتقبل االآخر للتفاعل والتالقي 

والدعوة ال�سادقة اإىل الت�سامن 

العربي واحت�سان ق�سايا االأمة 

العربية واال�سالمية التي اأوليتموها 

جل اهتمامكم وحر�سكم الإعادة 

تنظيم البيت العربي الداخلي بدءًا 

من الق�سية اللبنانية فال�سودانية 

فالعراقية باال�سافة اإىل العالقات 

االأخوية الوطيدة التي اأر�سيتم 

دعائمها بني دول اخلليج العربي 

كافة وال نن�سى االأولوية املطلقة التي 

اأعطيتموها لالهتمام ببيت املقد�س 

والق�سية الفل�سطينية املركزية 

لل�سعب العربي يف جميع اأقطاره 

والتي حتظى بتاأييدكم وبتقدميها 

على كافة ق�سايا االأمة.

وفقكم اهلل ورعاكم وحفظكم 

للمملكة وللم�سلمني ذخرًا وموئاًل  

و�سندًا واحلمد وال�سكر هلل على 

�سالمتكم. 

عبدالقدر كعو�ش

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا

رائد العلم خادم احلرمني ال�صريفنيامللك عبداهلل... »احلب والتغيري«

حمدًا هلل على ال�صالمة

�آفاق   2627   �آفاق



�آفاق   19 20   �آفاق

حتول دون اإطالق طاقات املراأة 

ال�سعودية يف اإطار احرتام قيم 

الدين وعادات املجتمع وتقاليده.

باع طويل يف العمل اخلريي 

والإن�صاين:

يتخذ املواقف االإيجابية التي 

ت�ستهدف دعم ال�سالم والرخاء 

العاملي، جهوده اأثمرت عن العديد 

من االإجنازات االقت�سادية وجذب 

اال�ستثمار للمملكة، زار االأحياء 

القدمية يف مدينة الريا�س لتفقد 

اأحوال املواطنني واالإطالع على 

حاجاتهم، ت�سدى لظاهرة االإرهاب 

باملواجهة وباالعتدال والت�سامح.

عرف ال�سعوديون امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز بحبه وتعاطفه 

مع الفقراء واملحتاجني ومبيله 

الفطري لعمل اخلري وم�ساعدة 

النا�س والعمل على اإدخال ال�رضور 

اإىل قلوبهم.

اأما موؤ�س�سة امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز لالإ�سكان التنموي املوقوفة 

لوالديه فتقف �ساهدًا حيًا على 

مبادرات خادم احلرمني ال�رضيفني 

االإن�سانية، حيث ت�سعى هذه 

املوؤ�س�سة اخلريية العمالقة لتوفري 

ال�سكن لذوي الدخل املحدود واالأ�رض 

الفقرية مع توفري كل اخلدمات 

امل�ساندة التي تكفل للم�ستفيدين من 

م�رضوعات املوؤ�س�سة حياة كرمية.

وقد بلغ عدد م�رضوعاتها خالل 

عام 1425هـ خم�سة م�رضوعات 

ت�سم 1294 وحدة �سكنية مع 

ما يلحقها من مرافق تعليمية 

و�سحية واجتماعية. وتهدف 

اخلطة االإ�سرتاتيجية للموؤ�س�سة 

لبناء 7 اآالف وحدة �سكنية �سمن 

جممعات �سكنية ي�ستفيد منها 

نحو 49 األف مواطن ومواطنة 

باالإ�سافة لالأحياء ال�سعبية.

مركز احلوار الوطني:

كما حر�س على اإن�ساء مركز امللك 

عبد العزيز للحوار الوطني من اأجل 

توفري البيئة املالئمة الداعمة للحوار 

الوطني بني اأفراد املجتمع وفئاته.

النتخابات البلدية:

و�سهدت اململكة عام 2003م 

مب�ساهمة ودعم خادم احلرمني 

ال�رضيفني عندما كان وليًا للعهد 

تو�سيع امل�ساركة ال�سعبية يف 

اإدارة ال�سوؤون املحلية عن طريق 

االنتخاب. وذلك بتفعيل املجال�س 

البلدية وفقًا لنظام البلديات 

والقرى على اأن يكون ن�سف 

اأع�ساء كل جمل�س بلدي منتخبًا.

هيئة ال�صحافيني:

كما كان لدعم واهتمام خادم 

احلرمني ال�رضيفني دور يف 

تاأ�سي�س اأول هيئة لل�سحافيني 

ال�سعوديني عام 2003م لتكون 

اإطارًا لتنظيم العالقات والتعاون 

بني العاملني يف مهنة ال�سحافة.

تلم�ش احتياجات املواطنني:

اإن من اأول اهتمامات امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز عندما كان وليًا 

للعهد تلم�س احتياجات املواطنني 

ودرا�سة اأحوالهم عن كثب، حيث 

قام يف رم�سان عام1423هـ ـ 

عندما كان ولياُ للعهدـ بزيارة 

تفقدية لبع�س االأحياء القدمية يف 

مدينة الريا�س وقد قام حفظه 

اهلل بزيارة لعدد من املنازل حيث 

اطماأن على �ساكنيها وتبادل معهم 

احلديث يف اأبوة حانية و�ساهد 

على الواقع احلال الذي يعي�سونه 

وا�ستمع اإىل مطالبهم وعلى �سوء 

هذه الزيارة مت و�سع اإ�سرتاتيجية 

وطنية ملعاجلة الفقر ومت بعد ذلك 

اإن�ساء ال�سندوق اخلريي الوطني 

لهذه الغاية النبيلة.كما كانت 

زياراته املتوا�سلة حفظه اهلل لعدد 

من مناطق ومدن وحمافظات 

ومراكز اململكة حيث ا�ستقبل من 

قبل اأبنائه املواطنني ا�ستقبااًل 

يفوق الو�سف والتعبري ويبز 

مدى ما يكنه اأبناء هذا الوطن له 

حفظه اهلل من حب ومودة.

مبادرة ال�صالم:

خلادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اأياد بي�ساء ومواقف عربية 

واإ�سالمية نبيلة جتاه الق�سايا 

العربية واالإ�سالمية ويف مقدمتها 

الق�سية الفل�سطينية ودعمها 

�سيا�سيًا وماديًا ومعنويًا بال�سعي 

اجلاد واملتوا�سل لتحقيق 

تطلعات ال�سعب الفل�سطيني 

يف العودة اإىل اأر�سه واإقامة 

دولته امل�ستقلة على ترابه 

الوطني وتبني ق�سية القد�س 

ومنا�رضتها بكل الو�سائل، ويف 

هذا االإطار قدم خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز)عندما كان وليًا للعهد( 

ت�سورًا للت�سوية ال�ساملة العادلة 

للق�سية الفل�سطينية من ثمانية 

مبادئ عرف با�سم))م�رضوع 

االأمري عبد اهلل بن عبد العزيز((

وقد القت هذه املقرتحات قبواًل 

عربيًا ودوليًا،كما اقرتح حفظه 

اهلل يف املوؤمتر العربي الذي 

عقد يف القاهرة اإن�ساء �سندوق 

يحمل ا�سم انتفا�سة القد�س 

براأ�س مال قدره مائتي مليون 

دوالر ويخ�س�س لالإنفاق على 

اأ�رض ال�سهداء الفل�سطينيني، 

واإن�ساء �سندوق اآخر يحمل ا�سم 

�سندوق االأق�سى يخ�س�س له 

ثمامنائة مليون دوالر...

ويف مار�س 2002م اأجرت 

ال�سحافية االأمريكية البارزة 

باربارا والرتز من �سبكة اإي بي 

�سي نيوز االأمريكية حوارًا مع 

خادم احلرمني ال�رضيفني )ويل 

العهد عندئٍذ( امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز تركز على مبادرته 

التي طرحها حلل الق�سية 

الفل�سطينية والتي تبنتها الدول 

العربية يف قمة بريوت.

ويف تلك املقابلة �سئل خادم 

احلرمني ال�رضيفني عن االأ�سباب 

التي دفعته لطرح املبادرة 

فاأجاب قائاًل: هناك عدة اأ�سباب 

منها النق�س يف العدالة يف 

العال و�سعف االإح�سا�س جتاه 

الق�سايا االإن�سانية ولكي اأو�سح 

للعال اأن العرب وامل�سلمني 

يريدون ال�سالم. وردًا على 

�سوؤال عن مدى دعم اململكة 

للرئي�س بو�س يف احلرب على 

االإرهاب قال امللك عبد اهلل اإن 

كل اإن�سان ي�ساند املعركة على 

االإرهاب الأنها تتعلق بالب�رضية 

والأن تقاليدنا واإمياننا يرف�سان 

االإرهاب.

والقراآن يعلمنا باأن قتل نف�س 

بريئة مبثابة قتل لالإن�سانية 

جمعاء. ويف تلك املقابلة اأبدى 

خادم احلرمني ال�رضيفني حتفظه 

على فكرة �سن الواليات املتحدة 

حربًا على العراق وقال: اإن ذلك 

لن يكون مفيدًا ال مل�سالح اأمريكا 

وال مل�سالح العال.

اإ�صتقبل خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�ش هيئة الأمم املتحدة )وا�ش(

☐ اأوتاوا - غ�سان برجني

■ اأبومتعب...
خادم احلرمني ال�صريفني 

�سبحان اهلل كيف ا�ستطاع هذا 

القائد اأن يا�رض جميع القلوب 

ويب�سم يف داخل قلوب جميع افراد 

�سعبه من اأطفال و�سباب و�سيوخ 

حبه.

فتوا�سعه واإن�سانيته  وتعامله 

ال�سادق، و�سفاء فطرته جعلت 

اجلميع يحبه ويجله. 

ولدته ون�صاأته:

ولد خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

يحفظه اهلل يف مدينة الريا�س �سنة 

1343هـ 1924م. يف ع�رض كل ما 

فيه يفر�س على االإن�سان ال�سب 

واالحتمال، وكان من نتيجة 

ذلك اأن كان لالن�سباط الديني 

والنف�سي واالأخالقي دوره يف 

تكوين �سخ�سيته ح�سورًا وتاأثريًا 

وتفاعاًل، قواًل وفعاًل، وميله اإىل 

الب�ساطة يف العي�س، فهو يرى 

نف�سه دائمًا بني الب�سطاء من النا�س 

ويتعامل مع االآخرين بكل رحابة 

�سدر، وهذه اخل�سائ�س الذاتية 

اأهلته الأن يتحمل الدور الكبري الذي 

يقوم به والده املغفور له امللك عبد 

العزيز يف عدد من االأمور، وقد عا�س 

يف كنف والده املوؤ�س�س فعلقت يف 

ذهنه اأحداث تلك املرحلة التاريخية، 

اإىل جانب التطورات ال�سيا�سية يف 

الوطن العربي ويف العال اأجمع 

اإبان احلربني العامليتني يف تلك 

املرحلة اأدرك ما خلفته التطورات 

ال�سيا�سية من تق�سيمات جغرافية 

للوطن العربي واالإ�سالمي، فبقيت 

تلك الدرو�س يف ذاكرته عالقة يف 

الذهن وهي ما يراها اليوم اإح�سا�سًا 

عميقًا بالواجب لفهم االأحداث 

وحماوراتها من اأجل راأب ال�سدع.

تعليمه وثقافته:

يعتب امللك عبد العزيز معلمه 

االأول وهو الذي اأثر فيه تاأثريًا 

وا�سحًا جليًا من جتاربه يف 

جماالت احلكم وال�سيا�سة 

واالإدارة والقيادة، كما تلقى 

تعليمًا مالزمًا لكبار العلماء 

واملفكرين الذين عملوا على تنمية 

قدراته بالتوجيه والتعليم اأيام 

�سغره، لذلك فهو حري�س دائمًا 

على التقاء العلماء واملفكرين 

واأهل احلل والعقد �سواء من 

داخل اململكة اأو خارجها.

فرو�صيته وهواياته:

اأوىل هواياته حفظه اهلل القراءة 

وحب االطالع، وهوايته الثانية 

م�سدرها حبه لل�سحراء التي 

يخرج اإليها كلما وجد هناك 

مت�سعًا من الوقت، اأما هوايته 

الثالثة فهي الفرو�سية،خ�سي اأن 

تندثر هذه الريا�سة فاأ�س�س نادي 

الفرو�سية.

اأعماله وم�صوؤولياته:

ت�سلم حفظه اهلل رئا�سة احلر�س 

الوطني، وكان لتحمله م�سوؤولية 

هذه املوؤ�س�سة الع�سكرية دورفعال 

يف تطويرها وحتديثها. اأ�سبح 

نائبًا ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء 

ورئي�سًا للحر�س الوطني ويف يوم 

االأحد 1402/8/12هـ املوافق 

1982/6/13م بويع وليًا للعهد 

من قبل اأفراد االأ�رضة املالكة 

والعلماء ووجهاء البالد وعامة 

ال�سعب ال�سعودي.

ويف م�ساء اليوم ذاته �سدر اأمر 

ملكي بتعيينه نائبًا لرئي�س جمل�س 

الوزراء ورئي�سًا للحر�س الوطني 

باالإ�سافة اإىل والية العهد، ويف 

يوم 1426/6/26هـ املوافق 

2005/8/1م بويع ملكًا للمملكة 

العربية ال�سعودية.

اإجنازات هامة:

وحول اإجنازات خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيزعندما كان 

وليًا للعهد  فقد حققت اململكة 

عددًا من املنجزات ال�سخمة 

والتحوالت الكبى يف خمتلف 

اجلوانب التعليمية واالقت�سادية 

والزراعية وال�سناعية والثقافية 

واالجتماعية والعمرانية، حيث 

متكن خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عندما 

كان وليًا للعهد بحنكته ومهارته 

يف القيادة من تعزيز دور اململكة 

يف ال�ساأن االإقليمي والعاملي 

�سيا�سيًا واقت�ساديًا وجتاريًا 

و�سار للمملكة وجود اأعمق يف 

املحافل الدولية ويف �سناعة القرار 

العاملي و�سكلت عن�رض دفع قوي 

لل�سوت العربي واالإ�سالمي يف 

دوائر احلوار العاملي على اختالف 

منظماته وهيئاته وموؤ�س�ساته.

بناء احلر�ش الوطني:

من اأهم �سواهد منجزات خادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز بناوؤه للحر�س 

الوطني ال�سعودي منذ توليه 

رئا�سته عام 1382هـ، حيث 

ا�ستطاع اأن يحول هذه املوؤ�س�سة 

الع�سكرية اإىل �رضح ح�ساري 

متكامل له روافده التعليمية 

والرتبوية والثقافية واالجتماعية 

باالإ�سافة اإىل تطوير وحداته 

الع�سكرية اإىل قوة ع�سكرية حديثة 

ت�سليحًا وتدريبًا وكفاءة.

وحتت رعاية ودعم امللك عبد اهلل 

ا�ستطاع احلر�س الوطني اأن يحدث 

تغيريًا نوعيًا اإيجابيًا يف حياة 

منت�سبيه واأ�رضهم، واأن ي�سهم يف 

نه�سة البالد وخدمة قطاع كبري 

من املواطنني من خالل م�رضوعات 

�سخمة يف جماالت االإ�سكان 

وال�سحة والتعليم والرعاية 

االجتماعية.

باالإ�سافة اإىل اهتمامه بالنواحي 

الثقافية، مثل مهرجان اجلنادرية 

و�سباقات الفرو�سية والهجن.

مدافع قوي عن حقوق املراأة:

وجدت املراأة ال�سعودية يف 

خادم احلرمني ال�رضيفني راعيًا 

ون�سريًا ومدافعًا �سلبًا عن دورها 

ومكانتها وم�ساهماتها. وقد 

تعددت لقاءات امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز مع املبدعات ال�سعوديات 

يف خمتلف املجاالت وا�ستمع 

للقيادات الن�سائية، و�سجع دورهن 

يف تنمية ورقي املجتمع ال�سعودي، 

ووجه بتذليل كل املعوقات التي 

م�صرية امللك عبداهلل حافلة باملنجزات املحلية والعاملية

غ�صان برجني
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خادم  على  بغريبة  لي�ست  اأبوية  لفتة  ■ يف 
احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �سعود - حفظه اهلل-  بعث برقية �سكر اإىل 

�سفري خادم احلرمني ال�رضيفني بكندا  اأ�سامة بن 

اأحمد ال�سنو�سي اأحمد. 

وقد جاءت برقية خادم احلرمني ال�رضيفني 

لل�سفري، ردًا على البقية  التي رفعتها �سفارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني يف كندا  اإىل مقام 

خادم احلرمني ال�رضيفني - حفظه اهلل - والتي 

ت�سمنت متنيات ال�سفري ومن�سوبو ال�سفارة 

وكذلك اأبناوؤه الطلبة املبتعثون للملك  باأطيب 

االأمنيات القلبية بدوام ال�سحة والعافية. 

ويذكر اأن برقية خادم احلرمني ال�رضيفني  

قد خ�ست بال�سكر كافة من�سوبي ال�سفارة 

واأبنائه الطلبة والطالبات ملا اأبدوه من م�ساعر 

حب �سادقة جتاه الوالد القائد امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز.

☐ اآفاق - خا�س

كندا  يف  وخا�سة  املبتعثني  م�ساعر  ■ اإلتهبت 
بعد اأن �سمعوا بالوعكة ال�سحية التي اأملت 

بخادم احلرمني ال�رضيفني فمنهم من اأطلق 

حملة على الفي�س بوك ينا�سد فيها املبتعثني 

بامل�ساركة يف حملة لبناء م�سجد باإ�سم خادم 

احلرمني ال�رضيفني على نفقة املبتعثني من اأجل 

الدعاء له فيه نظرًا لعدم توفر عدد كاف من 

امل�ساجد يف عدد كبري من املقاطعات الكندية، على 

حني اأطلق البع�س االآخر حملة للدعاء للملك 

بال�سفاء وتو�سحوا ب�سعار تلك احلملة الذي هو 

عبارة عن �سورة امللك عبد اهلل حفظه اهلل ورعاه 

وخطت حتتها كلمة 

» �سالمات اأبو متعب.... كلنا فداك.« 

وقد اأطلقت تلك احلملة يف اأعقاب البيان الذي 

اأعلن فيه الديوان امللكي عن الوعكة ال�سحية 

التي اأملت بخادم احلرمني ال�رضيفني الذي يعد 

االأب الروحي لكل املبتعثني، فدعمه الدائم لهم 

وحر�سه حتى وهو يف اأ�سد حلظات االأل على 

حل م�ساكلهم هو الذي جعل املبتعث اأحمد 

�سالمه وجمموعة من زمالئه يطلقون تلك 

احلملة وطبع �سور املليك على قم�سانهم يف 

زمن قيا�سي كاأقل �سئ يعبون فيه عن حبهم 

خلادم احلرمني ال�رضيفني. 

وقد وجد الكثري من املبتعثني �سالرّتهم اأي�سا 

على الفي�س بوك للتعبري عن م�ساعرهم اجليا�سة 

جتاه مليكهم فمنهم م�سفر القحطاين الذي قال 

»اللهم يا حي يا قيوم اإ�سف ملكنا يا قيوم، 

اللهم اإ�سف �سقر العروبة اللهم اإن ما بنا من 

نعمة فهي منك وهو املت�سبب بها،اللهم اإنك تعلم 

حبنا له و�سفاء قلوبنا بحبه فاأعطنا مبتغانا 

ومرادنا ب�سفائه اإنك على كل �سئ قدير، �سبحان 

ربك رب العزة عما ي�سفون«.

خادم احلرمني ال�صريفني ي�صكر �صفري اململكة

واملبتعثني على م�صاعرهم الطيبة جتاهه

مبتعثون �صعوديون يطلقون حملة يف كندا حتت �صعار 

»�صالمات اأبو متعب... كلنا فداك«

20   �آفاق

☐ عبد الرحمن اخل�سري

■ اإن مبادرة خادم احلرمني 
ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز حلوار احل�سارات ل تكن 

وليدة ال�سدفة اإمنا هي ثمرة 

اإميانه باأنه لي�س من ال�رضوري اأن 

تكون هناك ح�سارة واحدة ودين 

واحد، واإمنا من املمكن اأن تكون 

هناك ج�سور م�سرتكة بني كافة 

االأديان واحل�سارات جتعل االأمم 

تتقابل وال تتناحر وجاء يف كلمة 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ما يفيد 

اأن االأديان يجب اأال تكون م�سدر 

�سقاء للب�رضية. واأكد اأن التع�سب 

الذي ن�سهده هذه االأيام يعود ل�سبب 

ب�سيط هو »االن�سغال عب التاريخ 

بنقاط اخلالف بني اأتباع االأديان 

والثقافات«.

ولهذا جند اأن اململكة وجهت 

جزءًا كبريًا من اإ�ستثماراتها  يف 

االآونة االأخرية بتوجيه من خادم 

احلرمني ال�رضيفني اإىل ابتعاث 

اأبنائها الطلبة ال�سعوديني اإىل 

اخلارج ال من اأجل رفع كفاءتهم 

االأكادميية فقط، بل اأي�سا الإتاحة 

الفر�سة لهم فى التعرف على 

الراأى االآخر ولتدريبهم  ليكونوا 

�سفراء لتلك البادرة الكرمية 

ب�سورة ت�ساعد الطرف االآخر 

يف بلد االبتعاث اإىل اأن يتعرف 

عن قرب على الثقافة االإ�سالمية 

والعربية مت�سيًا مع قول اهلل 

تعاىل »وجعلناكم �سعوبا وقبائل 

لتعارفوا«.

ولهذا ميكن القول باأن تلك 

املبادرة وجهت �رضبة قا�سمة 

ملقاربة �رضاع احل�سارات، والتي 

برهنت على اأر�س الواقع بالعديد 

من الن�رضات التى مت ن�رضها عب 

و�سائل االعالم الكندية والتي اأكدت 

على اأن روؤية الكنديني لالإ�سالم 

وال�سعوديني قد تغريت لالأف�سل 

بعد اأن مت االحتكاك باملبتعثني 

ال�سعوديني وغريهم من الوافدين 

ال�سعوديني للعمل اأو الزيارة.

برنامج خادم احلرمني لالإبتعاث  يدعم ر�صالته

للحوار مع احل�صارات والتعاي�ش مع الآخر

■ »التعليم يف اململكة منوذج متميز وركيزة رئي�سية لال�ستثمار 
والتنمية، واالأجيال القادمة هم الرثوة احلقيقية، واالهتمام بهم 

هدف اأ�سا�سي«. 

