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■ بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره تلقى �سعب اململكة 
العربية ال�سعودية نباأ وفاة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

نايف بن عبدالعزيزاآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

لقد كانت وفاته -رحمه اهلل- م�سابًا جلاًل وخ�سارة 

كبرية لل�سعب ال�سعودي ولالأمتني العربية والإ�سالمية 

بل وللعامل اأجمع حيث كان قائدًا حمنكًا ورجل دولة من 

طراز فريٍد ات�سف باحللم والأناأة واحلكمة والقتدار 

حمبًا لوطنه واأمته، حقق اإجنازات مبهرة وترك اآثارًا 

مقدرة لعل من اأبرزها ك�رسه ل�سوكة الإرهاب وق�ساوؤه 

على منابعه الفكرية واملادية باأ�سلوب علمي متميز 

كان حمل تقدير واإعجاب قادة العامل. ثم اإنه �ساحب 

املبادرات اخلالقة التي اأثمرت اإرثًا ح�ساريًا لعل من 

اأبرزها جامعة نايف للعومل الأمنية وجائزة نايف لل�ّسنة 

النبوية وجهود وم�ساريع وبرامج ل حت�سى لتطوير 

امل�ساعر املقد�سة خدمة حلجاج بيت اهلل احلرام.

لقد فقدت اململكة طودًا عظيمًا هي يف اأم�س احلاجة 

اإليه، لكن ق�سي اهلل وما �ساء فعل ول نقول اإل ما 

ير�سي ربنا فاحلمد هلل على ق�سائه وقدره واإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون.

رحمك اهلل يا نايف بن عبدالعزيز وجزاك خري اجلزاء 

عن كل ما قدمت لوطنك واأمتك وجعل مثواك الفردو�س 

الأعلى و�سالم عليك يف ال�ساحلني اإن �ساء اهلل.

كما نرفع ملقام والدنا وقائدنا �سيدي خادم احلرمني 

ال�رسيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه 

اهلل-  ورعاه ول�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع ولالأ�رسة املالكة الكرمية خال�س 

العزاء واملوا�ساة �سائلني املويل العلي القدير اأن 

يدمي عزهم ويرفع قدرهم ويحفظ بهم بالد احلرمني 

ال�رسيفني ويدمي عليهم وعليها نعمه ظاهرة وباطنة 

واحلمد هلل رب العاملني.

�شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا

اأ�شامة بن اأحمد ال�شنو�شي اأحمد

كلمة �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى كندا
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كلمة امللحق الثقايف املكلّف
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■ اللهم ل اعرتا�س على ق�سائك وقدرك 
�سبحانك ربي يف حكمتك وم�سيئتك.

لقد �ساءت الرادة الإلهية اختيار 

القائد العظيم احلري�س على اأمن وطننا 

ومواطنينا واأمتنا �سمو الأمري نايف بن 

عبدالعزيز ويل العهد راحاًل اإىل جوارربه 

فكان لهذا امل�ساب اجللل اأعمق الأثر حزنًا 

وتاأ�سيًا يف قلوبنا ونفو�سنا. لقد افتقدناه 

�ساعة احلاجة اإىل حكمته وحنكته وعطاءاته 

اأمتنا جمعاء. كما افتقدته 

اإننا اإذ نت�رسع اإىل الباري عز وجل اأن 

يتغمده بوا�سع رحمته ويدخله ف�سيح 

جنانه ويلهم ويل اأمرنا خادم احلرمني 

ال�رسيفني - حفظه اهلل - والأ�رسة الكرمية 

واإيانا اأبناء الوطن ال�سرب وال�سلوان و«اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون«.

ويبقى عزاوؤنا اأننا ن�ستقبل فار�سًا فّذًا 

هو �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

عبدالعزيزيخلف املغفور له باإذن اهلل  �سمو 

الأمري نايف - يرحمه اهلل. لقد �سدر الأمر 

ال�سامي من مقام خادم احلرمني ال�رسيفني 

بتعيني الأمري �سلمان بن عبدالعزيز وليًا 

للعهد، نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء، وزيرًا 

للدفاع.

نحمد اهلل الذي اأنعم علينا يف هذه البالد 

املقد�سة بنعم كبرية ل تعد ول حت�سى ومن 

اأهمها اأن وهبنا ولة اأمر �سخروا حياتهم 

خلدمة دينهم وخدمة الوطن فجعلوا من 

كتابه الكرمي و�سّنة نبيه العظيم د�ستورًا 

ومنهاجًا و�رسعة فتحقق لنا اخلري والأمن 

والأمان.

لقد اختار خادم احلرمني ال�رسيفني 

- حفظه اهلل - فقيد اأمتنا الراحل الكبري 

الأمري نايف بن عبدالعزيز رحمه اهلل  

خلفًا لأخيه املرحوم الأمري �سلطان بن 

عبدالعزيز وكان ذلك يوم اخلمي�س املوافق 

1432/11/29هـ ومل يكن اختيار�سموه 

لولية العهد بالأمرامل�ستغرب �سواء على 

ال�ساحة املحلية اأو اخلارجية، لكون جهوده 

البناءة معروفة للجميع وبارزة على 

امل�ستويات كافة وعلى خمتلف الأ�سعدة 

ويف جميع املجالت. والكل ُيدرك ما كان 

يتمتع به �سموه الكرمي -غفر اهلل له- من 

خربات اإدارية طويلة امتدت لأكرث من 

�ستة عقود يف اأعمال الدولة كان معظمها يف 

وزارة الداخلية، ف�سموه الكرمي كان يتمتع 

النجاح  امتلكت مقومات  ب�سخ�سية قيادية 

من حكمة وحنكة �سيا�سية وروؤية وبعد 

نظر لالأمور. كما كان من �سناع القرار 

يف هذا الوطن ومن ال�سخ�سيات القيادية 

الفذة حباه اهلل باحلكمة وبقوة ال�سخ�سية 

وح�سن الت�رسف والتدبري، فهو من 

اأ�سناف الرجال املخل�سني الأوفياء. اأعطى 

جل وقته و�سحته خلدمة دينه ووطنه ونذر 

نف�سه يف �سبيل راحة واأمن اأبناء الوطن 

واجلميع يثمن مواقفه وجهوده يف تطوير 

كافة القطاعات الأمنية حتى اأ�سبحت 

اأمنوذجًا م�رسفًا يف كفاءتها واإجنازاتها 

وما حققته من جناحات متتالية. اإن الفراغ 

الكبري الذي خلفه رحيل �سمو الأمري 

�سلطان بن عبدالعزيز –رحمة اهلل عليه- 

ل ي�سد اإل بوجود قامة �ساخمة نذرت 

روحها وكل ما متلك خلدمة الدين واملليك 

والوطن واحلر�س على م�سالح املواطنني 

ال�سمو  املتمثلة ب�سخ�سية �ساحب  وهي 

امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز ويل 

العهد الأمني ونائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ووزير الداخلية ولكن املنية وافته عاجاًل 

وهذا قدرنا اأن نودع العظماء الذين ي�سجل 

التاريخ لهم ذكرى طيبة واإجنازات هائلة.

اإننا اإذ ن�ستقبل  ويل العهد الأمري �سلمان 

بن عبدالعزيز ن�ستقبل فار�سًا عظيمًا ورائدًا 

من رواد نه�ستنا ملا له من اإ�سهامات بارزة 

اإداريًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا ي�ساف اإىل ذلك 

ما اأ�سهم به �سموه يف النواحي الن�سانية 

والأعمال اخلريية. لقد تراأ�س �سموه الكرمي 

عددًا من اجلمعيات واللجان اخلريية يف 

اململكة وخارجها. وخري �ساهد على ذلك 

النواحي الطبية التي اعتنى بها كمركز 

الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقةوجمعية 

الأمري فهد ملر�سى الف�سل الكلوي ويف 

املجالت الأخرى كجمعية الأمري �سلمان 

لال�سكان اخلريي واجلمعية اخلريية 

لرعاية الأيتام. ويف الناحية الثقافية رئا�سة 

جمل�س اإدارة دارة امللك عبدالعزيز ورئا�سة 

جمل�س اأمناء مكتبة امللك فهد الوطنية 

وجمل�س اإدارة مركز تاريخ مكة املكرمة 

واملدينة املنورة ول نن�سى دعمة يف بناء 

وتطويرالأجهزة الأمنية ملكافة الإرهاب....

اإننا اإذ نرفع ل�سموالأمري �سلمان بن 

اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى  عبدالعزيز 

م�سفوعة باأطيب الأماين والأمنيات فاإننا 

واثقون - باإذن اهلل - باأنه �سيكون ال�ساعد 

الأمين لقائدنا ورائدنا خادم احلرمني 

ال�رسيفني حفظه اهلل �سائلني الباري اأن 

ي�سدد خطاه ويواآزره يف حر�سه على خري 

الوطن واأمن املواطنني يف مملكتنا الغالية.

نبتهل اإىل اهلل  جّل وعال اأن يحفظ لنا 

مملكتنا وولة اأمورنا واأن يوفقهم جميعًا 

ملا فيه اخلري وال�سداد لالأمة ال�سالمية 

والعربية على حٍد �سواء. 

امللحق الثقايف املكّلف

ب�شفارة اململكة العربية ال�شعودية

يف اأوتاوا

د. نا�شر بن عبدالعزيز ال�شلعان

نودع قائدًاعظيماً راحاًل ون�شتقبل فار�شاً فّذًا
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☐ نقاًل عن وكالة الأنباء 
ال�سعودية وال�سحف املحلية

■ اإ�ستقبل ال�سعب ال�سعودي 
خا�سة والأمتان العربية 

والإ�سالمية خرب وفاة �سمو 

الأمري نايف بن عبدالعزيز – 

رعاه اهلل – ويّل  العهد، ونائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، مبزيد من 

احلزن والأ�سى.

اإن احلديث عن مناقب �سموه، 

يتطلب يف الواقع، �سفحات 

و�سفحات، حتى نوّفيه حقه، 

فهو رجل الدولة والأمن والفكر- 

بف�سل اهلل - ثم بحكمته وُح�سن 

اإدارته، جنحت اململكة يف التعامل 

مع اأكرث امللفات تعقيدًا وهو 

ملف الإرهاب، ف�ساًل عن جهوده 

املثلى يف احلفاظ على الأمن 

الداخلي، وحماربة املخدرات 

وهند�سة اتفاقيات احلدود مع 

الدول املجاورة.  بالإ�سافة اإىل 

جهوده  يف تاأمني كل الو�سائل 

لأداء احلجاج منا�سكهم يف راحة 

واأمان، واعتبار خدمتهم �رسفًا 

واأمانة ملقاة على عاتقه وعاتق 

امل�سوؤولني كافة.

مولده ون�شاأته

ولد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

نايف بن عبدالعزيز يف مدينة 

الطائف عام 1353هـ املوافق 

1934م، ون�ساأ يف كنف والده 

موؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية 

امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه. 

وتلقى �سموه تعليمه على اأيدي 

جمموعة من كبار علماء العلوم 

ال�رسعية، والأدب وال�سعر العربي 

الف�سيح، والعلوم ال�سيا�سية 

والدبلوما�سية والإدارة، م�ستفيدًا 

من روؤية والده املوؤ�س�س الذي 

ُعرف عنه منهجه املميز يف الرتبية 

والتعامل مع الأبناء.

   

 األقابه

ُعرف بالعديد من الألقاب التي 

اأطلقها عليه املواطنون، واأ�سهرها:

- نايف الأمن والأمان

- رجل الأمن الأول 

- قاهر الإرهاب 

- العني ال�ساهرة 

- اأمري احلكمة 

- نائب اخلري 

- نايف ال�سيا�سة واحلكمة

- قائد الأمن الفكري 

هواياته

من هواياته واهتماماته حب 

القراءة ب�سكل عام وخ�سو�سًا 

يف جمالت العلوم ال�رسعية 

والتاريخية والأدبية، وال�سيا�سية؛ 

كما ي�ستمتع �سموه كثريًا 

مبمار�سة الريا�سة البدنية ب�سكل 

يومي منتظم، والقن�س وال�سباحة 

وركوب اخليل والهتمام 

برتبيتها، ويحتفظ �سموه بعدد 

من اخليول العربية الأ�سيلة ذات 

ال�ساللت العريقة.

الأو�شمة وال�شهادات

التي ح�شل عليها 

تقلد �سموه العديد من الأو�سمة 

وح�سل على الكثري من ال�سهادات 

ومن ذلك:

ال�سحاب من جمهورية  • و�ساح 
ال�سني عام 1397هـ / 1977م.

من  ال�رسف  جوقة  • و�سام 
جمهورية فرن�سا عام 1397هـ / 

1977م.

من  الأكرب  املحرر  • و�سام 

جمهورية فنزويال عام 1397هـ / 

1977م.

اململكة  من  الكوكب  • و�سام 
الأردنية الها�سمية عام 1397هـ 

/ 1977م.

يف  الفخرية  • الدكتوراه 
القانون من جامعة )�سنغ 

ت�سن( يف ال�سني الوطنية يف 

1399/8/17هـ / 1979م.

من  عبدالعزيز  امللك  • و�ساح 
الطبقة الأوىل وهو اأعلى و�سام يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

من  القومي  الأمن  • و�سام 
جمهورية كوريا اجلنوبية عام 

1400هـ / 1980م.

يف  الفخرية  • الدكتوراه 
القانون من كوريا اجلنوبية.

الفخرية  الدكتوراه  • درجة 
يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة 

اللبنانية عام 1430هـ / 2009م، 

وذلك يف ختام الدورة الـ 26 

ملجل�س وزراء الداخلية العرب يف 

بريوت.

الفخرية  الدكتوراه  • درجة 

من جامعة اأم القرى يف ال�سيا�سة 

ال�رسعية.

اجلمهورية  من  الأرز  • و�سام 
اللبنانية 1430هـ / 2009م.

من  الفخرية  • الدكتوراه 
جامعة الرباط يف جمهورية 

ال�سودان.

منا�شبه   

تقلد �سموه العديد من املنا�سب 

وهي:

منطقة  لإمارة  • وكياًل 
الريا�س اإبان عهد املوؤ�س�س امللك 

عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - يف 

17 جمادى الثانية 1371هـ.

عهد  يف  الريا�س  ملنطقة  • اأمريًا 
امللك �سعود بن عبدالعزيز يف 3 

ربيع الثاين 1372 هـ.

عهد  يف  الداخلية  لوزير  • نائبًا 
امللك في�سل بن عبدالعزيز يف 29 

ربيع الأول 1390هـ.

الداخلية  لوزير  • نائبًا 
مبرتبة وزير يف عهد امللك في�سل 

بن عبدالعزيز يف 17 رم�سان 

1394هـ.

الثامن   8 للداخليةمنذ  • وزيرًا 
من �سهر �سوال للعام الهجري 

1395 هـ وما زال حتى الآن.

1432هـ  القعدة  ذي   29 • ويف 
اأ�سدر خادم احلرمني ال�رسيفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  اأمرًا 

ملكيًا باختياره وليًا للعهد 

وتعيينه نائبًا لرئي�س جمل�س 

الوزراء ووزيرًا للداخلية، وهو 

�سابع ويل للعهد يف اململكة واأول 

ويل عهد توافق عليه الهيئة 

1432هـ.

اأهم اللجان التي تراأ�شها 

واأ�شرف عليها

اللجان  على  العام  • امل�رسف 
واحلمالت الإغاثية والإن�سانية 

باململكة العربية ال�سعودية.

ملجل�س  الفخري  • الرئي�س 
وزراء الداخلية العرب.

جلمعية  الفخري  • الرئي�س 
العلوم والت�سال يف جامعة امللك 

�سعود يف الريا�س.

الأعلى  املجل�س  • رئي�س 
لالإعالم.

لالأمن  العليا  الهيئة  • رئي�س 
ال�سناعي.

العليا. احلج  جلنة  • رئي�س 
للدفاع  الأعلى  املجل�س  • رئي�س 

املدين.

جامعة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
نايف العربية للعلوم الأمنية.

القوى  جمل�س  • رئي�س 
العاملة.

�سندوق  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
التنمية الب�رسية.

جلائزة  العليا  الهيئة  • رئي�س 
نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود 

العاملية لل�سّنة النبوية والدرا�سات 

الإ�سالمية املعا�رسة.

و�سعت  التي  اللجنة  • رئي�س 
النظام الأ�سا�سي للحكم ونظام 

جمل�س ال�سورى ونظام املناطق.

الهيئة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
العليا لل�سياحة.

الوطنية  الهيئة  رئي�س  • نائب 
حلماية احلياة الفطرية واإمنائها.

الأعلى  املجل�س  يف  • ع�سو 
لل�سوؤون الإ�سالمية.

البيعة. هيئة  • ع�سويف 

الكرا�شي واملراكز العلمية 

لالأمري نايف

اأ - اخلارجية:

بن  نايف  الأمري  • ق�سم 
عبدالعزيز اآل �سعود للدرا�سات 

الإ�سالمية واللغة العربية يف 

جامعة مو�سكويف جمهورية 

رو�سيا الإحتادية.

ب - الداخلية:

بن  نايف  الأمري  • كر�سي 
عبدالعزيز اآل �سعود لدرا�سات 

الأمن الفكري يف جامعة امللك 

�سعود يف الريا�س.

بن  نايف  الأمري  • كر�سي 
عبدالعزيز اآل �سعود لدرا�سات 

الوحدة الوطنية يف جامعة الإمام 

حممد بن �سعود الإ�سالمية يف 

الريا�س.

بن  نايف  الأمري  • كر�سي 
عبدالعزيز اآل �سعود للوقاية من 

املخدرات يف جامعة الإمام حممد 

بن �سعود الإ�سالمية يف الريا�س.

بن  نايف  الأمري  • كر�سي 
عبدالعزيز اآل �سعود لدرا�سة 

الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر يف اجلامعة الإ�سالمية يف 

املدينة املنورة.

بن  نايف  الأمري  • كر�سي 
عبدالعزيز اآل �سعود لتنمية 

ال�سباب يف جامعة الأمري حممد 

بن فهد يف املنطقة ال�رسقية.

بن  نايف  الأمري  • مركز 
عبدالعزيز اآل �سعود العاملي 

للثقافة والعلوم يف جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن يف املنطقة 

ال�رسقية.

للبحوث  نايف  الأمري  • معهد 
واخلدمات ال�ست�سارية يف 

جامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�سالمية بالريا�س.

الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود

م�شرية واإجنازات
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بع�ش اإجنازات �شموه 

منذ اأكرث من 35 عامًا، والأمري 

نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود 

يذود بب�سالة املقاتل ال�سجاع 

عن اأمن بالده، ويقف بوجه كل 

من يحاول م�س ا�ستقرارها، 

عرب موقعه على راأ�س الوزارة 

)ال�ساهرة( كما اأطلقت عليها 

اإحدى اللوحات الت�سكيلية التي 

علقت على جدرانها من الداخل. 

ولعل الأحداث الإرهابية التي 

�رسبت البالد يف مايو )اأيار( 

2003، كانت اأحد اأبرز الأحداث 

احلا�رسة يف الذهن والتي ت�سدى 

لها �سموه، كما ُعرف عنه رباطة 

اجلاأ�س وحزم يف التعامل مع كل 

من يحاول تهديد الأمن، الذي 

يعترب خطًا اأحمر بالن�سبة له، ل 

يقبل القرتاب منه.

