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■ احلمد هلل الذي اأكرمنا بالإ�سالم و�رضفنا بتطبيق �رضعه 
املطهرواأنعم علينا بالنتماء اإىل اأ�رضف واأطهر بقعة على ظهر 

الب�سيطة، وجعلنا خدامًا لبيته احلرام وم�سجد نبيه امل�سطفى خري 

الأنام �سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله و�سحبه الكرام. كما 

نحمده �سبحانه اأن وىل علينا خيارنا من اأ�رضة اآل �سعود الأماجد 

الكرام، فكانوا وما زالوا و�سيظلون - باإذن اهلل - حرا�س العقيدة 

وحماة الديار، م�سداقًا لقول احلق تبارك وتعاىل »الذين اإن مكناهم  

يف الأر�س اأقاموا ال�سالة واآتوا الزكاة واأمروا باملعروف ونهوا 

عن املنكر وهلل عاقبة األأمور«. وهم على ذلك ال�رضاط امل�ستقيم منذ 

عهد امللك املوؤ�س�س عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود - طيب 

اهلل ثراه - كلما مات منهم �سيد قام �سيد. ومن هذا النهج املبارك 

كان اختيار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز 

وليًا للعهد بعد وفاة �سقيقه ورفيق دربه �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري نايف بن عبد العزيز- رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته - 

مما اأ�سفى جوًا من الثقة والرتياح وعمرّ الب�رض والرتحاب اأبناء 

ال�سعب ال�سعودي ملا عرف عن �سموه الكرمي من مناقب عظيمة 

و�سجايا كرمية، فهو قامة �ساخمة وطود اأ�سم، جمع يف �سخ�سيته 

من ال�سفات واملواهب جعلت منه رجل دولة من طراز فريد. كما 

اأن هذا الختيار كان ا�ستمرارًا للثقة امللكية الغالية التي و�سعها 

فيه خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبدا هلل بن عبد العزيز حفظه 

اهلل ورعاه - حني عينه وزيرًاُ للدفاع بعد وفاة �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز- رحمه اهلل -  وتوج بذلك 

حياة عملية حافلة بالجنازات ال�سخمة امتدت لأكرث من �ستني 

عامًا كاأمري ملنطقة الريا�س. ولعل اأبرز ما مييز الأمري �سلمان بن 

عبد العزيز هو ما يحظى به من �سعبية كبرية لدى خمتلف األأو�ساط 

فهو �سخ�سية مهابة وحمبوبة يف نف�س الوقت وينظر اإليه على اأنه 

رجل حكم حمنك واإداري عملي قوي املعرفة والإدراك كما اأنه 

قارئ نهم وذو ثقافة وا�سعة وخا�سة يف التاريخ والإعالم، مما 

جعله يحظى بح�سور كبري وعالقات وا�سعة على ال�ساحات الثقافية 

العربية  والدولية. وال�سيا�سية 

فاحلمد هلل على توفيقه ل�سيدي خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز- اأعزه اهلل - على اختياره املوفق امليمون، 

وهنيئا للملكة و�سعبها النبيل بويل عهدنا الأمني، ون�ساأل املوىل 

العلي القدير اأن ميد �سموه الكرمي بعونه وتوفيقه ويحفظه ع�سدًا 

و�سندًا ملليكنا املحبوب وذخرًا لالإ�سالم وامل�سلمني.

�شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا

اأ�شامة بن اأحمد ال�شنو�شي اأحمد

كلمة �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا

�آفاق   45   �آفاق



كلمة امللحق الثقايف بالإنابة

■ احلمد هلل رب العاملني وال�سالة 
وال�سالم على نبينا حممد اأ�رضف 

املر�سلني وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

مما ل �سك فيه اأن حكمة خادم 

احلرمني ال�رضيفني – حفظه اهلل 

ورعاه- قد جتلت باختيار �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز ليتبواأ من�سب ويل العهد 

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء. 

هذا الختيار ما هو اإلرّ انعكا�س 

القيادة الر�سيدة التي ينتهجها  حلكمة 

قائدنا العظيم ودليل �ساطع على 

نظرته الثاقبة والراأي احل�سيف 

والب�سرية الفذة بكل املعايري وتعبريها 

عن م�سلحة الوطن واملواطنني وعما 

ميتلكه وطننا احلبيب من الرموز 

العظيمة والطاقات الوفرية على رفد 

اخليارات ململكتنا والتي تدعم القوة 

واحليوية لالأداء ال�سعودي اإذ اأن مثل 

هذا القرار هام جدًا وذو تاأثري بالغ 

واقت�ساديًا ل  �سيا�سيًا ودبلوما�سيًا 

�سيرّما يف املجالت اخلارجية والداخلية 

حا�رضًا وم�ستقباًل على حد �سواء 

حيث اأنه ذو �سلة وثيقة ب�سيا�سات 

اململكة يف املجالت كافة.

هذا القرار التاريخي يعب عما 

ميتلكه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن عبدالعزيز من املزايا 

وال�سفات احلميدة فهو رجل دولة 

من طراز فريد يتمتع بكل مقومات 

وم�سوؤولياته  وتبعاته  املن�سب 

اجل�سيمة فعالقاته وثيقة ومتجذرة 

مع قادة وزعماء العامل مما ي�سفي 

على �سمعة اململكة ومكانتها وتاأثريها 

اأبعادًا ذات فعالية وقيمة اإ�سافية.

اأما على امل�ستوى الداخلي فقد اأثبت 

�سموه الكرمي حر�سه ال�سديد على 

توا�سله مع كافة ال�رضائح والفئات 

الجتماعية واقرتابه من احل�س 

ال�سعبي من خالل تفاعله مع مواطنيه 

يف جميع مناحي الوطن. ف�سموه 

الكرمي يتمتع بعالقات طيبة مع رجال 

الأعمال وعرف عنه دعمه املتوا�سل 

مل�ساريع القطاع اخلا�س. 

من دواعي �رضورنا واعتزازنا 

بهذه املنا�سبة العظيمة - بالأ�سالة 

عن نف�سي ونيابة عن جميع اأبنائنا 

املبتعثني واملبتعثات يف كندا - اأن 

نرفع ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن عبدالعزيز اأ�سمى اآيات 

الغالية  الثقة  التهنئة والتبيكات على 

التي اأوله اإياها خادم احلرمني 

ال�رضيفني ملا يتميز به �سموه من 

تفاٍن يف خدمة اململكة ومواطنيها 

ومن اأ�سالة عربية واإ�سالمية عريقة. 

واإننا اإذ ن�سيد باجلهود احلثيثة التي 

الر�سيدة  تبذلها مملكتنا وحكومتنا 

حتت قيادة خادم احلرمني ال�رضيفني 

لتحقيق طموحاتنا يف التطور والتقدم 

والزدهار ل ي�سعنا اإلرّ البتهال اإىل 

اهلل جل وعال اأن يوفق �سموه يف اأداء 

امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه �سعيًا 

ملوا�سلة تعزيز وتر�سيخ ما ينعم به 

وطننا من نه�سة وتطور وعمران 

وا�ستقرار وتوفري احلياة الكرمية 

ملواطنينا الكرام اإ�سافة اإىل دعم الدور 

احل�ساري الكبري الذي ت�سطلع به 

اململكة باقتدار وحنكة دفاعًا عن 

العربية وال�سالمية  اأمتنا  ق�سايا 

ل�سون حقوقها ومكت�سباتها وحتقيق 

تطلعاتها يف خدمة ديننا احلنيف 

الن�سانية. ومبادئنا 

امللحق الثقايف بالإنابة

ب�شفارة اململكة العربية ال�شعودية

يف اأوتاوا

د. نا�شر بن عبدالعزيز ال�شلعان

قائد حكيم واختيار قومي 
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كلمة رئي�س التحرير

■ لقد كان لعام 1345 هـ - 1935 م �ساأن كبري يف التاريخ ال�سيا�سي للمملكة 
العربية كال�سعودية حيث ارتبط ذلك العام مبيالد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن عبد العزيز يف ق�رض احلكم بالريا�س. فهناك عا�س وترعرع �سموه 

ه، بل مكنرّه – بعد عقدين من  على اخللق العربي والإ�سالمي الأ�سيل الذي اأعدرّ

ميالده – لي�سبح اأمريًا ملنطقة الريا�س مبرتبة وزير، حيث مار�س �سلطات 

احلاكم الإداري. وقد كان ذلك اإيذانًا بولوجه �ساحة العمل ال�سيا�سي.

وخالل تلك الإمارة ارتقى �سموه مبدينة الريا�س اإىل م�ساف التطور 

والتقدم مما جعلها تتبواأ مكانة دولية اأهلتها لت�سبح واحدة من اأهم مراكز 

�سنع القرار يف العامل.

وقد كان للرتبية العالية التي نالها �سموه اأثرها الكبري يف متكينه من نهل 

العلوم الدينية اإىل جانب العلوم احلديثة وِحْفْظ القراآِن الكرمي. هذا وقد 

ُحِظَي �سموه ب�سرية عطرة وزاخرة بالإجنازات الكبرية خالل تبوئه لعدة 

منا�سب ر�سمية عالية،  متيرّْز فيها بحراك وا�سع يف �ستى املجالت األإن�سانية 

وال�سيا�سية.  والتعليمية  والثقافية  والجتماعية 

فمنذ خم�سينيات القرن املا�سي تراأ�س �سموه العديد من اللجان والهيئات 

يف املجالت املذكورة اآنفًا. هذا وقد حظيت اأعماله يف تلك امليادين باهتمامه 

ال�سخ�سي ورعايته الكرمية. ونتيجة لذلك احلراك اجلم فقد حاز �سموه على  

الكثري من التقدير والعرفان: حمليًا وعامليًا. وقد جاء ذلك العرفان على �سكل 

و�ساحات واأو�سمة ودكتوراه فخرية )مرتني( تكرميًا ل�سموه.

وبوفاة �ساحب الأمري �سلطان بن عبد العزيز – رحمه اهلل – �سدر الأمر 

امللكي ال�سامي بتعيني الأمري �سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للدفاع. وبعد الفقد 

َق اهلل تعاىل خادم  اجللل بوفاة الأمري نايف بن عبد العزيز – رحمه اهلل – وفرّ

احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل – يف اختيار �سمو 

الأمري �سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد ونائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء، مع 

بقائه وزيرًا للدفاع.

ول �سك اأن اختيار �سموه لولية العهد – يف هذه املرحلة احل�سا�سة التي مير 

بها العامل العربي – لهو اختيار موفق – باإذن اهلل – حيث اأنرّ التجارب الرثيرّة 

واخلبة الوا�سعة ايل اكت�سبها �سموه اإىل جانب ما متيرَّز به من رجاحة يف العقل 

وحزم وعزم �ستجعل من �سموه – اإن �ساء اهلل – خري خلف خلري �سلف.