»اإن بالدنا العزيزة حظيت بنه�سة وقفزة تعليمية كبرية ممثلة يف 

جامعاتنا ال�سبع، ومئات الكليات واملعاهد العليا واملعاهد املتخ�س�سة 

واملدار�س التي عمت كل مدينة وحمافظة وقرية يف اأرجاء وطننا«. 

»اإخواين رجال التعليم ال بد واأنتم تتحملون امل�سوؤولية، م�سوؤولية 

اأجيال، اأن اأمتنى لكم حتمل هذه امل�سوؤولية بجد واجتهاد وحت�سون 

مب�سوؤوليتكم، وهذه اإن �ساء اهلل اأعتقد اأنها فيكم، ولكن اأمتنى اأن 

تزداد هذه امل�سوؤولية واأن تربوا اأجيالنا احلا�رضة وامل�ستقبلة - اإن 

�ساء اهلل - على اخلري وعلى العدل واالإن�ساف وخدمة الدين والوطن 

ب�سب وعمل«. 

»�ساهدنا وهلل احلمد بناتنا يف هذه املراكز التي كانت يف ال�سابق 

ت�سغلها االأجنبيات واالآن اأننت وهلل احلمد تتولينها، واأرجو اأن 

تزدن اجتهادكن لتكون بناتكن الالتي تتولني تعليمهن مثلكن اأو 

اأح�سن منكن«. 

»التعليم يف اململكة منوذج متميز وركيزة رئي�سية لال�ستثمار والتنمية 

واالأجيال القادمة هم الرثوة احلقيقية واالهتمام بهم هدف اأ�سا�سي«.

من اأقوال خادم احلرمني ال�صريفني يف التعليم

�آفاق   3031   �آفاق



عهد خادم احلرمني  �سهد  ■ لقد 
ال�رضيفني -حفظه اهلل - العديد 

من االجنازات العلمية والتعليمية: 

اإن�ساء 9 جامعات جديدة يف 

عدد من املناطق �ساهمت اإىل 

جانب اجلامعات القائمة �سابقًا 

يف ن�رض التعليم اجلامعي يف نحو 

75 حمافظة اإ�سافة اإىل موافقته 

- حفظه اهلل - على اإن�ساء عدد 

من املدن اجلامعية اجلديدة، 

واإن�ساء جامعة امللك عبد اهلل للعلوم 

والتقنية واملوافقة على اعتماد 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي الذي يعد 

اأ�سخم برنامج وطني لتنمية 

املوارد الب�رضية، ودعمه لتمويل 

اإن�ساء مراكز بحثية يف جمال 

التقنيات متناهية ال�سغر )النانو( 

وكذلك ت�سجيع العلماء واملخرتعني 

باجلوائز واالأو�سمة.

اجنازات علمية وتعليمية

14 ربيع الآخر 1427

�سدرت موافقة خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعود رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س جمل�س التعليم 

العايل على اإن�ساء كلية لل�سيدلة 

بجامعة اأم القرى واإن�ساء كلية 

للمجتمع يف حمافظة الدوادمي 

تابعة جلامعة امللك �سعود واإن�ساء 

كلية لالآداب والعلوم يف حمافظة 

وادي الدوا�رض تابعة جلامعة 

امللك �سعود واإن�ساء كلية للمجتمع 

يف مدينة اأبها تابعة جلامعة امللك 

خالد. 

وياأتي ان�ساء هذه الكليات 

تنفيذًا للتوجيهات ال�سامية من 

لدن خادم احلرمني ال�رضيفني 

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

جمل�س التعليم العايل باإن�ساء 

موؤ�س�سات للتعليم العايل يف 

خمتلف مناطق وحمافظات 

اململكة.

يف 16 ربيع الآخر 1427

اأعلن خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عن 

اإن�ساء جامعتني اإحداهما يف تبوك 

واالأخرى يف الباحة. 

يف 17 جمادى الآخرة 1427

�سدرت توجيهات خادم 

احلرمني ال�رضيفني باإن�ساء جامعة 

للبنات ترتبط بها جميع كليات 

البنات مبدينة الريا�س.

وجتدر اال�سارة اإىل اأن عدد 

كليات البنات يف مدينة الريا�س 

يبلغ 33 كلية يدر�س بها ما يقرب 

من خم�سني األف طالبة ويعمل 

بها اأكرث من2000 ع�سوة هيئة 

تدري�س فيما يدر�س بها 160 طالبة 

للح�سول على الدكتوراه و200 

طالبة للح�سول على املاج�ستري.

26 جمادى الآخرة 1427

خادم احلرمني ال�رضيفني 

يعلن من الطائف عن بدء 

م�رضوع رائد من م�ساريع 

امل�ستقبل جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية هذه اجلامعة 

التي تقام على �سفاف البحر 

االأحمر بتكلفة 10 اآالف مليون 

ريال �سوف تكون باإذن اهلل 

اأحد اأف�سل املراكز العاملية 

املتميزة للبحوث العلمية 

واالبتكار واالإبداع و�ست�سم من 

العلماء واملوهوبني يف الكادر 

التعليمي من كل اأنحاء العال 

و�ستكون اجلامعة قناة من 

قنوات التوا�سل بني �سعوب 

العال يلتقي بها العلماء ومنارة 

لال�سعاع العلمي الذي �ست�ستفيد 

منها اململكة واالأمة االإ�سالمية.

3 �صعبان 1427

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ورئي�س موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز 

ورجاله لرعاية املوهوبني حفظه 

اهلل يرعى بح�سور �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع والطريان 

واملفت�س العام حفل افتتاح فعاليات 

املوؤمتر العلمي االقليمي يف جمال 

رعاية املوهوبني الذى تنظمه 

موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 

لرعاية املوهوبني يف فندق هيلتون 

جدة حتت عنوان )رعاية املوهوبني 

تربية من اأجل امل�ستقبل( وي�ستمر 

خم�سة ايام مب�ساركة اأكرث من 

1500 خبري وباحث مهتم باملوهبة 

واملوهوبني من داخل اململكة 

وخارجها. 

12 �صوال 1427

خادم احلرمني ال�رضيفني يطلق 

م�رضوعات تنموية وتعليمية للبنات 

يف ع�سري تكلفتها 2.1مليار ريال.

14 �صوال 1427

خادم احلرمني ال�رضيفني ي�سع 

حجر االأ�سا�س جلامعة جازان 

بتكلفة 900مليون ريال.

3 ذي القعدة 1427

خادم احلرمني ال�رضيفني 

يتبع مببلغ 36 مليون ريال 

من ح�سابه اخلا�س لتمويل 

ا�ستكمال التجهيزات االأ�سا�سية 

ملعامل متخ�س�سة يف جمال 

التقنية متناهية ال�سغر املعروفة 

بتقنية »النانو« يف ثالث جامعات 

هي جامعة امللك عبدالعزيز 

وجامعة امللك �سعود وجامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن 

وبن�سيب اثني ع�رض مليون ريال 

لكل جامعة. 

النه�صة التعليمية يف اململكة يف عهد

خادم احلرمني ال�صريفني

21 ذي احلجة 1427

خادم احلرمني ال�رضيفني يوجه 

برفع ا�ستحقاق اأطفال املبتعثني 

امل�سمولني باملكافاأة من طفلني اإىل 

4 اأطفال، بحيث يبلغ ما ي�رضف 

لكل من الولدين الثالث والرابع 

من اأوالد املبتعث 10000 ريال 

�سنويًا لكل طفل، وبذلك تكون 

مكافاأة الطفلني الثالث والرابع من 

اأوالد املبتعث )834( رياال �سهريا 

لكل منهما. كما وافق امللك عبداهلل 

على تكفل الدولة بر�سوم تاأ�سريات 

الدرا�سة لكل مبتعث. 

وي�ستهدف التوجيه ال�سامي 

ما ن�سبته 27.5 من املبتعثني ممن 

لديهم اأكرث من طفلني من املبتعثني 

يف اخلارج.

8 املحرم 1428

ميزانية وزارة الرتبية والتعليم 

للعام املايل اجلديد تت�سمن اإحداث 

20األف وظيفة تعليمية منها 

12.900 للبنني و7100 للبنات 

فيما بلغ عدد الوظائف االدارية 

1002وظيفة منها 500 للبنني 

و502 للبنات، اأما الوظائف 

املرفوعة فبلغت 754 وظيفة منها 

361 للبنني و393 للبنات. كما مت 

اعتماد اإن�ساء 1100جممع مدر�سي 

مع جتهيزها وتاأثيثها للبنني 

والبنات خالل العام اجلاري بواقع 

140جممعا مدر�سيا و500 مدر�سة 

مناذج خمتلفة و460 مدر�سة 

�سغرية واإن�ساء 15مكتبًا لالإ�رضاف 

الرتبوي للبنني يف الريا�س ومكة 

والطائف وجدة والدمام واخلب 

وع�سري واملندق وحائل واملجاردة 

والعقيق و�سباء و�سامطة. 

وت�سمنت امليزانية ان�ساء 

10مراكز اإ�رضاف تربوي للبنات 

يف كل من املجمعة والقنفذة 

والليث وينبع وبريدة وحفر 

الباطن واالأح�ساء وبي�سة 

واملخواة وعرعر. 

وكذلك اإن�ساء مباين ادارتي 

الرتبية والتعليم للبنني يف الريا�س 

وجدة و8مبان الدارات الرتبية 

والتعليم للبنات يف كل من اخلرج 

وعفيف وينبع والعال وحمايل 

ع�سري والنما�س واملخواة واإن�ساء 

15�سالة متعددة االغرا�س للبنات 

يف الريا�س وجدة ومكة املكرمة 

والدمام واالح�ساء واملدينة 

وبريدة واأبها وجازان واعتماد 

800مليون ملباين مدار�س البنني 

والبنات من فائ�س ميزانية 

1427/1428هـ . 

وبلغ حجم املبالغ املخ�س�سة 

لهذه امل�ساريع اأكرث من 7.371 

مليار ريال منها 3.441مليارًا 

للبنني و3.930مليارًا للبنات.

 

9 املحرم 1428

نتيجة الدعم ال�سخي من قبل 

حكومة خادم احلرمني ال�رضيفني 

لل�سندوق اخلريي الوطني بقيمة 

ثالثمائة مليون ريال �سنويا اأطلق،

ال�سندوق اخلريي الوطني 

برناجمًا وا�سعًا للمنح التعليمية 

والتدريبية. 

ويت�سمن البنامج تقدمي منح 

تعليمية دعمًا الأبناء وبنات االأ�رض 

من ذوي الدخول املنخف�سة 

للدرا�سة يف تخ�س�سات مطلوبة 

ل�سوق العمل مبا ميكنهم من 

احل�سول على وظائف يحتاجها 

�سوق العمل، ومت حتديد عدد املنح 

املقرتح تقدميها للعام القادم مبدئيًا 

مبا يقارب )1600( منحة تعليمية 

وتدريبية، بتكلفة اإجمالية ت�سل 

اإىل )80.000.000( ثمانني مليون 

ريال، وذلك باعتبار اأن متو�سط 

تكلفة املنحة )50.000( خم�سون 

األف ريال، حيث �سيكون هناك 

منح لدرجة البكالوريو�س والتي 

ت�سل تكلفتها اإىل )120.000( 

مائة وع�رضين الف ريال اأو اأكرث، 

ومنح لدبلومات متخ�س�سة يف 

اأربعة اأو خم�سة ف�سول درا�سية 

تقارب تكلفتها )50.000( خم�سني 

األف ريال، ومنح لدبلومات اأخرى 

يف ف�سلني درا�سيني ترتاوح بني 

)8000 اإىل 15000( ريال.

 

24 املحرم 1428

وافق جمل�س الوزراء يف 

اجتماعه برئا�سة خادم احلرمني 

ال�رضيفني على تو�سيات اللجنة 

الوزارية امل�سكلة لدرا�سة 

م�رضوع امللك عبداهلل لتطوير 

التعليم العام، ومن اأهمها منا�سبة 

االأهداف والبامج واآليات 

التنفيذ، واإدارة م�رضوع تطوير 

التعليم العام، واأن تبلغ التكلفة 

االإجمالية لتنفيذ هذا امل�رضوع 9 

مليارات ريال، ومدة التنفيذ �ست 

�سنوات بدءا من تاريخ اإقرار 

امل�رضوع. 

27 ربيع الول 1428

اتفقت وزارتا الرتبية واملالية 

على اإدراج م�رضوع امللك عبداهلل 

لتطوير التعليم العام يف امليزانية 

ال�سنوية لوزارة الرتبية والتعليم 

وذلك بتخ�سي�س مبلغ اإ�سايف 

قدره مليار ون�سف املليار 

�سنويا لتنفيذ امل�رضوع ومتويل 

براجمه الرئي�سية االأربعة، وهي 

تطوير املناهج واإعادة تاأهيل 

املعلمني واملعلمات وحت�سني 

البيئة الرتبوية وبرنامج الن�ساط 

الال�سيفي باالإ�سافة اإىل توجيه 

�رضف خم�س�سات البامج 

التطويرية كافة ملا يحقق اأهداف 

تطوير التعليم.

اإ�صتقبال خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للرئي�ش الفرن�صي )وا�ش(
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 غرة ربيع الآخر1428

ابتعاث نحو 18 األف طالب 

وطالبة �سمن برنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي، وقبول 281 طالبًا 

وطالبة لالبتعاث اإىل ماليزيا 

�سمن البنامج ممن انطبقت 

عليهم �رضوط املفا�سلة وفقا 

للمعايري االأكادميية. 

6 رجب 1428

خادم احلرمني ال�رضيفني 

يوجه ببذل املزيد من اجلهد 

ملوا�سلة االرتقاء بالبحوث 

العلمية مبا يخدم م�سلحة الوطن 

واملواطن يف اململكة وي�ساهم يف 

حتقيق املزيد من االخرتاعات يف 

خمتلف املجاالت املفيدة للمملكة 

وللعال اأجمع. 

ويوؤكد- اأيده اهلل- حر�سه 

على اال�ستمرار يف تطوير 

م�ستوى التعليم العايل يف اململكة 

وتخريج ال�سباب القادر واملوؤهل 

خلدمة الدين والوطن يف خمتلف 

املجاالت. 

13 رجب 1428 

وزارة التعليم العايل تخ�س�س 

مع بدء انطالق املرحلة الثالثة 

من برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي 

مبلغ )700( مليون ريال لهذه 

املرحلة. املرحلة الثالثة �سملت 

االبتعاث اإىل دول ال�رضق 

وا�سرتاليا ونيوزيلندا واأمريكا 

والدول االأوروبية يف تخ�س�سات 

يحتاجها �سوق العمل كالطب 

والهند�سة والعلوم الطبية 

التطبيقية واحلا�سب االآيل 

والقانون لي�سهم املبتعثون بعد 

عودتهم وهم مت�سلحني ب�سالح 

العلم واملعرفة يف دعم اجلامعات 

احلكومية اجلديدة التي مت 

التو�سع فيها موؤخرا لت�سل اإىل 

)20( جامعة يف جميع مناطق 

اململكة باالإ�سافة اإىل كلياتها التي 

تعم حمافظات اململكة املختلفة.

4 رم�صان 1428

خادم احلرمني ال�رضيفني يعتمد 

قطعة اأر�س �سمال مدينة امللك عبد 

العزيز الطبية للحر�س الوطني 

بالريا�س الإقامة مقر جلامعة 

امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية على م�ساحة ت�سل اإىل 

اأكرث من اأربعة ماليني مرت مربع. 

28 رم�صان 1428

خادم احلرمني ال�رضيفني 

عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س جمل�س التعليم 

العايل -حفظه اهلل -يوافق على 

اإن�ساء �سبع ع�رضة كلية هي.. 

1• كلية الت�ساميم للبنات 

مبدينة الدمام تابعة جلامعة امللك 

في�سل. 

2• كلية للعلوم الطبية 

اال�سا�سية مبدينة الدمام تابعة 

جلامعة امللك في�سل.

3• كلية للعلوم التطبيقية 

مبحافظة ينبع تابعة جلامعة طيبة. 

4• كلية للعلوم الطبية 

التطبيقية مبحافظة جدة تابعة 

جلامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز 

للعلوم ال�سحية. 

5• كلية للطب مبحاظفة جدة 

تابعة جلامعة امللك �سعود بن 

عبدالعزيز للعلوم ال�سحية. 

6• كلية للتمري�س تابعة جلامعة 

الق�سيم. 

7• كلية العلوم االدارية 

واالن�سانية مبحافظة املجمعة تابعة 

جلامعة امللك �سعود. 

8• كلية هند�سة وعلوم 

احلا�سب مبحافظة اخلرج تابعة 

جلامعة امللك �سعود. 

9• كلية طب االأ�سنان مبكة 

املكرمة تابعة جلامعة ام القرى. 

10• كلية ال�سيدلة بالريا�س 

تابعة جلامعة الريا�س للبنات. 

11• كلية التمري�س بالريا�س 

تابعة جلامعة الريا�س للبنات. 

12• كلية العالج الطبيعي 

بالريا�س تابعة جلامعة الريا�س 

للبنات. 

13• كلية ريا�س االطفال 

بالريا�س تابعة جلامعة الريا�س 

للبنات. 

14• كلية اللغات والرتجمة 

بالريا�س تابعة جلامعة الريا�س 

للبنات. 

15• كلية التمري�س مبحافظة 

الدوادمي تابعة جلامعة الريا�س 

للبنات. 

16• كلية العالج الطبيعي 

مبحافظة الدوادمي تابعة جلامعة 

الريا�س للبنات. 

17• كلية ريا�س االطفال 

مبحافظة الدوادمي تابعة جلامعة 

الريا�س للبنات. 

كما وافق خادم احلرمني 

ال�رضيفني على اإن�ساء ق�سم للبيئة 

بكلية العلوم التابعة جلامعة 

اجلوف واإن�ساء ق�سم تقنيات 

القلب بكلية العلوم الطبية 

التطبيقية ب�سطر جامعة امللك 

في�سل بالدمام. 

8 �صوال 1428

خادم احلرمني ال�رضيفني ي�سع 

احلجر االأ�سا�س جلامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية يف ثول على 

البحر االأحمر �سمايل جدة، وهي 

اجلامعة التي قال - يحفظه اهلل - 

يف حديثه لـ )و. ا. �س( اإن فكرتها 

كانت تراوده الأكرث من 25�سنة. 

وقال خادم احلرمني “اأحمد 

اهلل ان اأعاننا اليوم على حتقيقها 

حيث �ستحظى اململكة و�سعبها 

الكرمي مبركز بحوث عاملي 

م�ستقل ماديًا واداريًا يعتمد على 

اأ�س�س اأكادميية عالية ليكون 

قاعدة علمية وحمركًا لالقت�ساد 

الوطني يف الوقت ذاته وربط كل 

ذلك مبجال الطاقة واالقت�ساد.. 

اجلامعة تتخ�س�س يف جمال 

الدرا�سات العليا واالبحاث 

العلمية لدرجتي املاج�ستري 

والدكتوراه للطالب الدار�سني 

فيها من خالل التخ�س�سات االأوىل 

وهي اأربعة: الطاقة واملوارد 

خادم احلرمني ال�صرفني مع ملك اأ�صبانيا
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الطبيعية والبيئية والتكنولوجيا 

احليوية وعلوم واأبحاث املواد 

الدقيقة والريا�سيات التطبيقية 

وعلوم الكومبيوتر.

8 جمادى الوىل 1429

خادم احلرمني ال�رضيفني 

يرعى حفل و�سع احلجر 

االأ�سا�س جلامعة امللك �سعود 

للعلوم ال�سحية مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية للحر�س 

الوطني بالريا�س، وتخريج دفعة 

من طالب وطالبات الدرا�سات 

العليا يف الطب وبكالوريو�س 

الطب وبكالوريو�س التمري�س 

والدرا�سات العليا يف العلوم 

التطبيقية والدرا�سات العليا يف 

املعلوماتية ال�سحية، واحتفال 

�سحة احلر�س مبرور 50عاما.

29 �صوال 1429

ومن جهة اأخرى فقد تف�سل 

خادم احلرمني ال�رضيفني يف 

1429/10/29هـ بو�سع حجر 

االأ�سا�س مل�رضوع جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن للبنات 

بالريا�س قائاًل: ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم وعلى بركة اهلل. 

واأعلن خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبداهلل بن عبدا 

لعزيز- حفظه اهلل- عن تغيري 

م�سمى جامعة امللك عبداهلل للبنات 

الذي اأو�سى به جمل�س جامعة 

الريا�س للبنات ليكون ا�سما 

للجامعة اإىل جامعة االأمرية نورة 

بنت عبدالرحمن 

وقال امللك عبداهلل يف كلمته خالل 

احلفل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

اأ�سكر االأخ خالد واالأخت 

اجلوهرة على هذه الت�سمية.. 

ولكن بعد ا�ستخارتي للرب عز 

وجل ت�سمى هذه اجلامعة با�سم 

)االأمرية نورة بنت عبدالرحمن(.. 

وقد �ساهد خادم احلرمني 

ال�رضيفني واحل�سور فيلمًا 

ت�سجيليًا عن م�رضوع جامعة 

االأمرية نورة بنت عبدالرحمن 

للبنات واطلع – اأيده اهلل-على 

جم�سم مل�رضوع اجلامعة وما 

ي�ستمل عليه من مبان اإدارية 

وتعليمية واإ�سكان ومباين خدمات 

ومرافق. كما �ساهد - حفظه اهلل 

- واحل�سور فيلمًا وثائقيًا عن 

م�سرية التعليم اجلامعي للبنات. 

وتقام اجلامعة على اأر�س 

م�ساحتها ثمانية ماليني مرت مربع 

و�ستبلغ م�سطحات مبانيها قرابة 

ثالثة ماليني مرت مربع. 

وت�سم حاليا 13كلية يف مدينة 

الريا�س هي كلية ال�سيدلة 

وكلية العالج الطبيعي وكلية 

التمري�س وكلية العلوم وكلية 

االإدارة واالأعمال وكلية علوم 

احلا�سب واملعلومات وكلية 

اللغات والرتجمة الفورية وكلية 

ريا�س االأطفال وكلية الرتبية 

وكلية االقت�ساد املنزيل وكلية 

الت�ساميم والفنون وكلية االآداب 

وكلية اخلدمة االجتماعية مفيدة 

اأنه 26الف طالبة يدر�سن يف هذه 

الكليات هذا العام حيث يقوم 

بتدري�سهن »1350« ع�سو هيئة 

تدري�س يعاونهم »2638« من 

الفنيات والفنيني واالإداريات 

واالإداريني.