وبات تعامل الأمن ال�سعودي 

مع الإرهاب ودحره م�رسبًا 

للمثل من قبل اجلميع، وهو 

ما حدا بالعديد من ال�سا�سة، 

والأمنيني الغربيني الدعوة مرارًا 

اإىل ال�ستفادة من جتربة الأمن 

ال�سعودي بقيادة �سموه الكرمي يف 

التعامل مع الإرهاب.

والأمري نايف رجل حمب 

وحري�س على العلم والتعليم، 

و�سعى طوال فرتة توليه لوزارة 

الداخلية بت�سليح اأع�سائها بالعلم 

واملعرفة من خالل برامج مكثفة 

ارتقت باأفراد الوزارة، وجعلت 

منها اأحد الأجهزة التي يفخر بها 

ال�سعوديون.

العمل اخلريي 

نتيجة حلبه لعمل اخلري، فقد 

اأهله هذا الأمر لتويل العديد من 

امللفات اخلا�سة بهذا املجال، وقد 

لعب دورًا بارزًا يف الإ�رساف على 

عمليات اإغاثة ال�سعوب املنكوبة، 

وحتديدًا يف احلربني الأخريتني 

اللتني �سنتهما اإ�رسائيل على 

اجلنوب اللبناين وقطاع غزة. 

وتعك�س مواقف الأمري نايف 

بن عبدالعزيز، دعمه الكبري 

للق�سية الفل�سطينية، كونها 

ق�سية العرب الأوىل، وجتلى ذلك 

خالل تروؤ�سه للجنة ال�سعودية 

لدعم انتفا�سة الأق�سى، التي 

انطلقت عام 2000م.

عالقته مع العالم   

قبل تقلده مهام وزارة الداخلية 

يف عام 1975م، كان �سموه نائبًا 

لوزير الداخلية اآنذاك، فكان 

ي�ستمع بتمعن، ويعرف كل من 

تعامل معه من الإعالميني، ومل 

يكن هناك �سوؤال ي�سعب طرحه 

على النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية ال�سعودي، 

فقد كان م�ستعدًا لالإجابة على 

كل ات�سال من قبل ال�سحافيني 

على الرغم من اأّن وزارته جنحت 

جناحاُ كبريًا يف ا�ستحداث املتحدث 

الر�سمي للداخلية.

وميتاز�سموه بال�رساحة يف 

تعامله مع و�سائل الإعالم، كما 

اأّنه يحر�س على �رسح اخللفيات 

حتى لو مل تكن للن�رس، حيث 

يقول: »اأريدك اأن ت�سمعها مني 

اأف�سل من اأن ت�سمع ال�سائعات«، 

ودائمًا ما ي�ستح�رس عبارة 

)الراأي العام(، وهو ما يعك�س 

حر�س �سموه على اإطالع اجلميع 

على كافة امل�ستجدات يف كل 

الق�سايا، وهو ما جعل عالقته 

بالإعالم تتكلل برتوؤ�سه للمجل�س 

الأعلى لالإعالم، وتوليه الرئا�سة 

الفخرية للجمعية ال�سعودية 

لالإعالم والت�سال.

دور بارز يف احلج

يعترب الأمري نايف بن 

عبدالعزيزهو مهند�س احلج 

وزارع ثقافة )خدمة احلجاج 

�رسف لنا(، معتمدًا ـ بعد عون اهلل 

ـ على �سواعد اأبناء البلد يف العديد 

من املجالت والتخ�س�سات، 

وخا�سة جنوده من من�سوبي 

وزارة الداخلية. وكما قال �سموه 

يف اأحد موا�سم احلج: اإن اململكة 

العربية ال�سعودية تتوىل اأكرب 

م�سوؤولية يف العامل وهي م�سوؤولية 

خدمة احلج واحلجاج يف كل 

عام وخدمة املاليني من �سيوف 

الرحمن من جميع دول العامل.

واأ�سار �سموه اإىل اأن دول 

العامل عندما ت�ست�سيف اإحدى 

املنا�سبات الريا�سية مثاًل اأو 

غريها من املنا�سبات ت�ستعد 

وترتب لها قبل �سنة اأو �سنتني 

ول يزيد القادمون اإليها عن 300 

األف �سخ�س اأو اأقل، ولكن مو�سم 

احلج مو�سم عظيم وحمله ثقيل 

وبف�سل اهلل ثم بف�سل الرجال 

املخل�سني تتحمل اململكة هذه 

امل�سوؤوليات.
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نويل  الكندي  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  ■ قدم 
كن�سيال واجب العزاء يف وفاة �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود 

رحمه اهلل وذلك خالل ا�ستقبال �سفري خادم 

احلرمني ال�رسيفني لدى كندا الأ�ستاذ اأ�سامة بن 

اأحمد ال�سنو�سي يف مقر ال�سفارة يف العا�سمة 

الكندية اأوتاوا. واأعرب كن�سيال عن بالغ حزنه 

وموا�ساته لهذا امل�ساب اجللل الذي اأمّل بالأمتني 

الإ�سالمية والعربية

وقدم ال�سفري ال�سنو�سي، من جانبه، عظيم 

�سكره وامتنانه ملمثلي احلكومة الكندية الذين 

قدموا العزاء وا�ستذكروا يف كلماتهم التي 

دونوها يف ال�سجل اخلا�س بالعزاء مناقب الفقيد 

الكبري احلافلة باخلري والعطاء وخدمة الوطن 

والأمتني الإ�سالمية والعربية والدفاع عن 

ق�ساياها العادلة.

■ رفع وزير اخلارجية الكندي 
جون بريد التعازي با�سمه وبا�سم 

ال�سعب الكندي اإىل خادم احلرمني 

ال�رسيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

اآل �سعود واإىل �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع - حفظهما اهلل - يف وفاة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن 

عبد العزيز اآل �سعود رحمه اهلل.

وقال بريد  خالل ا�ستقبال �سفري 

خادم احلرمني ال�رسيفني اأ�سامة 

بن اأحمد ال�سنو�سي الليلة املا�سية 

يف مقر ال�سفارة يف العا�سمة الكندية 

اأوتاوا اإن الأمري نايف كان رجل 

دولة من الطراز الأول واأ�ساف  اأن 

�سموه - رحمه اهلل - عمل جاهدًا 

على خدمة وطنه.

رئي�ش جمل�ش ال�شيوخ الكندي يقدم واجب العزاء

يف وفاة الأمري نايف بن عبد العزيز

وزير اخلارجية الكندي يقدم واجب العزاء يف فقيد الوطن

ال�شفري اأ�شامة اأحمد اال�شنو�شي  ي�شتقبل رئي�ش جمل�ش ال�شيوخ الكندي

■ قام من�سوبو �سفارة خادم 
احلرمني ال�رسيفني وامللحقية 

الثقافية يف كندا - يتقدمهم �سعادة 

�سفري خادم احلرمني ال�رسيفني 

اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي، 

و�سعادة امللحق الثقايف املكلف 

الدكتور نا�رس بن عبد العزيز 

ال�سلعان، واأع�ساء مكتب الطريان 

املدين مبدينة »مونرتيال«، وكذلك 

عدد من املبتعثني واملعزين من 

اجلاليتني العربية والإ�سالمية- 

قاموا باأداء �سالة الغائب على روح 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف 

بن عبدالعزيز، وذلك يف مقر ال�سفارة 

يف العا�سمة الكندية »اأوتاوا« 

وقد توافد على �سفارة خادم 

احلرمني ال�رسيفني املعزون من 

ممثلي احلكومة الكندية وعلى 

راأ�سهم رئي�سة املرا�سم، وممثلو 

البعثات الدبلوما�سية العربية 

والإ�سالمية والدولية، لتقدمي واجب 

العزاء واملوا�ساة  يف الراحل الكبري 

فقيد الأمتني العربية والإ�سالمية 

منذ يوم الأحد املوافق 17 يونيو 

2012م. هذا وقد ا�ستمر تقدمي 

العزاء حتى يوم الأربعاء املوافق 

من�شوبو �شفارة خادم احلرمني ال�شريفني وامللحقية الثقافية يف كندا يوؤدون 

�شالة الغائب على روح �شاحب ال�شمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز   

�شعادة ال�شفري يتقبل التعازي من �شعادة �شفري دولة اليابان والقائم باأعمال ال�شفارة الفل�شطينية

ال�شفري القطري يقدم تعازيه لل�شفري ال�شنو�شي رئي�شة املرا�شم يف وزارة اخلارجية الكندية تدون تعازيها وتعازي ال�شعب الكندي يف وفاة الأمري نايف



�آفاق   1415   �آفاق

اأ. طالل كابلي ممثل �شفارة الإمارات اأثناء تدوين التعازي                              جانب من املعزين

د. ال�شلعان يتو�شط كاًل من اأ. الربدي

■ فقدت  اململكة  اأحد خرية 
اأبنائها.. الأمري نايف بن عبدالعزيز، 

الذي كان رجل دولة من الطراز 

الأول،وذا ح�سور طاٍغ ولفٍت 

اأينما كان، وكان النجاح والتفوق 

�سائدًا وبارزًا حيثما اأ�سندت اإليه اأية 

مهمة. فعلى مدى عقود من العمل يف 

قطاعات الدولة املختلفة توالت املهام 

وامل�سوؤوليات على الأمري نايف بن 

عبدالعزيز، وهي من الكرثة بحيث 

ل ميكن �رسدها اأو تذكرها، لكن 

ال�ساهد امل�سرتك يف كل تلك املنا�سب 

واملواقع هو التميز والقدرة 

على الإجناز.  فهورجٌل جت�سدت 

فيه الوطنية باأ�سمى معانيها 

وم�سامينها، اأفنى عمره يف خدمة 

مليكه ووطنه، وكان الرجل املنا�سب 

يف كل من�سب تقلده.

ولعل ما ميكن التاأكيد عليه وبال 

جدال وب�سهادة العامل اأجمع اأن 

�سموه �سجل ح�سورًا لفتًا يف 

كيفية تعامله مع الإرهاب الذي 

تعر�ست له بالدنا وانعك�ست 

تداعياته خارجيًا، ومل يكن ذلك 

النجاح قائمًاعلى ا�ستخدام القوة 

وال�سالح فقط بل كانت هناك جهود 

فكرية واجتماعية �ساهمت يف 

جتفيف منابع الإرهاب اإىل حد كبري 

فربنامج املنا�سحة املعني بامل�ساجني 

املتهمني يف ق�سايا اإرهابية اأو من 

يحملون ذات الفكر الذي ي�ستند اإليه 

الإرهابيون يف عملياتهم الإجرامية 

داخل ال�سعودية وخارجها �ساهٌد 

على هذا املنهج الفريد.

وكان الأمري الراحل رجل الإغاثة 

الأول لي�س يف اململكة فح�سب بل يف 

العامل كله فقد عرف اأياديه البي�ساء 

كل امل�سلمني يف كل قارات العامل 

وتعك�س مواقف الأمرينايف بن 

عبد العزيز، دعمه الكبري للق�سية 

الفل�سطينية، كونها ق�سية العرب 

الأوىل،وجتلى ذلك خالل تروؤ�سه 

للجنة ال�سعودية لدعم انتفا�سة 

الأق�سى، التي اأن�سئت عام 2000 

بتوجيهات من خادم احلرمني 

ال�رسيفني امللك فهد بن عبد العزيز 

اآل �سعود – رحمه اهلل-.

كماعرف عن �سموه حبه للعلم 

والعلماء وخدمة ال�سنة النبوية 

املطهرة،وحر�سه ال�سديد على 

رعايتها وتنميتها  واحلفاظ على 

ما قامت عليه هذه البالدمن عقيدة 

�سحيحة وكان ي�رسف على دعمها 

من جيبه اخلا�س ويظهر ذلك من 

خالل الكرا�سي البحثية والعلمية 

التي اأطلقها يف �ستى جامعات 

اململكةومن خالل مراكز البحث 

اخلا�سة بها، واإفراد جائزة عاملية 

يتناف�س عليها العلماء من خمتلف 

اأنحاء العامل،ومن يتتبع �سرية هذا 

الرجل الكبري يده�سه التاريخ احلافل 

بالعطاء والإجنازات يف خدمةالدين 

احلنيف، والوطن والأمة العربية 

والإ�سالمية، على كافة الأ�سعدة 

طوال 37 عامًا،حمل خاللها عبء 

امل�سوؤوليات الوطنية والن�سانية، 

وا�ستطاع مبا امتلك من خربة 

وكفاءةوحكمة، اأن يقود دفة ال�سفينة 

الأمنية بعزم را�سخ، واإميان �سادق، 

ليت�سدى ملخططات اإرهابية، هي 

الأكرث �رسا�سة يف التاريخ احلديث.

�شالح بن خدام الفايز 

م�شت�شار ورئي�ش الق�شم القن�شلي

�شفارة خادم احلرمني ال�شريفني 

لدى كندا

■ بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل 
وقدره، وباأن هلل ما اأعطى وهلل 

ما اأخذ، وا�ستح�سارًا لقوله 

تعاىل »وب�رس ال�سابرين الذين 

اإذا ا�سابتهم م�سيبة قالوا اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون«، تلقينا 

نباأ وفاة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري« نايف بن عبدالعزيزاآل 

�سعود« ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء ووزير الداخلية 

يوم ال�سبت يف 2012/6/16م. 

املوافق 1433/7/26هـ. وقد 

كان حقًا نباأ كال�ساعقة يف هوله 

وقوته على كل مواطن �سعودي 

غيور على دينه ووطنه، كيف ل 

وهو �ساحب الفكر الرائد واملنهج 

ال�سليم الداعي للو�سطية والتنوير، 

قاهرالإرهاب وم�ستاأ�سل اأ�سحاب 

الفكر ال�سال والتكفري، قائد 

�سفينة الأمن والأمان، �ساحب 

الكلمة املوزونة مبيزان ال�رسع 

والعدل، نايف احلنكة ال�سيا�سية 

والراأي الراجح ال�سديد، نايف 

الإن�سانية وحب اخلري واأهل 

اخلري، اأ�سد ال�ّسنة النبوية املطهرة 

واملحافظ عليها قوًل وعماًل، نايف 

الأخالق والتوا�سع، نايف الوطن 

واأمان املواطن. 

ل �سك اأننا جميعا على فراقك 

يا �سيدي ملحزونون، ولكننا على 

العهد والوفاء لديننا وقياداتنا 

باقون، وعلى احلق والتالحم مع 

ولة اأمرنا دائمون، وعلى اهلل يف كل 

اأمورنا متوكلون، وعلى و�ساياك  

وتوجيهاتك �سائرون، وعلى الأمن 

مب�سيئة اهلل �ساهرون، وبالعزاء 

واملوا�ساة لويل اأمرنا وقائدنا خادم 

احلرمني ال�رسيفني امللك »عبداهلل 

بن عبدالعزيز اآل �سعود« ولالأ�رسة 

احلاكمة ولل�سعب ال�سعودي 

واأ�رسته اخلا�سة م�ساركون، 

ويف �سلواتنا وقنوتنا لك داعون، 

وبرجاء من اهلل ورحمة منه بك 

وباأحبابنا يف جنات النعيم ملتقون. 

ولعل ما اأود اأن اأوؤكده قبل اأن 

اأنهي هذه امل�ساركة املتوا�سعة 

هو اأن ما قيل وما كتب عن الفقيد 

�سواء اأثناء حياته اأو بعد وفاته 

رحمه اهلل لن يفيه حقه ول ميكن 

اأن حت�رس �سفاته و�سجاياه، ول 

ت�ستطيع اأن تعرب بحق عن تفانيه 

يف خدمه دينه ووطنه و�سعبه 

بل وحميطه العربي والإ�سالمي 

والعاملي. ولكنني اختتم القول 

بالدعاء اخلال�س باأن يتغمد 

اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأن 

يجعل كل ما قدم يف خدمة دينه 

ووطنه و�سعبه وما قدمه يف خدمة 

الن�سانية يف موازين ح�سناته يوم 

العر�س على الرب الغفور الرحيم.

عبدالرحمن بن علي القرين

 مدير العالقات العامة 

�شفارة خادم احلرمني ال�شريفني 

لدى كندا

فقيد الوطن والأمة

»وداعاً يا نايف الوطن«

20 يونيو 2012م، وكان يف ا�ستقبال 

املعزين �سعادة ال�سفري ال�سنو�سي 

و�سعادة امللحق الثقايف املكلف 

الدكتور نا�رس ال�سلعان.

وقد اأعرب �سعادة ال�سفري خالل 

تقبله العزاء يف الفقيد الكبري 

عن عميق �سكره للمعزين الذين 

ا�ستذكروا يف كلماتهم التي دونوها 

يف ال�سجل اخلا�س بالعزاء مناقب 

الفقيد الكبري احلافلة باخلري 

والعطاء وخدمة وطنه واأمته 

العربية والإ�سالمية والدفاع عن 

ق�ساياها العادلة.

كما رفع �سعادة امللحق الثقايف 

املكلف الدكتور نا�رس ال�سلعان 

خال�س العزاء واملوا�ساة خلادم 

احلرمني ال�رسيفني والأ�رسة املالكة 

واإىل ال�سعب ال�سعودي كافة يف وفاة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف 

بن عبدالعزيز اآل �سعود رحمه اهلل. 

كما اأ�سار�سعادته اإىل اأن الفقيد 

كان يوؤمن بالعلم ويدعم العلوم 

الإن�سانية اإمياًنا منه بدورها يف 

تعزيز القيم الأخالقية يف جمتمعنا، 

و�سعى طوال فرتة توليه لوزارة 

الداخلية اإىل ت�سليح اأع�سائها بالعلم 

واملعرفة من خالل برامج مكثفة 

ارتقت باأفراد الوزارة.
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■ فقد ال�سعب ال�سعودي وتدًا من 
اأوتاد اخلري والأمن بوفاة �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري نايف بن 

عبدالعزيز. فقد كان �سمام الأمان 

للبالد والعباد والثغور من عبث 

العابثني يف اأمن وا�ستقرار الوطن اإل 

انه كان اأي�سًا �سمام الأمان حلماية 

عقول الرعية من الأفكار الهدامة 

والفتنة والتدخالت املاكرة واملخادعة. 

اإ�سافة اإىل ذلك فهو �سمام الأمان -بعد 

اهلل- للعقيدة ورجالتها من تطاول 

ال�سفهاء، ولذلك كان احلزن اأ�سد على 

النا�س والرعية يف عموم الوطن الغايل.

لهذا ن�ساأل اهلل تعايل اأن يرحمه واأن 

يبدله دارًا خريًا من داره واأهاًل خريًا 

من اأهله، فقد عمل بجد واجتهاد ليل 

نهار بدون كلل اأو ملل ليحافظ على اأمن 

بلد يقع يف منطقة م�سطربة، وو�سط 

تقاطعات �سيا�سية واإقليمية ودولية 

خطرية ل ترتدد يف ت�سدير الإرهاب 

واملخدرات واإ�ساعة الفو�سى كاأدوات 

�سيا�سية لزعزعة اأمن هذا البلد، ولكن 

بف�سل اهلل ورعايته جنح �سموه بحنكته 

املعهودة اأن ينت�رس على هذا التحدي 

وجنح بالق�ساء على كل ذلك.      