ن�رضع اإىل املوىل القدير اأن يجعل �سمو الأمري �سلمان بن عبد العزيز ع�سدًا 

كبريًا و�سندًا منيعًا وَمِعينًا ل ين�سب يف عون اأخيه خادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل – ل�ستمرار اأمن و�سالمة اململكة 

وارتقائها مبواطنيها اإىل اأعلى م�ساف التطور والزدهار.  

مدير اإدارة ال�شوؤون الثقافية

بامللحقية الثقافية ال�شعودية يف كندا

د. فهد بن عبداهلل النعيم

�شلمان يا من مبقدمه ال�شلم والأمان
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☐  نقاًل عن وكالة الأنباء 

ال�سعودية وال�سحف املحلية

■ ما اأن �ساهدنا خادم احلرمني ال�رضيفني – 
حفظه اهلل – على �سا�سة التلفزيون ي�ستقبل املهنئني 

ب�سالمته يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س 

الوطني بالريا�س حتى غمرتنا الفرحة والبهجة 

وحمدنا اهلل حمدًا كثريًا على جناح العملية اجلراحية 

التي اأجراها – موؤخرًا - يف ظهره والتي تكللت 

بالنجاح بعون اهلل يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

للحر�س الوطني وا�ستغرقت قرابة اإثنتي ع�رضة 

�ساعة.

واأثناء وجود خادم احلرمني ال�رضيفني يف 

امل�ست�سفى قبيل العملية زاره �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد، رئي�س 

جمل�س الوزراء، وزير الدفاع لالطمئنان على 

�سحته. وبعد اأن اأعلن الديوان امللكي ال�سعودي 

بتاريخ 18 نوفمب 2012م جناح العملية اجلراحية 

التي اأجريت خلادم احلرمني ال�رضيفني لتثبيت 

الرتاخي يف الرابط املثبت اأعلى الظهر، توافدت 

جموع الأمراء وكبارامل�سوؤولني لزيارته يف مقر 

اإقامته. وعندما بث التلفزيون ال�سعودي اأول لقطات 

اأطل خاللها خادم احلرمني ال�رضيفني يف مدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية للحر�س الوطني بالريا�س بعد 

العملية حيث بدا – اأيده اهلل – يف �سحة جيدة بحمد 

اهلل وتبادل احلديث زائريه.

وا�ستقبل خادم احلرمني ال�رضيفني العديد من 

الأمراء وامل�ست�سارين الذين قدموا لتهنئته وال�سالم 

عليه والطمئنان على �سحته، داعني اهلل جلرّ وعال اأن 

يحفظه ويحميه ويرعاه وميتعه بال�سحة والعافية. 

هذا وقد اأعرب خادم احلرمني ال�رضيفني – حفظه 

اهلل – عن تقديره و�سكره لكل من هناأه بال�سالمة 

وا عنه من م�ساعر طيبة.   وعلى ما عبرّ

ي�سعد اأ�رضة حترير جملة اآفاق اأن ترفع اإىل مقام 

خادم احلرمني ال�رضيفني – حفظه اهلل - اأ�سمى 

اآيات التهنئة بنجاح العملية ونبتهل اإىل اهلل �سبحانه 

وتعاىل اأن يدمي عليه نعمة ال�سحة والعافية ويبقيه 

ذخرًا و�سندًا لأبناء الوطن وليتابع امل�سرية املباركة 

يف خدمة جميع الق�سايا العربية وال�سالمية.

يرعاكم اهلل ويحفظكم يا خادم احلرمني ال�شريفني 
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☐ نقاًل عن وكالة الأنباء 

ال�سعودية وال�سحف املحلية

الأمري  امللكي  ال�سمو  ■ �ساحب 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س 

الوزراء ووزير الدفاع هوالبن 

اخلام�س والع�رضون من الأبناء 

الذكور -للمغفور له- امللك 

املوؤ�س�س عبدالعزيز اآل �سعود 

من زوجته الأمرية ح�سة اأحمد 

ال�سديري. ويعتب�سموه اأحد اأهم 

اأركان العائلة املالكة ال�سعودية اإذ 

اأنه اأمني �رض العائلة وامل�ست�سار 

ال�سخ�سي لأخوته امللوك.

دخل �سموه معرتك العمل 

ال�سيا�سي يف �سن مبكرة وتبواأ 

مهمات وطنية عديدة و�سغف 

بالعمل الن�ساين واهتم بالأعمال 

اخلريية ورعى ودعم العديد من 

امل�رضوعات الثقافية داخل اململكة 

وخارجها.

 وفيما يلي نبذة عن �سريته 

الذاتية:

الن�شاأة والتعلم ومراحل التدرج 

يف امل�شوؤوليات

من مواليد اليوم اخلام�س من 

�سهر �سوال عام 1354 هـ. )31 

دي�سمب 1935م(. تلقى تعليمه 

املبكر يف مدر�سة الأمراء التي 

اأن�ساأها يف عام 1356هـ مبدينة 

الريا�س -املغفورله- امللك املوؤ�س�س 

عبدالعزيز اآل �سعود لتعليم اأبنائه 

اإذ در�س �سمو الأمري �سلمان فيها 

العلوم الدينية والعلوم احلديثة 

وختم القراآن الكرمي كاماًل وهو 

يف �سن العا�رضة واحتفل بذلك يف 

1364/8/12هـ. وقد كان يدير 

هذه املدر�سة اآنذاك ال�سيخ عبداهلل 

خياط -رحمه اهلل- خطيب واإمام 

امل�سجد احلرام. 

املهمات الوطنية التي �شغلها

• عنيرّ �سموه اأمريًا ملنطقة 
الريا�س بالنيابة يف 1373/7/11هـ 

)1954/3/16م.(

رقم  امللكي  الأمر  • �سدر 
1424/2/10/5 بتعيني �سموه 

اأمريًا ملنطقة الريا�س مبرتبة وزير. 

وذلك بتاريخ 1374/8/25 هـ 

)18 اأبريل 1955م(

منطقة  اإمارة  من  • اإ�ستقال 
الريا�س يف 1380/7/7 هـ 

)25 دي�سمب 1960 م( و�سدرت 

املوافقة عليها بالأمر امللكي رقم 

40 يف 1380/7/7 هـ. 

• عنيرّ �سموه الكرمي مرة 
اأخرى اأمريًا ملنطقة الريا�س يف 

1382/9/10 هـ )4 فباير 

1963م( مبوجب الأمرامللكي رقم 46.

• �سدر الأمر امللكي رقم اأ/ 
288 بتعيني �سموه وزيرًا للدفاع يف 

9 ذي احلجة 1432هـ )5 نوفمب 

2011م(

اأ/  رقم  امللكي  الأمر  • �سدر 
139 باختيار �سموه وليًا للعهد 

وتعيينه نائبًا لرئي�س جمل�س 

الوزراء ووزيرًا للدفاع يف 28 

رجب 1433 هـ )18 يونيو 

2012م.(

ال�شهام يف الأعمال الجتماعية

منذ العـام 1376هـ )1956م( 

تراأ�س �سموه عددًا من اجلمعيات 

والهيئات واللجان الرئي�سية للعمل 

اخلريي يف الداخل واخلارج ورعى 

ودعـم العديد من امل�رضوعات الثقافية. 

اجلمعيات والهيئات اخلريية 

التي يراأ�شها حالياً

• رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
الريا�س اخلريية للعلوم، ويتبعها 

كل من جامعة الأمري �سلطان الأهلية 

وواحة الأمري �سلمان للعلوم. 

• رئي�س جائزة الأمري �سلمان 
حلفظ القراآن الكرمي للبنني والبنات 

على م�ستوى اململكة. 

• املوؤ�س�س ورئي�س اجلمعية 
العمومية ملركز الأمري �سلمان 

لأبحاث الإعاقة. 

• الرئي�س الفخري جلمعية 
الأمري فهد بن �سلمان ملر�سى 

الف�سل الكلوي. 

• الرئي�س الفخري للمركز 
ال�سعودي لزراعة الأع�ساء. 

• الرئي�س الفخري ملركز الأمري 
�سلمان لأمرا�س الكلى. 

جمعية  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
الأمري �سلمان لالإ�سكان اخلريي. 

املوؤ�ش�شات واجلمعيات الثقافية 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز

حياة حافلة بالجنازات الوطنية
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والجتماعية التي يراأ�شها �شموه 

دارة  اإدارة  جمل�س  • رئا�سة 
امللك عبدالعزيز. 

ملكتبة  الأمناء  جمل�س  • رئا�سة 
امللك فهد الوطنية. 

مركز  اإدارة  جمل�س  • رئا�سة 
تاريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة.

موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  • رئا�سة 
حمد اجلا�رض. 

ملجل�س  الفخري  • الرئي�س 
اأمناء جائزة الأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز ل�سباب الأعمال، وهي 

متنح على م�ستوى اململكة. 

للجمعية  الفخرية  • الرئا�سة 
التاريخية ال�سعودية. 

ملدار�س  الفخري  • الرئي�س 
الريا�س. 

الهيئات واللجان التي �شبق

اأن راأ�شها �شموه

اأول: اجلمعيات والهيئات التي 

�شبق اأن راأ�شها �شموه ولها 

ن�شـاط يف الداخل:

لتطوير  العليا  الهيئة  • رئي�س 
مدينة الريا�س. 

العليا  التنفيذية  اللجنة  • رئي�س 
لتطوير الدرعية. 

عبد  امللك  موؤ�س�سة  عام  • اأمني 
العزيز الإ�سالمية. 

الأمري  ملركز  ال�رضيف  • الرئي�س 

�سلمان الجتماعي. 

اإدارة  جمل�س  �رضف  • رئي�س 
�رضكة الريا�س للتعمري. 

للجنة  الفخري  • الرئي�س 
اأ�سدقاء املر�سى مبنطقة الريا�س. 

للجنة  الفخري  • الرئي�س 
اأ�سدقاء الهالل الأحمر مبنطقة 

الريا�س. 

الأعلى  والرئي�س  • املوؤ�س�س 
ملركز الأمري �سلمان لأبحاث 

الإعاقة.

للجمعية  الفخري  • الرئي�س 
ال�سعودية اخلريية لالأمرا�س 

الوراثية.

جلمعية  الفخري  • الرئي�س 
الإعاقة احلركية للكبار.

للجمعية  ال�رضفية  • الرئا�سة 
ال�سعودية لأمرا�س ال�سمع 

والتخاطب.

جلمعية  الفخري  • الرئي�س 
املكفوفني اخلريية مبنطقة الريا�س

التن�سيقي  املجل�س  • رئي�س 
للجمعيات اخلريية العاملة مبنطقة 

الريا�س.

للجمعية  الفخري  • الرئي�س 
اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي 

مبنطقة الريا�س.

للجمعية  الفخري  • الرئي�س 
ال�سعودية للقراآن الكرمي وعلومه.