مقتب�ش من جملة

احلر�ش الوطني 

خادم احلرمني ال�صرفني حلظة و�صوله اإىل املغرب العربي
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اإىل اليمني: ق�صر �صربا يف الطائف



☐ تورنتو -
علي يعقوب، وا�س

■ اأمر خادم احلرمني ال�رضيفني باإن�ساء 
كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف جمال حوار 

احل�سارات يف جامعة تورنتو العريقة، وذلك 

خالل لقائه باأبنائه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني 

يف كندا، وا�ستقبل خادم احلرمني يف مقر اإقامته 

مبدينة تورنتو الكندية امللحق الثقايف ال�سعودي 

يف كندا الدكتور في�سل بن حممد املهنا واأبناءه 

الطالب والطالبات املبتعثني للدرا�سة يف كندا. 

كما ا�ستقبل رئي�س جامعة تورنتو الفخري ديفيد 

بيرت�سون ومدير اجلامعة الدكتور ديفيد نيلر 

وعددًا من امل�سوؤولني يف اجلامعة. 

وقال امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خماطبًا 

اأبناءه الطالب: اأبنائي وبناتي: ال �سك باأنكم 

تدركون باأن االأمم ال تعلو اإال ب�سواعد اأبنائها، 

وتعلمون باأن العلم هو املدخل الوا�سع واالأداة 

الفاعلة يف م�سرية التنمية، لذلك فاإن امل�سوؤولية 

امللقاة على عاتق كل مبتعث ومبتعثة حتتم عليه 

اأن ي�سعى بعزم ال يعرف الكلل وال امللل لتح�سيل 

العلم، فاأنتم بعد اهلل - جل جالله - عتاد الغد 

مل�ستقبل ال نقبل فيه بغري ال�سدارة لوطن اأعطانا 

الكثري وينتظر منا جميعًا ثمرة ذلك العطاء 

لرفعة �ساأنه بني االأمم. اأبنائي وبناتي االأعزاء: 

اإنكم �سفراء الوطن، متثلونه باأخالقكم وقيمكم 

التي ن�ستمدها جميعًا من ديننا، لذلك اأو�سيكم 

باأن تكونوا على قدر امل�سوؤولية �سلوكًا وتعاماًل، 

وال ي�ساورين اأدنى �سك - اإن �ساء اهلل - باأنكم 

تدركون ذلك، واأنكم خري من ميثل وطنه واأهله، 

واأ�ساأل اهلل لكم التوفيق 

وال�سداد والنجاح يف م�سعاكم 

النبيل. وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته. وقد متنى امللك 

املفدى الأبنائه وبناته الطالب 

والطالبات التوفيق والنجاح 

واأن يراهم قريبًا - اإن �ساء اهلل 

- يف الوطن. 

نيلر: كر�سي امللك عبداهلل يدعم اجلامعة 

لاللتزام بفهم عميق للثقافة االأكرث تاأثريًا يف 

العال.

وكان احلفل قد افتتح بتالوة اآيات من القراآن 

الكرمي. بعدها األقى امللحق الثقايف ال�سعودي 

يف كندا الدكتور في�سل املهنا اأبا اخليل كلمة 

عب فيها با�سمه ونيابة عن جميع املبتعثني 

واملبتعثات اإىل كندا عن البهجة وال�رضور 

بالت�رضف بلقاء خادم احلرمني ال�رضيفني. 

واأ�سار اإىل اأن �سدور االأمر ال�سامي الكرمي 

باإن�ساء كر�سي للدرا�سات واالأبحاث يف جمال 

حوار احل�سارات يف جامعة تورنتو وهي االأكب 

واالأعلى مرتبة يف كندا واالأكرث اإنتاجا علميًا 

يف خمتلف احلقول ياأتي تاأكيدًا على حكمة 

امللك عبداهلل وبعد نظره وحر�سه الدائم على 

بث روح الت�سامح واالإخاء و�سعيه الدوؤوب 

اإىل تهيئة لبيئة مثلى الإثراء الن�ساط العلمي 

يف حوار احل�سارات والثقافة. عقب ذلك 

األقى مدير جامعة تورنتو 

ديفيد نيلر كلمة قال فيها 

» اإنه ل�رضف كبري اأن اأقف 

اأمام مقامكم الكرمي يف هذه 

املنا�سبة التاريخية يف اأول 

رحلة لكم اإىل كندا، واأتقدم 

اإليكم بجزيل ال�سكر وعظيم 

االمتنان على هديتكم اجلزيلة 

جلامعة تورنتو ولل�سعب الكندي من خالل منحة 

اإن�ساء كر�سي علمي ي�سهم يف دعم املعرفة حول 

احل�سارة االإ�سالمية وفهمها«. واأكد اأن هذا 

الكر�سي �سوف يدعم جامعة تورنتو لاللتزام 

بفهم عميق وطويل املدى لثقافة هي واحدة 

من اأكرث ثقافات العال تاأثريًا وروحانية، كما 

�سيقوي العالقات التاريخية بني �سعبي اململكة 

العربية ال�سعودية وكندا. 

اجلدير بالذكر اأن كر�سي خادم احلرمني 

ال�رضيفني يف جمال حوار احل�سارات يف جامعة 

تورنتو يعمل على ن�رض ثقافة احلوار بني اأتباع 

االأديان والثقافات واإثراء الن�ساط العلمي يف 

جمال احلوار احل�ساري ون�رض الت�سامح وقبول 

االآخر من خالل حتفيز االإنتاج املعريف من الكتب 

خادم احلرمني ياأمر باإن�صاء كر�صي امللك عبداهلل حلوار احل�صارات يف جامعة تورنتو ويلتقي املبتعثني

امللك: العلم هو املدخل الوا�صع والأداة الفاعلة

يف م�صرية التنمية

خادم احلرمني ال�صريفني اأثناء ح�صوره قمة الـ G20 وي�صري اإىل جانبه املبتعث تركي �صلمان بندر ال�صديري كاأحد الطالب غري الكنديني امل�صتقطبني من قبل اللجنة املنظمة للقمة
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»
 اأنتم عتاد الغد 

مل�صتقبل ل نقبل فيه 

بغري ال�صدارة لوطن 

اأعطانا الكثري

«



والدرا�سات العلمية والبحوث، وا�ستقطاب 

علماء بارزين الإعداد درا�سات علمية تدعم 

احلوار الثقايف. وتقدمي منح درا�سية لطلبة 

الدرا�سات العليا الإكمال درا�ساتهم يف جمال 

التقارب بني االأديان وترجمة االأعمال التي 

تخدم حوار الثقافات واالأديان. 

واإ�سدار جملة علمية خلدمة اأهداف 

الكر�سي والتعريف به. وتنظيم موؤمتر دويل 

�سنوي للحوار بني اأتباع االأديان برعاية 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل. ور�سد ميزانية قدرها 

ع�رضين مليون ريال ملدة خم�س �سنوات 

بواقع اأربعة ماليني ريال �سنويًا لتمويل دعم 

م�ساريع البحوث التي يقوم بها الكر�سي 

باالإ�سافة اإىل متويل املنح التعليمية واملوؤمترات 

والندوات.وقد ح�رض اال�ستقباالت �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سعود الفي�سل وزير 

اخلارجية و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

مقرن بن عبدالعزيز رئي�س اال�ستخبارات 

العامة واأ�سحاب ال�سمو امللكي االأمراء ومعايل 

الوزراء اأع�ساء الوفد الر�سمي املرافق خلادم 

احلرمني ال�رضيفني.وخالل احلفل األقت املبتعثة 

م�ساعل احلربي كلمة نيابة عن جميع االأطباء 

املبتعثني ذكرت فيها مدى �سعادة جميع 

االأطباء والطبيبات بهذه الزيارة الكرمية.

واأ�سارت اأن االأطباء ال�سعوديني قد حققوا 

جناحات باهرة يف درا�سة الطب والعمل يف 

امل�ست�سفيات الكندية. بعد ذلك األقيت كلمة 

الطلبة املبتعثني للدرا�سة �سكروا فيها خادم 

احلرمني وقيادة اململكة على ما بذلوه يف جمال 

التعليم من جهود وا�سحة للقا�سي والداين، 

واأن الطلبة املبتعثني �سيكونون دائمًا خري 

�سفرياء للوطن واأن يبذلوا املزيد من اجلهد 

للتح�سيل العلمي واالإبداع والعودة اإىل الوطن 

م�ساهمني يف نه�سته ورقيه بني االأمم. بعد 

ذلك األقى املبتعث ال�ساعر عبدالرحمن العمري 

ق�سيدة ترحيبه خلادم احلرمني ال�رضيفني 

رحب فيها بزيارته امليمونة و�سكره على رغبته 

باالطمئنان على اأبنائه املبتعثني. 
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☐ تورنتو – علي يعقوب

عن  كندا  يف  الثقافية  امللحقية  ■ عبت 
ابتهاجها بزيارة خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبداهلل بن عبد العزيز –حفظه اهلل- اإىل 

كندا وذلك للم�ساركة يف موؤمتر قمة الع�رضين 

والتي �ستعقد يف مدينة تورنتو.ويف هذا ال�سدد 

قال امللحق الثقايف يف كندا الدكتور في�سل 

بن حممد املهنا اأبا اخليل:  اإن البهجة تغمر 

االأرجاء والفرحة تعم كافة االأنحاء والقلوب 

تهفو واالأب�سار ترنو منتظرة مقدم خادم 

احلرمني ال�رضيفني ملك الوفاء والبرّ والعطاء 

حفظه اهلل للم�ساركة يف موؤمتر قمة الع�رضين 

االقت�سادية العاملية G 20 التي �ستعقد يف مدينة 

تورنتو يومي 26 و27 يونيو 2010م.

وي�سيف الدكتور اأبا اخليل ها هي مملكتنا 

احلبيبة بف�سل اهلل ثم بقيادة مليكنا املفدى خادم 

احلرمني ال�رضيفني قد غدت يف م�ساف الدول 

ذات الثقل االقت�سادي املوؤثر واملهم عامليًا، 

وها هي م�ساركتها الفاعلة التي تعزز دورها 

يف جمريات التعاون االقت�سادي العاملي ور�سم 

م�ستقبله. 

واأ�سار الدكتور اأبا اخليل اإىل اأن ما يعطي 

هذه القمة زخمًا بالغ االأهمية ودفعًا كبريًا 

وموؤثرًا هو اأن الدول امل�ساركة تعول ب�سكل 

كبري جدًا عليها يف مواجهة االأزمة املالية العاملية 

التي ما تزال ت�سيطر باآثارها ال�سلبية على 

العديد من دول العال.

واأ�ساف الدكتور في�سل: يرى املعنيون 

ب�ساأن االقت�ساد العاملي اأن االقت�ساد ال�سعودي 

يتمتع بالقوة واال�ستقرار مما يجعل له مكانًة 

بالغة االأهمية وموقعًا يف م�ساف اقت�ساديات 

الدول الكبى. م�سريًا اإىل انها هكذا دومًا هي 

مملكتنا احلبيية برائد نه�ستها مليكنا املفدى 

خادم احلرمني ال�رضيفني ونتيجة حلكمته 

وتطلعاته االن�سانية قد تبواأت مركزًا عامليًا 

مرموقًا وغدت يف عداد اأعظم الدول التي تقود 

�سيا�سة العال من املنظور االقت�سادي ناهيك 

عن تاأثريها ودورها االيجابي الطليعي يف 

املجاالت وامليادين االن�سانية االأخرى.

كما اأ�سار الدكتور اأبا اخليل باأن �سيا�سة اململكة 

احلكيمة الرائدة واإخال�س رجالها االأوفياء 

وجهود حكومتنا الر�سيدة بف�سل اهلل وعونه ثم 

بتوجيهات خادم احلرمني ال�رضيفني قد و�سعت 

يف اأوىل �سلم اأولوياتها مبادئ اأ�سا�سية يف عالقاتها 

مع دول العال اأجمع تقوم على االحرتام املتبادل 

والعمل على تطوير ومتتني ج�سور التعاون 

وال�سداقة وامل�سالح امل�سرتكة وعلى قاعدة اخلري 

واالأمن املتبادل وامل�سري امل�سرتك لالإن�سانية.

واأ�ساف الدكتور في�سل اأن اململكة بهذه ال�سيا�سة 

الرائدة توؤ�سل ملبادئ االقت�ساد العاملي من 

منظور اأنها متثل قوة اقت�سادية كبى لها تاأثري 

بالغ يف ا�ستقرار ال�سوق النفطية ومن منطلق 

مكانتها التاريخية ومبادئها ال�سامية و�سلوكياتها 

احل�سارية بكونها موئاًل ومرجعًا ملا يقارب 

م�صوؤولو امللحقية الثقافية:

م�صاركة اململكة يف قمة الع�صرين �صتعزز دورها

يف جمريات التعاون القت�صادي العاملي ور�صم م�صتقبله

امللياري م�سلم يف العال.

ومن هذه املنطلقات فاإن زيارة خادم احلرمني 

ال�رضيفني اإىل كندا على راأ�س وفد اململكة 

حل�سور قمة الع�رضين االقت�سادية �سوف 

جت�سد مبا ال يدع جمااًل لل�سك مكانة اململكة 

وتعك�س بالتايل ما تتمتع به من الثقة الدولية 

يف �سيا�ستها ودبلوما�سيتها على امل�ستويني 

االقت�سادي واالن�ساين.

واأ�ساف الدكتور اأبا اخليل اأنه  كان للمملكة 

موقفها احلكيم واملتزن من االأزمة املالية 

العاملية، حيث اأنها توؤكد على اأهمية و�رضورة 

البدء ب�سياغة نظام عاملي جديد ي�ستند اإىل 

مبادئ الرقابة امل�سوؤولة وال�سفافية املتناهية 

ناهيك عن مدى اأهمية القيام باإ�سالح نظم 

االدارة يف املوؤ�س�سات املالية مما ي�سهم اإ�سهامًا 

فعااًل يف جتنب تكرار االنهيارات املالية التي 

واجهت عددًا كبريًا من املوؤ�س�سات املالية 

الكبى يف العال.م�سريا اأن كل هذا ي�ستوجب 

تكاتفًا وتكافاًل عامليًا الإعادة الثقة لالأ�سواق 

العاملية وا�ستقرارها، حيث اإن اأنظار العال 

اليوم تتجه �سوب هذه القمة وما �سيتمخ�س 

عنها من تو�سيات وقرارات هامة واإجراءات 

اآنية وم�ستقبلية لراأب ال�سدع الذي خلفته 

االأزمة املالية العاملية.

وقال الدكتور اأبا اخليل اإننا نبتهل اإىل اهلل 

اأن يحفظ خادم احلرمني ال�رضيفني ويطيل يف 

عمره ويرعاه لتبقى اململكة حتت قيادته تنعم 

باملجد والعزة وت�سهم يف احلراك العاملي، 

اأقولها اأ�سالة عن النف�س ونيابة عن اأبنائنا 

املبتعثني يف كافة اأ�سقاع كندا وجامعاتها 

وكلياتها وموؤ�س�ساتها العلمية والتقنية الذين 

ينهلون العلم ويتزودون باملعرفة ويواكبون 

التطور ممثلني لالن�سان ال�سعودي وللح�سارة 

العربية واال�سالمية، فها هم يهللون لقائد 

النه�سة فخورين ومعتزين بانتمائهم اإىل هذا 

البلد املعطاء الذي اأ�سبح بقيادة خادم احلرمني 

ال�رضيفني ذا مكانة مرموقة ودور فاعل �سواء 

يف املجال االقليمي اأم على ال�سعيد العاملي 

�سيا�سيًا واقت�ساديًا،

وختم  الدكتور في�سل قائال اإن من�سوبي 

امللحقية الثقافية ال�سعودية لدى كندا يرحبون 

مبليكهم ويتطلعون باأمل اإىل الت�رضف بلقائه 

لي�سملهم برعايته وتوجيهاته فاإن الفرحة ال 

تفوقها فرحة بهذه املنا�سبة العظيمة وهذه 

الزيارة الكرمية.

اأما م�ساعد امللحق الثقايف يف كندا الدكتور 

خالد بن فهد احلذيفي فقال«  اإن قدوم خادم 

احلرمني ال�رضيفني اإىل كندا هو امتداد ملا قدمه 

ويقدمه –حفظه اهلل- لبالد احلرمني ال�رضيفني 

من امتداد بني االهتمام الداخلي وبناء املواطن 

ال�سعودي واالهتمام بالبنية التحتية واالهتمام 

مب�ستقبل اأبناء الوطن واالهتمام االقت�سادي 

بالوطن واحلر�س على م�ستقبله،وما يقوم به 

يعمله  ملا  امتداد  هو  االأيام  هذه  اهلل-  – حفظه 

للوطن يف اخلارج يف عالقات اململكة العربية 

ال�سعودية بامتداد تاريخها احلافل بالعالقات 

املتبادلة باالحرتام بينها وبني �سعوب العال. 

واأ�سار الدكتور احلذيفي اأنه ومع هذه 

املنا�سبة وحر�س خادم احلرمني ال�رضيفني 

على احل�سور بنف�سه يعتب تاأكيدا على حر�س 

اململكة على عالقتها الدولية القائمة على احلكمة 

والو�سطية واالحرتام املتبادل. وختم حديثه 

قائال: جزى اهلل خادم احلرمني ال�رضيفني كل 

اخلري واأطال اهلل يف عمره ووفقه اهلل لكل ما 

يحبه وير�ساه.

د. خالد بن فهد احلذيفي د.في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل
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■ اإنه واهلل ل�رضٌف عظيٌم، حظينا 
به باملثول اأمامكم اليوم، نيابًة عن 

اإخوٍة لنا واأخوات يف كافة اأرجاء كندا، 

تتوُق اأفئدتهم للقائكم واال�ستماِع اإىل 

ن�سائحكُم االأبويِة احلانية، فلكم منهم 

ومنا كل املحبة والوفاء والعرفان، 

جمددين لكم البيعة حتت راية »ال اإله اإال 

اهلل حممٌد ر�سول اهلل.«

 ف�رض بنا نحو املعايل والقمم، يا قائد 

خري االأمم.

 خم�سُة اأعواٍم مرت ووطننا احلبيب 

مير مبرحلٍة تنمويٍة عمالقة على كافة 

ال�سعد  فقد امتدت اأياديكم البي�ساء 

لتطور وتنه�س بكل ما من �ساأنه رفعة 

الوطن واأبنائه. فمنذ مبايعتكم اأدام اهلل 

عزكم والوطن ي�سهد املزيد من املكرماِت. 

منجزاتكم يا خادم احلرمني يف هذه 

الفرتة الوجيزة زمنًا، الوفريِة خريًا 

وعطاًء على ال�سعيدين الداخلي والدويل 

�سابقت الزمن وفاقت كل التوقعات، ومن 

ال�سعوبة مبكان اأن حُت�رض يف دقائَق اأو 

حتى �ساعات. 

قال تعاىل:  )ولئن �سكرمت الأزيدنكم(  

فا�سمح لنا يا خادم احلرمني، اأبناء لك 

وبنات، اأن نرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر 

والعرفان، ملقامكم الكرمي، وملقامي ويل 

عهدكم االأمني و�سمو النائب الثاين على 

ما بذلتموه يف جمال التعليم من جهد 

جتلى للقا�سي والداين.

 ففي عهدكم امليمون ارتفع عدد 

اجلامعات ال�سعودية من ثماين جامعات 

اإىل اأكرث من ع�رضين جامعة ُتوجت بُدرِة 

اجلامعات جامعة امللك عبداهلل للعلوم 

والتقنية، والتي اأردمت لها اأن تكون 

منارًة تن�رض العلم واحلب وال�سالم يف 

اأرجاء املعمورة فاأ�سبحنا نفاخر بها 

االأمم، فلكم منا جزيل ال�سكر.

 اأطلقتم العنان لالبداع املعريف 

ببناجمكم لالبتعاث اخلارجي والذي 

يعد االأ�سخم على مر تاريخ الوطن 

ووجهتم بتمديده وبذلتم الغايل والنفي�س 

يف �سبيله، وما ميزانية هذا العام وما 

ُخ�س�س منها للتعليم اإالرّ م�سداقًا لذلك، 

وها نحن بف�سل اهلل ثم بف�سلكم يا �سيدي 

ننهل من �ستى بحور العلم واملعرفة... 

فلكم منا جزيَل ال�سكر.

 تلم�ستم بحنكة القائد وحنو االأب 

ما نعانيه من غالء املعي�سة يف بالد 

االبتعاث فاأمرمت بزيادة املكافاأة وتثبيت 

اأ�سعار ال�رضف ما كان له كبري االأثر 

يف نفو�سنا وحت�سيلنا املعريف فلكم منا 

جزيَل ال�سكر.

مهما �سجعنا من كلمات، واأن�سدنا من 

اأحلاٍن واأبيات، حبًا و�سكرًا ملقامكم يا 

خادم احلرمني ال�رضيفني، فلن نوفيكم 

حقكم من التقدير وال�سكر. ولكن...

لكم منا العهد اأن نكون عند ح�سن 

ظنكم بنا، خرَي �سفراَء خلرِي وطن.

 لكم منا العهد اأن نبذل الوقت 

واجلهد، للتح�سيل العلمي واالبداع، 

والعودة اإىل مملكتنا احلبيبة م�سهمني يف 

نه�ستها ورقيها بني االأمم.

لكم منا العهد يا خادم احلرمني 

ال�رضيفني اأن تروا برناجمكم لالبتعاث 

اخلارجي  يوؤتي املزيد من الثمار اليانعة 

باإذن اهلل.

ختامًا: ن�ساأل اهلل الكرمي املنان، اأن 

يدمي على وطننا نعمتي االأمن واالإميان، 

واأن يجعل راية التوحيد عاليًة خفاقة 

على مدى االأزمان، واأن ي�سدد خطاكم 

يا خادم احلرمني ال�رضيفني، وُيجزَل 

اأجركم ويرفَع قدركم، اأيها الوالد القائد، 

امللك االأن�سان.