ح�شني الفيفي

 امل�شرف على وحدة احلا�شب الآيل

امللحقية الثقافية يف كندا

�شمام الأمان

■ مبزيد من احلزن العميق، اأرفع 
اأحّر التعازي واأخل�سها اإىل مقام 

خادم احلرمني ال�رسيفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز – حفظه اهلل -  يف 

فقيد الأمتني العربية والإ�سالمية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف 

َمعًا  بن عبدالعزيز، فقد كان �سموه جَمْ

للعديد من الف�سائل و�سمو الأخالق، 

وقوة املنطق واللطف يف احلديث، 

واحلكمة يف الت�رسف والنزاهة يف 

التعامل والدقة يف التحليل، مع بعد 

يف النظر واحلزم يف اتخاذ القرارات 

ال�سعبة واحل�ّسا�سة فهو بحق قد 

كان »خري خلف يف ولية العهد خلري 

�سلف.«

لقد بداأت ال�سرية العطرة وامل�سرية 

املباركة ل�سموه منذ تعيينه وكياًل لأمري 

منطقة الريا�س، فاأمريًا لها ونائبًا 

لوزير الداخلية، فوزيرًا للداخلية، 

اإىل جانب تروؤ�سه لعدد من اللجان 

الوطنية والدولية حيث ترك ب�سمات 

للنجاح الباهر وقدوة يحتذى بها. 

ولذلك كان حمل تقدير واإعجاب 

لدى الكثريمن الدول واحلكومات 

واملنظمات، وقبل ذلك كله وبعده كان 

حمط حب وتقدير ال�سعب ال�سعودي، 

حيث ظهر ذلك جليًا يف الإقبال ال�سديد 

من قبل املواطنني على مبايعة �سموه 

على ولية العهد، ثم احلزن الكبري 

الذي اأ�ساب اجلميع بفراقه املفاجئ.

لهذا عندما نتناول مناقب الأمري 

نايف بن عبدالعزيز، فنحن نتحدث عن 

قامة عظيمة وخربة قيادية اإكت�سبها 

�سموه مار�سها خالل حقب ل�ستة 

ملوك، نهل من مدار�سهم القيادية 

والإدارية، فا�ستطاع - بن�رس من 

اهلل عز وجل- اأن يدحر كافة اأنواع 

الإرهاب بحزمه املعهود جتاه الفئة 

ال�سالة وحر�سه ال�سديد على 

ت�سويبهم فكريًا وتقدمي الن�سح الأمني 

لهم، بل وامتدت رعايته الإن�سانية 

ومل�سته احلانية اإىل كافة اأ�رسهم. 

كما متيزت م�سريته الكرمية بدعمه 

- رحمه اهلل- كل ما من �ساأنه خدمة 

الدين، والتي على راأ�سها اإ�رسافه 

املتوا�سل واهتمامه بخدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام من خالل تروؤ�سه 

للجنة العليا للحج. اأما يف حقل العلم 

واملعرفة فقد كان ذا اهتمام وحر�س 

يف خدمة العلم والعلماء، وخري �ساهد 

على ذلك اإن�ساوؤه للعديد من الكرا�سي 

العلمية يف عدد من موؤ�س�سات التعليم 

العايل يف داخل اململكة وخارجها.

اأ�رسع اإىل املوىل �سبحانه وتعاىل اأن 

ي�سكن �سموه الفردو�س الأعلى، واأن 

يجزيه خري اجلزاء عن اأعماله اخلريية 

التي اأغاثت القا�سي والداين.

حممد بن �شليمان الربدي

مدير اإدراة ال�شوؤون الإدارية

امللحقية الثقافية يف كندا

اإىل جنات اخللد يا نايف الأمن

■ اإن فقد الأمري نايف بن عبدالعزيز م�ساب جلل 
لي�س لل�سعب ال�سعودي فقط بل على م�ستوى الأمتني 

العربية والإ�سالمية،  فقد كان �سدًا منيعًا يف وجه الفنت 

التي ا�ستهدفت الوطن، ولن ين�سى التاريخ له مواقفه 

العديدة خلدمة الإ�سالم وعلى راأ�سها رئا�سته – حفظه 

اهلل – للجنة احلج العليا ل�سنوات طويله حتقق خاللها 

تطور هائل يف نوعية اخلدمات املقدمة للحجيج من جميع 

القطاعات احلكومية. والكالم عن ماآثره الإن�سانية 

حديث له �سجون، فيداه الكرميتان تركتا ب�سمة يف 

كل ميدان، فكان املغيث لكل طالب حاجة و�سعيف 

ومري�س، ورمزًا للحلم و�سعة الأفق. اإن الأمري نايف 

رحمه اهلل �سيبقى نربا�سًا م�سيئًا مبا قدم من اأفكار وقيم 

ومواقف نبيلة.        

       د. فهـد بن عبـداهلل النعـيم

امل�شرف على وحدة الدرا�شات العليا

امللحقية الثقافية يف كندا

قائد حمنك

■ فجعُت كما فجع ال�سعب ال�سعودي 
بوفاة املغفور له �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري نايف بن عبدالعزيز، ف�سموه بذل 

جهدًا كبريًا يف حفظ الأمن  وال�ستقرار، 

وكان الداعم الأكرب للعلم والعلماء، 

وراعي اأمن احلجيج فكان وتد احلج 

الذي مل يغب عنه منذ 38 عامًا، والراعي 

لأ�رس �سهداء الواجب، وامل�ساعد لأ�رس 

املتورطني يف الإرهاب، والداعم لرجال 

احل�سبة يف اململكة.

فن�ساأته املثالية اململوءة باخلري 

والعلم وال�سوؤدد اأك�سبته العديد من 

فنون العلوم واملعارف فتميز بالنبوغ 

والفطنة منذ �سغره، كل ذلك كان مبثابة 

مدخالت له، اإن هذه املدخالت التعليمية 

والبيئية والرتبوية والفطرية التي 

اكت�سبها ون�ساأ عليها الأمري نايف ل بد 

اأن يكون لها خمرجات.

فمن خمرجاتها اأنها �سنعت له 

�سلوكًا علميًا ومعرفيًا  انعك�س على 

جوانب �سخ�سيته  عند ن�سجه.  

و�سقلته التجارب واملنا�سب التي 

تقلدها فلمع جنم املعرفة وتر�سخت 

احلكمة واحلنكة يف ت�رسفاته وبرزت 

يف �سخ�سيته مالمح القيادة والدراية 

واخلربة على ال�سعيدين الداخلي 

واخلارجي فال جمال للتعجب فقد تربى 

يف مدر�سة والده امللك عبدالعزيز - 

يرحمه اهلل – وعا�رس اإخوانه امللوك 

ال�سابقني وا�ستفاد من جتاربهم.  

ول منلك يف الأخري اإل اأن نحمد اهلل 

على ق�سائه وقدره ونعزي اأنف�سنا 

والأ�رسة املالكة الكرمية بهذا الفقد 

لرجل كبري و�سخ�سية عظيمة، ون�ساأل 

اهلل اأن يجعل يف خلفه اخلري وي�سربنا 

على فقده.

عبدالرزاق بن في�شل الدوي�ش  

امل�شرف على وحدة املرافقني

وذوي الحتياجات اخلا�شة

امللحقية الثقافية يف كندا

■ ل اأملك يف بداية حديثي عن فقيد 
الوطن الغايل، �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري نايف بن عبدالعزبز - رحمه 

اهلل - اإّل اأن اأرفع اأحر التعازي، 

و�سادق املوا�ساة مللك البالد، خادم 

احلرمني ال�رسيفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، ويل 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع يف اململكة العربية 

ال�سعودية، وجلميع اإخوته واأ�سقائه 

واأبنائه، وعموم الأ�رسة املالكة 

الكرمية يف هذا امل�ساب اجللل، �سائاًل 

اهلل �سبحانه وتعاىل ان يتغمد الفقيد 

برحمته ور�سوانه، واأن ي�سكنه 

ف�سيح جناته اإنه �سميع جميب.

حني مت تعيني �سموه الكرمي وليًا 

للعهد كان القرار لي�س مب�ستغرب 

من قبل اخلرباء ال�سيا�سيني، نظرًا 

لتاريخه الطويل يف خدمة هذا 

الوطن منذ عهد والده املوؤ�س�س امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود 

رحمه اهلل. وذلك نظرًا لتقلده منا�سب 

عدة يف الدولة منذ تعيينه وكياًل لإمارة 

الريا�س ثم اأمريًا لها ونائبًا لوزير 

الداخلية ووزيرًا للداخلية ونائبًا ثانيًا 

لرئي�س جمل�س الوزراء.

واملتابع لتاريخ �سموه الكرمي منذ 

ما يزيد على 35 عامًا �سيجد اأن وقفاته 

ال�سجاعة انعك�س �سداها على واقع 

املجتمع ال�سعودي وكذلك يف املحافل 

الدولية، ف�سار فكره واأ�سلوبه يف 

التعامل مع الإرهاب نربا�سًا يحتذى به.

  اأ.د. عبدالعزيز بن را�شد  النجادى

امل�شرف على وحدة البكالوريو�ش 

واجلهات الأخرى

امللحقية الثقافية ال�شعودية يف كندا

رجل الإدارة والإرادة

الأمري نايف رجل ال�شيا�شة واحلكمة والأمن

■ ل �سك اأن رحيل الأمري نايف بن عبدالعزيز – رحمه 
اهلل- كان فقدًا كبريًا لل�سعب ال�سعودي،  ف�سموه الكرمي كان 

نعم ال�سند والع�سد لأخيه خادم احلرمني ال�رسيفني، فهو ابن 

املوؤ�س�س ومهند�س الأمن يف هذه البالد الطاهرة، ورجل الأمن 

الأول، وعلٌم من اأعالم الوطن الغايل. ُعرف - منذ زمن بعيد - 

بحنكته وحكمته وبعد نظره. وارتبط ا�سمه بالأمن الداخلي 

فمنذ تعيينه وزيرًا للداخلية وهو يف موقع رجل الأمن الأول 

والأحداث الكبرية التي مرت ببالدنا خالل احلقبة املا�سية منذ 

توليه لوزارة الداخلية ت�سهد بحزمه وحر�سه على اأمن الوطن 

واملواطن، فقد واجه �سموه تلك الأحداث بقوة وحزم ومل يدع 

جماًل للعبث باأمن البالد. و�سهدت وزارة الداخلية يف عهده 

تطورات كبرية يف جمالت العمل الإداري والآليات احلديثة يف كل 

مفا�سل العمل الإداري.

فوزان بن �شالح الفوزان

رئي�ش ق�شم احل�شابات يف اإدارة ال�شوؤون املالية

امللحقية الثقافية يف كندا

الأمري نايف رجل املهمات ال�شعبة

■ رحم اهلل �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري نايف بن عبدالعزيز الذي جنح يف 

اأن يوفر للوطن الأمن والأمان يف وقت 

كانت اململكة م�ستهدفة من قبل الفئات 

ال�سالة التي حاولت اأن ت�سلب من املواطن 

والوطن اأمنه.

ف�سموه  كان م�رسب املثل يف الإخال�س، 

اإنه بحق رجل املواقف، ل ياألو جهدًا يف 

القيام بالواجب وبذل الغايل وكل نفي�س يف 

�سبيل اإبقاء منظومة الأمن قوية، كيف ل 

وهو من بذر بذرتها الأوىل وتابع منوها 

وعالج خللها وبرت فا�سدها حتى غدت 

ثابتة اجلذر، �سلبة العود، ن�رسة الفروع، 

توؤتي اأكلها كل حني باإذن ربها.

تعامل رحمه اهلل مع كل الأحداث 

ب�سخ�سية قوية قادرة على التعامل مع 

كل اأطراف احلدث، ل يتجاهل �سغائر 

الأمورول يلتفت ل�سفا�سف القول، ل تاأخذه 

يف قول احلق والثبات عنده لومة لئم.

حممد بن �شعيد  برمي 

رئي�ش ق�شم التدقيق يف اإدارة ال�شوؤون املالية

امللحقية الثقافية يف كندا

وداعاً لرجل املواقف
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■ حر�سًا من امللحقية الثقافية 
ال�سعودية على توفري الدعم 

امل�ستمر للمبتعثني عن طريق 

التوا�سل املبا�رس معهم، اأطلقت 

امللحقية برنامج الزيارات ال�سنوي 

لالأندية الطالبية ال�سعودية 

وللمبتعثني واملوؤ�س�سات التعليمية 

الكندية لعام 2012م، وقد كانت 

الزيارة الأوىل من ن�سيب النادي 

الطالبي يف مدينة »برن�س جورج« 

مبقاطعة بريت�س كولومبيا لاللتقاء 

باملبتعثني وذلك لتفقد اأحوالهم 

الدرا�سية والجتماعية وال�ستماع 

ل�ستف�ساراتهم، اإنفاًذًا لتوجيهات 

خادم احلرمني ال�رسيفني بالعمل 

على تذليل اأية �سعاب تعوق 

تقدمهم وجناحهم.

هذا وقد قام وفد امللحقية 

برئا�سة مدير اإدارة ال�سوؤون 

الثقافية وع�سوية كل من الأ�ستاذ 

خالد بن علي الرويلي مدير وحدة 

الأندية الطالبية، والأ�ستاذ ح�سني 

الفيفي امل�رسف على وحدة احلا�سب 

الآيل بزيارة مرافق جامعة �سمال 

بريت�س كولومبيا التي و�سل فيها 

عدد الطلبة ال�سعوديني اإىل«184«، 

طالبًا وطالبة ومن ثم اإىل مقر 

النادي ال�سعودي يف املدينة، والذي 

ي�سم مرافق متنوعة تخدم املبتعثني 

وفقًا لحتياجاتهم.

 ثم التقى الوفد باملبتعثني 

واأجاب على كافة ا�ستف�ساراتهم 

وت�ساوؤلتهم التي �سملت التاأمني 

الطبي، وتغيري التخ�س�س، وكيفية 

اللتحاق بالبعثة.  ويف اخلتام تناول 

اجلميع الع�ساء.

امللحقية الثقافية تلتقى املبتعثني مبدينة »برن�ش جورج«

اأ.د �شليمان الذييب ي�شتمع ملقرتحات اأحد الطالب

اأ.د �شليمان بن عبد الرحمن الذييب

جانب من احل�شور

■ بعد التن�سيق مع امللحقية الثقافية ب�سفارة خادم احلرمني ال�رسيفني بكندا، 
قام وفد من الطلبة املتميزين  يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يراأ�سه 

الدكتور/عبداهلل بن �سعد �سلطان مدير مركز البرتول واملعادن مبعهد البحوث 

باجلامعة بزيارة لعدد من املوؤ�س�سات  التعليمية وال�سناعية الكربى مبقاطعتي 

اأونتاريو وكيبك.

وقد اأ�سار الدكتور عبداهلل �سلطان يف ت�رسيحه اإىل اأن جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن قد حر�ست منذ ثالث �سنوات على اإتاحة الفر�سة لطالبها املتميزين 

لزيارة عدد من البلدان املتقدمة بغر�س �سقل خرباتهم املعرفية واملهنية.

واأ�ساف د. �سلطان اأن الوفد الطالبي املكون من »18« ع�سوًا قد زار الربملان 

الكندي بالإ�سافة اإىل عدد من املوؤ�س�سات التعليمية وال�سناعية الكربى ومنها 

»�رسكة بومبارديه ل�سناعة الطائرات، وجامعة ماكجيل، وكذلك كلية الهند�سة  

يف مدينة مونرتيال،وجامعات  تورنتو،راير�سون، واترلو، ماكما�سرت، ومركز 

الأبحاث)RIM(ِرْم.  

كما التقى  الوفد  مع وزير التعليم العايل يف مقاطعة اأونتاريو، وب�سعادة 

امللحق الثقايف الدكتور في�سل بن حممد املهنا اأبا اخليل وعدد من من�سوبي 

امللحقية يف مدينة اأوتاوا، وذلك خالل ماأدبة الغداء التي اأقامها امللحق ترحيبًا 

بالوفد، هذا وقد مت خالل اللقاء  تقدمي هدية تذكارية من الطالب ل�سعادة امللحق 

الذي متنى لهم يف كلمته املزيد من النجاح والتميز.

وقد وجه الدكتور عبداهلل ال�سلطان خال�س �سكره للملحقية التي �ساهمت يف 

تنظيم برنامج الزيارة وعملت على تذليل اأي �سعاب.

وفد طالبي من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

يلتقي بوزير التعليم مبقاطعة اأونتاريو

الطالب ي�شتمعون للعر�ش التاريخي عن الربملان الكندي

د. عبد اهلل ال�شلطان يهدي امللحق الثقايف هدية تذكارية من قبل الطالب

جمع من طلبة جامعة امللك فهد اأثناء زيارته للربملان الكندي

وفد طالب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن اأثناء زيارتهم للربملان الكندي

وفد امللحقية يلتقي وفد جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
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برنامج  ■ �سمن 
الزيارات الدورية لالأندية 

ال�سعودية للوقوف على 

اأحوال املبتعثني وال�سماع 

لآرائهم، قام وفد من 

امللحقية الثقافية ال�سعودية 

برئا�سة الدكتور اإ�سماعيل 

النجار امل�رسف على 

وحدة اللغة وبع�سوية 

كل من الأ�ستاذ ح�سني 

الفيفي امل�رسف على وحدة 

احلا�سب الآيل والأ�ستاذ 

خالد الغفيلي رئي�س ق�سم 

الت�سالت الإدارية، بزيارة 

كلية »موهاك« للوقوف على 

اأحوال الدار�سني يف مرحلة 

اللغة وللتعرف عن قرب 

على اأهم ال�سعوبات التي 

يواجهونها وذلك للعمل 

على تذليلها ومناق�ستها مع 

اإدارة الكلية.

وقد التقى الوفد بعد 

ذلك باملبتعثني يف مقر نادي 

الطلبة ال�سعوديني يف مدينة 

هاملتون،وا�ستمع اإىل 

ا�ستف�ساراتهم  وم�ساكلهم، 

ويف اخلتام تناول اجلميع 

طعام الع�ساء.

☐  فواز التميمي  

عبدالعزيز  الدكتور/  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  يف  الأكادميية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  ■ قام 
ال�سالح بزيارة اإىل جامعة ماكما�سرت مبدينة هاملتون بناًء على دعوة من اجلامعة.

وقد اجتمع الدكتور ال�سالح مع كل من مدير مركز زيروك�س للبحوث والتطوير الدكتور رفيق 

لطفي وعدد من اأع�ساء اإدارة كلية الهند�سة.

كما مت تنظيم برنامج تعريفي عن م�ساريع املبتعثني ال�سعوديني الذين اجتازوا  الربنامج وح�سلوا 

على  درجة املاج�ستري والبكالوريو�س.

وفد من امللحقية يزور كلية »موهاك« ويلتقي باملبتعثني

الدكتور ال�شالح يزور جامعة ماك ما�شرت

ويلتقي مع جمموعة من الطالب

وفد امللحقية يتو�شط اأع�شاء نادي الطلبة ال�شعوديني يف هاملتون

رئي�ش النادي يتو�شط د. اإ�شماعيل جنار واأ. ح�شني الفيفي

الدكتور ال�شالح يتو�شط عددًا من املبتعثني

د. اإ�شماعيل النجار رئي�ش الوفد وعلى ميينه اأ. خالد الغفيلي واأ. ح�شني الفيفي

قبول  فر�س  زيادة  وراء  ■ �سعيًا 
املبتعثني ال�سعوديني يف اجلامعات 

الكندية، اإلتقى �سعادة  امللحق 

الثقايف بكندا الدكتور في�سل بن 

حممد املهنا اأبا اخليل بوزيرة 

التعليم العايل مبقاطعة بريت�س 

كولومبيا يف اإطار زيارته الدورية 

لتفقد اأحوال املبتعثني واملبتعثات يف 

مقاطعات كندا املختلفة.