جمعية  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
الب وفروعها بالريا�س. 

ملجل�س  الفخري  • الرئي�س 
امل�سوؤولية الجتماعية بالريا�س.

لأوقاف  العليا  اللجنة  • رئي�س 
جامعة امللك �سعود.

جمعية  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
الأمري �سلمان لالإ�سكان اخلريي.

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة 

الريا�س.

باز  بن  م�رضوع  • رئي�س 
اخلريي مل�ساعدة الراغبني يف 

الزواج.

موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  • رئي�س 
عبدالعزيز بن باز اخلريية.

مركز  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
الريا�س للتناف�سية والذي يعنى 

ب�سئون الرفع من تناف�سية منطقة 

الريا�س وحت�سني  م�ستوى العمل 

الإداري فيها. 

اللجنة  و  العليا  اللجنة  • رئي�س 
التح�سريية لالحتفال مبرور 

مائة عام على تاأ�سي�س اململكة 

العربية ال�سعودية والتي اأقيمت 

فى1419/10/5ه )يناير(1999.

ثانيا: اجلمعيات والهيئات التي 

راأ�شها �شموه وكان لها ن�شـاط يف 

اخلارج:

ملنكوبي  التبع  جلنة  • رئي�س 
ال�سوي�س عام 1956م. 

جلمع  الرئي�سية  اللجنة  • رئي�س 
التبعات للجزائر عام 1956م. 

ال�سعبية  اللجنة  • رئي�س 
مل�ساعدة اأ�رض �سهداء الأردن عام 

1967م. 

ال�سعبية  اللجنة  • رئي�س 
مل�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني. 

لإغاثة  ال�سعبية  اللجنة  • رئي�س 
منكوبي الباك�ستان عام 1973م.

لدعم  ال�سعبية  اللجنة  • رئي�س 
املجهود احلربي يف م�رض عام 

1973م. 

لدعم  ال�سعبية  اللجنة  • رئي�س 
املجهود احلربي يف �سوريا عام 

1973م.

ل�ستقبال  العامة  الهيئة  • رئي�س 
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التبعات للمجاهدين الأفغـان عـام 

1980م. 

لإغاثـة  املحلية  اللجنة  • رئي�س 
مت�رضرى ال�سيول يف ال�سودان 

عـام 1988م. 

جلمع  املحلية  اللجنة  • رئي�س 
التبعات جلمهورية اليمن 

الدميقراطية ال�سعبية عام 1989م.

لتقدمي  املحلية  اللجنة  • رئي�س 
العون والإيواء للمواطنني 

الكويتيني اإثر الغزو العراقي لدولة 

الكويت عام 1990

لتلقى  املحلية  اللجنة  • رئي�س 
التبعات للمت�رضرين من 

الفي�سانات يف بنجالدي�س عام 

1991م. 

جلمع  العليا  الهيئة  • رئي�س 
التبعات للبو�سنة والهر�سك عام 

1992م.

جلمع  العليا  الهيئة  • رئي�س 
التبعات ملت�رضرى زلزال عام 

1992م يف م�رض. 

اململكة  ملعر�س  الأعلى  • الرئي�س 
بني الأم�س واليوم و الذي اأقيـم يف 

عـدد من الدول العربية والأوروبية 

ويف الوليات املتحـدة وكندا خالل 

الفرتة 1985م / 1992م. 

جلمع  العليـا  اللجنـة  • رئي�س 
التبعات لنتفا�سة القد�س مبنطقـة 

الريا�س 2000م / 1421هـ. 

الأو�شمة التي ح�شل

عليها �شموه

امللك  و�ساح  �سموه  • يحمل 
عبدالعزيز من الطبقة الأوىل 

والذي يعتب اأعلى و�سام يف اململكة 

العربية ال�سعودية. 

و�سام  على  �سموه  • ح�سل 
مبنا�سبة مرور األفي عام على 

اإن�ساء مدينة باري�س وقلده الو�سام 

الرئي�س جاك �سرياك يف باري�س عام 

1985م. 

و�سام  على  �سموه  • ح�سل 
الكفاءة الفكرية حيث قام ملك 

املغرب احل�سن الثاين يف الدار 

البي�ساء عام 1989م بتقليد �سموه 

الو�سام.

1995م  عام  �سموه  • ح�سل 
على جائزة جمعية الأطفال 

املعوقيـن بال�سعودية للخدمة 

الإن�سانية. 

1997م  عام  �سموه  • ح�سل 
على و�سـام البو�سنة و الهر�سك 

الذهبي لدعمه وجهوده 

لتحريرالبو�سنة و الهر�سك وقام 

بتقليده الو�سام الرئي�س البو�سني 

يف الريا�س يف �سهر مار�س 

1997م. 

1997م  عـام  �سموه  • ح�سل 
على درع الأمم املتحدة لتقليل اآثار 

الفقر يف العامل. 

1998م  عام  �سموه  • ح�سل 
على و�سـام جنمة القد�س و قلـد 

�سموه الو�سـام الرئي�س الفل�سطيني 

يا�رض عرفات يف حفـل بق�رض 

احلكـم بالريا�س و يعتب هذا 

الو�سام تقديرا ملا قـام به �سموه من 

اأعمـال ا�ستثنائية تدل على الت�سحية 

و ال�سجاعة يف خدمة ال�سعب 

الفل�سطيني.

1999م  عام  �سموه  • ح�سل 
على و�سام )�سكتونا( الذي يعتب 

اأعلـى و�سـام يف جمهوريـة الفليبني 

و قلـد �سموه الو�سـام الرئي�س 

الفليبيني جوزيف ا�سرتادا اأثنـاء 

زيارة �سموه للفليبني يف �سهر اأبريل 

و ذلك تقديرًا مل�ساهمته الفعالة 

يف الن�ساطات الإن�سانية و دعمه 

للموؤ�س�سات اخلريية و جلهود 

�سموه يف الرتقاء و حت�سني مفهوم 

الثقافة الإ�سالمية و من اأجل عدد 

املرات الكثرية التي �ساعد فيها 

�سموه العمالة الفليبينية يف اململكة و 

ل�سداقته للفليبني. 

الو�سـام  على  �سموه  • ح�سل 
الأكب الذي يعتبـر اأعلى و�سـام فـي 

جمهورية ال�سنغال و قلد �سموه 

الو�سام الرئي�س  ال�سنغايل/ 

عبدو �سيوف اأثناء زيارة �سموه 

لل�سنغال يف �سهر يوليو 1999م. 

• ح�سل �سموه يف �سهر �سفر عام 
1422هـ/ مايو 2001 م على و�سام 

الوحدة اليمنية الدرجة الثانية وقلد 

�سموه الو�سام الرئي�س اليمني/ 

علي عبداهلل �سالح اأثناء زيارة �سموه 

لليمن - عدن.

�سفر  �سهر  يف  �سموه  • ح�سل 
عام 1429هـ / فباير 2008م 

على زمالة بادن باول الك�سفية 

من قبل جاللة ملك  ال�سويد كارل 

جو�ستاف ال�ساد�س ع�رض.

• ح�سل �سموه يف �سهر �سفر 
عام 1429هـ / فباير 2008م على 

جائزة البحرين للعمل الإن�ساين 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

اأم  جامعة  من  �سموه  • ح�سل 
القرى مبكة املكرمة يف 21 من 

�سهر ربيع الأول عام 1429هـ 

املوافق 29 مار�س 2008م على 

الدكتوراه الفخرية يف الآداب 

تقديرًا وعرفانًا للدور الكبري 

ل�سموه يف الآداب. 

حمرم  �سهر  يف  �سموه  • ح�سل 
عام 1431هـ/ دي�سمب عام 

2009م على جائزة الأوملبياد 

اخلا�س الدويل ملنطقة ال�رضق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا والتي 

تعتب اأرفع جوائزها وذلك على 

جهود �سموه يف خدمة املعوقني 

باململكة وت�سجيع البحث العلمي يف 

جمال الإعاقة.

�سفر  �سهر  يف  �سموه  • ح�سل 
عام 1431هـ/ يناير 2010م على 

الو�سام البو�سني للعطاء الإ�سالمي 

من الدرجة الأوىل تقديرًا 

جلهود �سموه يف ن�رضة الإ�سالم 

وامل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك، 

وقد قام بتقليد الو�سام  ل�سموه 

ف�سيلة رئي�س العلماء واملفتي 

العام بالبو�سنة والهر�سك الدكتور 

م�سطفى ت�سرييت�س، وذلك مبكتب 

�سموه يف اإمارة منطقة الريا�س.

ربيع   29 يف  �سموه  • ح�سل 
الآخر عـام 1431هـ / 14 

اأبريل عام 2010م على �سهادة 

الدكتوراه الفخرية  من اجلامعة 

امللية الإ�سالمية فى دلهي تقديرًا 

جلهوده الإن�سانية اخلريية 

والتزامه بدعم التعليم و متيز �سموه 

كرجل دولة م�سهود له عامليًا، وذلك 

اأثناء زيارة �سموه الر�سمية للهند. 

بتاريخ  �سموه  • ح�سل 
1431/6/19هـ/ 2010/5/2م 

على ميدالية »كانت« التي منحتها 

له اأكادميية » برلني براندينبورج 

للعلوم« تقديرًا لإ�سهامات �سموه 

يف جمال العلوم وذلك اأثناء زيارة 

�سموه الر�سمية اإىل اأملانيا. 

اجلامعة  من  �سموه  • ح�سل 
الإ�سالمية باملدينة املنورة يف 

24 من �سهر ربيع الثاين عام 

1432هـ/ 29  مار�س 2011م 

على الدكتوراه الفخرية يف تاريخ 

الدولة ال�سعودية ملا ل�سموه من 

جهود وعطاءات متميزة يف احلفاظ 

على التاريخ ال�سعودي املجيد 

ور�سد فعالياته املختلفة يف �ستى 

املجالت. 
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☐ نقاًل عن وكالة الأنباء 

ال�سعودية وال�سحف املحلية

امللك  ال�رضيفني  احلرمني  خادم  ■ اأ�سدر 

عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل - يف يوم 

12/20/ 1433 املوافق 2012/11/05 

اأمرًا ملكيًا يق�سي بتعيني الأمري حممد بن 

نايف وزيرًا للداخلية.

ال�سرية الذاتية لالأمري حممد بن نايف بن 

عبد العزيز وزير الداخلية

 

ولد الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز يف 

)25 �سفر 1379 هـ / 30 اأغ�سط�س 1959م ( 

يف مدينة  جدة.

هو اأحد اأبناء الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل 

�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية رحمه اهلل.- والدته الأمرية 

اجلوهرة بنت عبد العزيز بن م�ساعد اآل �سعود، 

وتزوج من الأمرية رميا بنت �سلطان بن عبد 

العزيز اآل �سعود، ولديه من الأبناء: الأمرية 

�سارة والأمرية لولوة.