اأحمد بن حممد الأن�صاري

الكلمة التي األقاها املبتعث

اأمام مقام خادم احلرمني ال�صريفني

■ با�سمك يا ملكنا نبني وحدة وطن
تزرع ورود جلل تثمر زهر

وحت�سد من وراه رجال فخر وعز لهلوطن

با�سمك ياعبداهلل هابت لك كل وطن

لك هيبة ولك فعايل 

تهزجبال جلل تبنيها )بوحدة وطن(

تفعل فعايلك بح�سورك وغيابك

نظرتك فيها اخلري.. وحبك ل�سعبك اأكب دليل

متد اإيدك للمحتاج قبل اأي اإن�سان

وتزهر اأنوار احلرمني بكل ما ت�ستطيع

جلل خدمة حجيج ونا�س تتعمر

ياجعل ربي يطول بعمرك

ودامي دربك ينري،

ا�سمك ياعبداهلل رمز لكل جيل ويفخر بك كل جيل

وبا�سمك ياعبداهلل جادات اأ�سولنا و�سيوفنا ودروعنا هيا نف�س احل�سن

ونف�س قوتنا بكتاب اهلل واهلل اأكب و�سنة حبيبنا امل�سطفى 

وهذا درع قوتنا.. واأ�سل جذورنا نبنيه 

ونف�س العهد ننرثه جلل نبني وحدة وطن

وفخر لل�سعب ولالأمة اأجمعني

ما يختلف فيه اإال كل خوان للوطن

وماعرف نعمة معنى �سعودي

ونكر تربية جدوده يللي همهم ي�سعدون �سعب

ويفخر بيه ال�سعب لن�رضة عبدالعزيز 

جعلنا فخرللجدودنا..وجعل نقيمه بالطريق ال�سحيح

جلل نفخر بعزة وطن 

وفدوه لك يا وطنا....وفدوة ترابك

يللي كملت وحدة هالوطن 

 وفدوة را�سك يا اأبومتعب

ياجعل عمرك طويل

 �صيماء الأندجاين

رمز اأمتنا وعقيدتهااأيها امللُك املحبوب

جانب من احل�صور
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من جهته قال حامت البلوي 

واأحمد اليحيى: حقيقة ن�سعر 

بفرحة عارمة بزيارة خادم 

احلرمني ال�رضيفني لبلد ابتعاثنا 

)كندا(. وهذه الزيارة دفعتنا اأن 

نقدم حما�رضة عن �سريته العطرة 

وما قدمه الأبناء وطنه من اإجنازات 

وعطاءات متعددة يف جميع مناحي 

احلياة وبالذات االبتعاث وا�ستثمار 

العقول ال�سعودية لتت�سلح بالعلم 

واملعرفة من اأقوى اجلامعات 

الغربية. واأ�ساف اليحيى والبلوي 

اأننا كمبتعثني نتمنى اأن نقابل 

والدنا ورائد نه�ستنا خادم 

احلرمني ال�رضيفني لكي نت�رضف 

بلقائه ون�ستمع لتوجيهاته 

ون�سائحه الكرمية. 

وتقول املبتعثة هنوف خالف اإن 

زيارة خادم احلرمني ال�رضيفني  

للمبتعثني يف كندا هي زيارة اأبوية 

اأزاحت عن املبتعثني هموم الغربة 

واحلنني اإىل الوطن واأ�سافت لهم 

مزيدا من التحفيز واال�ستمرار نحو 

االأف�سل. كما اأ�سارت املبتعثة �سمية 

بيت املال اأن هذه الزيارة اأدخلت 

على قلبها ال�سعادة الكبرية بروؤية 

خادم احلرمني ال�رضيفني، وقدمت 

جزيل �سكرها اإىل مقامه –اأيده 

اهلل- الإعطائهن الفر�سة بلقائه، 

واأ�سافت اإن كلمة خادم احلرمني 

�سجعتنا على عدم اال�ست�سالم عند 

ال�سعوبات واملاآزق واملوا�سلة بكل 

حما�س. 

الدكتورة �سعاع ال�سمري قالت 

اإنها ال ت�ستطيع و�سف فرحة اللقاء 

بامللك واأنها ال تقدر بثمن، واأن هذه 

الفر�سة ال ي�ستطيع اأي اأحد اأن 

يفوت هذه الفر�سة الثمينة للقائه 

كلمة  اإن  واأ�سافت  اهلل-،  –حفظه 
خادم احلرمني كانت حنونة واأبويه 

مما اأ�سافت رونقا خا�سا يف نفو�س 

املبتعثني.

واأ�سار املبتعث حممد طالل 

خالف اأن زيارة ملك االإن�سانية 

للمبتعثني واملبتعثات يعك�س اهتمام 

والة االأمر باأبنائهم املبتعثني 

وحر�سهم  على ا�ستقرار اأمورهم 

العلمية،وي�سري  اإىل كلمة خادم 

احلرمني �سجعت وحثت  املبتعثني 

للمثابرة واالإجتهاد. 

وقال املبتعث جواد عبد املنعم 

املرهون اأن الزيارة الكرمية 

لها اأبعادها االإيجابية يف حتفيز 

املبتعثني وت�سجيعهم على الدرا�سة 

والرقي باملجتمع ال�سعودي نحو 

االأف�سل اإن �ساء اهلل.

☐ تورنتو -
م�سلرّم الرمايل وعلي يعقوب

■ عَبرّ عدد من املبتعثني 
ال�سعوديني يف كندا عن عظيم 

امتنانهم وبالغ �رضورهم من زيارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

لدولة كندا حل�سور قمة جمموعة 

الـ 20 التي �ستعقد يف 26 و27 

)يونيو( اجلاري يف تورنتو. 

وقالوا يف ت�رضيحات اإن زيارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني لدولة 

ابتعاثنا ومقابلة اأبنائه املبتعثني 

واملبتعثات اأثناء وجوده يعك�س 

اهتمام خادم احلرمني ال�رضيفني 

باأبنائه الطلبة وحر�سه -حفظه 

اهلل- على ا�ستقرار و�سعنا 

النف�سي والعلمي. 

واأ�ساروا اإىل اأن عهد خادم 

احلرمني ال�رضيفني هو عهد العلم 

والتطور التقني واملعريف. 

يف البداية قال االإعالمي تركي 

الظفريي: بال �سك اأن قرب 

امل�سوؤول االأول والقائد االأعلى مَنرّا 

يف بالد الغربة ي�سعرنا باالأمان 

واأَنرّ خلفنا قائد همنا يف اأولويات 

اأجندته، ويدفعنا للجد واالجتهاد 

والبذل والعطاء. 

واأ�سار الظفريي اإىل اأن ع�رض 

امللك عبداهلل ع�رض العلم والتطور 

التقني واملعريف، حيث اجلامعات 

ت�ساعف عددها وُفتح املجال 

البتعاث ع�رضات االآالف يف 

تخ�س�سات دقيقة، وهذا �سيقود 

بالدنا اإىل م�ساف الدول املتقدمة 

علميًا وح�ساريًا. 

وقال الدكتور �سامي ال�سمري 

املحا�رض بكلية الطب بجامعة 

برت�س كولومبيا: يرتقب العال 

م�ساركة اململكة العربية ال�سعودية 

ممثلة بخادم احلرمني ال�رضيفني 

يف قمة الدول الع�رضين ملا للمملكة 

العربية ال�سعودية من مكانة 

اقت�سادية وعلمية وروحية كبرية 

يف العال. 

واأ�ساف الدكتور ال�سمري اأن 

خادم احلرمني ال�رضيفني يعُدرّ قائد 

اأكب حملة تعليمية يف التاريخ، 

حيث اعتب نف�سي حمظوظًا اأن 

اأكون اأحد �سهود العيان على هذه 

احلركة التنويرية الفريدة التي 

ال مثيل لها بالتاريخ والتي تتمثل 

بابتعاث اآالف الطالب والطالبات 

للدرا�سة يف اأرقى جامعات العال 

ومن دون اأي تكاليف مادية على 

الطالب. فبا�سمي اأرحب بالوالد 

القائد ورائد نه�ستنا العلمية يف 

دولة كندا. 

رئي�س النادي ال�سعودي 

يف فانكوفر النقيب �ساكر 

التويجري قال: اإن قدوم خادم 

احلرمني ال�رضيفني اإىل كندا بث 

يف قلوبنا كمبتعثني يف هذه الدولة 

الكثري من الفرح وال�رضور، 

حيث تفاعل املبتعثون واملبتعثات 

مع هذه الب�رضى من خالل 

املنتديات االإلكرتونية اخلا�سة 

باملبتعثني، وكذلك اأثناء اللقاءات 

يف �لنادي �ل�سعودي. 

واأ�ساف النقيب التويجري: 

اإن النادي اأقام اأم�سية �سعرية 

قدم فيها الكثري من الق�سائد 

ال�سعرية اخلا�سة بالوالد القائد 

ودوره الرائد يف ت�سليح اأبناء 

�سعبه بالعلم والتعليم من خالل 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي. 

واأ�سار رئي�س النادي ال�سعودي 

اأن عهد خادم احلرمني ال�رضيفني 

عهد علم وتنوير ونه�سة تعليمية 

واقت�سادية وثقافية. 

من جهته قال االأ�ستاذ خالد 

احلربي: ال �سك اأن زيارة خادم 

احلرمني ال�رضيفني لكندا لها وقع 

خا�س يف قلوبنا كمبتعثني ملا خلادم 

احلرمني ال�رضيفني من حمبة 

ومودة لدى اأبناء �سعبه، وبهذه 

املنا�سبة اأجدها فر�سة لتجديد 

الوالء والطاعة ملقام الوالد القائد 

ملك االإن�سانية عبداهلل بن عبدالعزيز 

مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة على 

توليه مقاليد احلكم بالبالد. 

واأ�ساف احلربي اأن اخلم�س 

�سنوات املا�سية �سهدت البالد 

اإجنازات تنموية كبرية من النواحي 

االقت�سادية وال�سحية 

والتعليمية وغريها بف�سل اهلل ثم 

بف�سل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. 

الدكتور نزار باهبي ممثل 

االأطباء يف فانكوفر قال: اإنني �سعيد 

و�سعادتي ال حدود لها بوجود 

ويل اأمري ووالدي خادم احلرمني 

ال�رضيفني يف بلد ابتعاثي كندا. 

فامللك عبداهلل -حفظه اهلل- منحنا 

فر�سة تاريخية عظيمة من خالل 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي حيث �سخر 

اأكرث من ثلث امليزانية لال�ستثمار 

يف العقول ال�سعودية من خالل هذا 

البنامج التاريخي. 

واأ�ساف باهبي منذ مبايعة 

امللك عبداهلل قبل خم�س �سنوات 

وال�سعودية حتقق اإجنازات كبرية 

�سواء على ال�سعيد االقت�سادي 

اأو ال�سحي اأو الثقايف، ناهيك عن 

اجلهود االإقليمية والدولية التي 

يقوم بها امللك عبداهلل -حفظه 

اهلل- ملا له من مكانة عاملية حتظى 

باالحرتام والتقدير. 

☐ اآفاق - خا�س

■ وقع االأمني العام للهيئة ال�سعودية 
للتخ�س�سات ال�سحية االأ�ستاذ الدكتور عبد 

العزيز بن ح�سن ال�سائغ اإتفاقية تعاون مع 

الكلية امللكية الكندية لالأطباء واجلراحني 

يف اأواخر هذا ال�سهر يف العا�سمة الكندية 

اأوتاوا، وذلك بعد مفاو�سات دامت الأكرث من 

عامني، وتعد هذه االإتفاقية اأول اإتفاقية توثيق 

وتاأ�سيل للعالقات الثنائية بني الهيئة ال�سعودية 

للتخ�س�سات ال�سحية وبني الكلية امللكية 

الكندية لالأطباء واجلراحني والتي ت�سل الأكرث 

من ثالثني عاما ً.

وقد بني االأمني العام الدكتور عبد العزيز 

ال�سائغ يف ت�رضيحه اأن الهيئة ال�سعودية 

للتخ�س�سات ال�سحية وهي هيئة تعنى بطلبة 

الدرا�سات العليا يف املجال الطبي وتقدم حوايل 

�ستني برناجمًا تدريبيًا، قامت بعمل مداوالت 

مع الكلية امللكية الكندية لالأطباء للجراحني من 

اأجل اأن يكون هناك اعرتاف متبادل بالبامج 

املقدمة من قبل الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية ب�سورة متكن الطبيب ال�سعودي اأن 

يتقدم مبا�رضة لالختبارات الكندية ويح�سل على 

ال�سهادة الكندية.

كما اأ�ساف الدكتور ال�سايغ اأن الهدف 

ال�سابق ذكره لن يتم تنفيذه اإال فى مرحلة الحقة، 

الأن االأمر يتطلب الكثري من العمل واجلهد 

لتح�سني تلك البامج التدريبية التي تقدمها 

الهيئة ب�سورة تتوافق مع املعايري الطبية 

الكندية، ولكنه اأكد على اأن تلك االإتفاقية تعد 

مك�سبًا كبريًا الأنها جنحت يف تتويج العالقات 

الثنائية بني الهيئة والكلية امللكية التي ا�ستمرت 

الأكرث من ثالثني عاما، الأنه يف ال�سابق ل تكن 

وثيقة اأو �سيغة مكتوبة متثل ذلك التعاون.

وذكر اأي�سا الدكتور ال�سائغ اأن هذه االتفاقية 

ن�ست اأي�سا على عقد موؤمترات وندوات وور�س 

عمل من اأجل رفع م�ستوى البامج ال�سعودية 

وفقًا للمعايري الكندية بحيث متكن الطبيب 

ال�سعودي من تاأدية االمتحان الكندي مبا�رضة، 

ومن املنتظر اأن يتم تنفيذ بنود تلك االتفاقية على 

االأقرب يف ثالث �سنوات. 

وذكر الدكتور عبد العزيز ال�سائغ اأنه مبجرد 

العودة اإىل ال�سعودية �سيكون هناك مزيٌد من 

االإت�ساالت مع الكلية امللكية لو�سع اآلية لتفعيل 

تلك االتفاقية ودخولها حيز التطبيق. 

كما اأ�سار �سعادة امللحق الثقايف ل�سفارة خادم 

احلرمني ال�رضيفني بكندا الدكتور في�سل بن 

حممد املهنا اأبا اخليل اأن هذه االتفاقية تعد 

فر�سة طيبة للمتطلعني لتطوير امل�ساريع يف 

البناء ال�سحي، واعتبها مك�سبًا حقيقيًا بعد اأن 

طوقت جهود امللحقية التي كانت تتم ب�سكل �سبة 

اأ�سبوعي وعلى مدار العامني تقريبا من اأجل 

التو�سل اإىل �سيغة بنود يتفق عليها كٌل من الهيئة 

ال�سعودية ال�سحية والكلية امللكية الكندية، كما 

اأكد الدكتور في�سل على اأن الزيارة التي قام بها 

ممثلو الكلية امللكية الكندية لالأطباء واجلراحني 

اإىل الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية والتي 

�ساهمت يف تنظيمها امللحقية قد اأتاحت الفر�سة 

للجانب الكندي اإىل اأن يتعرف عن قرب على نوعية 

البامج التي تقدمها الهيئة ملتدربيها، مما كان له 

وقع طيب جدا على اجلانب الكندي الذي اأ�ساد 

باجلهود ال�سعودية املقدمة يف هذا املجال.

ويف ختام كلمة �سعادة امللحق تقدم بخال�س 

ال�سكر لكافة القائمني على الهيئة ال�سعودية 

للتخ�س�سات ال�سحية ملا اأبدوه من تعاون �سديد 

مع امللحقية يف هذا ال�ساأن والذي  من املنتظر اأن 

جتني ثماره االأجيال القادمة باإذن اهلل. 

املبتعثون يف كندا 

زيارة خادم احلرمني ال�صريفني لدولة ابتعاثنا

ت�صعرنا بالأمان وتدفعنا للجد والجتهاد

الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية توقع اأول اإتقاقية 

تعاون مع الكلية امللكية الكندية لالأطباء واجلراحني
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الأمني العام للهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية

الدكتور نزار باهربي النقيب �صاكر التويجري حممد طالل خالف جهاد املرهون
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☐ اآفاق - خا�س

■ ا�ستقبل رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي 
نويل كن�سيال رئي�س جمل�س ال�سورى عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ والوفد 

املرافق يف البملان الكندي مبنا�سبة زيارته 

لكندا للم�ساركة يف فعاليات موؤمتر روؤ�ساء 

برملانات دول اأع�ساء جمموعة الع�رضين 

املنعقد يف العا�سمة الكندية يف الفرتة من 5-2 

�سبتمب 2010م. 

وقد بداأت وقائع حفل اال�ستقبال الذي 

نظمه رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي نويل 

كن�سيال بجولة تفقدية للبملان الكندي قدم 

فيه رئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي نبذة 

تعريفية عن البملان وعن القواعد املنظمة 

للعمل فيه ثم تال ذلك اأخذ �سور تذكارية 

وعقد جل�سة مباحثات. 

وح�رض اال�ستقبال �سفري خادم احلرمني 

ال�رضيفني لدى كندا اأ�سامة بن اأحمد 

ال�سنو�سي  اأحمد واأع�ساء املجل�س الدكتور 

عبداهلل العبدالقادر، والدكتور �سالح النملة 

ومدير عام �سعبة العالقات البملانية امل�ست�سار 

خالد املن�سور وعدد من امل�سوؤولني الكنديني. 

وقد و�سف �سفري خادم احلرمني 

ال�رضيفني بكندا املباحثات التي متت باأنها 

كانت ممتازة ومثمرة و�سوف تعطي دفعة 

قوية للعالقات الثنائية بني البلدين، كما 

اأ�سار اإىل اأن املباحثات قد تطرقت لكل 

املو�سوعات التي تت�سل باالهتمام باالأمور 

امل�سرتكة بني البلدين ال�سديقني، باالإ�سافة 

اإىل التن�سيق لزيارة جمل�س ال�سيوخ الكندي 

يف �سهر يناير. فيما مت بحث العالقات 

الثنائية ذات االهتمام امل�سرتك بني البلدين 

ال�سديقني على كافة االأ�سعدة وامل�ستويات 

وخا�سة العالقات البملانية بني جمل�س 

ال�سوري وجمل�س ال�سيوخ الكندي، كما 

تناول معاليه مع ال�سيد كن�سيال اأعمال منتدى 

جمموعة الدول الع�رضين. 

وقد اأقام �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني  

حفل اإفطار لرئي�س جمل�س ال�سورى د.عبد اهلل 

بن حممد اآل ال�سيخ احتفاء بالزيارة الر�سمية 

التي يقوم بها رئي�س جمل�س ال�سورى والوفد 

املرافق له اإىل كندا، ح�رضه من�سوبو �سفارة 

خادم احلرمني وامللحقية الثقافية ال�سعودية 

على راأ�سهم امللحق الثقايف ل�سفارة خادم 

احلرمني ال�رضيفني بكندا د.في�سل بن حممد 

املهنا اأبا اخليل. 

وكان د. عبد اهلل بن حممد اآل ال�سيخ قد 

و�سل والوفد املرافق له اإىل مطار ماكدونالد 

كارتري الدويل يف مدينة اأوتاوا وكان يف 

ا�ستقباله �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني لدى 

كندا اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد وعدد 

من من�سوبي �سفارة اململكة يف اأوتاوا وال�سيدة 

مري دانيال فا�سون رئي�سة ق�سم املرا�سم يف 

احلكومة الكندية. 

ال�صفري ال�صنو�صي: زيارة اآل ال�صيخ بحثت

تعزيز العالقات الربملانية مع كندا 

رئي�ش جمل�ش ال�صورى عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ ب�صحبة رئي�ش جمل�ش ال�صورى الكندي وال�صفري ال�صعودي

رئي�ش جمل�ش ال�صورى يف موؤمتر روؤ�صاء برملانات دول اأع�صاء جمموعة الع�صرين

رئي�ش جمل�ش ال�صورى عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ ب�صحبة رئي�ش جمل�ش ال�صورى الكندي



■ اختتمت وزارة التعليم العايل ممثلة يف 
اإدارة م�رضوع االأر�سفة ونظام اإدارة الوثائق 

بوكالة الوزارة للتخطيط واملعلومات ور�سة 

العمل التطبيقية على الت�سنيف ونظام 

اإدارة الوثائق واملحفوظات يوم الثالثاء 

1432/3/5هـ.

حيث ا�ستقبل مدير عام اإدارة تقنية املعلومات 

االأ�ستاذ �سلطان بن حم�سن العتيبي يف ختام 

الور�سة ممثلي امللحقيات بح�سور مدير م�رضوع 

االأر�سفة  ونظام اإدارة الوثائق االأ�ستاذ �سالح بن 

علي الطريقي.

وقد �سكر مدير عام تقنية املعلومات امل�ساركني 

يف الور�سة وحثهم على تطبيق ما تدربوا عليه وقام 

بت�سليم �سهادات ح�سور الور�سة للمتدربني،من 

ملحقيات )فرن�سا، الهند، البحرين(.

وبختام هذه الور�سة تكون اإدارة م�رضوع 

االأر�سفة ونظام اإدارة الوثائق قد اأمتت 

تدريب )23( ملحقية على ت�سنيف ملفات 

الطالب على نظام امللف املوحد وا�ستخدام 

نظام اإدارة الوثائق واملحفوظات،والذي ظهر 

اأثره على امللحقيات التي مت تدريبها �سابقا.

يذكر اأن، م�رضوع االأر�سفة يقوم بتنظيم 

وحفظ جميع الوثائق واملحفوظات الناجتة عن 

مزاولة الوزارة الأعمالها ب�سكل ي�سمن �سالمتها 

واملحافظة على �رضية املعلومات التي حتتويها، 

ن من �رضعة و�سهولة الرجوع اإليها  ومبا ميكرّ

عند طلبها، وفقًا لالأنظمة واللوائح املعتمدة 

با�ستخدام التقنية االلكرتونية واإدارة املحتوى.

http://www.mohe.gov.sa/ar/

news/Pages/9_2_february2011.aspx

■ افتتح نائب وزير التعليم 
العايل الدكتور علي بن �سليمان 

العطية ور�سة عمل بعنوان »املباين 

واملدن اجلامعية: توجهات 

وتطبيقات«، اليوم يف مبنى وزارة 

التعليم العايل بالريا�س.

وذكر الدكتور العطية، اأن 

الوزارة تهدف من خالل هذه 

الور�سة حتقيق الريادة يف جمال 

تطوير املدن اجلامعية ال�سعودية، 

واعتماد اأف�سل االأ�ساليب العاملية 

يف التعليم العايل، واالإفادة من 

جتارب الدول املتقدمة يف هذا 

املجال، وت�سخري التطور التقني 

واالزدهار املعريف خلدمة التعليم 

العايل، م�سريًا اإىل اأن اململكة 

ت�سهد نه�سة تنموية �ساملة بكافة 

مكوناتها، وذلك بدعم من حكومة 

خادم احلرمني ال�رضيفني – 

حفظه اهلل – لتحقيق روؤية تنموية 

اأ�سا�سها العن�رض الب�رضي املوؤهل 

تاأهياًل معرفيًا ومهاريًا و�سلوكيًا. 