وقدالتقى �سعادة امللحق خالل 

الزيارة بعدد من امل�سوؤولني 

ومنهم مدير جامعة توم�سون 

ريفر، بغر�س دعم �سبل التعاون 

الأكادميي بني اململكة واملوؤ�س�سات 

التعليمية الكندية، ومت خالل 

الجتماع مناق�سة اأو�ساع املبتعثني 

ال�سعوديني يف املقاطعة، وبحث �سبل 

زيادة ن�سب قبولهم يف اجلامعات 

باملقاطعة والعمل �سويًا على تذليل 

اأي �سعوبات تواجههم.

ويف جانب اآخراإلتقى �سعادته  

بالطلبة املبتعثني وتفقد جناح اململكة 

التعريفي �سمن امل�ساركات الطالبية 

يف يوم الثقافات الدويل الذي تنظمه 

اجلامعات الكندية يف اأطار دعم 

العالقات الثقافية والجتماعية بني 

طالبها الدوليني والكنديني.

ويف نهاية الزيارة مت عقد لقاء 

مفتوح مع �سعادة امللحق �سم 

املبتعثني والوفد الر�سمي للملحقية 

والذي �سم كاًل من الدكتور فهد 

النعيم رئي�س وحدة الدرا�سات العليا 

والأ�ستاذ خالد الرويلي م�رسف 

ال�سوؤون الثقافية بامللحقية، ومت 

خالل اللقاء الإجابة على ت�ساوؤلت 

املبتعثني والتي دارت حول التاأمني 

الطبي، وبع�س الأمور الأكادميية 

املتعلقة بتغيري التخ�س�س اأو 

اجلامعة. ويف ختام اللقاء مت تكرمي 

الإدارة ال�سابقة لنادي الطلبة 

ال�سعوديني بكاملوب�س وكذلك 

املتطوعني. 

التقى وزيرة التعليم العايل وح�شر اليوم العاملي والركن ال�شعودي

اأبا اخليل ووفد من امللحقية يف جولة مبقاطعة بريت�ش كولومبيا

امللحق الثقايف يتو�شط من�شوبي جامعة توم�شون ريفر

امللحق يتو�شط وزيرة التعليم ود. النعيم

امللحق يتو�شط كاًل من اأ. خالد الرويلي ود. فهد النعيم امللحق يكرم رئي�ش نادي الطلبة ال�شابق
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■ روؤ�ساء الأندية الطالبية ال�سعودية يف كندا يف 
اجتماعهم ال�سنوي الذي عقد يف 21 يناير 2012م 

بالعا�سمة الكندية اأوتاوانا�سدواامل�سوؤولني 

مبنحهم املزيد من ال�سالحيات والدعم املادي؛ من 

اأجل تقدمي املزيد من  اخلدمات التي من �ساأنها اأن 

ت�ساعد املبتعثني واملبتعثات على �رسعة التكيف 

مع جمتمع البتعاث.

وقد ح�رس الجتماع الذي نظمته اإدارة 

ال�سوؤون الثقافية بامللحقية ممثلو اأكرث من 

ع�رسين ناديًا طالبيًا، و�سعادة امللحق الثقايف 

ومدير اإدارة ال�سوؤون الثقافيةوبع�س من�سوبي 

الإدارة الثقافيةالتي يراأ�سهاالأ�ستاذ الدكتور 

�سليمان بن عبد الرحمن الذييب، ومنهم الأ�ستاذ 

خالد الرويلي وغ�سان برجني والدكتور ال�سادق 

اأبو نفي�سة، بالإ�سافة اإىل عدد من ممثلي �سفارة 

خادم احلرمني ال�رسيفني.

وقد متت مناق�سة عدد من الأمور املتعلقة 

باللوائح املنظمة لعمل الأندية الطالبية، بعد 

اأن مت تعديل بع�سها، واإ�سافة اأخرى جديدة 

متنح �سالحيات اأكرث لالأندية، وتق�سي 

ب�سم روؤ�ساء اجلمعيات الطالبية باجلامعات  

لإدارات الأندية.

ويذكر اأن الالئحة املذكورة التي مت اإدخال 

تعديالت على بع�س بنودها �ست�ساعد على 

تذليل كافة ال�سعاب التي تواجه روؤ�ساء 

الأندية اأثناء اأداء املهام املنوطة بهم، ولهذا 

تقرر اإ�سدار بطاقات ر�سمّية لروؤ�ساء الأندية 

متكنهم من التخاطب مع امل�سوؤولني ب�سكل ر�سمي 

ومتنحهم �سالحيات اأكرث.

وقد تناول الجتماع اأي�سا عددًا  من النقاط 

التي تهم املبتعثني ومنها اإن�ساء اأول  مركز ثقايف 

�سعودي بقارة اأمريكا ال�سمالية ومقره مبدينة 

اأوتاوا بكندا واملزمع افتتاحه قريبًا اإن �ساء اهلل.

هذا وقد حث امل�سوؤولون روؤ�ساء الأندية على 

تقدمي مقرتحاتهم وامل�ساركة الفعلية يف هذا 

امل�رسوع احل�ساري الكبري. بالإ�سافة اإىل الإعالن 

عن جائزة مالية قررت امللحقية منحها لأف�سل 

ناٍد �سعودي قدم منا�سط اجتماعية مميزة، وكذلك 

لأف�سل عمل طوعي يتم تر�سيحه من قبل روؤ�ساء 

الأندية، كما مّت طرح املرئيات حول امللتقى الرابع 

للمبتعثني واملزمع عقده هذا العام.

وقبل ختام اللقاء مت تكرمي فريق العمل 

امل�سارك يف تاأ�سي�س جملة اآفاق الإلكرتونية، التي 

مت تد�سينها والتي تهدف اإىل نقل وجهات نظر 

املبتعثني واملبتعثات املختلفة جتاه الكثري من 

الق�سايا احلياتية واملت�سلة مبجتمع البتعاث.

ويف اخلتام تناول جميع امل�ساركني الغداء يف 

الفندق، و�سكر روؤ�ساء الأندية امللحقية على اإتاحة 

مثل هذه الفر�سة للنقا�س واحلوار.

ويذكر اأن �سعادة ال�سفري قد التقى بروؤ�ساء 

الأندية الطالبية بال�سفارة ال�سعودية، وذلك على 

هام�س الجتماع ال�سنوي، وقد �سّدد �سعادته 

على ح�سا�سية املرحلة وعلى اأهمية ا�ست�سعار تلك 

احل�سا�سية والتعامل مبوجبها فقال »ل يخفى 

على اأحد املكائد التي حُتاك �سد اململكة واأبنائها، 

الذين اأبدوا تكاتفهم وتعا�سدهم الذي قّلما جند 

له مثياًل خا�سة خالل اأحداث الربيع العربي، 

واأو�سح باأن ذلك التعا�سد وال�سمود املبني 

على الوعي والثقافة العالية لهو مدعاٌة للفخر، 

ولكنه يف نف�س الوقت ال�سبب الرئي�سي وراء هذه 

الهجمات املتتالية على اململكة«.

وقد ذكر �سعادته باأن املواطنني ال�سعوديني 

خارج الوطن م�ستهدفون فكرّيًا، لذلك فامل�سوؤولية 

كبرية جدًا عليهم، فتمثيل قبلة امل�سلمني لي�س 

كتمثيل اأي دولة اأخرى، واأن املاأمول من الطالب 

اأن يكونوا كما ياأمل منهم خادم احلرمني 

ال�رسيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه 

اهلل خري �سفراء لبالدهم يف اخلارج، وعليهم اأن 

يبتعدوا عن اأي �سئ من �ساأنه جلب ال�سبهات 

حول ال�سخ�س والتحلي بالذكاء واحلكمة ومعرفة 

املغزى من ال�سوؤال قبل الإجابة عنه.

كما نوه الأ�ستاذ عبد الرحمن القرين 

امل�سوؤول عن اإدارة العالقات العامة ب�سفارة 

خادم احلرمني ال�رسيفني، ب�رسورة البتعاد 

عن اأماكن الجتماعات واجلماعات امل�سبوهة، 

وامل�سارعة بالتوا�سل مع ال�سفارة عند التعر�س 

لأي م�ساألة قانونية.

روؤ�شاء الأندية الطالبية بكندا يقولون:

نحن يف حاجة للمزيد من الدعم املادي وال�شالحيات

لتحقيق حلم »الأ�شرة الواحدة يف الغربة«

 امللحق يجيب على بع�ش الأ�شئلة من قبل روؤ�شاء الأندية

د. يحيى يتو�شط د. ال�شالح واأ. الربدي

ال�شفري ال�شعودي وعلى ميينه كل من  د. ال�شلعان ود. في�شل اأبا اخليل

امللحق الثقايف اأثناء تراأ�شه الجتماع

■ في هذه احلقبة الزمنية من تاريخ املعمورة 
ت�سهد تقنية الكمبيوتر واملعلومات نقلة نوعية حملت 

يف طياتها جانبًا اإيجابيًاواآخر �سلبيًا، فعا�س النا�س 

دم وما بني خائف ومغامر  فيهما بني حمجم وُمَقّ

وما بني حمتاج وم�ستطلع. ومع مرور الأيام اأ�سبح 

كل بيت ل يخلو من جهاز فاأكرث حتى اأ�سبحت هذه 

التقنية جزءًا ل يتجزاأ من حياتنا واأعمالنا اليومية، 

بل اأ�سبحت ل ت�ستقيم جمريات الأمور ب�سكل عام 

بدونها. ومع اإدراك النا�س لواقع هذه التقنية وما 

حتمله من تي�سري لالأمور وت�رسيع للعمل، اإل اأنهم 

يف نف�س اللحظة يرتقبون مرارة املفاجاآت والأعطال 

التخريبية واملباغتة. 

واجلانب الإيجابي لهذه التقنية  والوجه 

امل�رسق وامل�سيء، والذي يزهو ويفخر به اإن�سان 

هذا الع�رس، ما تقدمه هذه التقنية من خدمات 

ارتقت بالب�رسية يف كل جمالت احلياة العامة 

واخلا�سة، فاجلامعات تزخر باملعامل واملختربات، 

ودور الن�رس وال�سحافة تزدهر بالطابعات 

العمالقة واملا�سحات ال�سوئية، ناهيك عن حمطات 

الت�سالت، وامل�سانع، وحمطات توليد الطاقة، 

واملركبات الف�سائية وحمطاتها ومراكز املعلومات 

والأبحاث وغريها.

اأما اجلانب ال�سلبي، والذي هو مو�سوع هذا 

املقال، ف�سنتعرف عليه ب�سكل كامل و�سنحاول بقدر 

الإمكان ا�ستعرا�س ما يب�رس القارئ، مبا يحيط به 

من خطر هذه التقنية، ومبا يجب عليه احلذر منه،

ل�سيما واحلال يزداد �سوًء يومًا بعد يوم، 

وبالذات حينما تتحول هذه التقنيات من عوامل 

النجاح لدى امل�ستفيدين منها اإىل عوامل الهالك 

والدمار ال�سامل، مبا �سبكته القدرات التخريبية من 

برامج تدعى الفريو�سات اأو الهاكرز.

و�سحفنا متوج ومتور كل يوم بفاجعة 

م�سموعة اأو مقروءة اأو مرئية بفريو�س مدمر 

اأعطب اآلف الأجهزة اأو اأقفل معظم املواقع، 

ومن اأ�سد الفريو�سات فتكًا وخطرًا ما انت�رس يف 

الآونة الأخرية من الفريو�سات التي ت�ستهدف 

تدمري البنى التحتية لنظم ومراكز املعلومات، كما 

ت�ستهدف تدمري حمطات الطاقة واملفاعالت النووية 

كفريو�س »Duku«، الذي �ُسمم على اأ�سا�س فريو�س 

»Stuxnet«، اللذان ي�ستهدفان تدمري اأجهزة 
الكمبيوتر اخلا�سة بعمليات الطرد املركزي يف 

املفاعالت النووية مما يعنى الدمار ال�سامل. 

ويف هذا املقال �سنحلق بالقارئ يف تاريخ 

الفريو�سات ونبحر به يف تعريف ماهية الفريو�سات 

واأنواعها واأماكنها وعالمات الإ�سابة بها حتى 

ن�ستقر به يف حميط اأ�سد خطرًا، هو قر�سنة 

املعلومات الذي اأ�سبح رعبًا يف قلوب م�سوؤويل 

املراكز املعلوماتية، بل قلقًا وهاج�سًا ا�ستوقف 

األبابهم بعد اأن ا�ستع�سى،  بل ا�ستحال عليهم 

ا�ستحداث و�سائل تقنية م�سادة مائة باملائة، يف �سد 

تلك الأخطار اأو حتدد م�سدرها )القنا�سة( وزمن 

ومكان اخلطر وكيفية ونوع العتداء والحرتا�س 

منه اأو �سده. واإن كان بالإمكان فلي�س الكل لديه 

ال�ستطاعة املادية واملعلوماتية الكافية لذلك.

 يف احلقيقة ل يوجد حتديد مطلق لبداية 

الفريو�سات ولكن البع�س يخمن اأن البداية هي 

التناف�س ال�رسيف بني املربجمني لتطوير قدراتهم 

الربجمية والتحدي، كتعطيل جهاز زميله اأو معرفة 

ما فيه اأو ماذا يفعل اأو ن�سخ ملفاته ومع الوقت 

حتولت من تناف�س �رسيف، اإىل تناف�س تخريبي 

وجت�س�سي وع�سكري واأحيانًا ف�سويل؛ ومما ورد 

ذكره اأن اأول من متكن من و�سع اأ�سا�س للربامج 

ذاتية التكاثر هو العامل »جون فون نريمان« �سنة 

1949م، ومل يكن يطَلق عليها فريو�سات اآنذاك حتى 

جاء العامِل فريدريك كوهني �سنة 1984م، فو�سع 

الأ�سا�س لفريو�سات الكومبيوتر واأطلق عليها هذا 

ال�سم ويعترب هو الأب احلقيقي للفريو�سات.

وقد مار�سها بع�س املربجمني كهواية وحب يف   

التحدي والإبداع والبتكار، والتخريب اأو التدمري 

ون�سري هنا اإىل اأن البع�س قد مار�سها فقط للفت 

النتباه والربوز، وبقدر ما هي مثرية فهي �سالح ذو 

حدين، ولذلك اأن�ساأت اأو تاأ�س�ست �رسكات احلماية 

واجلهات الرقابية والق�سائية ملالحقة وحماكمة 

اأ�سحاب هذه املغامرات والعقول التخريبية.

ماهية الفريو�شات:

هي برنامج اأو �سفرة تدخل اإىل احلا�سب الآيل 

بهدف تخريبه اأو تدمريه، بالإ�سافة اإىل قدرتها 

على التكاثر والنتقال من مكان لآخر دون اأن ي�سعر 

بها �ساحب اجلهاز امل�ساب؛ كما اأن لها القدرة 

على النتقال من جهاز اإىل اآخر والختفاء عن 

الرقابة العادية، بل اإنها يف الغالب تتكون من عدة 

برامج فرعية لكل منها وظيفة معينة مثل )التخفي، 

الت�سغيل، التخريب، الن�سخ(. وهذه الفريو�سات لها 

اأي�سًا القدرة على اإعادة اإحلاق نف�سها بربنامج اآخر 

ومن م�سمياتها:الربامج ذاتية الن�سخ اأو الربامج 

ذاتية التكاثر.

اأنواع الفريو�شات واأماكن الإ�شابة بها:

منطقة  وت�ستهدف  الت�سغيل  قطاع  فريو�سات   •
الت�سغيل. 

الأوفي�س. برامج  وت�ستهدف  املايكرو  فريو�سات   •
امللفات. وت�ستهدف  امللفات  فريو�سات   •

املتخفية. الفريو�سات   •
على  الأ�سعب  وهي  املتحولة  الفريو�سات   •

برامج املقاومة لأنها مربجمة مب�ستوى تقني عاٍل. 

قطاع  ت�سيبملفات  امللفات  متعددة  فريو�سات   •
الت�سغيل وهي �رسيعة النت�سار.

لآخر  جهاز  من  تنتقل  الدودة  فريو�سات   •
عرب ال�سبكات املحلية والنرتنت ت�ستهدف اإبطاء 

ال�سبكات، حيث تر�سل بثًا �سديدًا لدرجة اأنها قد 

توقف عمل ال�سبكة.

)Trojans( برنامج �سغري يكون  البات�سات   •
 »Registry« مع ملف اآخر للتخفي ي�سيب 

ً
مدجماأ

فاحتًا املنافذ باجلهاز امل�ساب لت�سهيل اخرتاقه 

ب�سهولة وهي تعترب فريو�سات متحولة.

عالمات الإ�شابة بالفريو�شات:

الكمبيوتر.  اأداء  بطء   •
الإقالع.  قطاع  وتخريب  • تعطيل 

واملعلوماتية. الت�سغيلية  امللفات  اإتالف   •
امللفات. ت�سجيل  تاريخ  تغيري   •

حدوث اأخطاء غري معتادة عند تنفيذ الربنامج.  •
زيادة حجم امللفات، وظهور ر�سائل اأو تاأثريات   •

غريبة على ال�سا�سة.

الذاكرة. اإىل  حتميلها  زيادةزمن   •
ماألوفة. غري  مو�سيقية  نغمات  �سماع   •

حمميًا. كان  اإذا  القر�س  قراءة  زمن  يف  زيادة   •
املفاتيح  لوحة  اأداء  يف  قفل  اأو  خلل  حدوث   •

كظهور الرموز بدًل عن احلروف.

املوؤقتة. الذاكرة  م�ساحة  نق�س   •
ا�ستهالك القر�س ال�سلب بت�سكيل قطاعات غري   •

�ساحلة للتخزين. 

اإجراءات ال�شيانة والإ�شالح:

عدم ال�ستعجال يف اتخاذ القرار وو�سع خطط 

لالأعمال الإ�سالحية واحلماية.

عدم حذف امللفات امل�سابة اأو تهيئة الأقرا�س، اإل 

بعد حماولة ن�سخ امللفات ال�سليمة.

ت�سغيل الربامج امل�سادة للفريو�سات من اأنظمة 

خارجية بحيث تكون حممية من الكتابة عليها.

مقال

قر�شنة املعلومات

ح�شني الفيفي, امل�شرف على وحدة احلا�شب الآيل, امللحقية الثقافية يف كندا



☐ اأوتاوا- تهاين الغزايل

واملوؤمتر  املعر�س  ■ اأ�سبح 
الدويل للتعليم العايل الذي 

تنظمه وزارة التعليم العايل يف 

دورته الثالثة التي اأقيمت يف 

مدينة الريا�س يف الفرتة من 

17-20 اأبريل 2012م، اأحد 

املعار�س الدولية التي يحر�س على 

امل�ساركة واملناف�سة فيها العديد 

من املوؤ�س�سات التعليمية الكندية.  