البتدائية  التعليم  مراحل  • در�س 
واملتو�سطة والثانوية مبعهد العا�سمة يف 

الريا�س.

بالوليات  اجلامعية  املرحلة  • در�س 
املتحدة الأمريكية وح�سل على بكالوريو�س يف 

العلوم ال�سيا�سية عام 1401 هـ املوافق عام 

1981م.

متقدمة  ع�سكرية  دورات  عدة  على  • ح�سل 
داخل وخارج اململكة تتعلق بال�سوؤون الأمنية 

ومكافحة الإرهاب.

�سنة  حتى  اخلا�س  القطاع  يف  • عمل 
1419هـ ومن ثم �سدر اأمر ملكي يف 27 

حمرم 1420 هـ املوافق 13 مايو 1999م 

بتعيينه م�ساعدًا لوزير الداخلية لل�سوؤون 

الأمنية باملرتبة املمتازة.

اأكتوبر   16 املوافق  هـ   1420 رجب   7 • يف 
1999م �سدرت املوافقة من �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

رئي�س احلر�س الوطني ب�سمه اإىل ع�سوية 

املجل�س الأعلى لالإعالم، ومددت خدماته ملدة 

اأربع �سنوات اعتبارًا من 27 حمرم 1424 هـ 

مبوجب الأمر امللكي ال�سادر يف 27 ذو احلجة 

1423 هـ.

�سدر  هـ   1425 الأوىل  جمادى   4 • يف 
الأمر امللكي بتعيينه م�ساعدًا لوزير الداخلية 

لل�سوؤون الأمنية مبرتبة وزير، ويف �سبتمب 

2008م �سدر اأمر ملكي بالتمديد له.

 الع�شويات واملنا�شط

املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  • ع�سو 
منذ اإعادة ت�سكيلها بقرار رئي�س جمل�س 

الوزراء رقم 160 يف 1427/7/6هـ.

للمجل�س  الدائمة  اللجنة  • ع�سو 
القت�سادي مبوجب الأمر امللكي �سدر يف 

1430/11/28هـ

بن  نايف  جلائزة  العليا  الهيئة  • ع�سو 
عبد العزيز اآل �سعود العاملية لل�سنة النبوية 

والدرا�سات الإ�سالمية املعا�رضة.

 املهام العملية وامل�شاركات الر�شمية

ال�سعودي  الجتماع  يف  • �سارك 
الإماراتي امل�سرتك بني �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز اآل 

�سعود -  رحمه اهلل - والوفد الإماراتي 

برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة يف 1431/7/20هـ املوافق 

2010/7/2م.

ومناطق  لدول  الزيارات  بع�رضات  • قام 
كثرية يف العامل ملهام اأمنية وقاد مفاو�سات 

ناجحة مع م�سوؤولني دوليني يف م�سائل 

اأمنية ح�سا�سة يف جمايل الإرهاب واملخدرات 

حتديدًا.

�سارك يف زيارة وفد اململكة لإيران برئا�سة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد 

العزيز – رحمه اهلل - وهي زيارة تاريخية 
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الإيرانية تت�سمن مكافحة اجلرمية املنظمة 

والإرهاب الدويل وتهريب الأ�سلحة وغ�سيل 

الأموال بتاريخ الثالثـاء 23 حمـرم 1422 هـ 

17 ابريل 2001م.

نوعه  من  عاملي  مركز  اأول  تاأ�سي�س  • دعم 
ملنا�سحة ومتابعة املتطرفني والعائدين 

من مناطق ال�رضاع وا�ستن�سخت التجربة 

ال�سعودية يف اأكرث من 20 دولة. كما قاد اأكب 

عملية تطوير لهياكل ومهام القطاعات الأمنية 

بوزارة الداخلية ال�سعودية املرتبطة ب�سموه 

وفق اأحدث الأ�س�س الع�رضية بتوظيف التقنية 

والدرا�سات العلمية و�سمل التطوير عددًا من 

القطاعات الأمنية احليوية 

عمليات  اأنحج  من  واحدة  قاد  اأنه  • كما 
املواجهة الأمنية والفكرية لتنظيمات التطرف 

والتي ا�ستمرت �سنوات طويلة.

وهو يقود مع رجاله اليوم اأكب عمليات 

مواجهة ع�سابات املخدرات واأ�رضف على اأكب 

عمليات �سبط متت يف املنطقة العربية.

التكرمي والتقدير الوطني العاملي

قلده خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز اآل �سعود، و�ساح امللك عبد العزيز 

من الطبقة الأوىل تقديرًا ملا يبذله من جهود يف 

جمال عمله يف يوم الثنني 8/17/ 1430 هـ 

اهتماماته العلمية وهواياته: قارئ جيد 

يف فنون املعرفة خا�سة يف العلوم الأمنية 

وال�سرتاتيجية وال�سيا�سية. وميار�س 

ريا�سة القن�س يف ال�سحراء، ويهتم بالرماية 

والفرو�سية. كما اأنه ميار�س ال�سباحة ب�سكل 

م�ستمر.

يتمتع بح�س اإن�ساين ووطني جتلى يف 

مواجهته لأكب حتد واجهته اململكة خالل فتنة 

التطرف والإرهاب وقدرته على املوازنة بني 

احلزم الأمني واملتابعة الإن�سانية لأ�رض �سهداء 

الوطن واملتورطني يف التطرف.

ويف تعليق لل�سيخ حم�سن العواجي – رجل 

الدين ال�سعودي عن اأهمية وزارة الداخلية 

حيث قال »الوزارة هي البلد، اإنها احلكومة 

وال�سخ�س الذي يتوىل اإدارتها ي�سبح يف اأكرث 

املواقع ح�سا�سية يف اململكة.« واأ�ساف العواجي 

»امللك عبد اهلل اأول حاكم ي�سع الكفاءة والقدرة 

على تويل املهام قبل عامل ال�سن.«

�شورته يف الإعالم العاملي

و�سفته �سبكة msnbc بجرنال احلرب على 

الإرهاب. كما و�سفه م�سوؤولون اأمريكيون 

واأوربيون باأنه »قائد واحدة من اأكرث - اإن مل 

يكن اأكرث - العمليات الفعالة ملكافحة الإرهاب 

يف العامل«.

وحتدثت وناق�ست �سخ�سيته ودوره يف 

مواجهة الإرهاب كبيات ال�سحف و�سبكات 

التلفزة العاملية مثل

CNN- Fox News- Sky News
NHK Japan- Time

Dershpighel Germany
 New York Times- The Guardian

Daily Telegraph
Le Figaro France

Reuters



■ ي�سعدين بل ي�رضفني اأن اأرفع ملقام 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري / �سلمان بن 

عبدالعزيز اأ�سمى اآيات التهاين والتبيكات 

على هذه الثقة امللكية الغالية بتعيني �سموه 

وليًا للعهد ونائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء 

ووزيرًا للدفاع. لقد تلقينا خب تعيني �سموه 

بفخر و�رضور عظيمني،  مما خفف علينا 

م�سابنا اجللل بفراق �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري / نايف بن عبد العزيز - رحمه اهلل 

واأ�سكنه ف�سيح جناته. فالأمري �سلمان له من 

ال�سرية واخلبة ال�سيا�سية والجتماعية ما 

يجعله �سندًا منيعًا خلادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه 

اهلل يف قادم الأيام. كما اأن العمل الإن�ساين 

والثقايف يحظى بالهتمام املبا�رض ل�سموه، 

حيث يرتاأ�س �سموه عددًا من اجلمعيات 

والهيئات واللجان الرئي�سية للعمل اخلريي 

يف الداخل واخلارج، منها على �سبيل املثال ل 

احل�رض: 

1- جائزة الأمري �سلمان حلفظ القراآن 

الكرمي للبنني والبنات على م�ستوى اململكة

2- اجلمعية العمومية ملركز الأمري �سلمان 

لأبحاث الإعاقة

3- الرئي�س الفخري ملركز الأمري �سلمان 

لأمرا�س الكلى

4- الرئي�س الفخري للمركز ال�سعودي 

لزراعة الأع�ساء

5- رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية 

لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�س

هذ ا بالإ�سافة اإىل رئا�سة �سموه للعديد من 

اللجان والهيئات الإغاثية جلمع  التبعات 

للمت�رضرين واملنكوبني يف العاملني العربي 

والإ�سالمي ويف العامل اخلارجي.

اأخريًا، �سمو المري �سلمان بن عبدالعزيز.. 

لكم منا ال�سمع والطاعة على املن�سط واملكره.

واهلل املوفق،،،

يو�شف بن حممد ابراهيم العوده

�شكرتري اأول

�شفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا

■ اإن تعيني خادم احلرمني 
ال�رضيفني لأخيه �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن عبد 

العزيز وليًا للعهد ونائبًا لرئي�س 

جمل�س الوزراء ووزيرًا للدفاع  

- يف هذه املرحلة احلرجة التي 

متر بها منطقتنا العربية وعاملنا 

الإ�سالمي -  قد خفف عنا كثريًا 

من مرارة الأمل واحلزن بفقد 

الأمري نايف بن عبد العزيز – 

رحمه اهلل -  كما اأن هذه اخلطوة 

املباركة قد وقعت علينا بردًا 

و�سالمًا، وذلك ملا عرف به الأمري 

�سلمان من تفان يف خدمة وطنه 

لأكرث من اأربعني عامًا كاأمري 

ملنطقة الريا�س، حيث جعل من 

عا�سمتها – مدينة الريا�س – 

قمة ح�سارية ومركزًا عامليًا 

للحراك القت�سادي وال�سيا�سي 

والعلمي والثقايف.

ولقد كان ومازال �سموه ذا 

عطاء فيا�س يف �ستى ميادين 

العمل الإن�ساين على امل�ستوى 

املحلي والإقليمي:عربيًا واإ�سالميًا 

وعامليًا. وعرفانا بتلك اجلهود 

اخلرية، فقد مت تكرمي �سمو الأمري 

�سلمان بالعديد من الأو�سمة 

من الدرجة الأوىل والو�ساحات 

والدروع والدكتوراه الفخرية. 

وب�سبب هذه امل�سرية الو�ساءة مل 

يقت�رض حب النا�س له على وطنه، 

بل تخطى ذلك احلب حدود اململكة 

العربية ال�سعودية لي�سمل كل من 

عرف بر و�سماحة �سموه.

لكل ما �سبق ذكره، وما عجزت 

هذه الكلمات املتوا�سعة عن �رضده 

من مناقب طيبة و�سرية م�سيئة، 

فاإين اأت�رضف مببايعة �سمو الأمري 

�سلمان بن عبد العزيز بيعة عهد 

وولء، داعيًا اهلل اأن يجعل من 

�سموه ع�سدًا منيعًا و�سندًا اأمينًا 

ومعينًا ل ين�سب يف عون اأخيه 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظهما 

اهلل. كما اأمتنى ل�سموه التوفيق 

وال�سداد يف هذه امل�سوؤولية 

الكبرية التي ت�رضف بها والتي 

هو اأهل لها– باإذن اهلل. 