واأ�ساف اأن الوزارة عملت 

على حت�سني االأداء االإلكرتوين، 

واإجناز املهام االإدارية واالأكادميية 

الأع�ساء هيئة التدري�س والطالب 

واملبتعثني واجلامعات من خالل 

تطوير اثنتني وع�رضين منظومة، 

كما يبلغ متو�سط ما تقدمه 

اجلامعات من البامج التدريبية 

والتاأهيلية التي يحتاجها �سوق 

العمل حوايل �ستمائة وخم�سني 

دورة وبرناجما �سنويا، ي�ستفيد 

منها اأكرث من ع�رضين األف متدرب 

ومتدربة، ويف جمال املواءمة مع 

�سوق العمل.

واأ�سار نائب الوزير اإىل 

م�ساهمة الوزارة يف �سناعة 

جمتمع املعرفة، وبناء اقت�ساد 

يقوم على اال�ستثمار يف املعرفة، 

من خالل تنمية البحث العلمي 

التطبيقي، وتوفري البيئة 

املنا�سبة له، واملتمثلة يف اإن�ساء 

عدد من مراكز التميز البحثي، 

وكرا�سي البحث العلمي يف 

عدد من اجلامعات، وبرامج 

ا�ستقطاب املتميزين من العلماء 

والباحثني، واإن�ساء احلدائق 

العلمية وحا�سنات التقنية، 

وتنويع م�سادر البحث العلمي، 

وا�ستحداث موؤ�رضات لقيا�س اأداء 

البحث العلمي.

من جانبه، اأكد الدكتور عبد 

القادر بن عبد اهلل الفنتوخ وكيل 

وزارة التعليم العايل للتخطيط 

واملعلومات، اأن الور�سة تهدف 

اإىل بناء معايري واأطر تنظيمية 

واآليات لتطبيق مفاهيم املدن 

اجلامعية الذكية، والتعريف 

مبفهوم املدن اجلامعية الذكية 

ودورها يف ازدهار العملية 

التعليمية وحت�سني خمرجاتها 

وعالقتها الوثيقة باملجتمع املعريف 

وكيفية التحول من املدن اجلامعية 

التقليدية اإىل املدن اجلامعية 

الذكية، باالإ�سافة اإىل عر�س اأبرز 

تطبيقات ا�ستخدام املدن اجلامعية 

الذكية فيما يتعلق بالعملية 

التعليمية والبحثية.

واأ�ساف الدكتور الفنتوخ، 

اأن الور�سة تعمل على التعرف 

على املعايري العاملية يف هذا 

املجال، لالرتقاء  بالبيئة 

التعليمية وخمرجات التعليم 

اجلامعي وحتقيق الريادة 

العاملية املن�سودة يف ظل توجهات 

وتوجيهات حكومة خادم 

احلرمني ال�رضيفني الر�سيدة.

وتاأتي هذه اخلطوة كا�ستجابة 

للتوجهات والتوجيهات 

ال�سامية باأهمية تطبيق اخلدمات 

والتعامالت االإلكرتونية 

احلكومية، ودعما للتوجهات 

احلديثة يف تطوير منظومة 

التعليم العايل وحتقيق الريادة 

العاملية من خالل تطبيق اأف�سل 

املمار�سات العاملية يف جماالت 

التعليم العايل املختلفة.

العايل  التعليم  وزير  ■ وقع 
الدكتور خالد بن حممد العنقري 

مبكتبه يف الوزارة ت�سعة عقود 

اإن�سائية مل�ساريع جديدة يف )8( 

جامعات �سعودية تقدر قيمتها 

االإجمالية )2.864.792.932( 

مليون ريال.

وت�سمل هذه العقود، م�رضوع 

اإن�ساء اإ�سكان اأع�ساء هيئة 

التدري�س  يف كل من جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن وجامعة 

امللك عبدالعزيز )املرحلة 

الثانية( وجامعة طيبة وجامعة 

الطائف وجامعة الق�سيم 

وجامعة  الدمام وجامعة حائل 

وجامعة تبوك مببلغ اإجمايل 

قدره )2.749.227.979( مليار 

ريال، باالإ�سافة اإىل عقد م�رضوع 

اإن�ساء املوقع العام ملجمع الكليات 

اجلامعية يف �سمال جدة مببلغ 

)115.564.953( مليون ريال.

ورفع الدكتور العنقري اأ�سمى 

اآيات ال�سكر واالمتنان ملقام خادم 

احلرمني ال�رضيفني، ول�سمو ويل 

العهد االأمني ول�سمو النائب الثاين 

يولونه  ما  على  اهلل-  – حفظهم 
لقطاع التعليم العايل ومن�سوبيه 

من دعم �سخي ورعاية كرمية. 

■ ا�ستقبل وزير التعليم العايل 
الدكتور خالد بن حممد العنقري يف 

مكتبه وزيرة التنمية االقت�سادية 

والتجارة مبقاطعة اأونتاريو الكندية 

ال�سيدة �ساندرا بوباتيللو حيث مت بحث 

اأوجه التعاون العلمي والبحثي بني 

اململكة وكندا.

 وقد ح�رض اللقاء نائب وزير 

التعليم العايل الدكتور علي بن �سليمان 

العطية، ووكيل الوزارة لل�سوؤون 

التعليمية الدكتور حممد العوهلي، 

ووكيل الوزارة للبعثات الدكتور عبداهلل 

املو�سى، ووكيل الوزارة للتخطيط 

واملعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ، 

وامل�ست�سار امل�رضف العام على التعاون 

الدويل الدكتور �سال املالك، وامل�ست�سار 

امل�رضف العام على االإعالم والعالقات 

العامة الدكتور حممد احليزان.

  يذكر اأن كندا من الدول امل�سمولة 

يف برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالبتعاث اخلارجي، ويبلغ عدد الطالب 

ال�سعوديني هناك قرابة )11( األف 

طالب وطالبة يدر�سون يف تخ�س�سات 

علمية خمتلفة. 

خالد  الدكتور  العايل  التعليم  وزير  ■ ذكر 
بن حممد العنقري اأن تخ�سي�س 150 

مليارا للتعليم العام والعايل والتدريب يعك�س 

ا�ستمرار الدعم الكبري للتعليم ولبناء االن�سان 

ال�سعودي املوؤهل تاأهيال جيدا وعاليا وتهيئة 

كافة االإمكانات �سواء كانت املدار�س اأو 

اجلامعات اأو املعامل وتاأهيل االأ�ساتذة واأع�ساء 

هيئة التدري�س مبا يكفل حتقيق الو�سول اإىل 

خمرجات ت�ستطيع اأن تخدم بكفاءة عالية يف 

�سوق العمل. 

ولفت الوزير اإىل اأنه �سيتم ا�ستكمال املدن 

اجلامعية القائمة يف اجلامعات اجلديدة 

وال�سابقة والتي حتوي مدنا جامعية حتت 

االإن�ساء و�سع خادم احلرمني ال�رضيفني حجر 

االأ�سا�س لها يف املرحلة االأوىل عندما زار مناطق 

اململكة املختلفة قبل عدة �سنوات وجار ا�ستكمال 

هذه املرحلة والبدء اأي�سا يف املرحلة الثانية 

وهكذا �سي�ستمر ا�ستكمال هذه املدن.

وزارة التعليم العايل

تختتم الور�صة التدريبية الرابعة للملحقيات 

»التعليم العايل« ينظم ور�صة تعريفية باملدن اجلامعية الذكية 

 برعاية معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري 

وزير التعليم العايل يوقع عقود اإن�صاء اإ�صكان اأع�صاء هيئة 

تدري�ش يف ثماين جامعات �صعودية  بـاأكرث من 2.864 مليار ريال

د. العنقري ي�صتقبل وزيرة التنمية القت�صادية

مبقاطعة اأونتاريو الكندية 

وزير التعليم العايل: تخ�صي�ش 150 مليارًا لبناء الإن�صان 
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وزيرة التنمية القت�صادية والتجارة مبقاطعة اأونتاريو الكندية  �صاندرا بوباتيللو

وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري
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اإىل اليمني: متحف وم�صجد عبدالروؤوف خليل يف جده
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■ يف و�سط ح�سد جتاوز االألف مدعو 
اأقام �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني يف 

كندا اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد 

حفل ع�ساء مبنا�سبة اليوم الوطني للممكلة 

يف اإحدى كبيات قاعة فندق الهيلتون 

مبدينة جاتينو مبقاطعة كيبك وقد �رضف 

احلفل لفيف من اأع�ساء البملان الكندي 

وجمل�س العموم ورئي�س املرا�سم فى 

احلكومة الكندية اإىل جانب ممثلي البعثات 

الدبلوما�سية االإ�سالمية والعربية ومنهم 

ال�سفري الفل�سطيني اأمني اأبو ح�سرية، 

وال�سفري اجلزائري �سعيد بن عمار، 

وال�سفري اليمني، وعدد كبري من رجال 

االأعمال واأ�ساتذة اجلامعات، وممثلو 

ال�سحافة الكندية العربية وغري العربية، 

وممثلو رجال الدين، باالإ�سافة اإىل من�سوبي 

امللحقية الثقافية يف كندا وعلى راأ�سهم 

امللحق الدكتور في�سل بن حممد املهنا 

اأبا اخليل، وعدد من من�سوبي ال�سفارة 

ومنهم رئي�س الق�سم القن�سلي يو�سف اأبو 

عي�س، ومدير مكتب ال�سفري خليل العالف، 

ورئي�س ق�سم الرعايا بال�سفارة حممد 

البطاح، ورئي�س  ق�سم ال�سوؤون االإقت�سادية 

وال�سيا�سة في�سل احلربي، وم�سوؤول 

ال�سوؤون االإ�سالمية خالد احلربي، ومدير 

ال�سوؤون االإعالمية بال�سفارة عبد اهلل 

نا�رض ال�رضيف، ومدير ال�سوؤون االإدارية 

حممد الزامل، اإىل جانب جمع غفري من 

الطلبة املبتعثني واالأطباء وممثلي النادي 

ال�سعودي يف اأوتاوا وعلى راأ�سهم االأ�ستاذ 

عمر العطا�س.

وعلى هام�س احلفل اأعرب �سفري خادم 

احلرمني ال�رضيفني بكندا عن فرحته بالعيد 

الوطني للمملكة واعتب اأن له مذاقًا خا�سًا 

هذا العام الأن خادم احلرمني زار كندا هذا 

العام مبنا�سبة اجتماعات جمموعة دول 

الع�رضين، فقال ال�سنو�سي اأن زيارة املليك 

لكندا اأعطته دفعة معنوية كبرية للعمل على 

توطيد العالقات الثنائية بني البلدين، كما 

اأ�ساراإىل اأن اللقاء االأبوي الذي مت بني خادم 

احلرمني ال�رضيفني واأبنائه الطلبة املبتعثني 

كان حافزًا للمبتعثني على بذل املزيد من 

اجلهد لريفعوا راية بلدهم وي�سهموا يف 

م�رضوع امللك عبد اهلل حفظه اهلل لتنمية 

الوطن واإعماره لي�سل اإىل املكانة العاملية 

التى تليق به، ولهذا كانت قاعة هذا احلفل 

مفتوحة الأبناء الوطن املبتعثني اإعالنًا 

واإعالًء لدعوة املليك على االأخذ بيد تلك الفئة 

الفتية من اأبناء الوطن البرة الذي تركوا 

وطنهم من اأجل اأن يعودوا بالعلم الذي 

يطوره ويعليه.

كما وجه �سعادة امللحق الثقايف ل�سفارة 

خادم احلرمني ال�رضيفني الدكتور في�سل 

بن حممد املهنا اأبا اخليل تهانيه خلادم 

احلرمني ال�رضيفني الذي اأحاط �سعبه 

برعايته التي اأحاطت اأبناء هذا الوطن 

املتميزين باأدائهم وتطلعاتهم و�سوقهم 

الدائم اإىل املناف�سة لرفعة هذا الوطن الغايل 

الذي منرّ اهلل عليه بالكثري من النعم.

ونرجو من اهلل اأن يجمعنا جميعا على 

اأر�س وطننا الغايل لنجعله يف م�ساف الدول 

املتقدمة. 

ال�صفري ال�صعودي لدى كندا يقول: زيارة خادم احلرمني 

■ اأم�سكت ري�سة قلمي.. واأح�رضت �سندوق ال�صريفني لكندا جعلت مذاقاً خا�صاً للعيد الوطني هذا العام 
اأحريف.. وحملت ديوان كلماتي، لكي اأخط بقلمي 

واأن�سق الكلمات من �سندوق اأحريف، واأ�سيغ 

العبارات من ديوان كلماتي، واأن�سجها اإليك يا 

وطني.

اإليك يا وطن ال�سموخ.. يا وطن العزة.. يا 

حا�سن احلرمني اإليك يا نب�س قلوبنا.

يف غربتي اجتاحتني ذكريات اأيامك، ويف 

�سفري جالت بدواخلي كل اأركانك، تذكرت 

حلظات فرحي وحزين..اأيام اأن�سي و�سعدي 

وجدت اأين ال اأملك �سيئًا يف احلياة دون وجودك، 

والعي�س فوق اأر�سك، والنوم حتت ظل نخيلك.

وحيدة بعيدة عن طيب ترابك، و�سموخ 

جبالك، وطعم ثمارك، وب�سالة رجالك...

فما كان من خليط القلم مع االأحرف والكلمات 

اإالرّ اأن اأ�سف �سعوري يف يوم عزتك يا وطني..

فاأنا كاالأعمى الذي يتاأمل ب�ستانًا اأخ�رض، 

واأبكم يردد اإيقاعات جميلة، ومعاق اليدين ير�سم 

لوحة فنية.

ولكن اأنت يا اأغلى االأوطان يف قلبي ولن اأن�ساك 

مهما باعدت االأيام بيننا الطرقات، وازداد بعد 

امل�سافات الأنك حمفور يف القلب دومًا.

مها حممد داود فالتة

اإليك يا وطني

اليوم الأول: �صالة العيد يف مركز املوؤمترات يف و�صط املدينة

تكرمي اأحد الأطفال امل�صاركني

ع�صاء العيد للرجال يف مقر اجلمعيةيف م�صابقة القراآن الكرمي

تكرمي الدكتور حممد اأبوعي�ش على 

م�صاركته املتميزة يف اإعداد برنامج العيد

اليوم الأول: لقاء املعايدة والإفطار

ثالث اأيام العيد: حفل مالهي البالي لند

مقدم احلفل نائب رئي�ش اجلمعية الأ�صتاذ ب�صام املحمدي

اللواء ركن املتقاعد عبداهلل بن فريح املحمدي يكرم العم 

عبدال�صبور �صاحب اخلري الذي تربع مب�صاحة كبرية مل�صلى 

و�صط املدينة

جانب من الربنامج الرتفيهي املتميز

ال�صفري ال�صنو�صي مع رئي�ش املرا�صم الكندية روبرت بيك

من اليمني: �صفري فل�صطني و�صفري اليمن مع رئي�ش املرا�صم الكندية و�صفري خادم احلرمني ال�صريفني 



☐ فانكوفر - غ�سان احليدري

■ يف جو مفعم بامل�ساعر اجليا�سة 
جتاه الوطن اأقام نادي الطلبة 

ال�سعوديني مبدينة فانكوفر حفاًل 

�سم العديد من الفقرات التي 

تعك�س تراث الوطن االأم، وذلك يوم 

اخلمي�س املوافق ل 23 �سبتمب 

2010 يف اإحدى القاعات الكبى 

يف مدينة فانكوفر مبنا�سبة اليوم 

الوطني للمملكة.

وبداأت وقائع احلفل الذي 

ح�رضه ما يقارب 3000 مدعو 

بال�سالم امللكي، ثم اآيات من الذكر 

احلكيم، وبعد ذلك األقى الطلبة 

عددا من الق�سائد التي تتغنى 

بالوطن بعد ترجمتها اإىل اللغة 

االإجنليزية وعر�سها �سا�سة على 

عر�س كبرية.

وبعد احلفل اخلطابي جتول 

احل�سور يف  االأركان املختلفة 

والتي تنوعت ما بني ركن ال�سيافة 

الذي كان يزدان بالقهوة العربية 

والتمر باأنواعه املختلفة، والركن 

التعريفي الذي قدم نبذة عن 

النه�سة العمرانية التي تعي�سها 

كافة مناطق اململكة، وكذلك ق�سم 

الفلكلور ال�سعبي  الذي قدم العديد 

من الرق�سات ال�سعبية التي متثل 

مناطق اململكة املختلفة.

وقد حر�س الكثري من احل�سور 

وخا�سة الكنديني على اأخذ �سور 

تذكارية بالزي الوطني ال�سعودي 

يف اخليمة الرتاثية التي �سيدها 

الطالب بجهودهم الذاتية، بينما 

حر�ست الكثري من احلا�رضات على 

�سبغ اأيديهن باحلناء.

وعلى هام�س احلفل اأعرب الكثري 

من الكنديني الذين �ساركوا يف هذا 

احلفل عن �سعادتهم يف التعرف 

عن قرب على ثقافة وتراث اململكة 

العربية ال�سعودية، وقد �سكروا 

املنظمني على كرم ال�سيافة وح�سن 

التنظيم.

الرق�صات ال�صعبية ال�صعودية حتوز على اإعجاب الكنديني 

يف حفل النادي ال�صعودي مبنا�صبة اليوم الوطني
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☐ اآفاق - خا�س 

■ احلديث عن اليوم الوطني حديث له 
�سجون خا�سة فهذا اليوم الذي حفر اآثاره يف 

نف�س كل �سعودي يعي�س حتت �سماء وطن له 

مكانة لي�ست يف قلوب اأهله ونا�سه بل يف كافة 

قلوب النا�س يف كل اأرجاء املعمورة، جعلت 

له خ�سو�سية وخا�سة مع قيادات احلكومة 

الر�سيدة التي تقدم برهانًا حيًا على اأر�س 

الواقع يف اأن حكام هذا البلد الطاهر لي�سوا 

مبعزل عن �سعبهم واأنهم دوؤوبون على االأخذ 

بيده نحو التقدم والرقي وهذا، ما ظهر جليا يف 

متديد خادم احلرمني ال�رضيفني مدة االإبتعاث، 

واإتاحة الفر�سة للكثري من اأبناء هذا الوطن 

الكرمي للنهل من منابع العلم االأ�سلية.

ولهذا كانت كلمات املبتعثات ما هي اإال ردة 

فعل طبيعية الإح�سا�سهن باالأمن واالأمان اللتني 

ينعمن بهما يف ظل مليك االإن�سانية امللك عبد اهلل 

حفظه اهلل ورعاه.

فالدكتورة كوثر عابد امل�رضفة على وحدة 

مبتعثي اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة 

وامل�رضفة على وحدة الدار�سني على ح�سابهم 

اخلا�س وامل�رضفة على وحدة اجلودة واملتابعة 

ترى اأن اأبناء هذا الوطن  هم �سموعه ونوره 

فتقول ال اأحب اأن اأبالغ يف احلديث عن هذه 

املنا�سبة الآننا مازلنا �سموعًا ونورًا لهذا الوطن 

الذي ن�ساأ اأجدادنا فيه وها نحن نكمل امل�سرية 

ونتمنى من اهلل العظيم اأن يحفظ لنا مليكنا 

ويدمي عليه ال�سحة والعافية، واأن يدمي دعمه 

لكل ما هو يف �سالح االأمة وامل�سلمني.

على حني ترى الدكتورة م�ساعل ال�سويعر 

امل�رضفة على وحدة طالب البكالوريو�س يف كندا 

اأن اليوم الوطني يرتجم حكمة وحنكة والة 

اأمرنا ويوؤكد على اأن املكانة التي تتبواأها اململكة 

االآن ل تكن وليدة ال�سدفة واإمنا هي وليدة 

احت�سان حكام ملحكوميهم، وتفاعل �سعب مع 

ملك اأحبوه وقدروه، وختمت كلماتها بتوجيه 

اأطيب االأمنيات بدوام ال�سحة والعافية خلادم 

احلرمني ال�رضيفني حفظه اهلل. 

اأما الدكتورة ندى اإبراهيم الربدي فرتى اأن 

التمثيل امل�رضف للمواطن ال�سعودي يف اخلارج 

هو اأقل كلمة �سكر وعرفان يقدمها اأي مواطن 

عا�سق لبلده الذي ل يبخل عليه باأي عطاء 

فتقول اأن العيد الوطني يحل علينا كذكرى 

�سعيدة... متثل عزنا وجمدنا، فالوطن بالن�سبة 

لنا لي�س جمرد م�ساحة من االأر�س نعي�س 

عليها، بل هو كائن يعي�س داخلنا اأينما حللنا 

اأو رحلنا، فعطاء وطننا لنا عطاء يرفل بنوره 

على حياتنا وحياة اأبنائنا يف ظل حكوماتنا 

الر�سيدة، ولهذا نحر�س على اأن نقدم �سورة 

نقية وحقيقية عن املواطن ال�سعودي الذي 

يعي�س الوطن يف داخله حتى ولو بعدت 

امل�سافات الأن مملكتنا عظيمة ولهذا نحر�س 

على اأن نكون مواطنني عظماء بقدر مكانة هذا 

الوطن. ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن 

يحفظ لنا خادم احلرمني ال�رضيفني و�سمو ويل 

عهده االأمني و�سمو النائب الثاين واأن يتم علينا 

نعمة االأمن واالأمان.

على حني  ترى اإميان عبيد با�سحيح  طالبة 

املاج�ستري يف اإدارة االإعمال اأنها لو تكلمت 

وكتبت عن م�ساعرها على االآوراق فلن تويف 

وطنها الغايل حقه كاماًل فتقول كل ما اأمتنى 

فعله جتاه هذا اليوم، ال يح�سب بالقول وال 

بالغناء وال باأي �سئ اآخر اإمنا اأقدم عهدًا ملليكي 

باأين �ساأعمل كل ما فى جهدي على اأن اأرفع 

راية وطني خفاقة باالإجتهاد يف الدرا�سة.