ولذلك يعترب هذا املعر�س بالن�سبة 

لتلك املوؤ�س�سات فر�سة طيبة 

للتعاون بينها وبني نظريتها يف 

اململكة، وكذلك املوؤ�س�سات البحثية 

وال�سناعية. هذا وقد �سارك عدد من 

قيادات التعليم  الكندية يف ح�سور 

املوؤمتروزيارة املعر�س؛ وقد اأ�ساد 

معظمهم باحلدث حني التقينا بعدد 

منهم لر�سد انطباعاتهم واآرائهم 

حول املعر�س واملوؤمتر الدويل 

للتعليم العايل. 

واأكد لورن�س فريكاد مدير وحدة 

القبول للدرا�سات العليا بجامعة 

ماكجيل يف مدينة مونرتيال على اأن 

املعر�س يُعد  فر�سة طيبة للطالب 

ال�سعوديني احلا�سلني على معدلت 

تراكمية عالية للتعرف عن قرب 

على فر�س القبول املتوفرة بجامعة 

ماكجيل  يف برامج الدرا�سات العليا 

فقال »اإن امل�ساركة يف املعر�س 

للعام الثالث على التوايل اأتاح لنا 

فر�سة توا�سل طيبة مع الأكادمييني 

واملراكز البحثية يف اململكة مما 

كان له كبري الأثر يف تعزيز فر�س 

التعاون العلمي والبحثي مع 

اجلامعات ال�سعودية، م�سيفًا اأن 

جامعة ماكجيل والتي يدر�س فيها 

»287« مبتعثًا �سعوديًا يف خمتلف 

التخ�س�سات، بالإ�سافة اإىل 

»50« طبيبًا يتدربون ويوا�سلون 

درا�ساتهم العليا يف برناجمي 

املاج�ستري والدكتوراه، ترحب 

بالطلبة الدوليني وال�سعوديني، 

وتقدم برامج لدرا�سة اللغة 

الإجنليزية رفيعة امل�ستوى، توفر 

لهم قبوًل �رسيعًا يف اجلامعات 

الناطقة باللغة الإجنليزية.

يف حني اأعربت ال�سيدة جوان 

األيفي من جامعة األيجوما يف مدينة 

�سانت ماري مبقاطعة اأونتاريو 

والتي عربت عن نف�س ال�سعور قائلة 

»ي�سعد جامعة األيجوما يف اأن ت�سارك 

يف املعر�س الدويل للتعليم هذا العام 

لأول مرة، فهو بالفعل فر�سة طيبة 

لدعم �سبل التعاون العلمي بني 

امللحقية الثقافية واجلامعة«. 

وب�سوؤالها عن الأ�سباب التي 

دفعت اجلامعة للم�ساركة يف املعر�س 

اأفادت باأن جامعتها ل يتجاوز 

عدد طالبها »1400« طالب وهذا 

بالطبع اأتاح لهم الفر�سة للتوا�سل 

مع الطالب عن قرب، »وقد وجدنا 

اأن الطلبة ال�سعوديني اآثروا البيئة 

اجلامعية لدينا، ولهذا حر�سنا على 

امل�ساركة هذا العام لنظهر لهم  اأننا 

نحرتم خ�سو�سية اململكة وثقافتها 

ونعمل على اجتذابهم للدرا�سة 

يف جامعة األيجوما، ونوؤكد لهم 

اأننا حري�سون اأ�سد احلر�س على 

م�ساعدتهم على النجاح والتميز يف 

نف�س الوقت.« 

كما اأكدت م�سوؤولة تنمية املوارد 

الب�رسية بجامعة جرانت ماكوين 

ال�سيدة ان�ستازيا كول�ستازا اأن 

اجلامعة حر�ست هذا العام على 

امل�ساركة يف املعر�س-  بعد اأن مت 

اعتمادها من قبل امللحقية الثقافية 

بكندا العام املا�سي-  للتعرف عن 

قرب على قطاع التعليم يف اململكة 

وعلى احتياجات هذا ال�سوق 

الواعد، واأ�سافت »ان�ستازيا« لن 

نكتفي بذلك بل لدينا الرغبة بالقيام 

باأكرث من زيارة هذا العام بغر�س 

دعم فر�س التعاون بيننا وبني 

املوؤ�س�سات التعليمية ال�سعودية. 

على حني اأ�سار ال�سيد »دان 

فريدريك« من جامعة األربتا اأن ن�سبة 

القبول املمنوحة للطلبة ال�سعوديني 

من جامعة األربتا قد ارتفعت بعد 

امل�ساركة يف املعر�س يف العامني 

املا�سيني وياأمل اأن تزيد تلك الن�سبة 

مب�ساركتهم هذا العام، واأن اجلامعة 

تطمح اأي�سًا يف مناق�سة �سبل ال�رساكة 

البحثية والعلمية مع اجلامعات 

ال�سعودية يف عدد من التخ�س�سات. 

اأما »لورين كولني« م�سوؤولة 

وحدة القبول يف جامعة �سانت ماري 

فقد اأفادت باأن الطلبة ال�سعوديني 

اآثروا البيئة الجتماعية والثقافية 

يف الف�سول الدرا�سية يف اجلامعة 

التي حتر�س على اجتذاب املزيد 

من الطلبة ال�سعوديني اإىل براجمها 

الدرا�سية املتنوعة التي تقدمها منذ 

عام 1802م اإىل الآن. 

بينما اأ�سار ال�سيد »دارلني 

هولني« من جامعة »برينت« اإىل اأن 

املعر�س واملوؤمتر الدويل للتعليم 

العايل وفر لهم فهمًا اأكرب لربنامج 

خادم احلرمني لالبتعاث اخلارجي، 

الذي زاد من متانة العالقات بني 

املوؤ�س�سات التعليمية يف البلدين، 

ومد ج�سور للتوا�سل مع الطالب 

وعائلتهم للتعرف على املتطلبات 

التي حتتاجها البيئة التعليمية يف 

كندا عن قرب. 

وعلى جانب اآخر ثمن �سعادة 

امللحق الثقايف ال�سعودي بكندا 

  - اخليل  اأبا  في�سل  – الدكتور 

م�ساركة تلك املوؤ�س�سات التعليمية 

الكندية يف املعر�س حيث قال« كانت 

امل�ساركة الكندية لهذا العام مميزة 

من حيث عدد املوؤ�س�سات التعليمية 

التي �ساركت يف فعاليات املعر�س 

والتي بلغت«42« موؤ�س�سة ممثلة  

لعدد من معاهد اللغة واجلامعات 

والكليات، وكذلك ن�سبة مدراء 

اجلامعات امل�ساركني يف ور�س العمل 

التي اأقيمت على هام�س املعر�س، 

اإىل جانب اأن كلمة الفتتاح قد األقاها 

مدير جامعة تورنتو نيابة عن ممثلي 

460 جامعة م�ساركة يف املعر�س.«

كما اأكد �سعادته على اأن  املعر�س 

كان مبثابة حلقة و�سل بني �سناع 

القرار التعليمي يف اململكة ومدراء 

اجلامعات العاملية التي تتمتع 

ب�سمعة عاملية يف جمال البحث 

العلمي، وكذلك بني الزوار وممثلي 

امللحقيات الثقافية.

وقد اأ�سار �سعادته  اإىل اأن 

امللحقية عملت على هام�س جناحها 

على حل بع�س امل�سكالت املتعلقة 

ببع�س املبتعثني املتواجدين يف 

اململكة يف ذلك الوقت عرب بوابة 

املبتعثني وكذلك التوا�سل هاتفياُ 

مع جهات الخت�سا�س بامللحقية 

للعمل على حل بع�س امل�سكالت 

الطارئة، كما قامت بتوزيع »3000« 

ملف قامت امللحقية باإعدادها حيث 

ي�سم كل منها دلياًل تعريفيًاعن كندا 

وقر�سًا تثقيفيًا مدجمًا، وقد لقى 

هذا امللف ا�ستح�سان الزوار.

هذا وقد اأعرب �سعادة امللحق 

الثقايف عن تقديره و�سكره ملقام 

وزير التعليم العايل ونائبه وكافة 

الوكالء على تلك اجلهود التي تدعم 

كل ما من �ساأنه تعزيز وتطوير 

املنظومة التعليمية يف اململكة، 

وكذلك عربعن �سكره للموؤ�س�سات 

التعليمية الكندية التي �ساركت 

يف املعر�س، وقامت بعدد من 

الزيارات للجامعات ال�سعودية يف 

بع�س مدن اململكة.

موؤ�ش�شات تعليمية كندية ت�شارك

يف املعر�ش واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل بالريا�ش
لورن�ش فريكاد مدير وحدة القبول للدرا�شات 

العليا بجامعة ماكجيل

بع�ش من�شوبي امللحقية  

جناح امللحقية الثقافية يف كندا يف املعر�ش الدويل للتعليم بالريا�ش 2012
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»اإ�ساأل  بعنوان  ملتقي  تورنتو  مدينة  يف  ال�سعوديني  الطلبة  نادي  ■ اأقام 
جمرب«واأ�سار مدير النادي اأ�سامة العبدالوهاب اأن امللتقى حر�س على 

ا�ست�سافة عدد من امل�سوؤولني يف ال�رسطة الكندية وبع�س معاهد اللغة وكذلك 

بع�س املبتعثني ذوى اخلربة لت�سليط ال�سوء على اأهم الأمور التي يجب 

اأن يعرفها املبتعث اجلديد عن البيئة الكندية من اأجل حتقيق تكيف اأ�رسع 

والو�سول اإىل الهدف ب�سورة مالئمة.

ويذكر اأن �سعادة مدير اإدارة ال�سوؤون الثقافية بامللحقية قد �سارك يف 

اللقاء مع عدد من ممثلي الإدارة منهم الدكتور ال�سادق اأبو نفي�سة والأ�ستاذ 

خالد الرويلي، وقد ا�ستمع �سعادته مل�سكالت الطالب ومقرتحاتهم

ممثلون من معهد اللغة يجيبون على ا�ستف�سارات احل�سور

ويف ختام اللقاء مت تكرمي الداعمني واملتطوعني الذين بذلوا كثريًامن اجلهد 

وذلك من قبل مدير اإدارة ال�سوؤون الثقافية ورئي�س النادي.

☐ �سامل الغندوره

■ اجتمع جمل�س اإدارة نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة 
كاجلاري يف اأوائل هذا ال�سهر ملناق�سة اأهم الأمور املتعلقة 

باليوم ال�سعودي الذي �رسع النادي يف تنظيمه، واملتوقع 

اإقامته يف يوم ال�سبت املوافق 8 �سبتمرب 2012 يف اإحدى 

�ساحات و�سط مدينة كاجلاري بح�سور �سعادة �سفري خادم 

احلرمني ال�رسيفني.

وقد اأ�سار رئي�س النادي �سامل الغندوره  اأنه مت البدء يف 

الإعداد للفعاليات التي متثل تراث اململكة وثقافتها، ونه�ستها 

وكذلك اختيار اأع�ساء اللجنة التنظيمية لذلك احلدث الثقايف 

الكبري الذي ُيعد الثالث على م�ستوى املدن الكندية. ومن 

املنتظر اأن يكون هناك معر�س لل�سور واأركان تعريفية عن 

اململكة.

نادي الطلبة ال�شعوديني ينظم

ملتقى تعارف للطلبة اجلدد

بدء ال�شتعدادات »لليوم ال�شعودي« يف نادي الطلبة مبدينة كاجلاري

ممثلون من ال�شرطة الكندية ي�شاركون يف ملتقى تورنتو

ممثلون من معهد اللغة يجيبون على ا�شتف�شارات احل�شور

مدير اإدارة ال�شوؤون الثقافية يلقي كلمته اأثناء امللتقى

اأ.د �شليمان الذييب ي�شلم �شهادات التقدير للمتميزين

☐  قا�سم الغامدي

الن�سائية  اللجنة   ■  نظمت 
لنادي الطلبة ال�سعوديني يف جامعة 

تومب�سون ريفريز مبدينة كامبلو�س 

»ليلة عربية«، للمجتمع الكندي 

بهدف نقل �سورة ح�سارية عن 

واقع اململكة واملراأة ال�سعودية 

اليوم.

وقد تنوعت فقرات الليلة العربية 

ما بني العرو�س الرتفيهية واللوحات 

الفنية الرتاثية التي متثل اأهم املناطق 

يف اململكة وكذلك يف عدد من الدول 

العربية ومنها »م�رس واملغرب 

وفل�سطني وعدد من الدول اخلليجية« 

وقد اأبدى احل�سور اإعجابهم بالزفة 

اخلليجية وكذلك اأن�سودة الأم التي 

قدمتها الطالبات امل�ساركات يف الليلة.

■ نظم نادي الطلبة 
ال�سعوديني يف مدينة اأوتاوا 

رحلة ترفيهية للتزلج على اجلليد 

يف مقر ريا�سة »التيوبينج« 

التي تعد من اأ�سهر الريا�سات 

املو�سمية التي ميار�سها 

الكنديون يف ف�سل ال�ستاء، وذلك 

�سمن الأن�سطة الجتماعية التي 

يقدمها النادي ملرتاديه خالل 

ف�سل ال�ستاء، وقد �سارك جمع 

كبري من املبتعثني واأ�رسهم يف 

الرحلة التي كانت فر�سة طيبة 

للجميع للتعارف والتمتع بتلك 

الريا�سة.

☐  فواز التميمي 

■ نظم نادي الطلبة ال�سعوديني 
يف مدينة  هاملتون ور�سة عمل 

للتدريب على مهارات الإ�سعافات 

الأولية، وذلك يف �سوء حر�س 

القائمني على النادي على زيادة 

وعي املبتعثني بتلك املهارات التي 

ت�ساعدهم يف اإنقاذ اأرواح الآخرين 

- باإذن اهلل. 

وقد لقت الور�سة ا�ستح�سانًا 

واإقباًل كبريًا من قبل املبتعثني 

الذين وجهوا خال�س �سكرهم 

للدكتور بندر بو على جهده 

الطوعي خلدمة اجلالية، ولهذا قد 

مت تكرمي الدكتور بندر من قبل 

اإدارة النادي  ملا قدمه من عطاء 

وجهد ي�سكر عليه.

■ �سارك نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة فيكتوريا 
يف معر�س الأندية الطالبية الذي مت تنظيمه يف جامعة 

فيكتوريا، والذي �سارك فيه اأكرث من »40« ناديًا 

طالبيًا. وقد حر�س النادي ال�سعودي على تقدمي 

نبذة تعريفية عن الأن�سطة التي يقدمها لأع�سائه. 

كما قامت اللجنة املُمثلة للنادي بتوزيع جملة اآفاق 

على احل�سور وتوزيع ا�ستمارات ع�سوية النادي 

للراغبني يف الت�سجيل، هذا وقد مَتّ ا�ستقبال احل�سور 

بالقهوة العربية والتمر. ويذكر اأن املعر�س �سهد  

اإقباًل كبريًا من ِقبل طالب مرحلة اللغة.

اللجنة الن�شائية بنادي كاملوب�ش  

تنظم »ليلة عربية«

نادي اأوتاوا يتزلج بوا�شطة »التيوبينج«

نظم نادي الطلبة ال�شعوديني يف مدينة هاملتون دورة يف الإ�شعافات الأولية

نادي فكتوريا �شارك

يف معر�ش الأندية الطالبية يف اجلامعة



☐  هناء ال�رسيف 

■ »الدال على اخلري كفاعله« 
من منطلق هذا املبداأ النبوي 

ال�رسيف قام النادي ال�سعودي 

باأوتاوا، وباإ�رساف اللجنة 

الن�سائية، بتقدمي حما�رسة تثقيفية 

بعنوان »خطوات جتديد ت�رسيح 

الدرا�سة للمبتعثني« مب�ساركة 

كل من املبتعثة رهف قاري وهناء 

ال�رسيف.

وقد تناولت املحا�رسة الطرق 

املثلى للح�سول على ت�رسيح 

الدرا�سة، واأف�سل وقت لتجديد 

الت�رسيح، وكذلك التعرف على 

ال�رسوط الواجب اللتزام بها 

عند تعبئة البيانات على املوقع 

املخ�س�س لذلك من قبل احلكومة 

الكندية.

كما متت الإ�سارة والتنويه اإىل 

الأخطاء التي وقع فيها بع�س 

الطالب وقت التجديد، وطرق 

تفاديها،بالإ�سافة اإىل املدة التي 

ي�ستغرقها التجديد.

☐  عبدالوهاب ع�سقي  

■ اأقام النادي ال�سعودي 
مبدينة �سدين الواقعة مبقاطعة 

نوفا�سكوت�سيا �رسق كندا يومًا 

مفتوحًا للمبتعثني واملبتعثات 

ت�سمن عددًا من الفقرات الرتفيهية 

والتثقيفية كما مت خالله تكرمي عدٍد 

من اأع�ساء النادي املتميزين.

 وقد بداأت وقائع هذا اليوم 

بكلمة األقاها رئي�س النادي تناول 

فيها اإجنازات بع�س الأع�ساء 

وكذلك اخلطط امل�ستقبلية املزمع 

تنفيذها، ويف ختام كلمته حث 

املبتعثني على �رسورة النخراط يف 

العمل الطوعي ملا له من فوائد تعود 

بالنفع عليهم يف حياتهم الأكادميية 

والإن�سانية.

وتخلل اليوم عدد من املحا�رسات 

التثقفية عن اأهم ال�سعوبات التي 

قد يواجها املبتعث يف بدايات حياته 

اجلامعية، وتقدمي ن�سائح اإر�سادية 

على كيفية التعامل مع تلك امل�سكالت 

والعمل على جتاوزها.

☐  يزيد الزهراين  

■ �سمن برامج خدمة املجتمع والتوا�سل 
مع املجتمع الكندي، قام فريق نادي اجلبيل 

الطوعي بفانكوفر بالتعاون مع النادي 

ال�سعودي بزيارة مركز«ماك و�سيز« اأي متنى 

اأمنيات اخلري، الذي يقدم خدماته لالأطفال 

الفقراء والأيتام وامل�سابني مبر�س ال�رسطان، 

وكذلك ذوي الحتياجات اخلا�سة. وخالل هذه 

■ حر�س ممثلو نادي الطلبة ال�سعوديني يف مدينة ريجاينا على امل�ساركة 
يف اليوم الدويل يف جامعة ريجاينا. وقدمتثلت م�ساركتهم يف تقدمي بع�س 

العرو�س الفلكلورية التي متثل بع�س مناطق اململكة، اإىل جانب  تقدمي القهوة 

العربية لل�سيوف.  وقد لقت تلك امل�ساركة ا�ستح�سان ال�سيوف ومنهم نائب 

رئي�س جامعة ريجاينا.