 

حممد بن �شليمان الربدي

مدير اإدارة ال�شوؤون الإدارية

امللحقية الثقافية ال�شعودية يف كندا

■ بالإ�سالة عن نف�سي وعن كل 
مواطن �سعودي عا�س يف مملكتنا 

الغالية اأبايع �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن عبد العزيز ولًيرّا 

للعهد بعد اأن اختاره خادم احلرمني 

ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز -حفظه اهلل- ولًيرّا للعهد 

وتعيينه نائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء 

ووزيرًا للدفاع، واأعاهده على ال�سمع 

والطاعة يف ال�رض والعلن والع�رض 

والي�رض  فهو حقًا ي�سدق فيه قول 

ال�ساعر: اإذا �سيٌد منا خال قام �سيٌد  

قوؤوٌل ملا قال الكراُم فعوُل.

ف�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان  لي�س بالغريب على مواطني 

اململكة،  فقد اأم�سى زهرة �سبابه 

يف خدمة منطقة الريا�س لأكرث من 

اأربعني عامًا ب�سورة  جعلت من 

الريا�س درة ي�ساراإليها بالبنان من 

قبل القا�سي والداين، بالإ�سافة اإىل 

اأن �سموه مل تقت�رض جهوده على 

العمل الر�سمي فقط، فل�سموه باع  

طويل اأي�سًا يف جمال العمل الإن�ساين 

على امل�ستوى الداخلي واخلارجي.

كما اأن اهتمامات الأمري �سلمان  

مل تقت�رض على الإ�رضاف على 

الأعمال احلكومية التي تخ�س 

منطقة الريا�س وبقية املدن 

واملحافظات واملراكزالتابعة ملنطقة 

الريا�س، حيث كان يتابع تطورها 

ويقوم بزيارات تفقدية لها بني 

احلني والآخر حتى اأ�سبحت مدنًا 

ع�رضية تنعم بكل مظاهر التقدم 

واحل�سارة.  

ولة    فهو من اأعظم من خدم الَدرّ

على مدار خم�سني عاًما املا�سية، 

ب�سورة ن�سبت له مكانة يف قلب 

كل مواطن يف اململكة وجعلته بحق 

اأمريالوطن بحبه واإخال�سه لهذا 

الوطن املعطاء.

هاين بن عبداهلل الر�شودي

رئي�ش ق�شم الدعم الفني

وق�شم الأر�شفة

امللحقية الثقافية ال�شعودية يف كندا

خري خلف خلري �شلف

�شلمان في�ش العطاء والإح�شان

نبايع اأمري الوطن على ال�شمع والطاعة يف الع�شر والي�شر
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■ ما اأن اختار املوىل عزرّ وجلرّ الأمري نايف 
بن عبد العزيز اآل �سعود اإىل جواره، �رضعان 

ما اأعان اهلل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�سعود على اختيار اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود وليًا 

للعهد. �سلمان: ذلك الأمري احلكيم، املحبوب من 

ال�سعب ال�سعودي، والأ�سقاء العرب وامل�سلمني، 

ومن كثري من �سعوب العامل. فهو رجل ذو 

حنكة، وموؤهل للتعامل  مع املواقف ال�سعبة، 

رجل املاآثر والندى.

لذلك فقد ا�ستقبل ال�سعب ال�سعودي، وكذلك 

الأمتان العربية والإ�سالمية، بل والعديد من 

دول العامل، قرار تقلده ولية العهد بارتياح 

وترحاب كبريين. وانطالقًا من ذلك جدد 

ال�سعب ال�سعودي الثقة والبيعة خلادم احلرمني 

ال�رضيفني.

واإقتداء بحديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم الذي يقول فيه ) من مات ولي�س يف عنقه 

بيعة مات ميتة جاهلية (، ي�رضفني وي�سعدين 

كثريًا اأن اأرفع اإىل مقام �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، البيعة 

له وليًا للعهد ونائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

 يف اخلتام اأزف التهنئة احلارة لل�سعب 

ال�سعودي باأبي فهد، الذي َظلرّ يتحلى بكثري من 

التوا�سع، اإىل جانب اأنه مل ُيعَرْف عنه يومًا اأن 

اأغلق بابه يف وجه اأحد، وقد وا�سل ديدنه ذاك 

بعد ولية العهد.

غ�شان بن �شعود برجني

م�شرف اأنظمة وزارة التعليم العايل

ق�شم التعامالت الإلكرتونية 

امللحقية الثقافية ال�شعودية يف كندا

�شلمان رجل الرب والإح�شان
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■ يف حياة ال�سعوب فرتات فارقة يقف عندها 
التاريخ لي�سجل بحروف من نور اإجنازات تغريرّ 

وجه الوطن وت�سنع امل�ستقبل لأبنائه.

من تلك الفرتات التي وقف التاريخ اأمامها 

ال�سابع ع�رض من �سهر جمادى الأوىل عام 

1351هـ حني اأ�سدر امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل 

ثراه -املر�سوم امللكي الذي جمع �سمل الأمة 

د اأركانها حتت مظلة راية التوحيد كثمرة  ووحرّ

مللحمة البطولة واجلهــاد التي قادهـا امللك 

عبــدالعـــزيز منـــذ اأكرث من مائة عـــام. وتتزامن 

الحتفالت باليوم الوطني للمملكة مع هذا 

التاريخ ولقد كان يوم 10 ذو القعدة 1433هـ 

املوافق 26 �سبتمب 2012 م يومًا م�سهودًا يف 

مدينة اأوتاوا حيث اأقامت �سفارة خادم احلرمني 

ال�رضيفني احتفاًل كبريًا، اإبتهاجًا وتخليدًا 

لذكرى اليوم الوطني ال�سعودي.

هذا وقد جمع احلفل اأبناء اجلالية ال�سعودية 

من من�سوبي ال�سفارة وامللحقية الثقافية اإىل 

جانب عدد كبري من املبتعثني ال�سعوديني. كما 

اأن احلفل �سهد ح�سورعدد من امل�سوؤولني 

الكنديني ويف مقدمتهم وزير خارجية كندا 

ورئي�س جمل�س ال�سيوخ الكندي، اإىل جانب 

الأ�سقاء من ال�سلك الدبلوما�سي العربي 

والإ�سالمي، وكذلك ال�سلك الدبلوما�سي 

الأجنبي.

وكان يف مقدمة م�ستقبلي �سيوف ذلك احلدث 

الكبري �سعادة �سفري خادم احلرمني ال�رضيفني 

الأ�ستاذ اأ�سامة اأحمد ال�سنو�سي و�سعادة امللحق 

الثقايف بالإنابة الدكتور نا�رضال�سلعان.

وخالل �ساعات احلفل �سعد اجلميع باأريحية 

وكرم �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني التي 

اأقامت ل�سيوفها حفل ع�ساء فاخرا�ستمتع 

خالله املدعوون مبا لذ وطاب، اإىل جانب اجلو 

الجتماعي البهيج.

وقد اأ�ساد اجلميع باحلفاوة والكرم اللذين 

حتلت بهما املنا�سبة الكرمية.

�شفارة خادم احلرمني ال�شريفني حتتفل باليوم الوطني للمملكة

من اليمني ال�شفري ال�شنو�شي والأ�شتاذ يو�شف اأبو عي�ش والدكتور ال�شلعان امللحق الثقايف والأ�شتاذ عبدالرحمن القرين ي�شتقبلون املدعوين 

الأ�شتاذ العمري والدكتور ال�شكيت والأ�شتاذ طالل كابلي مندوب اململكة يف جمل�ش املنظمة الدولية 

للطريان املدين مبونرتيال كندا

ال�شفري ال�شنو�شي يرحب بوزير اخلارجية الكندية ال�شيد جون بريد

ال�شفري يتو�شط الأ�شتاذ احلميدي امل�شرف على ال�شوؤون الإدارية واملالية بامللحقية وولديه

ال�شفري اأثناء ا�شتقبال رئي�ش جمل�ش ال�شيوخ الكندي

الأ�شتاذ هاين الر�شودي رئي�ش ق�شم الدعم الفني بامللحقية واإىل ي�شاره اأحد املدعوين

ال�شفري وجون بريد يتو�شطان ال�شفريين القطري والكويتي



الأ�شتاذ خالد الرويلي رئي�ش ق�شم الت�شغيل وال�شيانة وامل�شرتيات وامل�شتودعات بامللحقية يتو�شط ال�شيوف

الأ�شتاذ حممد الربدي مدير اإدارة ال�شوؤون الإدارية بامللحقية واأولده يف �شحبة ال�شيوف

جانب من احل�شور جانب من احل�شور

امللحق الثقايف الدكتور نا�شر ال�شلعان يف ا�شتقبال ال�شيوف

من اليمني اأ. عبدالرزاق الدوي�ش واأ. حممد برمي ود. حممد ال�شكيت من امللحقية الثقافية

ال�شفري والدكتور عبدالعزيز ال�شالح مدير اإدارة العالقات الأكادميية يف امللحقية

ف �شكريتري اأول يف ال�شفارة واإىل ي�شاره اأ. غ�شان برجني م�شرف اأنظمة اإلكرتونية يف امللحقية اأ. خليل العالاّ

 من�شوبو امللحقية الثقافية )من اليمني( اأ. القر�شي ود. ال�شالح ود. النعيم ود. النجار ود. اجلمعة واأ. برمي

جمموعة من من�شوبي ال�شفارة وامللحقية
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☐ تورنتو - اجلزيرة

■ احتفلت الأندية الطالبية باليوم 
الوطني ال�سعودي يف عدد من املدن 

واملقاطعات االكندية حيث تركزت 

تلك الإحتفالت على التعريف بهوية 

وثقافة وح�سارة اململكة العربية 

ال�سعودية وتطورها يف �ستى مرافق 

احلياة ل�سيما التعليمية وال�سحية 

والقت�سادية والجتماعية. 

ويف ما يلي مقتطات مما مت يف تلك 

الحتفالت:

املبتعثون يف تورونتو يحتفلون 

باليوم الثقايف ال�شعودي

�سارك �سعادة �سفري اململكة بكندا 

الأ�ستاذ اأ�سامة بن اأحمد ال�سنو�سي 

الطالب املبتعثني، احتفال النادي 

ال�سعودي مبدينة تورونتو »باليوم 

الثقايف ال�سعودي« قبل اأيام، وذلك 

بح�سور امللحق الثقايف الدكتور 

نا�رض بن عبد العزيز ال�سلعان 

وممثل حكومة كندا وزيرة �سوؤون 

امل�ستهلك وعمدة تورنتو وممثلي 

اجلاليات يف مدينة تورنتو وعدد 

كبري من ال�سخ�سيات. 