اأما ال�سيدة نور اللبان فت�سري اإىل اأن 

ا�سرتجاع كلمات املوؤ�س�س واملوحد هي خري 

برهان على اأننا نعاهد والة اأمرنا اأننا �سوف 

ن�سري على الدرب، ونعمل على اأن ت�ستمر 

امل�سرية باإعالن والئنا وحبنا لراعينا وراعي 

�سوؤون امل�سلمني خادم احلرمني ال�رضيفني 

فتقول عذرًا لك يا وطني لن اأ�ستطيع و�سف 

م�ساعري واأبنائك البرة يف هذه املنا�سبة 

ال�سعيدة عذرًا لك يا يومنا الوطني من ال�سعب 

ت�سوير الفرح يف داخلنا عذرًا لك يا والدنا 

فاإننا عاجزون عن �سكرك ملا اأ�سعدت �سعبك 

وحققت حلمهم فمن ال ي�سكر املخلوق لن ي�سكر 

اخلالق وعذرا ل�سفارة خادم احلرمني يف كندا 

لعجزنا اأن جن�سد جهدها املتوا�سل الأبنائكم 

وم�ساعدتهم للتعاي�س مع الوطن فى هذا اليوم 

املجيد ولنا فى هذه الذكرى ا�سرتجاع كلمات 

ب�سيطة )من اأقوال امللك عبدالعزيز طيب اهلل 

ثراه »اإين قد اأ�س�ست هذه اململكه بقدرة اهلل 

وحده الذي ع�سدين و�ساعدين وكتب التوفيق.«

 ومن اأقوال خادم احلرمني ال�رضيفني  امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز »اأعدكم باأن اأ�سعى 

خلدمتكم يف كل اأمر فيه �سالح ديننا ودنيانا هذا 

وعلى اهلل توكلت وبه ا�ستعني واإليه اإنيب.«

بينما ترى جميلة الزامل طالبة الدكتوراه 

يف خمرجات التعليم  اأن احلكومة الر�سيدة 

اإبتداًءً من عهد املوحد اإىل خادم احلرمني 

ال�رضيفني فتحت لها ولغريها من بنات جن�سها 

اأبواب اأمل جديدة فى غدها بعد اأن منحت 

املراأة الكثري من احلقوق التي تتالءم مع 

ال�رضيعة ويف نف�س الوقت تواكب ركب التقدم 

بدون م�سقة وعناء، وجعلها حتتل مكانة ي�سار 

اإليها بالبنان.

اأما طالبة املاج�ستري يف الفيزياء خلود 

قزاز فتقول اأن احلكومة الر�سيدة كل يوم 

متنح املواطن ال�سعودي واملراأة ال�سعودية 

خا�سة ميزة جتعلها مميزة عن غريها من 

بنات جن�سها،وقد اأكدت يف كلماتها اإن كان 

اليوم الوطني يومًا للعطاء الذي ال ينقطع فمن 

ال�رضوري اأن تتفاعل الن�ساء ال�سعوديات 

مع احلدث الكرمي ويتكاتفن  على م�ساعدة 

املليك يف حتقيق اآمال الدولة املعقودة عليهن 

باإعتبارهن املثال احلي على اأن املراأة 

ال�سعودية امل�سلمة ل مينعها مت�سكها بدينها 

من التقدم والتفوق.

■ ليلة رائعة كانت رائحة 
الوطن فيها تعبق يف اأرجاء مدينة 

مونرتيال التي كانت متطر ورغم 

ذلك كان اللون االأخ�رض فيها 

يلون االأفق وميالأ االأعني �سحرًا 

وجمااًل، ليلة ل ي�سع احل�سور 

فيها اإال الفرح وال�رضور والن�سوة 

والفخر بذلك الوطن ال�سامخ يف 

عيد ميالده الثمانني، ليلة كان 

�رضف املبادرة الإقامتها ملنظمة 

الطريان املدين الدولية مبونرتيال 

)االإيكاو( ممثلة يف املهند�س طالل 

حممد كابلي املندوب الدائم 

لل�سعودية لدى املنظمة وبرعاية 

كرمية من �سفري خادم احلرمني 

ال�رضيفني يف كندا االأ�ستاذ اأ�سامة 

بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد 

الذي �سارك اجلميع فرحتهم 

وتناول هو و�سيوف احلفل من 

ال�سعوديني وغريهم من وفود 

اجلاليات العربية واالأجنبية 

الذين زينوا قاعة االإحتفال 

بح�سورهم تناولوا  الع�ساء املعد 

بهذه املنا�سبة كما �ساركوا يف 

اأداء العر�سة ال�سعودية وبع�س 

الرق�سات ال�سعبية وجتولوا يف 

اأنحاء القاعة املعدة للحفل والتي 

كانت مليئة بكل ما ميت للرتاث 

ال�سعودي ب�سلة.

وقد متيز احلفل بالتنظيم 

الرائع الذي كان الأبناء النادي 

ال�سعودي مبونرتيال جهد 

وا�سح وملمو�س يف ظهوره بهذا 

املظهر امل�رضف وقد اأبدى كل من 

رئي�س النادي ال�سعودي املهند�س 

عثمان ال�سمراين واملدير الثقايف 

بالنادي الدكتور خالد عكور، 

�سعادتهما البالغة بهذه املنا�سبة 

التي جعلتهما ي�سعران وكاأنهما يف 

ها  اململكة العربية ال�سعودية ووجرّ

�سكرهما حلكومة خادم احلرمني 

ال�رضيفني و�سفارته يف كندا 

واملندوب ال�سعودي الدائم لدى 

االإيكاو على ما بذلوه ويبذلونه 

من جهود على راحة املواطن 

ال�سعودي يف كندا وم�ساركته 

جميع املنا�سبات يف جوٍّ ت�سوده 

روح التاآلف بني القيادة وال�سعب 

اأدام اهلل على الوطن اأمنه واأمانه 

واأفراحه وحفظه من �رض كل 

حا�سد وحاقد.

د. خالد حممد عكور

املدير الثقايف يف نادي الطلبة 

ال�صعوديني مبونرتيال - كندا

امل�صوؤولت واملبتعثات ال�صعوديات يوجهن حتية خلادم 

احلرمني ال�صريفني يف اليوم الوطني وي�صكرونه علىدعمه

نادي الطلبة ال�صعوديني مبونرتيال يقيم حفاًل 

مبنا�صبة العيد الوطني للمملكة
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■ برعاية كرمية من �سفارة خادم 
احلرمني ال�رضيفني يف كندا اأقام 

نادي الطلبة ال�سعوديني مبدينة 

اأوتاوا مهرجانًا للعيد �سم اأكرث من 

خم�سائة مبتعث باأ�رضهم واأطفالهم. 

وقد كان على راأ�س احل�سور �سفري 

خادم احلرمني ال�رضيفني اأ�سامة 

بن اأحمد ال�سنو�سي اأحمد، وامللحق 

الثقايف لل�سفارة ال�سعودية يف كندا 

الدكتور في�سل اأبا اخليل، وقد �سم 

احلفل عددًا من الفقرات الرتفيهية 

والثقافية والريا�سية لالأطفال 

وللرجال وكذلك ال�سيدات التي 

متيزت خيمتهن بعدد من االأن�سطة 

الثقافية والرتفيهية اخلا�سة 

بالن�ساء وكذلك نق�س احلنة، وقد 

�سعد االأطفال بالعرو�س التي 

قدمها املهرجون وكذلك الر�سم 

على الوجه، واالأفالم املتحركة. 

ويف ختام املهرجان اجتمع 

اجلميع على الع�ساء يف جو عائلي 

�سم عددًا من من�سوبي ال�سفارة 

وامللحقية وال�سفري اأ�سامة بن اأحمد 

ال�سنو�سي اأحمد، ورئي�س النادي 

ال�سعودي االأ�ستاذ عمر العطا�س 

الذي اأعرب عن �سكره وتقديره 

للرعاية الكرمية من �سفارة خادم 

احلرمني لهذا املهرجان الإخراجه 

بال�سورة التي كانت عليه وحازت 

اإعجاب اجلميع.

برعاية �صفارة خادم احلرمني يف كندا نادي الطلبة 

ال�صعوديني يف اأوتاوا يقيم مهرجان العيد للمبتعثني

حفل ال�صتقبال الذي نظمته ال�صفارة مبنا�صبة العيدين



■ �سارك امللحق الثقايف يف 
كندا الدكتور في�سل املهنا اأبا 

اخليل املبتعثني بهجة العيد 

وذلك خالل احلفل الرتفيهي 

الذي اأقامه النادي ال�سعودي 

باأوتاوا للمبتعثني  فى قاعة الفن 

الكبى بقلب العا�سمة اأوتاوا 

وقد �رضف احلفل اأكرث من من 

400 مبتعث ومبتعثة باالإ�سافة 

اإىل عوائلهم واأطفالهم، وجمع 

من من�سوبي ال�سفارة ال�سعودية 

ومنهم مدير مكتب ال�سفري خليل 

العالف ومدير العالقات العامة 

بال�سفارة عبد الرحمن القرين 

ومدير ال�سوؤون االإ�سالمية خالد 

احلربي ومدير ال�سوؤون املالية 

عماد باخليور. 

وقد ابتداأ احلفل بتالوة 

عطرة من اآيات الذكر احلكيم  

تالها املبتعث عمر العجيمي، 

ثم تال ذلك  كلمة املبتعث اأحمد 

االأن�ساري الذي هناأ اجلميع 

بحلول عيد االأ�سحى، وتوالت 

بعد ذلك فقرات احلفل التي 

تنوعت ما بني الق�سائد والتي 

كان الكثريمنها دعوة يف حب 

خادم احلرمني ال�رضيفني، متنوا 

فيها �سفاءه، كما كان للمج�س 

احلجازي ح�سور وقد اأداه عمر 

العجيمي،كما �سم احلفل اأي�سا، 

بع�س الرق�سات ال�سعبية التي 

بداأت بالعر�سة النجدية وانتهت 

باملزمار احلجازي.

ويف اخلتام تناول اجلميع 

الع�ساء يف جو ت�سوده روح االإخاء 

واملوؤازرة التي ظهرت جلية يف 

ارتداء عدد من الطلبة قمي�س 

)تي �سريت( عليه �سورة خادم 

احلرمني م�ساركة منهم يف احلملة 

التي جعلوا �سعارها »�سالمات 

اأبومتعب كلنا فداك«.

وقد كان للعديد من مقاطعات 

كندا ن�سيب يف اأن تكون ليلة 

الثالثاء واالأربعاء ليلة �سعودية 

�سارك فيها العديد من املبتعثني 

يف كافة مناطق كندا، ففي مدينة 

فانكوفراجتمع املبتعثون على 

مائدة اإفطار اأعدتها اأ�رض العديد 

من املبتعثني الذين جاءوا اإىل مقر 

النادي ال�سعودي يف ريت�سموند 

لي�سعروا بوطنهم االأم اململكة، 

على حني اأ�رض املبتعثون يف مدينة 

�سانت كاثرين على االإحتفال 

وااللتقاء بالرغم من عدم توفر 

مقر ر�سمي للنادي ال�سعودي يف 

تلك املدينة.

الأندية ال�صعودية فى كندا حتتفل بعيد الأ�صحى املبارك

■ جنح جمموعة من املبتعثني 
ال�سعوديني املقيمني فى مدينة 

تورنتو فى اأن يجعلوا فر�سة 

االحتفال بالعيد فر�سة لنقل 

هموم املبتعث واملبتعثة يف قالب 

كوميدي م�رضحي يقدم الأول 

مرة يف كندا وذلك باإ�رضاف نادي 

الطلبة ال�سعوديني فى مدينة 

تورنتو برئا�سة املهند�س اأ�سامة 

العبد الوهاب.

وقد اأ�سار املهند�س اأ�سامة 

العبد الوهاب يف ت�رضيحه »اأن 

النادي ال�سعودي بتورنتو جنح 

والأول مرة يف كندا اأن يقدم عر�سا 

م�رضحيًا خالل اأيام العيد اجتذب 

عددًا كبريًا من املبتعثني واأ�رضهم، 

وقد  عر�س فيه هموم وم�ساكل 

املبتعثني يف قالب كوميدي 

كجزء من احتفالية النادي بعيد 

االأ�سحى والتي متيزت هذا 

العام بتقدمي عدد من الفاعليات، 

ومنها اأوبريت عيد اململكة الذي 

تغنى بالتنوع الثقايف فى اململكة 

واحتادهم كعائلة واحدة فى 

كندا، وكذلك فيلم  وثائقي عن 

اإجنازات خادم احلرمني فى احلج 

مثل تو�سعة امل�سجد احلرام، 

وقطارامل�ساعر ووقف امللك 

عبدالعزيزباالإ�سافة اإىل عر�س 

غنائي للفرقة ال�سعودية املكونة 

من جمموعة من الطلبة الذين 

تغنوا  فيها باالأغنية التي األفها 

الطالب جمال النفيعي تعبريا عن 

حبه خلادم احلرمني ال�رضيفني.

تورنتو �سم�سها غابت... 

و�سمعة فرحنا ذابت

بعد عني العدو �سابت... حبيب 

ال�سعب عبداهلل

وقد كان لالأطفال ن�سيب اأي�سا 

يف احتفاالت النادي بالعيد حيث 

قدمت العديد من امل�سابقات 

اخلفيفة لهم،وختم احلفل بعر�س 

ر�سائل اأولياء اأمور الطلبة 

املبتعثني للتهنئة بالعيد التي كانت 

مو�سع اإ�ستح�سان من كل من 

ح�رض االحتفال.

 نادي الطلبة ال�صعوديني يف تورنتو

يقيم احتفـاًل مبنا�صبة عيد الأ�صحى
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■ الدكتور فهد
بن عبداهلل النعيم

حا�سل على الدكتوراه يف 

تخ�س�س اإدارة االأعمال من 

 Newcastle جامعة نيوكا�سل

يف بريطانيا وذلك يف العام 2004 

م. وعلى املاج�ستري يف اإدارة 

 Drake االأعمال من جامعة دريك

 Des Moines مبدينة دميون

يف الواليات املتحدة االأمريكية يف 

العام 1992م. والبكالوريو�س يف 

اإدارة االأعمال من كلية االقت�ساد 

واالإدارة بجامعة امللك �سعود/ 

فرع الق�سيم اأما مراحل التعليم 

االبتدائي واملتو�سط والثانوي 

فقد اأمتها يف عنيزة باململكة 

العربية ال�سعودية.

يتمتع الدكتور فهد بخبة 

طويلة يف جمال العمل االأكادميي 

واال�ست�ساري واالإداري يف جامعة 

الق�سيم امتدت من يونيو1987م 

وحتى دي�سمب 2009 م. فقد عمل 

اأ�ستاذًا م�ساعدًا يف ق�سم اإدارة 

االأعمال يف كلية االقت�ساد واالإدارة 

منذ العام 2004م ثمرّ عنيرّ وكياًل 

لكلية احلا�سب يف اجلامعة منذ 

العام 2005 ولغاية جميئه اإىل 

كند�.

وللدكتور فهد اأن�سطة مميزة 

يف جمال تخ�س�سه فاأثناء عمله 

يف اجلامعة كان ع�سوًا يف جمل�س 

ماج�ستري اإدارة االأعمال بكلية 

االقت�ساد واالإدارة ورئي�سًا 

للجنة االعتماد االأكادميي يف 

كلية احلا�سب وع�سوًا يف جلنتي 

التعيني يف كال الكليتني احلا�سب 

واالقت�ساد واالإدارة.

جدير بالذكر اأن الدكتور فهد 

�سارك واأ�سهم يف العديد من 

املوؤمترات والدورات، واأجنز 

الكثري من االأبحاث واال�ست�سارات 

يف ميدان تخ�س�سه.

كذلك فقد متت ترقيته اإىل 

اأ�ستاذ م�سارك يف �سهر �سبتمب 

2009م فاألف مبوك وتهانينا 

احلارة واإن �ساء اهلل يح�سل على 

  Professor درجة االأ�ستاذية

قريبًا.

اإن�سم اإىل العمل يف امللحقية 

الثقافية منذ ب�سعة اأ�سهر وت�سلم 

مهمة مدير اإدارة اال�رضاف على 

وحدتي غرب وو�سط كندا كما 

مت تكليفه باال�رضاف على وحدة 

الدرا�سات العليا بعد الهيكلة 

اجلديدة يف امللحقية.

اأهاًل و�سهاًل ومرحبًا بالدكتور 

فهد واإن جاء ترحيبنا متاأخرًا 

بع�س الوقت نتيجة ظروف فنية 

ومهنية تتعلق باملجلة فاملعذرة، 

الأننا ل ن�ستطع ذلك يف العدد 

ال�سابع من اآفاق اإذ كان حتت 

الطباعة اآنذاك. وللدكتور فهد 

نقول: اأن ياأتي االأمر متاأخرًا خري 

من اأن ال ياأتي.

■ الدكتور نا�صر
بن عبدالعزيز علي ال�صلعان

حا�سل الدكتور نا�رض على 

الدكتوراه يف تقنيات املناهج 

وطرق تدري�س والتعليم من جامعة 

كان�سا�س االأمريكية Kansas يف 

العام 2006م واملاج�ستري يف علوم 

الرتبية والتعليم من اجلامعة ذاتها 

يف العام 2001 م والبكالوريو�س 

يف العلوم من كلية املعلمني يف 

مدينة الريا�س باململكة العربية 

ال�سعودية، وكذلك كان تعليمه 

الثانوي واملتو�سط واالبتدائي يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

للدكتور نا�رض خبة عملية يف 

املجال اجلامعي فكان عميدًا لكلية 

الرتبية يف جامعة الدمام ملدة عام 

واحد منذ العام 2009 م وحتى 

تاريخ بدء عمله يف امللحقية. كما 

كان عميدًا لكلية املعلمني يف جامعة 

امللك في�سل بالدمام ملدة عام 

درا�سي من 2008 وحتى 2009م 

ووكياًل لعمادة الكلية وقبل ذلك 

رئي�سًا لق�سم الكمبيوتر ومديرُا 

ملركزالتدريب وخدمة املجتمع  يف 

اجلامعة ذاتها.

متتع الدكتور نا�رض بع�سوية 

اال�رضاف على ممار�سة تدري�س 

العلوم بجامعة امللك في�سل 

وبرئا�سة رابطة الطلبة ال�سعوديني 

يف جامعة كان�سا�س خالل العام 

الدرا�سي 2006-2005. 

وللدكتور نا�رض خبة طويلة 

يف جمال تقنيات التعليم والرتبية 

فهو ع�سو يف اللجنة اال�ست�سارية 

يف مركز التدريب لكلية املعلمني 

بجامعة امللك في�سل وع�سو يف 

فريق عمل الت�سميم مل�ستقبل مهنة 

التعليم يف مدار�س اململكة وم�رضفًا 

على جلنة كلية التعليم...اإلخ 

اإن�سم اإىل العمل يف امللحقية 

بتاريخ 1 /1431/8هـ 

)2010/7/13م(. وت�سلم مهمة 

اال�رضاف على وحدة طالب اللغة.

نتقدم للدكتور نا�رض باأطيب 

الرتحيب مقرونًا باأحلى االأمنيات 

والتمنيات باأن يوفقه اهلل يف مهمته 

ملا فيه خري املبتعثني والوطن باإذن 

اهلل.

د. فهد بن عبداهلل النعيم

د. نا�صر بن عبدالعزيز علي ال�صلعان

■ الدكتور حممد
بن عبدالعزيز ال�صكيت

يحمل الدكتور ال�سكيت دكتوراه 

يف طب املناطق احلارة وال�سحة 

 Tulane العامة من جامعة تولني

1982-1984 والبورد االأمريكي 

يف جمال الطب الوقائي يف العام 

1986 واملاج�ستري يف العام 

 Indiana 1982من جامعة اأنديايا

يف الواليات املتحدة االأمريكية 

1978 – 1986 م والبكالوريو�س 

يف الطب من جامعة امللك �سعود 

بالريا�س يف عام 1976 اأما درا�سته 

الثانوية واملتو�سطة واالبتدائية 

فكانت يف مدار�س الريا�س باململكة 

العربية ال�سعودية.

عمل الدكتورال�سكيت اأ�ستاذًا 

يف الطب يف كلية الطب بجامعة 

امللك �سعود بالريا�س منذ 1986 

اإىل حني ت�سلمه العمل يف امللحقية 

الثقافية يف كندا موؤخرًا يف العام 

احلايل 2010 م وملحقاُ طبيًا يف 

�سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني 

بالواليات املتحدة االأمريكية من 

عام 2000 وحتى 2007، كما 

�سغل من�سب عميد كلية الطب يف 

احلر�س الوطني بالريا�س من 

1990 وحتى 1995م.

للدكتور ال�سكيت اأبحاث عديدة 

ت�سل اإىل ال�ستني بحثًا ومن 

اأهمها جمال االأمرا�س املعدية 

ى املالطية( واأمرا�س القلب  )احلمرّ

والروماتزم وغريها يف املجاالت 

الطبية، كذلك يف جمال االإعاقة 

حيث اأجنز اأول عمل بحثي عن 

اأنواع االإعاقات يف اململكة العربية 

ال�سعودية يف عدة مناطق وذلك 

حتت رعاية �سمو االأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل.

الدكتورال�سكيت يتمتع بع�سوية 

اجلمعية الدولية لل�سحة العامة 

وجلمعية طب املناطق احلارة 

التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية. كما 

اأنه ع�سو يف اجلمعية االأمريكية 

لل�سحة العامة وطب املناطق 

احلارة منذ عام 1982م. ومما هو 

جدير بالذكر اأن الدكتور ال�سكيت 

اأ�سهم يف اإن�ساء بع�س كليات الطب 

والعلوم ال�سحية يف عدة مناطق يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

اإلتحق الدكتور ال�سكيت بكادر 

امللحقية الثقافية بتاريخ 16 

نوفمب 2010م واأ�سندت اإليه 

مهمة اال�رضاف على وحدة االأطباء 

الدار�سني واملتدربني يف جميع 

اأرجاء كندا.

ي�سعد امللحقية اأن يتواجد بني 

من�سوبيها رجل جليل يتمتع 

باخلبة والكفاءة العلمية والعملية 

وبال�سفات احلميدة لتطويرعملها 

واال�سهام مب�سوؤولية رعاية املبتعثني 

ومرحبًا واأهاًل  به خلدمة اأبنائنا 

داعني اهلل له بالتوفيق باإذن اهلل.

■ الدكتور عبدالعزيز
حممد ال�صالح

حا�سل على الدكتوراه يف 

التعليم اخلا�س من جامعة 

اأركن�سا�س Arkansas يف عام 

2009م واملاج�ستري من جامعة 

 Northern ofنورثن كولورادو

Colorado يف التخ�س�س ذاته 
يف عام 2003م يف الواليات املتحدة 

االأمريكية. اأما البكالوريو�س 

يف علم النف�س فمن جامعة امللك 

�سعود يف اململكة العربية ال�سعودية 

يف عام 1992م واأنهى درا�سته 

الثانوية يف مدر�سة بدر الثانوية 

عام 1986م واملتو�سطة يف مدر�سة 

الرازي املتو�سطة يف عام 1983 

واالبتدائية يف مدر�سة البخاري 

عام 1979م وجميع هذه املدار�س 

مبدينة الريا�س يف اململكة.