من مبداأ »الدال على اخلري كفاعله«

نادي اأوتاوا يقيم حما�شرًة

عن كيفية جتديد ت�شريح الدرا�شة 

نظم النادي ال�شعودي بنوفا�شكوت�شيا  يوماً مفتوحا ً كرم خالله املتميزين

نادي اجلبيل الطوعي بفانكوفر

ي�شارك يف عدد من الفعاليات التعريفية خلدمة املجتمع

نادي الطلبة ال�شعوديني يف ريجاينا 

ي�شارك يف اليوم الدويل

كلمة اأع�شاء النادي

جانب من تكرمي الأع�شاء

الطلبة ي�شاركون يف تنظيم الهدايا

نائب رئي�ش جامعة ريجاينا مع ممثلي نادي الطلبة ال�شعوديني يف املدينة

جمع من احل�شور  الكندي يتذوق الطعام ال�شعودي كندية ترتدي العباءة ال�شعودية

درد�شة �شريعة ووجبة خفيفة

الزيارة قام الفريق بتقدمي بع�س الهدايا لهوؤلء 

الأطفال، كما �ساركفي«اليوم العاملي للثقافات« 

لعام 2012م الذي يعترب من اأهم الربامج 

التي تقيمها اجلامعات والكليات للتعرف على 

احل�سارات وتبادل الثقافات،حيث �سارك يف 

هذا احلدث اأكرث من 20 دولة وح�رسه اأكرث من 

1500 زائر من الأ�ساتذة الأكادمييني والطلبة، 

بالإ�سافة لبع�س املهتمني بهذا احلدث من اأفراد 

املجتمع الكندي.

ويذكر اأن الركن ال�سعودي قد حاز على اإعجاب 

احل�سور وفقًا لال�ستبيان الذي اأعدته  اجلهة 

املنظمة للحدث الثقايف.
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■ حر�سًا من اإدارة نادي لندن اأونتاريو على زيادة فر�س التوا�سل بني املبتعثني وامللحقية الثقافية يف اأوتاوا، نظمت اإدارة النادي - بالتن�سيق 
مع امللحقية- لقاًء بني  الطلبة واإدارة امللحقية عرب برنامج البث املبا�رس، وقد اأفاد رئي�س النادي اأنه من املنتظر اأن يتم تكرار التوا�سل ب�سورة 

دورية مبعدل مرة كل �سهر.

اجلليد.

اأما نادي لندن اأونتاريو فقد قام بتنظيم 

حما�رسة تعريفية »عن نظام التاأمني 

الطبي« اجلديد، وذلك بعد اأن توفر للنادي 

مقر جديد يحتوي على �سالتني منف�سلتني، 

ملزيد من اخل�سو�سية والراحة ملرتاديه. 

☐  مروان ميليباري  

■ نظم نادي الطلبة مبدينة 
�سان جونز مهرجانًا ترفيهيًا 

�سم العديد من الفقرات 

التي تنوعت ما بني الثقافية 

والريا�سية بالإ�سافة اإىل عر�س 

م�رسحي فكاهي، ويف ختام 

املهرجان مت تكرمي املتميزين، 

كما مت القيام ب�سحب على 

جهاز »اآيباد3«، فكان احلظ 

من ن�سيب الطالب »غ�سان 

خمي�س«الذي و�سل حديثًا 

لكندا. وقد تقدمت اإدارة 

النادي ب�سكر كل من �سارك يف 

تنظيم هذا املهرجان واإظهاره 

بال�سورة الالئقة والتي لقت 

قبول وا�ستح�سان احل�سور.

■ تنوعت املنا�سط والفعاليات التي قامت 
بها الأندية ال�سعودية يف كافة اأنحاء كندا.  

ففي مدينة فانكوفر حر�س نادي الطلبة على 

تقدمي عدد من الفعاليات منها القيام برحلة 

بحرية على ظهر باخرة جمعت امل�ساركني 

على مائدة طعام عربية، اإىل جانب اإقامة 

بع�س املحا�رسات التثقيفيةعن كيفية 

اجتياز الختبارات الدولية للغة الإجنليزية 

للح�سول على قبول يف اجلامعات الكندية.

اأما نادي تورنتو فقد حر�س القائمون 

عليه على تنظيم  لقاءات تعريفية ملناق�سة 

الربامج املقرتح تنفيذها يف عام 2012 

والتعرف على الآلية التي �سوف يتم بها 

تنفيذ تلك الربامج، يف حني نظم  نادي 

كلجاري »يومًا مفتوحًا لالأطفال.«

بينما قام نادي الطلبة باأوتاوا بتنظيم 

عدد من املنا�سط الجتماعية التي تخدم 

الطالب املبتعث، مثل اللقاء الأ�سبوعي 

للعوائل والطالب، والذي ت�سمن حما�رسة 

تثقيفيةاألقاهاالدكتورعبداهلل املو�سى – 

طبيب مقيم ـ بزمالة طب وجراحة العيون يف 

جامعة اأوتاوا، وقد حتدث فيها عن »م�ساكل 

النظر ال�سائعة«اإىل جانب تنظيم جل�سات 

»�سوالف« ملناق�سة اخلطط الريا�سية 

املتعلقة مبباريات كرة القدم، والتزلج على 

نادي لندن اأونتاريو يتوا�شل مع من�شوبي امللحقية عربالبث املبا�شر

نادي �شانت جونز ينظم

مهرجاناً ترفيهياً

لقاءات كروية ورحالت ترفيهية وجمال�ش �شواليف

يف عدد من الأندية ال�شعودية يف اأنحاء كندا

الطالب الفائز يف ال�شحب بجهاز »اآيباد3«
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لعربًا،ما بال النا�س يذهبون فال 

يرجعون، اأر�سوا باملقام فاأقاموا اأم 

ُتركوا فناموايا مع�رس اإياد :اأين الآباء 

والأجداد؟ واأين الفراعنة ال�سداد؟ 

اأمل يكونوا اأكرث منكم ماًل، واأطول 

اآجاًل...؟ طحنهم الدهر بكلكله، 

ومزقهم بتطاوله.«

وفيه ُعّلقت الق�سائد ال�سبع 

ال�سهرية افتخارًابف�ساحتها على من 

يح�رس املو�سم من �سعراء القبائل 

اإىل غري ذلك، وكان كل �رسيف اإمنا 

يح�رس�سوق بلده اإّل �سوق عكاظ، 

فاإنهم كانوا يتوافدون اإليها من كل 

جهة، فكان ياأتيها قري�س،وهوازن 

و�سليم والأحا�سي�س وعقيل وامل�سطلق 

وطوائف من العرب.

 �شوق عكاظ يف الع�شر الإ�شالمي

اأ�ستمر اإ�سعاع هذه ال�سوق مئات 

ال�سنني يف اجلاهلية، وملا جاء الإ�سالم 

اكت�سبت ال�سوق زخمًا وروحًا جديدة، 

متثلت يف نبذ كل مظاهر اجلاهلية 

املقيتة من غلو وتع�سب للقبيلة، 

خا�سة يف عهد اخللفاء الرا�سدين 

ر�سوان اهلل عليهم، حيث وظفت 

ال�سوق يف ن�رس قيم الإ�سالم ال�سمحة، 

عرب التنا�سد مبزايا الإ�سالم ومناقب 

خري الأنام حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وعقد ندوات وحلقات دينية 

وعلمية وعظية للقبائل الوافدة على 

ال�سوق لتعريفها بالإ�سالم ودعوتها 

اإليه، وكانت ال�سوق كذلك م�رسحًا 

حل�سد الهمم والتحري�س على اجلهاد، 

وف�س اخل�سومات ون�رسة املظلوم 

وغريها من الأن�سطة اجلمة، التي 

جعلت من هذه ال�سوق اأيقونة ورمزًا 

فا�ساًل بينها وبني ما �سواها من 

اأ�سواق العامل القدمي واحلديث على 

حد �سواء.

وكان الر�سول »�سلى اهلل عليه 

و�سلم«قد زارها مرة قبل الإ�سالم مع 

اأعمامه اأيام حرب الفجار،

وكان عمره اآنذاك 15 عامًا تقريبًا.

ُرْم  �ْسُهُر احْلُ
َ
وكان يقام ال�سوق يف الأ

لياأمنوا الو�سول اإليها رغم وقوع 

حرب الفجار التي ا�ستمرت اأربع 

�سنوات حتى و�سلت احلرب اإىل حرم 

مكة املكرمة، وبعد بعثته«عليه ال�سالة 

وال�سالم«اأخذ يدعوا النا�س لالإ�سالم يف 

هذه ال�سوق.

وبعد تو�سع الدولة الإ�سالمية 

وفتح اأم�سار جديدة، وانتقال عا�سمة 

اخلالفة اإىل ال�سام ثم اإىل بغداد، فقدت 

ون  ال�سوق زخمها وبداأ النا�س ينف�ُسّ

عنها اإىل املراكز الأخرىامل�ستحدثة 

كالب�رسة والكوفة وبغداد ودم�سق، 

اإل اأنها كانت تعي�س حركة جتارية 

م�سرت�سلة، واإن مل تكن بالزخم 

املعهود، ويف �سنة 149هـ اأ�سدل 

ال�ستار على �سوق عمرت من الزمن   

1300 �سنة، على يدي اخلوارج الذين 

اقتحموها ونهبوها نهبًا كاماًل، كان 

ذلك اآخرعهد النا�س بها.

 

يف الع�شر ال�شعودي

لهذه املكانة الأدبية الرفيعة 

ل�سوق عكاظ، اأبدى امللك في�سل ـ 

رحمه اهلل ـ اهتمامًا خا�سًا مبو�سوع 

ال�سوق، وحتم�سًا كبريًا لإعادة 

اإحياء هذا املعلم الأدبي والثقايف، 

لي�س لل�سعودية فح�سب بل لالأمتني 

العربية والإ�سالمية جمعاء، فكان اأن 

اأعطى اأمره ال�سامي بت�سكيل جلنة من 

اخلرباء اجلغرافيني واملوؤرخني وثلة 

من الأدباء العارفني، ق�سد التنقيب 

والتحري عن مكان هذه ال�سوق، رغبة 

منه يف اإحياء هذا املعلم من جديد.

ك�سفت علوم الآثار عن املكان 

الذي �سكل ف�ساء عكاظ، ومتثله 

امل�ساحة  ال�سهلية املنب�سطة الغنية 

باملاء والواقعة بني الطائف وجبل 

ح�سن، حيث تقدر امل�سافة الفارقة 

بني كال املنطقتني عن ال�سوق بـ 50 

كلم تقريبًا.

 وبعد حتديد موقع ال�سوق، 

ان�سبت اجلهود على اإحياء هذا املعلم 

الأثري وبعث الروح فيها، ولتعود 

كما كانت قبل مئات ال�سنني، ولهذا 

الغر�س �سخرت اإمكانيات كبرية جدًا، 

ويف �سنة 1428هـ راأت عكاظ النور من 

جديد بعد انقطاع دام اأكرث من 1300 

�سنة، بعد اأن اأ�سحت عكاظ جمرد 

ذكرى تاريخية ت�ستوطن قلب الكتب 

وكبد املجلدات، هاهي عكاظ ترى 

النور كما كانت قبل 1800 �سنة. 

وهاهي اليوم تعد ال�سوق وجهة 

امل�رسق وتاريخه التليد واأحياءن�ساطه 

الثقايف والأدبي انطالقًا من اهتمام 

احلكومة ال�سعودية اأيدها اهلل بكل ما 

من �ساأنه تطوير الثقافة والرتقاء 

بها واحلفاظ على القيم واملعطيات 

التي تتم�سى مع تعاليمناالدينية 

وقيمنا الأ�سيلة وترثي احلركة 

الأدبية والثقافية مبا يعود بالنفع 

والفائدةعلى مواطني هذه البالد 

خا�سة، والعامل العربي قاطبة.

بع�ش الأدوات الرتاثية بع�ش الأدوات الرتاثية

☐ خا�س - اآفاق

■ من بني �سلوع جبال منطقة 
الطائف لدائن جميلة ا�ستقر فيها 

تراث قدمي وذكر ما�ٍس عرف با�سم 

»عكاظ«، هذا ال�سم الذي يجري 

على كل ل�سان، يف كل زمان ومكان، 

بني من يعرف مدلوله ومن ل يعرف 

عنه �سيئًا. عكاظ ذلك ال�سوق الذي 

كان يعد منتدى اجتماعيًا، ومنربًا 

اأدبيًا وعلميًا واإعالميًا، ومق�سدًا  

لأ�رساف القبائل الذين كانوا 

يحجون اإليه يف وفود عظيمة، خا�سة 

من قري�س وهزوان وعقيل،كذلك 

ملتقى لل�سعراء وحا�سنًا لهم ومنبعًا 

لقرائحهم، التي �ساهمت يف اإخراج 

عدد من الأ�سماء والق�سائد ال�سعرية 

الكبرية يف تاريخ الأدب العربي.

ومبنا�سبة الدورة ال�ساد�سة 

لفعاليات مهرجان �سوق »عكاظ« 

الذي جتاوز عدد زواره يف دورته 

اخلام�سة )157( األف زائر قدموا من 

)41( جهة من داخل اململكة واأنفقوا 

)34( مليون ريال، تتناول » اآفاق » 

ق�سة هذا ال�سوق لقرائها الكرام، 

عرب مقال خا�س ي�سم نبذة عن تاريخ 

عكاظ واأهم املراحل التي قطعها 

اإىل اأن جت�سد اليوم حقيقة ماثلة 

واأجواء معا�سة، يبتهج بها العرب، 

وي�سرتجعون من خاللها ذكريات 

جميدة عمرها مئات ال�سنني.

عكاظ بالأم�ش 

يف �سهل منب�سط بني مكة والطائف 

حظي بوفرة املياه والنخيل يقع �سوق 

عكاظ، والذي كان ُيقام ما بني هالل 

ذي القعدة ومنت�سف ال�سهر، وقد 

ميتد حتى الثاين من ذي احلجة موعد 

القيام ب�سعائراحلج.

كانت القبائل والع�سائر تلتقي يف 

�سوق عكاظ، فيدير �سوؤون كل قبيلة 

�سيوُخها وروؤ�ساوؤها. 

ويق�سي بني النا�س اإذا تنازعوا 

ق�ساة معرتف بهم، من اأ�سهرهم 

اأكثم حكيم العرب الذي كان ُي�رسب 

فيه املثل يف النزاهة وحب اخلري 

واحلكمة، كما كان هذا ال�سوق  منربًا 

يبلغ احلا�رُس الغائب مبا اأُعلن فيه، 

وما ُعقد من معاهدات بني القبائل، 

وُتذاع اأ�سماء من ُيخلعون من قبائلهم 

فت�سقط بذلك حقوق الواحد منهم على 

قبيلته فال حتمل له جريرة.

 وكان بع�س الأ�رساف يتقنعون يف 

ال�سوق كي ل ُيعرفوا، فال ينال منهم 

عدو لهم، اأو ياأ�رسهم طامع، ثم يغايل 

بطلب فديتهم. وكانت �سوق عكاظ 

جماًل لإطالق الألقاب والأو�ساف على 

الأفراد والقبائل، كماكانت الأحداث 

التي جتري فيها م�سدرًا لالأمثال. 

وكانت ُترفع يف ال�سوق رايات احلزن 

اإذاُنكبت قبيلة، كما فعلت قري�س بعد 

موقعة بدر. وُتقام فيها مباريات 

الفرو�سية وال�سباق وغريها.

ما قيل يف ت�شميتها 

فقد ا�ستق ا�سم عكاظ من املعاكظة 

وهي املحاجة يف املفاخرة التي كانت 

اإحدى ن�ساطات ذلك ال�سوق، ولقد 

حتدث عن ذلك اللغويون اأمثال 

اخلليل بن اأحمد الذي يقول: )و�ُسّمي 

به لأن العرب كانت جتتمع فيه كل 

�سنةفيعكظ بع�سهم بع�ًسا باملفاخرة 

والتنا�سد: اأي ُيدعك وُيعرك، وفالن 

يعكظ خ�سمه باخل�سومة: ميعكه(.

وكما �سغلت لفظة )عكاظ( اللغويني 

فقد �سغلت النحويني فنظروااإليها وهم 

خمتلفون من ناحية �رسفها وعدمه، 

واأدىل كل فريق بعلته م�ستنًدا على ما 

قيل فيها من �سعر وخال�سة القول ما 

قاله اللحياين: اأهل احلجاز يجّرونها، 

ومتيم ل جتّرها.

�شعراء عكاظ واأعالمها

وقد �ساهم �سوق عكاظ كونه 

ملتقى لل�سعراء وحا�سنًا لهم ومنبعًا 

لقرائحهم- �ساهم يف اإخراج عدد من 

الأ�سماءوالق�سائد ال�سعرية الكبرية 

يف تاريخ الأدب العربي، وهناك كانوا 

يتبايعون ويتعاكظون،ويتفاخرون، 

ويتحاججون، وين�سد ال�سعراء ما 

جتدد لهم، وقد كرث ذلك يف اأ�سعارهم، 

كقول ح�سان:

�ساأن�رُس اإن حييُت لهم كالمًا   

ُين�رُس يف املجامع من عكاظ

وممن برزوا فيه وعال فيه �ساأنه 

النابغة الذبياين، الذي تراأ�س �سوق 

عكاظ، ويف ذلك يقول الأ�سمعي: كان 

النابغة ُي�رسب له قبة حمراء من اأدم 

ب�سوق عكاظ، فتاأتيه ال�سعراء فتعر�س 

عليه اأ�سعارها.

وفيها كان يخطب كل خطيب 

م�سقع، ومنهم ق�س بن �ساعدة 

الأيادي؛ اإذخطب خطبته ال�سهرية 

هناك، وهو على جمله الأورق؛ والتي 

جاء فيها: »اأيها النا�س، ا�سمعواوعوا، 

من عا�س مات، ومن مات فات، وكل 

ما هو اآت اآت، البعرة تدل على البعري، 

والأثريدل على امل�سري، ليٌل داٍج، ونهار 

�ساٍج، و�سماء ذات اأبراج، وجنوم 

تزهر، وبحار تزخر،وجبال مر�ساة، 

واأر�س مدحاة، واأنهار جمراة، اإن 

يف ال�سماء خلربًا، واإن يف الأر�س 

ق�شة �شوق عكاظ بني الأم�ش واليوم

تاريخ يحكي عن الرباعة العربية يف القول من »�شعر وخطابة وحكمة«

�شوق عكاظ اليوم

جانب من العرو�ش الرتاثية



■ بعد عناء الدرا�سة ملدة �سنوات، 
تطول وتق�رس ح�سب رد امل�رسف 

على الهاتف، يتخرج املبتعث حاماًل 

وثيقة التخرج وحاملًا برحلة �سعيدة 

على منت اأي خطوط ليعود ويف خميلته 

وظيفة مكتب فيه مكيف اإل جي، ُيربد 

حرارة الغربة يف قلبه. مير �سهر وهو 

مازال يف ن�سوة النت�سار والبحث 

عن وظيفة، يجوب طرقات املدن من 

�رسكة اإىل اأخرى وعند كل بوابة 

ي�ساأله حار�س الأمن »و�س عندك«؛ 

فريد بابت�سامة عري�سة »عندي 

بكالوريو�س هند�سة كهرباء«، فياأتيه 

الرد »قّدم على املوقع« فيجيب اأنه 

اأر�سل طلب التوظيف ولكنه يريد 

التاأكد من ا�ستالم الطلب.

بعد خم�سة اأ�سهر وبعد اإجازة 

بدون مرتب، يفكر اأخونا يف التقدمي 

على حافز لت�سديد خمالفات �ساهر 

جراء »الهجولة« بني ال�رسكات ولكن 

ال�رسوط ل تنطبق عليه كون رقم 

هويته ُم�سجل بالغلط كموظف على بند 

الأجور يف م�سنع بال�ستيك، بعدها يقوم 

باإنهاء هذه امل�سكلة خالل عدة اأ�سهر 

ق�ساها بني »ميه عندك ع�رسة بعبي 

بنزين« وبني حماولت بائ�سة يف فتح 

م�رسوع بيع الثلج عن طريق الإنرتنت.