وقد اأقيم حفل خطابي بهذه 

املنا�سبة بداأ بالقراآن الكرمي، ثم 

اأعقبه كلمة لل�سفري ال�سعودي 

يف كندا نقل للمبتعثني خاللها 

حتيات وتقدير خادم احلرمني 

ال�رضيفني و�سمو ويل عهده الأمني، 

مبديًا اإعجابه وده�سته مبا �ساهد 

من فقرات جميلة حتمل احل�س 

الوطني. 

واأكد ال�سنو�سي اأنرّ جميع 

املبتعثني مبدينة تورونتو �ساركوه 

عمله ك�سفري وكانوا جميعًا �سفراء 

لبلدنا احلبيب، مثنيًا على تفاعلهم 

مع املجتمع الكندي، بعدها توالت 

الكلمات وامل�ساركات لي�ساهد 

اجلميع اأوبريت غنائي وطني من 

ن عر�س  اإعداد املبتعثني، ت�سمرّ

تراث وعر�سات فلكورية من جميع 

مناطق اململكة، لقت ا�ستح�سان 

احل�سور. 

كما �ساحب احلفل معر�س 

متكامل عن تاريخ ح�سارة اململكة 

وعن الإ�سالم، ومت تخ�سي�س ركن 

حمة  خا�س للتعريف بنبي الررّ

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، 

وا�ستمل املعر�س اأي�سًا على جتهيز 

وعر�س اخليام ال�سعودية التي 

لفتت انتباه اجلمهور الكندي. 

ويف نهاية احلفل مت تكرمي 

ال�سفري وامللحق من ِقبل رئي�س 

النادي ال�سعودي الدكتور اأ�سامة 

عبد الوهاب. اجلدير بالذكر اأنرّ 

احلفل �سهد يف نهايته اإعالن اثنني 

من احل�سور رغبتهما يف اعتناق 

الإ�سالم والذي مت على م�رضح 

املنا�سبة، مما اأ�ساف املزيد من 

البهجة وال�رضور على احلفل وعلى 

جميع احل�سور. 

النادي ال�شعودي بكاجلري يقيم املبتعثون ال�شعوديون بكندا يحتفلون باليوم الوطني ال�شعودي

حفاًل تعريفياً بثقافة اململكة 

اأقام نادي الطلبة ال�سعوديني 

بكاجلري حفاًل كبريا مبنا�سبة 

اليوم الوطني ال�سعوي يف من 

كاجلري بولية األبتا الكندية 

للتعريف بثقافة اململكة، وتراثها 

احل�ساري. وهنا قدم  قدم املبتعث 

وليد ال�سيد معلومات علمية هامة 

عن اململكة  كما. مت عر�س فيلم 

وثائقي ومعلومات عن اململكة. 

وقد ت�سمن العر�س اأي�سًا تقدمي 

املهند�س �سلمان بوب�سيت لأبرز 

معامل اململكة ال�سناعية والتجارية 

والتعليمية. ثم. تال ذلك عر�س 

وتعريف بالإ�سالم واحلرمني 

ال�رضيفني. كما حيث قام الطالب 

املبتعثون بتوزيع من�سورات 

ومطويات تعريفية تخ�س اململكة، 

و�سور للحرمني ال�رضيفني. 

 يف ختام احلفل افتتح معر�س 

للرتاث ال�سعودي، مت فيه التعرف 

على الأزياء ال�سعبية مبختلف 

اأنواعها يف اململكة، والذي لقي 

اقباًل كبريًا من احل�سور الذين 

حر�سوا على التعرف على الثقافة 

وجل�سات �سممت على الطابع 

ال�سعبي ال�سعودي، وقد ح�رض 

احلفل عدد كبري من اأع�ساء هيئة 

التدري�س من اجلامعة الكندية ومن 

معاهد اأخرى مبدينة كاجلري ويف 

الأخري التقطت للح�سور بع�س 

ال�سور التذكارية يف داخل املعر�س 

ال�سعودي و�سورة جماعية.. 

النادي ال�شعودي بهاملتون 

يحتفل باليوم الوطني

نظم النادي ال�سعودي مبدينة 

هاملتون الكندية احتفال خا�س 

باليوم الوطني ال�سعودي وذلك 

يوم ال�سبت املا�سي املوافق 22 

�سبتمب 2012، وقد �سمل هذا 

الحتفال كال من مدينة هاملتون 

واملدن املجاورة لها وذلك يف مقر 

النادي الذي امتالأ باحل�سور 

من املبتعثني بجامعة ماك ما�سرت 

واجلامعات الأخرى.

واأعلنت اإدارة النادي عن 

م�سابقة اليوم الوطني وكان 

الت�سجيل فيها عب ا�ستبيان مت 

اإر�ساله جلميع اأع�ساء النادي 

حيث �سارك عدد كبري منهم 

باأعمال خمتلفة مثل لوحة فنية 

وماأكولت حتمل �سعارات خا�سة 

باليوم الوطني وعدد من الأعمال 

الإبداعية )فيديو وعرو�س تقدميية 

و م�سابقات اجتماعية(، وقد 

حقق املركز الأول عمل اإبداعي 

لإحدى امل�سرتكات )اأم حممد 

حتيم�س( والتي �سممت حلويات 

حتمل اخلريطة اجلغرافية للممكة 

وباألوان تنا�سب احلفل، بينما 

حقق املركز الثاين املبتعث )خالد 

علي( الذي �سارك مب�سابقة ثقافية 

حتتوي على اأ�سئلة و �سور للعر�س 

تتعلق باليوم الوطني حيث ق�سم 

احل�سور اإىل فريقني يتناف�س كل 

منهما ح�سب �رضعة رده واإجابته 

ال�سحيحه للعر�س ال�رضيع لل�سور 

ويذكر اأن احل�سور كان متفاعاًل 

مع امل�سابقة التي متيزت عن باقي 

فقرات احلفل.

�شاركهم الفتتاح ال�شفري ال�شعودي بكندا

متيز الإحتفال بالأعمال الإبداعية وامل�شابقات الثقافية
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ال�سامية  للرغبة  ■ حتقيقًا 
خلادم احلرمني ال�رضيفني 

بالهتمام باأبنائه املبتعثني 

واملبتعثات يف كندا وحتقيق 

رغباتهم وال�سهام يف حل 

م�ساكلهم  قامت امللحقية الثقافية 

بتنفيذ تعليمات معايل وزير التعليم 

العايل بتحقيق التوا�سل والدعم 

للمبتعثني واملبتعثات يف كندا. 

وذلك بتنظيم العديد من الزيارات 

الدورية وقد قامت موؤخرًا وفود 

من اإدارة امللحقية بزيارات لالأندية 

واأماكن جتمع املبتعثني واملبتعثات 

يف اأرجاء كندا.

اإحدى هذه الزيارات كانت ملدينة 

»هاليفاك�س« وخالل الزيارة مت 

افتتاح جمعية الطلبة ال�سعوديني 

الدار�سني يف جامعة �سانت ماري 

مبقاطعة »نوفا �سكوت�سيا« وقد 

�سم وفد امللحقية لهذه الزيارة 

كاًل من الدكتور فهد النعيم مدير 

اإدارة ال�سوؤون الثقافية ورئي�س 

ق�سم ال�رضاف على مبتعثي 

الوزارة مرحلة الدرا�سات العليا 

والأ�ستاذ خالد احلميدي امل�رضف 

على ال�سوؤون الأدارية واملالية. 

ودارت جل�سات حوار مطولة مع 

املبتعثني واملبتعثات مت خاللها 

مناق�سة الأموراملتعلقة بالإبتعاث 

و�سوابط الإ�رضاف الدرا�سي 

وكيفية احل�سول على التقارير 

الدار�سية.

كما قام وفد اآخر مكون من 

كل من الدكتور فهد النعيم مدير 

اإدارة ال�سوؤون الثقافية  ورئي�س 

ق�سم ال�رضاف على مبتعثي 

الوزارة مرحلة الدرا�سات 

العليا والأ�ستاذ خالد احلميدي 

امل�رضف على ال�سوؤون الدارية 

املالية والأ�ستاذ هاين الر�سودي 

رئي�س ق�سم الدعم الفني يف 

اإدارة تقنية املعلومات بزيارة 

مدينة »فريدريكتون« يف مقاطعة 

»نيوبرنزويك« للوقوف  على 

اأخبار املبتعثني واملبتعثات هناك 

وحل بع�س امل�ساكل واإعداد تقرير 

مف�سل عن امل�ساكل الأخرى 

ورفعه لإدارة امللحقية. 

وحر�سًا من امللحقية على 

م�ساركة املبتعثني واملبتعثات 

فرحتهم بالتخرج قام وفد من 

امللحقية مكون من كل من الدكتور 

ا�سماعيل النجار امل�رضف على 

وحدة اللغة وال�ستاذ حممد 

الربدي مدير اإدارة ال�سوؤون 

الدارية بح�سور حفل التخرج 

الذي اأقامته جامعة »نيوبرنزويك« 

يف مدينة »�سانت جون« و�ساركوا 

اأخبار الندية

د. فهد النعيم يتو�شط كل من اأ. خالد احلميدي واأ. هاين الر�شودي خالل زيارتهم ملدينة »فريدريكتون« 

د. فهد النعيم واأ. خالد احلميدي اأثناء زيارة وفد امللحقية ملدينة »هاليفاك�ش« 

د. ا�شماعيل النجار يتو�شط كل من اأ. حممد الربدي واأ. �شعيد العمري اأثناء زيارتهم ملدينة »�شانت جون«
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املبتعثني واملبتعثات تللك اللحظات 

الرائعة والتي توجت جمهوداتهم. 

وعلى هام�س الزيارة قام الوفد 

باللتقاء باملبتعثني واملبتعثات 

والإجابة على ا�سئلتهم بخ�سو�س 

التاأمني الطبي وبع�س الأمور 

املتعلقة بالقبول ودرا�سة اللغة 

وكذلك البامج الأكادميية، كما 

قام الوفد بتكرمي الطلبة املتميزين 

وتناولوا مع اجلميع طعام 

الع�ساء.

خالل زيارة وفد امللحقية ملدينة 

»مونرتيال« مبقاطعة »كيبك« 

ح�رض الوفد امللتقى الطالبي 

الثاين للطلبة الذي ينظمة النادي 

ال�سعودي يف مونرتيال للطلبة 

اجلدد. ودارات معظم اأ�سئلة 

الطلبة حول كيفية ان�سمام الطالب 

الدار�سني على ح�سابهم اخلا�س 

للبعثة وعن املرافقني وتذاكر 

ال�سفر وقد قام الوفد املكون من 

الدكتور ا�سماعيل النجار امل�رضف 

على وحدة اللغة وال�ستاذ خالد 

الرويلي امل�رضف على �سوؤون 

الأندية  الطالبية بالإدارة الثقافية 

والأ�ستاذ هاين الر�سودي رئي�س 

ق�سم الدعم الفني يف اإدارة تقنية 

املعلومات بالجابة على كافة 

الأ�سئلة وتفقد اأو�ساع املبتعثني 

واملبتعثات.