يف العام احلايل وقبل انتدابه 

للعمل يف امللحقية الثقافية �سغل 

يف وزارة التعليم العايل بالريا�س 

ثالث وظائف وهي: وظيفة 

م�ساعد مدير برنامج بعثات امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز ويف العام 

ال�سابق 2009-2010م كان 

م�ساعدًا ا�ست�ساريًا للوزير، ويف 

العام 2008-2009 م�ساعدًا 

ملدير برنامج الطلبة املميزين 

واملوهوبني. 

■ الأ�صتاذ اأحمد
حمود الكريداء

حا�سل على البكالوريو�س يف 

اإدارة نظم املعلومات االإدارية 

من جامعة الق�سيم يف العام 

2008م.اأنهى درا�سته الثانوية يف 

مدر�سة ال�سبيلي الثانوية يف عام 

2003م واملتو�سطة يف مدر�سة 

القاد�سية املتو�سطة يف عام 2000م 

واالبتدائية يف مدر�سة خالد بن 

الوليد يف العام 1997م باململكة 

العربية ال�سعودية.

اأما خبته العملية فهي مع 

وزارة التعليم العايل/ اإدارة 

�سوؤون البعثات وملتابعة الطلبة 

املبتعثني وذلك منذ 17 اأغ�سط�س 

2008 اإىل 15 �سبتمب 2010م.

اأ�سبح اأحد من�سوبي امللحقية 

الثقافية منذ تاريخ 24 �سبتمب 

2010م اأما طبيعة العمل الذي 

اأ�سند  اإليه فيها فهو م�ساعد وحدة 

اخلدمات امل�ساندة.

ترحب امللحقية الثقافية واأ�رضة 

ًا  التحرير باالأ�ستاذ اأحمد �سابرّ

متحم�سًا مندفعًا وكادرًا ماأمواًل 

راجني اأن يكون وجوده خريًا اإن 

�ساء اهلل ينعك�س اإيجابًا مل�سلحة 

اأبنائنا املبتعثني داعني اهلل له 

بالتوفيق والنجاح يف عمله املنوط 

به واأهاًل و�سهاًل.

■ الأ�صتاذ عبدالواحد
عايد النافل الهادي

ح�سل االأ�ستاذ عبدالواحد على 

دبلوم جتارة وحما�سبة من املدر�سة 

التجارية الثانوية بالدمام يف العام 

1972م واأنهى درا�سته املتو�سطة 

يف مدر�سة �سالح الدين املتو�سطة 

باجلوف يف عام 1969م ودرا�سته 

االبتدائية يف مدر�سة الغربية 

باجلوف اأي�سًا يف اململكة العربية 

�ل�سعودية.

لالأ�ستاذ عبدالواحد تاريخ حافل 

باملهام وامل�سوؤوليات املالية التي 

☐ امللحقية الثقافية ت�صتقبل كوادر موؤهلة لال�صهام يف تطوير عملها.
نرحب اأطيب ترحيب بالقادمني اجلدد.

اإنطالقاً من امل�صوؤولية اجل�صيمة امللقاة على عاتق امللحقية الثقافية 

واملنوطة بها يف كندا، فقد ارتاأت وزارة التعليم العايل وعلى راأ�صها 

�صاحب املعايل وزيرالتعليم العايل تعزيز هذه امللحقية بكوكبة من 

املوظفني اجلدد املوؤهلني علمياً وعملياً من اأجل تطوير مهماتها وحتّمل 

م�صوؤولياتها يف رعاية املبتعثني واملبتعثات الدار�صني يف كندا وت�صهيل 

�صوؤونهم واأمورهم احلياتية والأكادميية يف النواحي التعليمية 

والجتماعية والقت�صادية وم�صاعدتهم يف كل الأمور املتعلقة 

مب�صريتهم الدرا�صية طوال فرتة ابتعاثهم.

ي�صعد امللحقية الثقافية واأ�صرة حترير جملة »اآفاق« اأن ترحبا 

باملوظفني اجلدد املنتدبني للعمل فيها داعني اهلل لهم بالقامة الطيبة 

وبالنجاح والتوفيق يف مهماتهم وم�صوؤولياتهم واأهاًل و�صهاًل بهم جميعاً 

وعلى الرحب وال�صعة اآملني منهم كل خري اإن �صاء اهلل.

واهلل ويل التوفيق  
د. حممد بن عبدالعزيز ال�صكيت

د. عبدالعزيز حممد ال�صالح

اأ. اأحمد حمود الكريداء
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اأ. عبدالواحد عايد النافل الهادي



اأ�سندت اإليه لعدة �سنوات ق�ساها 

موظفاُ مع وزارة التعليم العايل 

فقد عمل موؤخرًا بالوزارة يف اإدارة 

ال�سوؤون املالية من العام 2009 

وحتى �سهر �سبتمب 2010م وذلك 

قبل انتدابه للعمل يف امللحقية 

الثقافية يف كندا. وقبل ذلك عمل يف 

امللحقية الثقافية ال�سعودية يف اململكة 

االأردنية الها�سمية طوال اأربع 

�سنوات من 2004-2009م وكان 

قبل انتدابه للعمل يف االأردن قد عمل 

يف الوزارة ملدة �سنتني من 2002-

2004م وقد �سبق ذلك انتدابه للعمل 

يف امللحقية الثقافية يف الباك�ستان 

من عام 1998-2002م وق�سى يف 

الوزارة اأربعة اأعوام من 1994-

1998م.

اأما ما هو جدير باملالحظة فهو 

اأن االأ�ستاذ عبدالواحد كان قد 

ت�سلم مهمة مدير اإدارة ال�سوؤون 

املالية يف امللحقية الثقافية يف كندا 

خالل االأعوام 1988-1994 وقد 

�سبق ذلك عمله يف الوزارة من عام 

1984-1988 ويف امللحقية الثقافية 

ال�سعودية يف تركيا من عام 1978-

1984 م.

بعد هذا التجوال ملمار�سة عمله 

يف جمال ال�سوؤون املالية يف اأربع 

ملحقيات ثقافية يف االأردن وباك�ستان 

وكندا وتركيا - اأ�رضنا اإليها اآنفًا - 

فهل من ال�سدف اأن ينتدب للعمل يف 

امللحقية الثقافية يف كندا يف االإدارة 

املالية للمرة الثانية اعتبارًا من تاريخ 

24 �سبتمب 2010م اإذ اأنه يعود 

اإليها بعد عقدين من الزمان و«العود 

اأحمد«. وال ندري اإن كان فراق 

ملحقية اململكة يف كندا ذا اأثر رجعي 

ومن يرتكها يعود اإليها اأو لرمبا هذا 

قدر »اأبو ح�سام« وح�سب؟ بالطبع 

ال..! فقد �سادف اأن كان االأ�ستاذ 

عبدالرزاق الدوي�س – والذي 

رحبنا بعودته يف العدد املزدوج 

5و6 ال�سادر يف �سهر ذي احلجة 

1430هـ( قد حظي بالعودة اإىل كندا 

للعمل يف امللحقية الثقافية بعد اأربعة 

اأعوام من مغادرتها كما ح�سل االأمر 

ذاته مع زميلنا االأ�ستاذ عبدالواحد 

ولكن بعد ابتعاد دام طوياًل؟

ي�رض امللحقية الثقافية واأ�رضة 

حترير املجلة اأن ترحبا اأجمل 

ترحيب بالعائد الكرمي االأ�ستاذ 

عبدالواحد الهادي متمنيني له 

اإقامة طيبة وداعني اهلل له بالنجاح 

والتوفيق يف عمله وممار�سة 

م�سوؤولياته ال�سيما منها ما 

يتعلق بخدمة اأبنائنا املبتعثني 

وتلبية طلباتهم لت�سهيل مهمتهم 

ومل�ساعدتهم يف حتقيق ما ابتعثوا 

من اأجله وذلك مل�سلحتهم وخلدمة 

وطنهم باإذن اهلل.

■ اأ. فوزان �صالح الفوزان
حا�سل على البكالوريو�س يف 

ة تخ�س�س حما�سبة  االإدارة العامرّ

من جامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية يف عام 1418، وانتهت 

درا�سته الثرّانوية يف الثرّانوية 

الترّجارية عام 1408هـ واملتو�سطة يف 

مدر�سة حتفيظ القراآن واالإبتدائية 

يف مدر�سة عبد امللك بن مروان 

بالريا�س.

اخلبات:

التحق بالوزارة يف وظيفة م�رضف 

اإداري يف اإدارة ال�سوؤون املالية عام 

1418هـ، ثم عمل بامللحقية الثرّقافية 

يف اأمريكا عام 1998 حتى 2001م 

يف الوظائف التالية:

رئي�س ق�سم العالج من عام 1998 

اإىل عام 2000م.

را�سية  رئي�س ق�سم الر�سوم الدرّ

من عام 2000 اإىل 2001 م.

عاد اإىل اململكة ومترّ توجيهه اإىل 

اإدارة ال�سوؤون املالية يف تدقيق 

�سوؤون املوظفني.

مدقق ل�رضكة الطيار.

مدقق املكاتب االإدارية )االأردن-

اجلزائر-ال�سني( حتى مترّ اإيفاده 

للعمل يف امللحقية الثرّقافية يف كندا.

االإجنازات ال�سح�سية:

موؤلف لكتاب » �سيخ ال�سفراء 

العالرّمة ال�سيخ فوزان ال�سابق 

الفوزان« )معتمد جاللة امللك عبد 

العزيز اآل �سعود يف جمهورية م�رض 

العربية( �سيتم توزيعه قريبا اإن 

�ساء اهلل.

■ �صكرًا وامتناناً.. خلادم احلرمني 
ال�صريفني حفظه اهلل ولوزير التعليم 

العايل ونائبه وللملحق الثقايف.

ي�صعد موظفو امللحقية الثقافية 

املحليون يف كندا اأن يتقدموا باأ�صمى 

اآيات ال�صكر والتقدير والعرفان خلادم 

احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل ثم لوزير التعليم 

العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري 

ولنائب الوزير الدكتور علي العطية 

وللملحق الثقايف الدكتور في�صل بن 

حممد املهنا اأبا اخليل على تكرمهم 

ال�صخي مبنح عالوة على الراتب 

ملوظفي امللحقية اعتبارًا من بداية �صهر 

نوفمرب 2010م.

هوؤلء املوظفون الذين مل�صوا هذا 

التقدير لعملهم من روؤ�صائهم يتعهدون 

مبوا�صلة بذل اجلهد الدوؤوب والعمل 

بتفاٍن واإخال�ش خلدمة املبتعثني 

واملبتعثات باإذن اهلل. داعني اهلل 

�صبحانه وتعاىل خلادم احلرمني 

ال�صريفني بال�صحة وطول العمر 

وللوزير ونائبه وامللحق الثقايف 

با�صطراد التوفيق والنجاح واأن 

ي�صدد خطواتهم ملا فيه خري الوطن 

ومواطنيه الكرام.

�صكر وامتنان من موظفي امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا
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■ برعاية امللحقية الثقافية ال�سعودية يف 
كندا نظمت جمعية الطلبة ال�سعوديني يف 

جامعة كارلتون بالعا�سمة الكندية اأوتاوا 

بطولة ال�سباحة االأوىل للمبتعثني ال�سعوديني 

على م�ستوى كندا وقد �سارك يف امل�سابقة 

العديد من الطلبة من خمتلف املدن الكندية، 

وح�رض البطولة نيابة عن امللحق الثقايف يف 

كندا الدكتورفي�سل اأبا اخليل الدكتور خالد 

احلذيفي نائب امللحق الثقايف والدكتور يحي 

اخلزرج مدير ال�سوؤون التعليمية بامللحقية 

ومدير تقنية املعلومات بامللحقية ح�سني 

الفيفي ومدير مكتب �سفري خادم احلرمني 

ال�رضيفني خليل العالف.

وقد بداأت وقائع افتتاح البطولة بكلمة 

للمبتعث غ�سان البجني حيرّا فيها احل�سور 

ثم تالها كلمة رئي�س جمعية الطلبة ال�سعوديني 

اأحمد �سالمه الذي �سكر فيها �سفري خادم 

احلرمني ال�رضيفني اأ�سامة اأحمد ال�سنو�سي 

اأحمد وامللحق الثقايف الدكتورفي�سل اأبا اخليل 

على دعمهم الكرمي الأن�سطة اجلمعية الوليدة 

التي تهدف اإىل خدمة الطلبة ال�سعوديني 

اأكادمييًا واجتماعيًا، كما �سكر روؤ�ساء االأندية 

على م�ساركتهم الفاعلة يف امل�سابقة، وكذلك 

احل�سور وفريق العمل املنظم لهذا الن�ساط 

الداعم للمبتعني، كما األقى  الدكتور خالد 

احلذيفي م�ساعد امللحق الثقايف كلمة بالنيابة 

عن �سعادة امللحق الثقايف.

ويذكر اأن املت�سابق علي ال�سقاف 

ع�سو  منتخب اململكة يف ال�سباحة والبالغ 

من العمر 15 عاماُ قد ح�سل املركز االأول 

يف �سباق املائة مرت حرة، ويف ختام البطولة 

قام كل من مدير مكتب ال�سفري خليل العالف 

وم�ساعد امللحق الثقايف الدكتور خالد احلذيفي 

بتتويج اأ�سحاب املراكز الثالثة االأوىل يف 

جميع اأنواع �سباقات البطولة باجلوائز 

العينية والنقدية وامليداليات.

ومت بعد ذلك الدروع التكرميية لكل 

من �سفري خادم احلرمني يف كندا وامللحق 

الثقايف على جمهوداتهم يف دعم اجلمعية 

واأبنائهم الطلبة. كما مت اأي�سا تكرمي 

رعاة اجلمعية الر�سميني وروؤ�ساء االأندية 

الطالبية على جمهوداتهم وتعاونهم يف 

اإجناح البطولة واإبالغ الطالب يف نطاق 

مدنهم للم�ساركة يف البطولة.

جمعية الطلبة ال�صعوديني يف جامعة كارلتون تنظم اأول 

بطولة �صباحة مفتوحة للطلبة ال�صعوديني يف كندا

اأ�صحاب املراكز الأوىل فريق العمل املنظم للبطولة

د. علي بن �صليمان العطية

د. خالد احلذيفي، د.يحي اخلزرج، اأ. خليل عالف واأ. ح�صني الفيفي 

يتو�صطون جمموعة الطلبة امل�صاركني يف البطولة

خليل العاّلف مدير مكتب ال�صفري ي�صلم اأحد الفائزين

د. خالد احلذيفي يقلد امليدالية لأحد الفائزين

خليل العاّلف مدير مكتب ال�صفري يوزع اجلوائز

نقطة النطالق

اأ. فوزان �صالح الفوزان



■ بعد ثالث ع�رضة �ساعة متوا�سلة كمل 
الوليد الكعيد الليلة م�سابقات الرجل احلديدي 

العاملية ال�سهرية بن�سختها الكندية والتي 

اأقيمت مبدينة بنتكتون الكندية ليكون اأول 

�سعودي يح�سل على لقب )الرجل احلديدي(. 

متكن الوليد بحمد اهلل من اإمتام م�سابقات 

ال�سباحة وركوب الدراجات واجلري لي�سل 

اإىل خط النهاية حمت�سنًا علم اململكة و�سط 

فرحة وت�سجيع اجلماهري التي �سافرت 

معه من اململكة ومن مدينة فانكوفر من اأهل 

واأ�سدقاء وبع�س اأع�ساء جمعية الطلبة 

ال�سعوديني بفانكوفر. 

وقد تلقى الوليد ووالده اال�ستاذ �سالح 

الكعيد مكاملة هاتفية من �سعادة امللحق الثقايف 

ال�سعودي بكندا الدكتور/ في�سل بن حممد 

املهنا اأبا اخليل والذي هناأهما بهذا االإجناز 

ومتنى لهما دوام التوفيق والنجاح.

مبوك الأخينا الوليد وندعو اهلل اأن يكون 

هذا االإجناز هو فاحتة خري له للعديد من 

االجنازات   والنجاحات يف حياته العملية 

والدرا�سية.

لالطالع على ال�سور ميكن زيارة الرابط يف 

�سفحتنا على الفاي�سبوك:

http://www.facebook.com/a -

bum.php?aid=21022&id=1000012
78921455&l=8a2dd9bb67

الوليد الكعيد: اأول �صعودي يح�صل على لقب الرجل احلديدي

■ ل ترتدد املبتعثة ال�سعودية 
وجدان ال�سكيني - التي تدر�س 

ملرحلة املاج�سترييف جامعة مانيتوبا 

الكندية - يف اإلقاء حما�رضة اأمام 

اأ�ساتذتها عن اأحداث الـحادي ع�رض 

من �سبتمب )اأيلول(، واآثاره على 

العال االإ�سالمي، خ�سو�سًا النظرة 

التي اأطلقها عدد من الغربيني عن 

ال�سعودية، وعالقتها باالإرهاب. 

وقالت املبتعثة وجدان: » ترددت 

كثريًا يف اختيار املو�سوع وذلك 

ملناق�سته يف الف�سل، يف اختبار 

ن�سف العام، لكنني وجدت اأ�ساتذة 

الف�سل متحم�سني للمو�سوع، 

مما �سجعني على تقدميه، وبداأت 

اأ�ستعد له من خالل التفكرييف 

مناق�سته، وحمتوياته، وال�سور 

التي اأ�ستخدمها«، م�سريًة اإىل اأنها 

عر�سته يف ثالثة اأجزاء حتدثت 

فيها عن تعريف االإرهاب، ومعناه، 

واأحداث11�سبتمب كمثال 

رئي�سي لالإرهاب والتغريات التي 

اأثرت على العال االإ�سالمي، 

اإ�سافة اإىل رف�س الدين االإ�سالمي 

جلميع اأ�سكال االإرهاب وحماربة 

الدول االإ�سالمية لهذا العنف، 

مع تو�سيح روؤية ال�سعودية لتلك 

اجلرائم.

واأ�سافت وجدان باأنها 

ا�ستعانت كثريًا باملوقعني 

االإلكرتونيني لل�سفارة ال�سعودية 

يف كندا، ووزارة اخلارجية 

ال�سعودية، كونهما يحتويان على 

بع�س املعلومات حول جهود 

اململكة يف حماربة االإرهاب، الفتًة 

اإىل اأنه انهال عليها الكثري من 

االأ�سئلة من قبل الطالب االأجانب 

حول بع�س املعلومات التي بداأت 

تت�سحح على حد قولهم بعد تلك 

املحا�رضة، اإذ متنى بع�سهم 

وجود االأمريكيني يف الف�سل 

ل�سماع تلك املحا�رضة. 

من جانبها، ذكرت اإحدى 

الطالبات من دولة ال�سني وتدر�س 

يف كندا اأنها ت�سوقت كثريًا ملعرفة 

الكثري من املعلومات عن مو�سوع 

االإرهاب، وت�سحيح املعلومات 

اخلاطئة عنه، خ�سو�سًا فيما 

يتعلق بالعال اال�سالمي، م�سريًة 

اإىل اأنها ا�ستفادت من تلك املدة 

الق�سرية الغزيرة باملعلومات 

امل�سجعة يف تغيري بع�س املفاهيم.  

واأ�سادت اأ�ستاذة الف�سل الكندية 

)فيفني( بالعر�س خ�سو�سًا 

بلوحة ال�سورالتي قدمتها الطالبة 

وجدان التي �ساعدت الطالب على 

فهم املو�سوع جيدًا.

وقال الطالب باول من كوريا 

اجلنوبية: »بداأنا نتعرف على 

الكثري من الثقافة والتقاليد 

والعادات ال�سعودية من خالل 

بع�س العرو�س التقدميية التي 

يتحدث عنها الطالب ال�سعوديون 

يف الف�سل«

يذكر اأن املبتعثني ال�سعوديني 

يف كندا واأمريكا يقدمون عرو�سًا 

باللغة االإنكليزية عن ثقافة وتراث 

وتقاليد اململكة، لتعريف �سكان 

هاتني الدولتني مبميزات بالدهم، 

وتغيري نظرتهم عنها.

»اأحداث11�سبتمب كمثال 

رئي�سي لالإرهاب والتغريات التي 

اأثرت على العال االإ�سالمي، اإ�سافة 

اإىل رف�س الدين االإ�سالمي جلميع 

اأ�سكال االإرهاب وحماربة الدول 

االإ�سالمية لهذا العنف، مع تو�سيح 

روؤية ال�سعودية لتلك اجلرائم«.

متعب العبا�ش

مانيتوبا - احلياة

مبتعثة حتا�صر عن اأحداث 11 �صبتمرب...

وت�صحح املفاهيم اخلاطئة

☐ اآفاق - مانيتوبا

مبعهد  االأكادميي  الن�ساط  م�سوؤولة  ■ اأعربت 
اللغة االإجنليزية يف جامعة مانيتوبا الكندية 

ال�سيدة كمبيل عن انبهارها باملراأة ال�سعودية 

وخ�سو�سيتها يف اليوم الن�سائي الدويل 

مته جامعة مانيتوبا يف حماولة  االأول الذي نظرّ

لتقدمي املراأة ال�سعودية الدرا�سة يف اجلامعة 

ولغريهن من الن�ساء الالئي قدمن لدرا�سة اللغة 

االإجنليزية من جن�سيات خمتلفة. 

وقد بيرّنت امل�رضفة االأكادميية التي �سبق لها 

اأن عا�ست يف مدينة اجلبيل ال�سعودية برفقة 

زوجها اأن معرفتها عن قرب لثقافة املراأة 

ال�سعودية وخ�سو�سيتها هي التي دفعتها 

للتقدم بطلب ملديرة معهد اللغة باجلامعة بعمل 

يوم اأن�سطة ن�سائية، من اأجل جذب الطالبات 

ال�سعوديات املبتعثات. 

وقد و�سفت امل�رضفة يف ختام كلمتها باأن 

فت  هذا اليوم الن�سائي كان فر�سة طيرّبة تعررّ

خاللها الطالبات امل�ساركات على الطالبات 

ال�سعوديات عن قرب، وقد انبهرن مبظهرهن 

احل�ساري وفعاليتهن يف ذلك اليوم الذي كان 

فر�سة طيرّبة لهن يف التدريب على التحدث 

باللغة االإجنليزية اأي�سًا.

■ حاز جناح اململكة يف مهرجان التعدد 
الثقايف يف مدر�سة االأديلت هاي �سكول 

يف العا�سمة الكندية اأوتاوا على اإعجاب 

اجلمهور الكندي، وقد �سارك يف املهرجان 

27 دولة متثل دول الطلبة الدار�سني يف 

املدر�سة.