م�سى عام، ومهند�س الكهرباء 

مقطوع عنه الكهرباء واملاء، ل وظيفة 

ول حافز، و�ساهر باملر�ساد. يف نف�س 

الأثناء يتابع اأخبار التوظيف بحثًا عن 

منفذ، فكل جهة ترميه يف ملعب اجلهة 

الأخرى، وزارة التعليم العايل لي�ست 

م�سوؤولة عن توظيفه، ووزارة العمل 

تقول ل وظائف. اأخونا لي�س طموحًا 

ولي�س طماعًا يريد وظيفة ي�سدد بها 

بع�س الديون ثم يفكر يف تف�سيل ثوب 

جديد ل اأكرث، مل ي�سل ملرحلة التفكري 

يف الزواج اأو �رساء اأر�س لأنه م�ساب 

بفوبيا القر�س.

ويف هذه احلالة مل يجد ُبدًا اإل 

بتقليد اأ�سدقائه الذين اأر�سلوا 

طلباتهم لإكمال املاج�ستري، ليعود 

للغربة جمددًا بحجة الطموح عّله 

ين�سى ما مير به موؤقتًا مع اأنه يعلم اأن 

امل�سري قد يكون مت�سابهًا بعد عامني.

ح�شني بن من�شوراملر�شود

■ علُمونا منذ نعومة اأظفارنا ومن خالل الأغاين 
اأننا اأ�سخا�س مميزون جدًا، لأننا �سعوديون، ولأن 

نظرتي الطفولية وقتها مل تكن ت�ستوعب معنى هذا 

التميز وحجمه، فكانت خميلتي ال�سغرية ل تت�سع 

لأكرث من متيز »غريندايزر« مثاًل، اأو الكابنت ماجد 

الذي كان ي�سجل هدفًا من م�سافة 4 كيلومرتات 

وب�رسعة ال�سوء، واإمعانًا يف هذا الفخر، علمونا 

اأي�سا ًوبنظرة دونية لالآخر قولنا »غريك ينق�س 

واأنت تزودي«.

 يف اإجازتي الأخرية لبلدي احلبيب توجهت 

لأحد املحال التجارية ل�رساء بع�س الأغرا�س 

اخلا�سة، بالحتفال باليوم الوطني لآخذها 

معي اإىل كندا، حيث نحتفل كمغرتبني �سويًا، 

جمعت كثريًا من الأ�سياء، اأعالم اململكة، �سورًا 

لأبي متعب، وويل العهد، �سورًا ملكة واملدينة، 

و�سعار التوحيد، توجهت بها فرحًا اإىل املحا�سب 

الذي بداأ يف ح�ساب احلاجيات، فجاأًة اكت�سفت 

اكت�سافًا متاأخرًا جًدا، باأن جميع احلاجيات التي 

ا�سرتيتها ما هي اإل �سناعة �سينية، يا اهلل! كم 

هو خمجل جدًا هذا الأمر، حتى اأ�سياءنا اخلا�سة 

بيومنا الوطني ل ن�سنعها باأيدينا! تذكرت تعليق 

طفلي الذي لحظ باأم عينه ذات يوم هذا الكم من 

ال�سناعة ال�سينية فاأردف �ساخرًا: بابا ممكن 

ال�سينيني يعملوا واحد ثاين زيك؟، ابت�سمت 

ول�سان حايل يقول: ل يا بني اأنا اآخر قطعة يف 

الدنيا ما يف اأحد مثلي، وتذكرت اأي�سًا مقولة 

جربان خليل جربان »ويل لأمة تلب�س مما ل تن�سج، 

وتاأكل مما ل تزرع، وت�رسب مما ل تع�رس«.  

ا�ستعذت من ال�سيطان الرجيم واألتفت عن �سمايل 

ثالثًا، وخرجت من املحل التجاري واأنا اأحمل 

م�سرتياتي متمتمًا »ارفع راأ�سك اأنت �سيني«.

حممد بن �شامل باخ�شوين

من  والتطوير  التدريب  ■ اأ�سبح 
الأمورالأ�سا�سية يف كل جمالت احلياة، حيث 

اأن الظروف  التي من حولنا لت�سنع حياتنا 

بل هي ردود اأفعالنا التي ت�سنع الفرق ومع 

اأي ظروف م�ستجدة ومواكبة لأي متغريات 

فالتغيري مطلب والتح�سني والتطوير متطلب.

فالإن�سان كرمه اهلل اأف�سل تكرمي وجعله خليفته 

يف الأر�س لعمارتها ولكتمال اخل�سائ�س التي 

خ�سها اهلل عز وجل بهذا الإن�سان بدءًا من خلقه 

يف اأح�سن تقومي اإىل ت�سخري كل ما يف هذا الكون 

مل�سلحته، حتى يحقق التغيريالذي ينطلق من 

داخله علمًا باأن التغيري ينبع من دواخلنا وحتى 

نحقق التغيري الذى نريد اأن نراه يف الآخرين 

فنقطة النطالق هي ذواتنا وهذا ماجاء ن�سه يف 

ُ َما  َ ل ُيَغرِيّ الذكر احلكيم يف قوله تعاىل ))اإَِنّ اهلَلّ

نُف�ِسِهْم(( الرعد:11
َ
ُوا َما ِباأ ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغرِيّ

 فعندما نفكر فالفكرة تر�سم الت�سور 

والت�سور يدفع الإرادة والإرادة تدفع بالعمل 

فاإذا كانت هذه الأفكار �سلبية فماذا �ستكون 

النتيجة احلتمية لالأفعال 

والعك�س كذلك،لتوجد قوة يف الر�س 

ت�ستطيع اأن حتقق التغيري الذي نريد مامل 

يكن نابعًا من رغبة داخلية حقيقية للتح�سني 

والتطوير)فنجاحك ينبع من ذاتك(.

لذلك يقول »ابن القيم«)مبداأ كل علم اأو 

عمل اخلواطر والأفكارتوجب الت�سورات، 

والت�سورات تدعو لالإرادات والإرادات تقت�سي 

وقوع الفعل »وليوجد ما يحد من قراراتنا 

ال�سخ�سية اأكرث من القيود امل�سطنعة التي قد 

ن�سعها يف اأذها ننا ول اأثر لها يف الواقع.لذلك 

فاملعتقدات تقود اإىل ال�سلوك وح�سن الظن باهلل 

هو ما ين�سلنا من التفكري ال�سلبي وهو مطلب 

يحقق مانطمح اإليه بالعمل واجلد وال�ستعانة 

باهلل عزوجل يف ال�سدائد والنوائب يقول الر�سول 

رْيَ ُيْعَطُه«  عليه ال�سالة وال�سالم »َوَمْن َيَتَحَرّ اخْلَ

وطلب العلم خري مثال وخري ذخر،وياطالب العلم 

نعم ال�سئ جتمعه!.

وتطويرالإن�سانيعد من اأعظم ال�سناعات 

الرتبوية لتحقيق معادلة الفرد القادر الواعي 

املبادر وذلك من خالل الت�سال الناجح مع الذات 

والآخر وهي من املعادلت احلياتية التي تتطلب 

العمل الذي �سيوؤتى ثمره مع الوقت مب�سيئته 

تعاىل.وحتى ليكون الفرد اأ�سريًا ومرهونًا 

بظروفه وعرثات يومه ولتمكينه من �سق الأمواج 

العاتية يف ظلمة الليل بنورالعلم وتروي�س النف�س 

وقبول التحدي وال�سعود نحو القمة باأف�سل 

عزمية واأعلى همة  فالتطوير هو املالذ،وعندما 

تكون القمة ت�سع اجلميع وقتها �ستكون م�سافًا 

للمنتجني العظماء من اأهل هذا الوطن املعطاء.

قد ي�سقط الإن�سان اأو يتعرث لكن ذلك ليقلل من 

قدرته  ومن قدر ماتعلمه مهما كان هذا القدر من 

العلم والإ�ستزادة، الأهم اأّليقع يف نف�س اخلطاأ، 

واخلطاأ يعد فر�سة اأخرى للتعلم بطريقة اأخرى 

واأي�سا نقل مبا�رس للخربة.

واخلوف من اخلطاأ قد يكبل القدرات 

للبع�س،والوقوع يف اخلطاأ هو در�س من درو�س 

احلياة التي علينا اجتيازها بكفاءة من خالل 

اإ�سقاطها من �سلوكنا،لأن الأخطاء لتعني الف�سل 

بل هي ثمن الإجنازات الكبرية، ومما ل�سك فيه 

اأن اخلوف املح�سوب بالعمل �سي�سل بالإن�سان 

اىل ما�سعى وهو املطلوب وهذا من رحمة اهلل 

عز وجل بعباده يقول امل�سطفى عليه ال�سالة 

وال�سالم »من خاف اأدلج ومن اأدلج بلغ املنزل«.

وحتمًا يعترباحلديث ال�سامت مع الذات هو 

نقطة النطالق والذي هو مراآة لل�سلوك وحجر 

الأ�سا�س يف التنمية الذاتية فال�سورة التي 

نر�سمها عن الذات هي التي ت�ساهم يف حتقيق 

توازن عجلة احلياة.

وحيث«اإن ما ت�سفه يف ذهنك �سواء كان �سلبيًا 

اأو اإيجابيًا هو ما �ستجنيه يف النهاية«كما يقول 

»د. �ساد هلم�سرت« موؤلف كتاب«احلل عن طريق 

التحدث مع النف�س.«

اإ�سافة اإىل اأن الغرتاب عن اأر�س الوطن 

حمطة من حمطات احلياة وكل حمطة حتتاج اإىل 

نوع من الأداء والتوازن واتخاذ القرار بالعمل 

واملثابرة.فالعلم يحتاج اإىل العمل الدوؤوب من 

اكت�ساب مهارات وخربات ومعارف جديدة مع 

احلر�س على ال�ستنارةباآراء من حولنا من 

خربات نرية ممن �سهد لهم باحلكمة واإقرار 

ال�سواب ول�سيما الأف�سل منها ينري الدرب 

وي�ستنري العقل ويب�رسالقلب.

ا  َ يقول خري الأنام عليه ال�سالة وال�سالم )اإِمَنّ

�ْسَفلُُه، 
َ
ْعالُه َطاَب اأ

َ
ْعَماُل َكاْلِوَعاِء، اإَِذا َطاَب اأ

َ
الأ

�ْسَفلُُه(
َ
ْعالُه َف�َسَد اأ

َ
َواإَِذا َف�َسَد اأ

فاأعمالنا هي نتاج من حت�سني وتطوير اأو 

تق�سريوتاأخري وقد يكون جواز املرور لبوابة 

النجاح هو بالدرجة الأوىل مانعتقده عن اأنف�سنا 

من خالل ال�سورة التي ر�سمناها والتي ُتهيئنا 

للخو�س يف جتارب احلياة بعزمية �سادقة واإرادة 

قوية.

وهذا ما اأكد عليه خبري التنمية الب�رسية«جون 

ماك�سويل« )نحن بحاجة فقط لتخاذ قرارات 

حمددة يف املجالت الرئي�سية يف حياتنا ثم نلتزم 

باملحافظة على هذه القرارات كل يوم(.

اإذا مل نحقق التقدم الذي نريد قد يعود اإىل 

عدم حتديد اأهدافنا ب�سكل وا�سح، فاإذا مل نتقدم 

�سنتقادم. واأكرث مايتعب الإن�سان وقوفه بال 

حراك يف نف�س املكان.ن�ساأل اأنف�سنا اأهذا هو 

مااأريده فلماذا مل اأحققه اإذن!؟اأو ملاذا لاأحققه؟ 

الهتمام بر�سم الهدف الوا�سح املحدد املقنن 

بوقت وخطة زمنية واقعية، وو�سع قائمة 

بالعقبات التي قد حتول عن الإجناز والتعامل 

معها دون ت�سويف ي�ساهم يف الو�سول اإىل الهدف 

املن�سود.

فالتح�سني والتطوير هما امل�ساران اللذان 

�سيثمران الإجناز الأكرب نحو احلياة الأف�سل.

ويحققان بالتايل اجلودة احلياتية والذاتية. 

فتجويد البدايات دليل على �سحة النهايات.

هنيدة �شحرب

املبتعثة من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة

■ ل اأدري ملاذا )يحمق( البع�س 
وكاأمنا يهوله انه قد �سِتم اأو 

انتِهكت كرامته عندما تقع على 

م�سامعه كلمة )اختلف معك(! 

فيَجن جنونه، ول تهداأ �رسيرته 

حتى )ي�سحق راأيه( اأو بالأحرى 

يطم�س هذا الختالف! وكاأن ل�سان 

حاله يقول: َمن يظن نف�سه هذا 

مّدعي )الفهامة(؟ اأيظن نف�سه على 

�سواب واأنا خطاأ؟ متعاماًل مببداأ 

)راأيي �سواب ل يحتمل اخلطاأ 

وراأيك خطاأ ل يحتمل ال�سواب( 

!! ول يكتفي بذلك فح�سب، بل 

يتم ت�سنيف املتَهم على هواه، 

بالتطرف الديني تارة، وبالعلمانية 

اأو الليربالية تارة اأخرى، اأو 

يرميه بالطائفية اأو الزندقة، اأو قد 

ي�سحب منه اجلن�سية وال�سخ�س 

الآخر يف حالة ذهول من ردة 

الفعل!!

مع اأن كلمة الختالف يف حد 

ذاتها لي�ست �سيئة اأو �سلبية 

كما درج على الربجمة الفكرية 

للكثريين، بل رمبا تكون ايجابية يف 

الغالب الأعم، وا�ستطيع اأن اقنعك 

بذلك عزيزي القارئ يف جملة 

اأ�سطر، فيقال مثاًل لول اختالف 

الأذواق لبارت ال�سلع، ويقال اأي�سا 

اختالف العلماء )رحمة(، واهلل 

�سبحانه وتعاىل خلق النا�س �سعوبًا 

وقبائل )خمتلفني( ليتعارفوا، 

ويف احلياة العاطفية يف�ّسل اأن 

يكون هناك بع�س الختالف يف 

ال�سخ�سية والفكر بني الزوجني 

ليكمل كل واحد منهما ما ينق�س 

الآخر. وحتى نحن كمبتعثني، 

برناجمنا قائم على وجود 

الختالف اأ�ساًل بيننا وبني من 

نقيم يف بلدانهم �سواء علميًا اأو 

ح�ساريًا. وكذلك درا�سيًا، قد يكون 

الت�سابه )وهو نقي�س الختالف( 

يف حل الواجبات اأو تقدمي الأبحاث 

مثاًل �سببًا منطقيًا يف الطرد من 

اجلامعة.

اإذًا امل�سكلة لي�ست يف كلمة 

الختالف نف�سها، بل يف فهم ثقافة 

الختالف، فبدونها تكون امل�سائب 

والعواقب )املهلكة(. فما طرد اهلل 

�شنني! وظيفة يا حمحُ

ارفع راأ�شك اأنت �شيني !!

�شفحات من اأجندة مدربة �شعودية

اأهال بثقافة الختالف

اإبلي�س من اجلنة اإل لفقدانه لهذه 

الثقافة، وما قتل قابيُل هابيَل اإل 

لذات ال�سبب، وما قامت احلروب 

واملالحم الطاحنة عرب التاريخ 

ول توؤجج بها الفنت بني الفرق 

والأحزاب املختلفة اإل بها. بل اأكاد 

اأجزم اأن جميع ما نعي�سه اليوم من 

معارك �سيا�سية، ودينية، ومذهبية، 

وقبلية، وفكرية وحتى الزوجية 

منها كلها قائمة على حمور واحد: 

»اإّياك اأن تختلف معي«!!

اأعتقد اأنه قد حان الوقت 

لتعلم هذه الثقافة لتكون منهج 

احلياة القادم، واأرجو األ اأكون 

مبالغًااإن طالبت باإ�سافتها للمناهج 

الدرا�سية، ولنا يف �سري العظماء 

اأ�سوة ح�سنة يف اإميانهم بثقافة 

الختالف، فهذا �سيدنا عمر يقول: 

»اأ�سابت امراأة واأخطاأ عمر« 

فاأفلح �سيا�سيًا، وهذا الأديب اأحمد 

لطفي ال�سيد – مفكر م�رس يف 

زمانه- ي�سدح بجملته ال�سهرية: 

»الختالف يف الراأي ل يف�سد للود 

ق�سية«، وهذا املهامتا غاندي 

يقول: »الختالف يف الراأي ينبغي 

األ يوؤدي اإىل العداء واإل لكنت اأنا 

وزوجتي من األد الأعداء«. وروي 

عن الإمام ال�سافعي قوله لأحد 

خمالفيه: »األ ي�ستقيم اأن نكون 

اإخوانًا واإن مل نتفق يف م�ساألة؟؟«.

اأحمد بلفقيه
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• الدكتور فهد بن حمد اجلمعة

حا�سل على دكتوراه يف »اللغويات التطبيقية« 

من جامعة انديانا يف ولية بن�سلفانيا يف الوليات 

املتحدة؛ وقد تقلد خالل م�سريته العملية عددًا 

من املنا�سب من بينها اأنه عمل وكياًل لكلية اللغة 

العربية والدرا�سات الجتماعية للدرا�سات العليا 

والتطوير بجامعة الق�سيم، ورئي�سًا لوحدة 

اجلودة والعتماد الأكادميي يف نف�س الكلية. كما 

توىل رئا�سة عدد من اللجان باجلامعة منها على 

�سبيل املثال ل احل�رس« جلنة مقابالت معيدات 

ق�سم اللغة الإجنليزية- وجلنة املوقع الإلكرتوين 

ملواقع اإدارة الرتجمة والن�رس العلمي، جلنة خطة 

البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية والرتجمة. وقبل 

انتدابه للعمل بامللحقية الثقافية كان ع�سوًا بهيئة 

التدري�س يف ق�سم اللغة الإجنليزية والرتجمة يف 

بنف�س الكلية.

• الدكتور اأحمد بن حممد  ظافر

حا�سل على دكتوراه يف فل�سفة الرتبية، 

تخ�س�س مناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية 

كلغة ثانية اأو لغة اأجنبية لغري الناطقني بها من 

جامعة »كان�سا�س« بالوليات املتحدة الأمريكية 

وهو موؤ�س�س مركز اللغة الإجنليزية وبرنامج 

ال�ّسنة التح�سريية بجامعة طيبة يف املدينة املنورة. 

وقد تقلد الدكتور ظافر عددًا من املنا�سب التعليمية 

منها وكياًل  لعمادة اخلدمات التعليمية، وم�رسفًا 

عامًا على وحدة الرتبية العملية؛ بالإ�سافة اإىل َعِمَله 

كم�ست�سارا ملركز تقنية املعلومات باجلامعة، وقبل 

انتدابه للملحقية كان ع�سوًا بهيئة التدري�س يف 

ق�سم املناهج وطرق التدري�س بنف�س اجلامعة.

☐ ي�سعد اأ�رسة حترير جملة »اآفاق » اأن ترحب باثنني من املن�سوبني اجلدد، املنتدَبني للعمل يف امللحقية 

الثقافية، داعني اهلل لهم باإقامة طيبة يف كندا، وبالنجاح والتوفيق يف مهامهما وم�سوؤولياتهما واأهاًل 

و�سهاًل. هذا وترحب »اآفاق« بان�سمام كل من الدكتور اأحمد بن حممد ظافر، والدكتور الدكتور فهد بن 

حمد اجلمعة.