ويف زيارة ملدينة »�سان جونز« 

مبقاطعة نيوفوندلند قام وفد 

مكوم من كل من ال�ستاذ الدكتور 

حممد ال�سكيت رئي�س وحدة 

الأطباء والأ�ستاذ عبدالرزاق 

الدوي�س رئي�س وحدة املرافقني 

وال�ستاذ حممد الربدي مدير 

اإدارة ال�سوؤون الدارية مبقابلة 

املبتعثني واملبتعثات والإجابة على 

ا�سئلتهم وحماولة حل ما ميكن 

حله ودرا�سة مطالبهم و�رضح 

مزايا نظام الـتاأمني الطبي اجلديد 

وكيفية ال�ستفادة الق�سوى منه 

وكذلك الأ�سئلة اخلا�سة بالأطباء 

واملرافقني.

الدكتور عبدالعزيز ال�سالح 

مدير اإدارة العالقات الأكادميية 

راأ�س وفد امللحقية الذي �ساركه 

فيه الأ�ستاذ هاين الر�سودي يف 

زيارة ملدينة »كيب برينت« مبقاطعة 

»نوفا�سكو�سيا«ويف الزيارة مت لقاء 

مطول مع املبتعثني وناق�س اجلميع 

ق�سايا كثرية تخ�س الإبتعاث 

والقبول يف اجلامعات الكندية.

تعكف اإدارة امللحقية حاليًا 

على اإعداد جدول وخطة الزيارات 

للمو�سم القادم وذلك ل�ستمرار 

الدعم الأبوي وتوفري املناخ 

املنا�سب للدرا�سة لأبناء املبتعثني 

واملبتعثات. د. حممد ال�شكيت يتو�شط كل من اأ. حممد الربدي واأ. عبدالرزاق الدوي�ش خالل زيارتهم ملدينة »�شانت جونز«
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الأبوية  للرعاية  ■ ا�ستمرارًا 
الكرمية من حكومة خادم احلرمني 

ال�رضيفني فقد مت التوجيه من 

وزارة التعليم العايل للملحقيات 

الثقافية يف اخلارج بالبدء يف نظام 

التاأمني الطبي ال�سامل للمبتعثني 

ومرافقيهم. وتلبية لهذه الرغبة 

الكرمية فقد �سكلت امللحقية الثقافية 

بكندا جلنة برئا�سة  الدكتور فهد بن 

عبداهلل النعيم ونائبه الأ�ستاذ الدكتور 

حممد بن عبدالعزيز ال�سكيت لختيار 

اإحدى �رضكات التاأمني والتفاو�س 

معها و�سوًل اإىل اأف�سل نظام تاأمني 

طبي �سامل.

وقد مت التفاق مع �رضكة 

)Great-West Life( وهي اإحدى 

ال�رضكات الرائدة يف جمال التاأمني 

يف كندا وبعد مفاو�سات مطولة 

للح�سول على اأف�سل خدمة لراحة 

املبتعثني واملبتعثات ومرافقيهم  بداأ 

تنفيذ نظام التاأمني الطبي يف اليوم 

الأول من �سهر فباير 2012 م.

ملتابعة هذا امل�رضوع ح�رضت جملة 

اآفاق لقاًء �سم �سعادة الدكتور رئي�س 

اللجنة ونائبه وال�سيدة اإيرين جودين 

 Irene م�ست�سارة �رضكة التاأمني

Godin، Consultant وال�سيد 
دين�س دي�سني املحا�سب التنفيذي 

 Denis Deschênes، لل�رضكة

.Senior Account Executive
يف البداية �رضح د. النعيم باأن 

برنامج التاأمني الطبي برنامج 

�سامل ي�سمل كافة اخلدمات الطبية 

بال�سافة اإىل الأ�سنان والعيون 

وكافة متطلبات العالج واأن هذا 

النظام ي�سمل املبتعثني ومرافقيهم 

منذ اللحظة الأوىل لو�سولهم اإىل 

كندا وحتى مغادرتهم، واأردف 

ال�سيد دين�س باأن هذه هي املرة 

الأوىل خالل تاريخه املهني الطويل 

الذي ي�سادف فيها برناجمًا بهذا 

التكامل وال�سمولية يف التغطية لكافة 

املتطلبات واخلدمات ال�سحية حتت 

مظلة تاأمينية واحدة.

اأما د. حممد ال�سكيت نائب 

رئي�س اللجنة فقد اأو�سح باأن فريقًا 

من ال�رضكة قد قام بزيارة املدن 

واجلامعات التي ت�سم جتمعات من 

املبتعثني واملبتعثات ل�رضح البنامج 

التاأميني وكيفية ال�ستفادة الق�سوى 

منه وقد ا�ستمرت هذه الزيارات 

خالل الأ�سهر الربعة الوىل من عمر 

البنامج.

وعن ال�سعوبات التي واجهت 

البنامج اأجمع احلا�رضون على اأن 

اأكبهذه ال�سعوبات كانت يف تاأخر 

املبتعثني واملبتعثات يف التوا�سل 

وحتديث البيانات وملء ا�ستمارات 

ال�سرتاك وحتديد حمل الإقامة 

وذكرت ال�سيدة اإيربن باأن ن�سبة 

الذين حدثوا بيناتهم وح�سلوا 

بالفعل على بطاقات التاأمني الطبي 

حتى نهاية �سهر نوفمب 2012 

م  و�سلت ن�سبتهم اإىل 85 % من 

امل�ستحقني للتاأمني ولكننا ناأمل اأن 

ي�ستكمل اجلميع حتديث بياناتهم 

حتى يتم اإر�سال البطاقات اإىل 

عناوينهم مما ي�سهل عليهم ال�ستفادة 

من اخلدمة. 

وتناول د. النعيم احلديث 

مو�سحاَ اأنه حتى الذين مل يحدثوا 

بيناتهم ومل يح�سلوا على بطاقات 

التاأمني الطبي يظلون م�سمولني 

بنظام التاأمني الطبي بعد التوا�سل 

بني مقدم اخلدمة الطبية و�رضكة 

التاأمني لكننا نهيب باأبنائنا املبتعثني 

واملبتعثات �رضعة حتديث البيانات 

حتى يت�سنى لهم احل�سول على 

اأف�سل خدمة مع املحافظة على 

وقتهم وحتى ل ي�سيع الوقت يف 

ا�سرتاد ما دفعوه اأو يف خماطبات بني 

ال�رضكة ومقدم اخلدمة.

وقد �ساهم اختالف النظم 

والقوانني يف بع�س املقاطعات يف 

خلق بع�س ال�سعوبات مثل مقاطعة 

بريت�س كولومبيا والتي حتتم 

قوانينها على من يقيم فيها فرتة 

تزيد على ال�ستة اأ�سهر اأن يخ�سع 

لنظام تاأميني خا�س باملقاطعة. وملنع 

الزدواجية يف التاأمني قامت اإدارة 

ال�رضكة مبخاطبة حكومة املقاطعة 

باإعفاء املبتعثني ال�سعوديني من هذا 

التاأمني الجباري ولكن رف�س طلب 

ال�رضكة ومت التوا�سل مع الطالب 

لوجوب احل�سول على التاأمني الطبي 

للمقاطعة على اأن ت�سدد ال�رضكة 

الر�سوم حلكومة املقاطعة. 

وذكر ال�سيد دين�س اأنه قام 

بزيارة ملقاطعة بريت�س كولومبيا 

وعقد لقاءات ل�رضح طريقة تعبئة 

ال�ستمارة ولكن ما يزال القبال 

يرتاوح ما بني 30- 40 %.

اأما عن ال�سعوبة الأخرية التي 

واجهت البنامج فقد �رضح د. 

ال�سكيت باأن بع�س اجلامعات تفر�س 

تاأمينا على طالبها وقد را�سلت 

امللحقية كافة اجلامعات الكندية 

لتو�سيح اأن املبتعثني ال�سعوديني 

م�سمولني بنظام تاأمني طبي �سامل 

وكانت ال�ستجابة جيدة اإل يف 

اجلامعات التي ي�رضف فيها احتاد 

الطالب على البنامج التاأميني 

فيتعني على املبتعث اأن يقوم بنف�سه 

بتقدمي طلب لالن�سحاب من برنامج 

التاأمني اخلا�س باجلامعة اأو التقدم 

بطلب ل�سرتداد قيمة التاأمني من 

احتاد الطالب.

جتدر ال�سارة باأن هناك درا�سة 

قام بها ق�سم اجلودة واملتابعة 

حول ر�سى املبتعثني واملبتعثات عن 

خدمة التاأمني الطبي وقد اأفادت اأ. 

اأمل عبد الرحمن العمودي رئي�سة 

ق�سم اجلودة واملتابعة عن نتائج 

هذه الدرا�سة اأن ن�سبة 87 % من 

امل�ستطلعة اآرائهم را�سون متامًا عن 

اخلدمة وباأنها اأف�سل من اخلدمات 

ال�سابقة ويرغبون يف ا�ستمرارها 

ويتقدمون بال�سكر حلكومة خادم 

احلرمني ال�رضيفني على هذه الرعاية 

الأبوية الكرمية.

على  اخلريجني  ليوم  ال�ستعدادات  ■ جتري 
قدم و�ساق ويتعاون اجلميع وي�سابقون الزمن 

للخروج بهذا احلفل يف اأف�سل �سورة ممكنة. 

و نظرًا لهمية احلدث مت التوجيه من قبل 

�سعادة امللحق الثقايف بالإنابه الدكتور نا�رض بن 

عبدالعزيز ال�سلعان  بت�سكيل جلنة مكونة من: 

• د. عبدالعزيز بن حممد ال�سالح
 رئي�سًا 

جنار اإ�سماعيل  • الدكتور 
م�رضفًا على اللجنة املت�سلة

ب�سوؤون اخلريجني

اجلمعة فهد  • الدكتور 
م�رضفًا على اللجنة املنظمة للحفل

البمي حممد  • اأ. 
م�رضفًا على ال�سوؤون املالية

الرويلي خالد  • اأ. 
م�رضفًا على �سوؤون الأندية

الكريداء • اأحمد 
من وحدة الإر�ساد الطالبي

برجني غ�سان  • اأ. 
ع�سوًا

العمري عبدالرحمن  • اأ. 
ع�سوًا

نفي�سة اأبو  ال�سادق  • د. 
ع�ساوًا

الغزايل تهاين  • اأ. 
ع�سوًا

العود �سوزان  • اأ. 
ع�سوًا

وبداأت هذه اللجنة اجتماعاتها والرتتيب للحفل 

منذ بداية ال�سيف املا�سي وحتديدًا يف �سهر يونيو 

ومت حتديد املدينة ومكان الحتفال والعدادات 

اخلا�سة باخلريجني.