وقد �سم جناح اململكة يف املهرجان العديد 

من ال�سور عن اأهم املناطق ال�سياحية 

والرتاثية يف اململكة، وكذلك مطبوعات عن 

النه�سة العمرانية والتعليمية يف اململكة.

ويذكر اأن الطلبة ال�سعوديني امل�ساركني 

ومنهم حممد الغامدي، اأحمد املحمدي، 

ه�سام الغامدي، اأمين العمري، خليل 

الغامدي قدموا عر�سًا والطالبة وردة قا�سم 

حر�سوا على تقدمي القهوة ال�سعودية والتمر 

للزائرين، وكانوا خري ممثلني لبلدهم االأم.

وقد اأدى الطالب امل�ساركون رق�سة 

املزمار احلجازية اأمام اجلمهور الذي 

ل يكن اأقل حما�سًا من امل�ساركني، حيث 

قاموا بالت�سجيع والت�سفيق حتى اإنتهاء 

العر�س ال�سعودي الذي نال على اإعجابهم 

واإ�ستح�سانهم. اجلدير بالذكر اأن الطالب 

كانوا يرتدون اأقم�سة حملة »�سالمات 

اأبو متعب... كلنا فداك« والتي �سبق واأن 

ارتدوها يف منا�سبات �سابقة ابتهاجًا بتماثل 

خادم احلرمني ال�رضيفني لل�سفاء من الوعكة 

ال�سحية التي اأملت به موؤخرًا. ويعد الركن 

ال�سعودي هو الركن الوحيد بني االأركان 

ال�سبعة والع�رضين الذي كان يحتوي على 

�سورة مللك اأو رئي�س الدولة، حيث كانت 

�سورة امللك عبداهلل معلقة يف اأعلى الركن 

ال�سعودي فخرًا واعتزازًا وحمبة لوالدنا 

خادم احلرمني ال�رضيفني.

املراأة ال�صعودية جتذب انتباه احل�صور

يف يوم الن�صاط الن�صائي الدويل بجامعة مانيتوبا

الركن ال�صعودي يف املهرجان الثقايف الكندي

يحوز على اإعجاب احل�صور

�آفاق   7071   �آفاق



�آفاق   7273   �آفاق

☐ نيوبرانزويك - حممد ال�رضيف  

■ اإن ثقافة عر�س املهارات 
والقدرات الأ�سحاب العمل ثقافة 

قد تكون جديدة على عاملنا العربي، 

وخا�سة للطالب املبتعث الذي يلهث 

يف احل�سول على قبول من اجلامعات 

الغربية التي تعتب �سريتك الذاتية 

اأو »ال�سي يف »هي املفتاح الذي 

مينحك فر�سة العبور مل�ستقبلك 

اجلديد، فهي لي�ست جمرد وثيقة 

حتتوى على تفا�سيل اأكادميية اأو 

عملية متعلقة بك فقط، بل هي جواز 

�سفر للنجاح امل�ستقبلي. 

اأول �سيء يجب اأن تتذكره اأن 

عملية كتابة ال�سرية الذاتية ال بد 

اأن توؤخذ بجدية فهي لي�ست خطابًا 

تكتبه ل�سديق بل هي وثيقة تكتبها 

ل�ساحب العمل املرتقب والذي 

يتوقع منك بدوره اأن تاأخذ االأمر 

بجدية كاملة واأن تكتب بطريقة 

�سهلة الفهم وجتذب انتباه كل من 

تقع عليها عينه.

ولهذا تعد كتابة ال�سرية الذاتية 

اأهم خطوة على طريق احل�سول على 

الوظيفة، فاإذا جنحت يف جذب انتباه 

�ساحب العمل ل�سريتك الذاتية فقد 

�سمنت اأن تتاأهل ملرحلة املقابلة 

ال�سخ�سية والتي تعد بحق اخلطوة 

االأهم على طريق احل�سول على 

الوظيفة اجلديدة.

وتتكون عادة ال�سرية الذاتية من 

اأربعة اأجزاء رئي�سة: 

االأول: معلومات �سخ�سية، 

عن اال�سم والعمر واحلالة 

االجتماعية، وبع�سها يحتاج بلد 

الن�ساأة، العناوين: مكان االإقامة، 

اأرقام الهواتف واجلوال والبيد 

االإلكرتوين. 

الثاين: املوؤهالت العلمية، وفيها 

اآخر ال�سهادات التي ح�سلت عليها، 

ويف�سل اأن تكتبها بالرتتيب التايل: 

�سنة التخرج - كلية / جامعة / 

مدينة - نوع ال�سهادة وتخ�س�سها 

- املعدل من املعدل النهائي - نوع 

الدرا�سة انتظامًا وانت�سابًا. 

مثال: )1426 هـ( كلية ال�رضيعة 

بجامعة االإمام بالريا�س 

بكالوريو�س ال�رضيعة 

االإ�سالمية مبعدل جيدجدًا )4,15 

من 5( انتظامًا. 

الثالث: اخلبات املهنية، وفيها 

تكتب الوظائف التي �سغلتها مع 

تواريخ البداية والنهاية وم�سمى 

الوظيفة، واإن ح�سل ذكر اأهم 

االإجنازات باخت�سار �سديد. 

الرابع: الدورات التاأهيلية، 

وفيها تكتب الدورات التخ�س�سية 

التي ح�سلت عليها اأواًل، ثم تكتب 

الدورات غري التخ�س�سية. 

ويف كل ما �سبق يراعى كتابة 

التاريخ اأواًل ثم كتابة ا�سم اجلهة 

ومكانها، ثم كتابة م�سمى الوظيفة 

اأو الدورة. 

ويف ختام ال�سرية اأكتب غر�سك 

من تقدمي ال�سرية الذاتية حتت 

ا�سم الغاية، مثاًل: التقدم للعمل يف 

وظيفة........ ب�رضكة.......

ومن االأمور الهامة التي يجب اأن 

تراعيها عند كتابة ال�سرية الذاتية:

1- اأذكر يف �سريتك الذاتية 

املن�سب الذي تريده فهو اأحد اأهم 

اأجزاء �سريتك الذاتية وهو اجلزء 

الذي ينظر اإليه مدير التوظيف اأوال 

عند حماولته اختيار ال�سري الذاتية 

التي �ستتم قراءتها. ولذلك فمن 

االف�سل اأن تذكر املن�سب الذي 

ت�سعى وراءه بالتحديد باال�سافة اإىل 

و�سف موجز الف�سل مميزاتك.

2- ال�سرية الذاتية ملخ�س عنك 

فاجعلها خمت�رضة وحتدث بثقة عن 

نقاط القوة لديك. 

3- ال�سرية الذاتية مكتوبة 

فاجعلها �سهلة القراءة والفهم. 

4- ال�سرية وثيقة لت�سويقك عند 

اأ�سحاب العمل فاجعلها مقنعة 

وفعالة ومتميزة. 

5- ال�سرية الذاتية تعك�س 

�سخ�سيتك فال تبخل يف اإعدادها 

بالوقت والتفكري واجلهد وذلك الأن 

االإهمال والالمباالة يف اإعدادها قد 

يكون لهما اآثار عك�سية كبرية يف 

ت�سويق قدراتك.

6- ال�سرية الذاتية يجب اأن 

تكون خالية من االأخطاء االإمالئية 

وقد يكون من املفيد اأي�سا اأن يقوم 

�سديق كفء مبراجعتها للتاأكد من 

خلوها من االخطاء.

بعد اأن يتم جتهيز �سريتك الذاتية 

وت�سبح جاهزة لتقدميها للوظائف 

يجب اإرفاق ما ي�سمى  باخلطاب 

التعريفي  الذي هو عبارة عن  ر�سالة 

مقدمة اإىل �ساحب العمل، والتي 

يتم من خاللها تقدمي نف�سك ر�سميًا 

ل�ساحب العمل وت�رضح له فيها ملاذا 

ترغب يف احل�سول علي هذه الوظيفة 

بعينها، من خالل عر�س خمت�رض 

ومب�سط عن اخلبات التي متلكها 

وتوؤهلك الأن تكون ال�سخ�س املنا�سب 

لهذه الوظيفة.

بعد االنتهاء من خطاب املقدمة 

وح�سولك على فر�سة عمل يجب اأن 

ت�ستعد للمقابلة ال�سخ�سية وهي اأهم 

خطوه الأنها �ستعطي اأول انطباع 

عن �سخ�سيتك، ولهذا ال بد من اأن 

ت�سع هذه النقاط ن�سب عينيك عند 

االإ�ستعداد للمقابلة ال�سخ�سية:

1- اإجراء البحث عن ال�رضكة: قم 

بزيارة موقع ال�رضكة على االإنرتنت 

ع عنها معلومات كافية وما هي  وجمرّ

اخلدمة التي تقدمها  مما يزيدعلى 

معلوماتك عن ال�رضكة ومدى 

اهتمامك بالعمل لديها.

2- اإحر�س على ارتداء الزي 

املنا�سب للوظيفة.

3- اإحر�س اأن يكون معك قلم 

ومذكرة ون�سخة من �سريتك الذاتية. 

4-- كن دقيقًا يف مواعيدك وتاأكد 

من و�سولك اإىل مقر املقابلة قبل 

املوعد املحدد فذلك يعطي انبطاعًا 

جيدًا عنك  وعن حر�سك على الوقت.

5- حاول اأن ت�سرتخي وتاأخد 

وقتك وذلك �سي�ساعدك كثريًا اأثناء 

اإجراء املقابلة ال�سخ�سية.

6- حتدث عن طموحاتك 

واإجنازاتك واأفكارك واإبداعاتك 

حيث اأن �ساحب العمل يبحث عن 

املر�سحني املبدعني الذين ي�ستطيعون 

االبداع يف عملهم.

7- اأذكر نقاط القوة فيك  وحتدث 

عنها بكل ثقة حيث اأن �ساحب العمل 

يهمه معرفة  نقاط  القوة التي 

تتمتع بها. 

 8- اإبت�سم اأثناء املقابلة 

ال�سخ�سية وليكن �سوتك م�سموعًا 

واأي�سا اأن يكون مظهرك حما�سيًا.

- �سجل املعلومات املهمة التي 

اأثريت خالل املقابلة ال�سخ�سية.

10- تعرف كيف �ستتابع نتيجة 

املقابلة واملوعد املتوقع للنتيجة.

11- بعد االنتهاء من املقابلة 

ال�سخ�سية اأر�سل ر�سالة �سكر اإىل 

ال�سخ�س الذي اأجرى معك املقابلة 

وعن ا�ستعدادك الإر�سال اأي معلومة 

تطلبها ال�رضكة وذلك يكون عن 

طريق اإر�سال بريد اإلكرتوين.

�صريتك الذاتية هي جواز �صفرك للنجاح امل�صتقبلي
■ اأ�سغر مليونري يف �سنغافورة 

-  عمره )36( عاما 

البع�س منكم قد  يعرف بالفعل 

باأين كثري ال�سفر يف املنطقة، فاأنا 

اأزور مكاتبي يف ماليزيا واأندوني�سيا 

وتايالند و�سوت�سو )ال�سني( ب�سكل 

دائم كما اأقوم بتقدمي املحا�رضات 

والندوات يف هذه البلدان. اأتواجد 

يف املطار تقريبا كل اأ�سبوعني 

واأقابل ب�سكل دائم كثريًا من الذين 

ح�رضوا ندواتي اأو قاموا ب�رضاء 

كتبي. 

قابلت موؤخرًا �سخ�سًا منهم على 

منت طائرة اإىل كواال ملبور وبدا 

م�سدومًا نوعًا ما.

 �ساألني: »كيف ي�سافر مليونرٌي 

مثلك على الدرجة ال�سياحية؟«

كان ردي: »هذا هو ال�سبب يف 

كوين مليونريًا.« ال يبدو اأن كالمي 

اأقنعه! 

هذا يوؤكد اأكب كذبة �سيغت 

حول الرثاء، كما و�سحت يف 

كتابي االأخري )اأ�رضار املليونري 

الع�سامي(. مت غ�سل اأدمغة النا�س 

ليعتقدوا اأن املليونريات يلب�سون 

دائما ماركات معروفة مثل 

جوت�سي وهوغو بو�س وروليك�س، 

وي�سافرون جوًا فقط عب الدرجة 

االأوىل. بينما يف الواقع هذا هو 

ال�سبب الرئي�سي يف هروب الرثاء 

من البع�س، فعندما يح�سلون على 

املزيد من املال، يعتقدون اأن من 

واجبهم اإنفاق مبالغ من املال اأكرث 

من املعتاد، ويف املح�سلة يكونون 

قد عادوا اإىل م�ستواهم املعي�سي 

ال�سابق.

 بينما الواقع هو اأن اأكرث 

الع�ساميني من املليونريات هم 

اأ�سخا�س مقت�سدون جدًا. وينفقون 

فقط على ما له قيمة و�رضورة. 

لذلك هم قادرون على جتميع 

االأموال وم�ساعفة ثرواتهم اأ�رضع 

بكثري من االآخرين.

 �ساأعطيكم مثااًل �سخ�سيًا جدًا. 

على مدى ال�سنوات ال�سبع االأخرية، 

كنت اأدرّخر حوايل 80% من دخلي. 

واليوم اأدخر حوايل 60% الأين 

تزوجت و�سار لزامًا علي االإنفاق 

على زوجتي ووالدتها وطفلني 

وخادمتني باالإ�سافة اإىل نف�سي. 

ومع ذلك فن�سبة ادخاري اأكب من 

ن�سبة اأكرث النا�س الذين ال يدخرون 

اأكرث من 10% من دخلهم يف اأح�سن 

االأحوال. 

اأرف�س اأن اأ�سرتي تذاكر لل�سفر 

على الدرجة االأوىل واأرف�س اأن 

اأ�سرتي قمي�سًا �سعره 300 دوالر 

الأين اأوؤمن باأن ذلك م�سيعة للمال. 

لكني اأدفع 1300 دوالر فورًا ودون 

التفكري مرتني الإر�سال ابنتي، التي 

تبلغ من العمر �سنتني، حل�سور 

ح�سة يف معهد جوليا جابرييل 

لتطوير مهارات االأطفال.

عندما ان�سممت قبل ب�سع 

�سنوات اإىل منظمة املبادرين ال�سباب 

YEO، كان النادي حم�سورًا على 
ال�سباب ممن هم دون االأربعني �سنة، 

ويجنون �سنويًا اأكرث من مليون 

دوالر من م�ساريعهم اخلا�سة. كان 

الكثري من االأع�ساء ال�سباب ميلكون 

�رضكات تزيد قيمتها على 5 ماليني 

دوالر. الحظت باأن الع�ساميني 

منهم كانوا جميعًا مثلي، ي�سافرون 

على الدرجة ال�سياحية ويقودون 

�سيارات تويوتا وني�سان، ولي�س 

اأودي ومر�سيد�س وبي اأم دبليو.

لكن االأمر كان خمتلفًا بالن�سبة 

لغري الع�ساميني. فقد كانت املنظمة 

ت�سم اأي�سا اأبناء وزراء واأبناء 

اأثرياء. وهوؤالء ل ي�سقوا يف جمع 

ثرواتهم بل ح�سلوا عليها دون 

عناء. هوؤالء كانوا ينفقون االأموال 

وكاأن الغد لن ياأتي. اكت�سفت اأن 

ال�سخ�س الذي ال يبني نف�سه من 

ال�سفر، ال يعرف قيمة املال. وهذا 

هو ال�سبب الرئي�سي يف اأن الرثوات 

العائلية ال ت�ستمر يف املعتاد الأكرث 

من ثالثة اأجيال.

اأحمد اهلل على اأن والدي الرثي 

انتبه لهذه النقطة. ورف�س اأن 

يعطيني �سنتًا واحدًا اأبداأ به 

م�ساريعي.

 البع�س يت�ساءل هنا: »ما هي 

قيمة االأموال اإن ل ي�ستمتع بها 

�ساحبها؟«

 االإجابة ب�سيطة وهي اأنني ال 

اأجد ال�سعادة اأبدًا يف �رضاء ماركات 

املالب�س واملجوهرات اأو ال�سفر على 

الدرجة االأوىل. حتى لو كان �رضاء 

�سٍئ معني ي�سعرين بال�سعادة فهذه 

ال�سعادة موؤقتة وال تدوم.

ال�سعادة املادية ال تدوم اأبدًا. 

بالعك�س هي كاملخدر املوؤقت اأو 

احلل ال�رضيع. بعد حني ت�سعر باأنك 

تعي�س مرة اأخرى ويف حاجة اإىل 

خمدر اآخر، فت�سعى ل�رضاء ال�سلعة 

التالية التي تعتقد باأنها �ستجعلك 

�سعيدًا. اأوؤمن باأن ال�سخ�س الذي 

يعتقد باأن �رضاء املاديات �سيجعله 

�سعيدًا، هو �سخ�س تعي�س ويعي�س 

حياة حزينة وناق�سة.

ما يجعلني �سعيدًا حقًا هو 

روؤية اأبنائي ي�سحكون ويلعبون 

ويتعلمون ب�رضعة. ما يجعلني 

�سعيدًا هو م�ساهدة �رضكاتي وهي 

تنمو، وم�ساهدة موظفيرّ وهم 

ي�سلون لعمالء اأكرث واأكرث كل �سنة 

ويف بلدان كثرية.

 ما يجعلني �سعيدًا حقًا هو قراءة 

ر�سائل البيد االإلكرتوين التي 

تتحدث عن التاأثري الذي كان لكتبي 

وحما�رضاتي يف مل�س حياة �سخ�س 

واإلهامه.

 هذه ال�سعادة ت�سعرين 

بالر�سى ولفرتة طويلة جدًا. اأطول 

بكثري من ال�سعادة التي �سيجلبها يل 

�رضاء �ساعة رولك�س!

اآدم خو

�صلطة املال

ةشيروبارمع

اوراسنسوس

رمعمنبليمج

عربالمسد

مانسبل

بملمناجم

دينعدو

ياتماداا

عمسافاروق

ةيردنكسالا
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ال�صعر تراث الأمة ووجدانها

�ساعرات عربيات )نبذة خمت�رضة(

يزخر تراثنا بال�سعر، فمنذ الع�رض اجلاهلي واملعلقات ال�سبع - اأو 

الع�رض املذهبات – هي التي اأثرت تراثنا ال من حيث الكمية بل من حيث 

التعبري عن حقب ذلك الرتاث وا�ستماله على تاريخ العرب ووجدانهم.

�سعرنا العربي منذ بدايات عهده ل يقت�رض على الرجال، اإذ كان 

لل�ساعرات العربيات جوالت و�سوالت فيه وبرزت على مر ع�سوره 

�ساعرات مبدعات بذذن ال�سعراء.

كان لل�ساعرة العربية دور كبري يف جمتمعها وبيئتها، وكانت اأ�سعار 

الن�ساء ذا تاأثري كبري يعود اإىل بدايات ال�سعريف الع�رض اجلاهلي اإذ 

يعك�س الكثري من �سور الع�رض وتقاليده وعاداته وطموحاته واآالمه 

واأمانيه. 

اإن كتب الرتاث حتفظ لنا اأمثلة ومناذج راقية عن �ساعرات من جميع 

طبقات املجتمع اآنذاك. حتى يف �سدر اال�سالم ل تختلف ال�سورة ول 

تنح�رض يف طبقة دون �سواها.

مثاًل اخلن�ساء – اإبنة زهري بن اأبي �سلمى - حفظ الرتاث لها ديوانًا 

وقد عا�ست معظم عمرها يف اجلاهيلة واأدركت اال�سالم. ل تكن وحيدة 

فمثيالتها كثريات ما عدا اجلواري اللواتي كانت اأ�سعارهن تن�سب اإليهن 

دون ذكر اأ�سمائهن. ومن اأروع ق�سائدها رثاء اأخيها �سخر:

واإَنّ �صخرًا َلتاأْمُتّ الهداُة به             كاأنه علٌم يف راأ�صه ناُر

 ويف �سدر اال�سالم كان لل�ساعرات باٌع طويٌل اأجدن يف كل ميدان 

ومنهن ليلى االأخيلية ورابعة العدوية وليلى العامرية ومي�سون بنت 

بحدل زوجة معاوية وعائ�سة ابنة اأبي بكر زوجة الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم وفاطمة الزهراء ابنته التي رثت والدها:

فليْبِكِه �صرُق البالد وغرُبها             وْلتبِكِه م�صُر وكُلّ مياين

ُه              والبيُت ذو الأ�صتاِر والأركاِن وُد الأ�صُمّ وجُوّ وليبكِه الَطّ

ُل القراآِن ْنُوُه         �صّلّى عليك ُمَنِزّ يا خامت الر�ُصِل املبارُك �صَ

اأما ال�ساعرات املعا�رضات - اأو �ساعرات الع�رض احلديث- فنذكر 

منهن نازك املالئكة وفدوى طوقان و�سعاد ال�سباح وغريهن كثريات.. 

تقول ال�ساعرة ال�سباح:

كن �سديقي، لي�س يف االأمر انتقا�ٌس للرجولة

غري اأَنرّ الرجَل – ال�رضقَيرّ – ال ير�سى بدوٍرغرَي اأدواِر البطولة.

• تقاطع الكلمات              )احلل يف ال�سفحة 73(

اأفقياً:

�ساعر �سوري راحل عمل يف ال�سلك الدبلوما�سي

زهور جميلة )نكرة( – جبل يف اجلزائر )معكو�سة(

�ساعر عا�سق من �سعراء العرب ا�ستهر با�سم مع�سوقته

ال�سم يف...)نكرة( – ناهية اأو نافية – اأجاَد واأتقَن

اإرتديناه

 اأمكنة ا�ستخراج املعادن )معكو�سة( – للتعليل – اإح�ِسْب اأو افرِت�ْس

درجة من احلب – �سعب املرا�س

مت�سابهان – بقيت وا�ستمرت – لال�ستفهام

ا�سم اآخر ملوك م�رض )معكو�سة( – اأ�سغي

مدينة م�رضية

عمودياً:

ذهب خال�س – اأقاتل/اأ�سد )معكو�سة(

مواد قاتلة )معكو�سة( – اأنهار �سغرية/�سواقي

من املحرمات )معكو�سة، معرفة( – اأ�ساهد )معكو�سة وجمزومة(

اأح�سل على )جمزومة( – قهوة – وطئ على 

حرف جر – دواء �ساٍف – كذٌب وحديٌث باطل

نع�سان – حرف اإدغام – للتوكيد

ابتغى ون�سَد – الذخرية/االأمتعة

يخيفه ويفزعه – للن�سوة – فِرَح

اأهداب )معكو�سة( – ولهي وا�ستياقي

ال ثياب عليهم )معكو�سة( – جميلة جدًا /رائعة
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