☐ جنالءاحلربي

الكندية  الوكالة  ■ كرمت 
لل�سحة املبتعثة ال�سعودية �سهام 

اأبو زاهرة، اإثر تقدميها اخرتاعًا 

يعرف بـ« احل�سا�س الكيميائي« 

ومنحتها براءة الخرتاع.

ويهدف الخرتاع اإىل معرفة 

كثري من العمليات احليوية يف ج�سم 

الإن�سان وكذلك ي�سهل كثريًا على 

الباحثني والأطباء عملية تركيب 

الأدوية الالزمة للتعرف على اأ�سباب 

الأمرا�س. 

وذكرت اأبو زاهرة اأن الخرتاع 

ميثل ثورة علمية يف الطب احلديث 

حيث اأن العتماد على هذا اجلهاز، 

لقى ا�ستح�سان اخلرباء يف جمال 

الطب، اإىل جانب ما يقدمه من 

خدمة جليلة للكادر الطبي بالإ�سهام 

يف تقدمي العقاقري للمر�سى بعد 

التعرف على طبيعة املر�س. 

☐ عبدهلل الغفيلي 

■ قامت جامعة فريزر فايل يف 
مدينة اأبت�سفورد بتكرمي كوكبة 

من الطالب الذين اأظهروا متيزًا 

يف الأعمال القيادية وقدموا 

خدمات للجامعة وللطالب خا�سة 

امل�ستجدين منهم. وكان من 

بني الطالب الذين مت تكرميهم 

ممثل الطلبة ال�سعوديني يف 

اجلامعة املبتعث عبداهلل بن 

عبدالرحمن ال�سائغ احلا�سل 

على جائزة اأف�سل قائد مثايل 

لهذا العام 2012/2011. 

مت التكرمي يف احلرم اجلامعي 

مبدينة اأبت�سفورد يف حفل بهيج 

ح�رسه عدد من عائالت الطلبة 

واأ�سدقائهم.

☐ يا�رس اجلارو�سة 

جائزة  الكندية  ماكجيل  جامعة  ■ منحت 
اأف�سل طبيب لعام 2012م للطبيب فهد هيثم 

عبداجلباراملبتعث من ق�سم جراحة العظام بكلية 

الطب بجامعة امللك عبدالعزيز ل�ستكمال درجة 

الدكتوراه.. وقد ح�سل املبتعث على اجلائزة 

ال�سنوية التي يقدمها ق�سم جراحة العظام 

بجامعة ماكجيل كاأف�سل طبيب متدرب بالق�سم 

على مدار العام. 

ويتم اختيار �ساحب اللقب اعتمادًا على معايري 

تقي�س مدى تقدم م�ستواه العلمي واحرتامه 

لزمالئه بالعمل بالإ�سافة اىل تفانيه يف خدمة 

املر�سى، وت�سمى هذه اجلائزة با�سم جويل 

برايز وتقدم �سنويًا، وكان املبتعث الطبيب فهد 

موفقًا يف احل�سول على هذه اجلائزة كاأول طبيب 

�سعودي واأول متدرب من ال�سنة الثانية يحظى 

ب�رسف نيل هذه اجلائزة املرموقة على م�ستوى 

جامعة مكجيل ل�سنوات عديدة، وقد ح�سل عليها 

يف اأقل من عامني منذ بداية ابتعاثه.

☐ مي�ساء ح�سن 

■ كرم املوؤمتر ال�سنوي لأبحاث 
�سمية القلب والأوعية الدموية ب�سان 

فران�سي�سكو، املبتعث ال�سعودي عبد 

العزيز اآل �سعد، لكت�سافه ميكنة 

ت�سهل اإيجاد الأدوية املانعة حلدوث 

�سمية القلب ملر�سى ال�رسطان.

وجرى تقومي الكت�ساف الذي 

تو�سل اإليه املبتعث �سمن م�رسوعه 

لدرجة املاج�ستري، من اأعلى جهة 

رقابية يف علم ال�سموم، اإذ قّومت 

الفكرة العلمية واأداء الطالب �سفهيًا 

خالل املوؤمتر، و�سط ح�سور ما 

يربو على 7300 م�سارك. ويعترب 

الكت�ساف اإ�سافة علمية تخدم عددًا 

من القطاعات الطبية والرقابية 

والت�سنيعية يف علم الدواء.

كندا تكرم مبتعثة �شعودية ابتكرت احل�شا�ش الكيميائي

جامعة فريزر فايل الكندية تكرم

املبتعث ال�شائغ كاأف�شل قائد مثايل لعام 2012م

جامعة كندية متنح مبتعثاً �شعودياً جائزة اأف�شل طبيب

تقدير دويل لكت�شاف طبي �شعودي

املبتعثة �شهام اأبو زاهرة

املبتعث ال�شعودي عبد العزيز اآل �شعد
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☐ جنالءاحلربي

حْت  ر�ِسّ العتزاز  من  ■ مبزيد 
جامعة »دالهاو�سي« الكندية طالب 

الطب ال�سعودي«عو�س حممد اآل 

خمل�س«ليكون ممثاًل لها يف امللتقى 

العلمي لأبحاث الأذن واحلنجرة 

مبدينة  �سان ديياغوالأمريكية – يف 

نهاية فرباير من هذا العام 2012م. 

وقد مت قبول ورقة العمل التي 

قدمها يف ذلك املوؤمتر بعد اأن نالت 

ا�ستح�سانًا كبريُا.

ونتيجة لتِمُيّزه العلمي فقد ِعَمِل 

اآل خمل�س كمعيد لق�سم وظائف 

الأع�ساء بكلية الطب بجامعة 

»دالهاوزي«.

كما مت قبوله يف برنامج للدكتوراه 

مبركز لأبحاث الأذن الو�سطى بكلية 

 McGill »الطب بجامعة »ماكجيل

University وجتدر الإ�سارة اإىل 
اأن عو�س اآل خمل�س مبتعث من 

كلية الطب بجامعة امللك �سعود 

للعلوم ال�سحية باحلر�س الوطني يف 

تخ�س�س ف�سيولوجية الأع�ساء.

طالب طب �شعودي ممثاًل جلامعته الكندية

يف ملتقى علمي بالوليات املتحدة

عو�ش حممد اآل خمل�ش

الرتويجية   احلملة  ■ �سمن 
لتعريف الطالب باآلية تنفيذ نظام 

التاأمني الطبي نظمت �رسكة 

»جريت وي�ست ليف« حما�رسة 

تعريفية للطالب الدار�سني بكلية 

»اأجلونكوين كولج«  لت�سليط 

ال�سوء على اأهم اجلوانب التي 

تغطيها �رسكة التاأمني، وكذلك 

الرد على كل ال�ستف�سارات املتعلقة 

بكيفية احل�سول على بطاقة 

التاأمني، والأمور التي يجب اأن 

يلتزم بها املبتعثون لت�سل اإليهم 

اخلدمة باأ�رسع وقت ممكن.

وقد تناولت مندوبة �رسكة 

التاأمني بال�رسح التف�سيلي 

اخلدمات والمتيازات التي �سوف 

متنحها ال�رسكة للمبتعث، واملت�سلة 

بالرعاية ال�سحية يف امل�ست�سفيات 

ومراجعة العيادات �سواء الطبية 

اأو املتعلقة بعيادات الأ�سنان وكذلك 

العالج الطبيعي والتحاليل الطبية.

وا�سارت امل�سوؤولة اأن عالج 

الأ�سنان ل ي�سمل جل�سات تبيي�س 

الأ�سنان، ول زراعتها ول عمليات 

التقومي، واأن ال�رسكة ملزمة فقط 

بتغطية تكلفة تنظيف الأ�سنان 

وعالج اجلذور واحل�سوات 

واجلراحات عند احلاجة اإليها، 

بالإ�سافة اإىل خلع الأ�سنان وعمل 

اجل�سور والتيجان.

ومن ناحية اأخرى حث كل من 

الدكتور فهد النعيم رئي�س اللجنة 

املن�سقة للتاأمني الطبي والدكتور 

حممد ال�سكيت ع�سو اللجنة ذاتها 

على �رسورة  حتديث الطالب 

لبيانتهم وتزويدهم بعناوينهم 

الثابتة ليتم اإر�سال بطاقات التاأمني 

باأ�رسع وقت، واأن يتوا�سلوا مع 

امللحقية عرب الربيد الإلكرتوين، 

الذي مت تخ�سي�سه لهذا الغر�س يف 

حالة وجود اأي �سوؤال اأو ا�ستف�سار 

اأو �سكوى حتى يت�سنى حل امل�سكلة  

وحتقيق النتفاع الأمثل من برنامج 

التاأمني الطبي.

☐ ولء العماري   

■ قامت جامعة »ليكهيد« الكندية الواقعة يف مدينة 
»ثاندر باي«اأونتاريو بعر�س خيارات اأخرى ملتطلب 

اللغة الإجباري وذلك لطالب مرحلتي املاج�ستري 

والدكتوراه وتت�سمن هذه اخليارات التالية: 

يف  جمزية  درجات  على  الطالب  • ح�سول 
اختبارات اللغة.

ومن  اجلامعة  معهد  يف  للدرا�سة  • الن�سمام 
ثم التقدم لالختبار اخلا�س بها.

اأحد  من  �سهادة  على  الطالب  • ح�سول 
املعاهد الأكادميية، والتي تثبت اإنهاء الطالب 

ملرحلة اللغة وح�سوله على هذه ال�سهادة 

معادلة بدرجة جيدة يف اأي من اختبارات اللغة.

اللغة  يت�سمن  مكثف  لربنامج  • الن�سمام 
الإجنليزية ومواد للبحث العلمي ملدة 4 اأ�سهر 

وذلك يف كلية »الكونفيدري�سون » يف مدينة« 

ثاندر باي.«

■ يف خطوة جيدة و�سي�ستفيد 
منها الكثري من الطلبة املبتعثني 

داخل وخارج كندا، اعتمدت وزارة 

التعليم العايل عددًا من اجلامعات 

ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه من 

بينها جامعة »كيب بريتون« مبدينة 

»�سدين«.

وقد اأجرت »اآفاق« ات�ساًل 

بالطالب »ح�سام العرابي« رئي�س 

جمعية الطلبة ال�سعوديني بجامعة« 

كيب بريتون«  الذي عرب عن 

�سعادته بهذا القرار، ورفع با�سمه 

وبا�سم زمالئه املبتعثني خال�س 

ال�سكر والتقدير ملقام الوزارة 

وللملحقية ال�سعودية بكندا على 

هذا القرار الذي �سيعود بالنفع على  

املبتعثني.

  وهذه قائمة باأ�سماء اجلامعات 

التي مت اعتمادها ملرحلتي 

املاج�ستري والدكتوراه جلميع 

التخ�س�سات وهي:

1- املاج�شتري

• Nipissing University
• University of Fraiser Valley
• Vancouver Island
     University

• Bishops University

2- الدكتوراه

• University of Ontario
    Institute of Technology
• University of Northern
    British Columbia
• Mount Saint Vincent
    University

حما�شرة تعريفية عن اآلية ا�شتخدام بطاقة التاأمني الطبي

برامج خم�ش�شة لت�شهيل اجتياز مرحلة اللغة والبدء يف الربامج الأكادميية

جامعة كندية تطرح بدائاًل ملتطلبات اللغة الإجنليزية

اإدراج بع�ش اجلامعات لدرجتي املاج�شتري والدكتوراه

�شمن قائمة الوزارة للجامعات املو�شى بها

منوعات

اأ. د. حممد ال�شكيتد. فهد النعيم



�آفاق   4041   �آفاق

منوعات

QS الدولية واملهتمة ب�سوؤون  منظمة  ■ اأعلنت 
اجلامعات والطلبة حول العامل عن اأول ت�سنيف من 

نوعه لأف�سل املدن للدرا�سة وذلك ح�سب جمموعة 

دقيقة من املعايري. وت�سدرت مدينة باري�س 

الفرن�سية القائمة كاأف�سل مدينة للطالب فيما حلت 

لندن الربيطانية ثانيًا. وذكرت املنظمة عرب موقعها 

الر�سمي اأن نتائج البحث توفر طريقة جديدة 

للمقارنة بني اأف�سل املدن حول العامل التي ُيف�سل 

اأن يكون فيها الطالب اجلامعي.

وت�سدرت مدينة مونرتيال مدن كندا حيث 

احتلت املرتبة الأوىل من بني املدن الكندية واملرتبة 

العا�رسة عامليًا، فيما ح�سلت تورنتو على املرتبة 

الثانية بني املدن الكندية وفانكوفر على املرتبة 

الثالثة، وتعترب هذه املدن فقط هي التي دخلت 

�سمن هذا الت�سنيف.

ُيذكر اأنه مت اإجراء البحث بت�سمني املدن 

التي يبلغ عدد �سكانها اأكرث من 250 األف ن�سمة 

بالإ�سافة لحت�سانها جامعتني، على الأقل، 

ُم�سنفتني دوليًا

☐ اإرادة حمد   

■ اجتمعت يف جامعة »وي�سرتن 
اأونتاريو« اأكرث من 95 منظمة 

كندية واأمريكية )مابني جامعات 

وكليات ومعاهد( يف ملتقى 

خ�س�س للراغبني يف احل�سول 

على قبول للدرا�سات العليا.

وبح�سب ماذكر اأحد م�سوؤويل 

القبول مبلتقى طالب الدرا�سات 

العليا بجامعة غرب اأونتاريو فاإن 

اخلطة الزمنية املقرتحة �ستعمل 

بال�سكل الآتي:

اجلامعات،  مقارنة  • �سبتمرب: 
الربامج، اخلدمات املتوفرة، 

واحلياة الجتماعية باجلامعة 

املرغوب بها.

مو�سوع  يف  التفكري  • اأكتوبر: 
لأطروحة املاج�ستري، والبحث 

عن م�رسف درا�سي منا�سب 

يتوافق مع اهتمامات الطالب 

البحثية، والتوا�سل معه 

بخ�سو�س ذلك عرب الإمييل 

اأو طلب مقابلته، واأخريًا اإعداد 

التو�سيات العلمية من امل�رسفني 

ال�سابقني ) من 2-3 تو�سيات 

علمية(.

كافة  جتهيز  • نوفمرب: 
متطلبات و�رسوط التقدمي لبدء 

فتح ح�ساب قبول لإكمال التقدمي 

اإلكرتونيًا.

متطلبات  اإنهاء  • دي�سمرب: 
التقدمي الإلكرتوين ودفع 

الر�سوم واإر�سال الأوراق 

للجامعة اإن كان ذلك مطلوبًا.

الطلب  حالة  متابعة  • يناير: 
الإلكرتوين للطالب حتى ظهور 

نتائج التقدمي.

جامعة  ■ ت�سّدرت 
»ماكجيل« الكندية الواقعة 

مبقاطعة كيبيك مبدينة 

مونرتيال قائمة اأف�سل 

جامعات كندا وذلك ح�سب 

 QS ت�سنيف منظمة

الربيطانية لعام 2011م، 

الذي يحتوي على اأف�سل 

300 جامعة عاملية. واحتلت 

جامعة تورنتو املرتبة الثانية بني اجلامعات الكندية. وتقدمت جامعة 

»ماكجيل«  للمركز »17« خالل العام املن�رسم مقارنة باملركز »19« لذات 

الت�سنيف لعام 2010م. ويعتمد الت�سنيف على »�ستة« معايري اأ�سا�سية 

منها ال�سمعة الأكادميية ون�سبة عدد الطالب لعدد الأ�ساتذة. و�سم 

الت�سنيف«14« جامعة كندية لكن اأغلبها �سهد تراجعًا مقارنة بعام 2010م. 

ومن اجلدير بالذكر اأن جامعة«ماكجيل« ت�سم العدد الأكرب من ن�سبة 

الأطباء ال�سعوديني املبتعثني اإىل كندا.

 ترتيب اجلامعات الكندية لعام 2011 م ح�سب ت�سنيف منظمة QS الربيطانية:

ا�شم اجلامعة ترتيب اجلامعة   

جامعة ماكجيل  17  

جامعة واترلو  160  

جامعة تورنتو  23  

جامعة كاجلاري  218  

جامعة بريت�س كولومبيا  51  

جامعة دالهاوزي  234  

جامعة األربتا  100  

جامعة اأوتاوا  256  

جامعة مونرتيال  137  

جامعة �ساميون فريزر  260  

جامعة كوينز  144  

جامعة فيكتوريا  292  

جامعة وي�سرتن اونتاريو  157  

جامعة ماكما�سرت  159  

الدكتور«  بقيادة  طبي  فريق  ■ متكن 
يونغ كانغ ت�سيل«  بجامعة »وي�سرتن 

اأونتاريو« الكندية من ابتكار لقاح 

م�ساد لفريو�س نق�س املناعة املُكت�سبة 

»الإيدز«. وذكرت اجلامعة اأنه مت 

احل�سول على موافقة اإدارة الأغذية 

والعقاقري الكندية لبدء التجارب 

ال�رسيرية على بع�س املر�سى.

واأظهرت نتائج التجارب الأولية 

اأن اللقاح يحمل وعدًا كبريًا للق�ساء 

على هذا املر�س خ�سو�سًا بعد اأن ثبت 

بالفعل قيام اللقاح بتحفيز ا�ستجابة 

مناعية قوية خالل عدة اختبارات. 

واأ�سار الدكتور« كانغ« اإىل عدم وجود 

تاأثريات �سلبية اأو خماطر على املري�س 

من هذا اللقاح. ويتم تطوير اللقاح يف 

كندا من بني عدد قليل من املختربات 

الطبية حول العامل التي تقوم بنف�س 

املهمة.

واأ�ساف الدكتور كانغ اأن موافقة 

اإدارة الأغذية والعقاقري على جتربة 

اللقاح �رسيريًا تعترب خطوة متقدمة جدًا 

لنجاح امل�رسوع. الذي يتم بالتعاون مع 

�رسكة »Sumagen« لتطوير هذا اللقاح.

حيث انطلق امل�رسوع منذ مطلع عام 

2005. بدوره �رسح رئي�س جامعة 

وي�سرتن اأونتاريو »اأميت �سكما«، اأن 

هذا امل�رسوع يعتربمنوذجًا للتعاون مع 

�رسكات القطاع اخلا�س حيث قامت 

�رسكة Sumagen با�ستثمار العديد من 

املوارد يف �سبيل تطوير اللقاح. جتدر 

الإ�سارة اإىل اأن فريو�س الإيدز قتل اأكرث 

من 28 مليون �سخ�س مع وجود 35 

مليون م�ساب حاليًا. 

�شمن ت�شنيف QS الدويل لأف�شل املدن حول العامل

مونرتيال الأف�شل حملياً والعا�شرة عاملياً للطالب اجلامعي

يف جتمع �شم اأكرث من 95 منظمة كندية واأمريكية

يوم الدرا�شات العليا بجامعة وي�شرتن اأونتاريو

تراجع ملحوظ لأغلب اجلامعات الكندية

ماكجيل تت�شدر قائمة اأف�شل اجلامعات الكندية لعام 2011م

�شاد لفريو�ش الإيدز يف جامعة وي�شرتن اأونتاريو يف كندا  الك�شف عن لقاح محُ

لندن اأونتاريو جامعة ماكجيل يف مونرتيال
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