وكان ملجلة اآفاق لقاء جانبي مع 

الدكتورعبدالعزيز ال�سالح رئي�س اللجنة املنظمة 

للحفل والدكتور فهد اجلمعة امل�رضف على اللجنة 

املنظمة.

ذكر الدكتور ال�سالح اأن موعد احلفل �سيكون 

ابتداًء من يوم 24 – 28 من �سهر يناير 2013 

م و�سوف يعقد مبركز املوؤمترات يف مدينة اأوتاوا 

العا�سمة الكندية واأنه �سيكون برعاية كرمية من 

معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد العنقري.

اأماعن العداد املتوقعة للخريجني فقد �رضح 

الدكتور اإ�سماعيل النجار باأن العداد تزيد على 

1100 خريج وقد مت الت�سجيل واحلجز لعدد 810 

منهم حتى الآن وهم من طلبة البكالريو�س وطلبة 

الدرا�سات العليا وتفا�سيلهم كالتايل:

الدبلوم • طلبة 
)27 من الذكور و17 من الإناث(

البكالوريو�س • طلبة 
)169 ذكورًا و17 اإناثًا(

املاج�ستري  • طلبة 
)198 ذكورًا و330 اإناثًا(

الدكتوراه  • طلبة 
)14 ذكورًا و3 اإناث(

الزمالة  • طلبة 
)104 ذكور و 27 اإناثًا(

واأ�ساف الدكتور فهد اجلمعة اأن اأهم ما مييز 

الحتفال هذا العام هو فعالية »يوم املهنة« فقد 

جنحنا بعون اهلل يف ا�ستقطاب اإحدى ال�رضكات 

الكبى باململكة واملتخ�س�سة يف جمال التوظيف 

واملوارد الب�رضية لفتح جمال رحب لتوظيف 

الكفاءات من اخلريجني من املبتعثني يف كندا. وقد 

قامت امللحقية بالتوا�سل مع اخلريجني واملتوقع 

تخرجهم من كافة التخ�س�سات عن طريق البيد 

الإلكرتوين ومت الطلب منهم اإر�سال ال�سري الذاتية 

اخلا�سة بهم وجتميعها يف قاعدة بيانات بحيث 

ي�سهل لل�رضكة اختيار اأف�سل العنا�رض وعمل 

الربط بني املبتعثني وال�رضكات الكبى يف اململكة. 

هذا و�سوف يتم تق�سيم املعر�س اإىل ق�سمني 

الق�سم الأول عبارة عن �سالة للجمهور والق�سم 

الثاين عبارة عن غرف �سغرية لإجراء املقابالت 

ال�سخ�سية بني ال�رضكات واملبتعثني املختارين 

من خالل �سريهم الذاتية، وقد مت و�سع رابط على 

موقع النرتنت للتوا�سل بني املبتعثني وال�رضكة. 

وتعتب هذه الفعالية جمرد بداية حيث �سيكون 

التوا�سل م�ستمرًا على مدار العام بني ال�رضكة 

وبني املبتعثني من خالل قاعدة البيانات ليتم 

توظيفهم وال�ستفادة من موؤهالتهم العلمية.

التاأمني الطبي يفرد مظلته على 

املبتعثني واملبتعثات يف كندا

ال�شتعدادات حلفل اخلريجني

الدكتور عبدالعزيز بن حممد ال�شالح

الدكتور فهد اجلمعة

الدكتور اإ�شماعيل جنار

من اليمني الدكتور حممد ال�شكيت وال�شيدة اإيرين جودين وال�شيد دين�ش دي�شني والدكتور فهد النعيم
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• الأ�شتاذ خالد نفل �شفر احلارثي

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم من 

جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام )1994م(.

عمل يف البداية معلمًا يف عدة مدار�س اأهلية 

و حكومية، ثم انتقل للعمل يف وزارة الرتبية 

والتعليم و�سغل عدة منا�سب يف املركز الوطني 

للمعلومات الرتبوية والإدارة العامة للرتبية 

اخلا�سة وم�ساعدًا ملدير اإدارة ال�رضاف واملتابعة 

يف الإدارة العامة للتوعية الإ�سالمية بوزارة 

الرتبية والتعليم.

ح�سل على العديد من الدورات منها دورة 

الت�سال الفعال يف العالقات العامة من معهد 

الدارة العامة عام )2009م( ودورة متخ�س�سة 

يف جمال اأعمال احلا�سب الآيل ومراكز املعلومات 

)2005( ودورة الرخ�سة الدولية لقيادة 

احلا�سب الآيل )2004م( ودورة يف القانون 

الدويل من معهد الدرا�سات الدبلوما�سية 

)1998م(.

با�رض عمله يف امللحقية الثقافية بكندا �سيف 

هذا العام )2012م( باإدارة ال�سوؤون الثقافية 

والجتماعية. 

ي�سعد اأ�رضة حترير جملة اآفاق اأن ترحب 

بالأ�ستاذ احلارثي، داعني اهلل له بالتوفيق 

وال�سداد يف عمله خلدمة اأبناء الوطن وال�سطالع 

مبهمته اجلديدة مع متنياتنا له مبوفور العافية 

وبالقامة الطيبة يف كندا باإذن اهلل.

واهلل املوفق

• د. �شامية حم�شن ح�شان اجلابري

حا�سلة على درجة الدكتوراه تخ�س�س  

لغويات وترجمة من كلية الداب والعلوم الدارية 

يف جامعة اأم القرى مبكة املكرمة عام 2006م 

واملاج�ستري يف جمال اللغويات التطبيقية عام 

1998م. ح�رضت العديد من الدورات التدريبية 

وور�س العمل مثل اإدراة اجلودة ال�ساملة يف 

التعليم ومهارات اإعداد وتنفيذ امليزانيات وطرق 

التدري�س والأدمغة والعقول املبدعة واإعداد 

املدربني والتعلم ال�رضيع والتعليم اجلامعي 

واإدارة الجتماعات واإدارة الوقت واإعداد 

م�ست�ساري النظراء يف التدري�س وتخطيط 

برامج التعلم اللكرتوين...اإلخ كما ح�رضت 

العديد من ور�س العمل يف بريطانيا مثل الور�سة 

التدريبية لبحاث الرتجمة يف لندن وور�سة التعلم 

اللكرتوين وم�ستقبل التعليم الرقمي يف القرن 

الواحد والع�رضين يف مان�س�سرت وغريها من 

الدورات والور�س. 

تتمتع الدكتورة اجلابري بخبة عملية يف 

املجال التعليمي فهي قد �سغلت وظيفة اأ�ستاذة 

م�ساعدة يف ق�سم اللغة الجنليزية بجامعة اأم 

القرى يف عام 2007م هـ وحما�رضة يف كلية 

الرتبية للبنات /الأق�سام الأدبية يف عام 1998م 

وبال�سافة اإىل ذلك فهي ع�سو يف اجلمعية العلمية 

ال�سعودية للغات والرتجمة يف جامعة الإمام 

حممد بن �سعود ال�سالمية بالريا�س وع�سو يف 

اجلمعية الدولية للرتجمة والدرا�سات الثقافية 

IATS يف بريطانيا.
كما كلفت مبهام اإدارية عديدة كمن�سقة اجلودة 

ال�ساملة بق�سم اللغة الجنليزية ورئي�سة ق�سم 

اللغة الجنليزية كما �ساركت يف جلان متعددة 

كلجنة اعداد الدليل اجلامعي جلامعة اأم القرى 

وجلنة العداد لل�سنة التح�سريية واللجنة 

الن�سائية امل�ساندة للجنة العليا لالأن�سطة والبامج 

الثقافية والإر�ساد والتن�سيق خالل الأعوام من 

2007-2009م واأ�سهمت يف اأعمال جلان اأخرى 

متنوعة يف خدمة اجلامعة واملجتمع. وللدكتورة 

اجلابري ح�سور فاعل يف املوؤمترات والندوات 

التي اأقيمت خارج اململكة مثل بريطانيا وتركيا 

وماليزيا.

كما اأن لها بحثني علميني من�سورين اأحدهما 

بعنوان » ترجمة اأدب الطفل بني التغريب 

والتقريب«وقد ن�رض يف جملة كلية اللغات 

والرتجمة يف الأزهر والآخر بعنوان »ترجمة 

املرتادفات اللفظية يف القراآن الكرمي«املن�سوريف 

املجلة الدولية للدرا�سات العربية والجنليزية.

اإن�سمت اإىل فريق العمل يف امللحقية الثقافية 

وكلفت مب�سوؤولية مديرة ق�سم القبول. داعني اهلل 

لها بالتوفيق وال�سداد يف هذه املهمة احليوية. 

واهلل املوفق.

• عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�شدوخي 

يحمل درجة بكالوريو�س يف تخ�س�س اآثار 

اإ�سالمية من جامعة امللك �سعود �سنة 2002م

ح�رض دورات متعددة املوا�سيع منذ 

عام 1994م نذكر منها: املهارات الأمنية 

الدبلوما�سية،  الرتاث احل�ساري ال�سالمي، 

التوعوية يف اأمن املعلومات، �سون املباين 

واملواقع الأثرية، الرتميم واحلفاظ على الرتاث 

العمراين وحل امل�سكالت واتخاذ القرارات...

�سغل من�سب اأمني متحف منذ 

2008/11/18م وحتى تاريخ انتدابه للعمل يف 

امللحقية الثقافية. وقبل ذلك وظيفة مرمم اآثار من 

2002/11/9م  اإىل 2008م. 

يتمتع بخبات عملية يف ال�رضاف على 

البوابة الإلكرتونية، وحدة الرتميم وال�سيانة 

لكلية ال�سياحة والآثار، م�رضف مايل واإداري 

مل�سـروع ترميم موقعي دادان )اخلريبة( وقــرح 

)املابيات( كما اأ�رضف على اأعمال التنقيب الأثري 

ملوقع قرح )املابيات(، ومركز اأبحاث العال بقرح 

بق�سم الآثار ومرمم اآثار وحدة الرتميم وال�سيانة 

بكلية الآثار.

الأ�ستاذ ال�سدوخي عنيرّ رئي�سًا للجنة العالمية 

والتوثيق لور�سة عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية 

لكلية ال�سياحة والآثار وع�سو يف جمعيات وجلان 

خمتلفة كجمعية التـاريخ والآثار بدول جمل�س 

التعاون، اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الأثرية، 

الت�سويق ال�سياحي يف اململكة، تنظيم معر�س 

ق�سم الآثار واملتاحف باجلنادرية، تطوير املوقع 

الإلكرتوين لكلية ال�سياحة والآثار وتطوير موقع 

كلية الآداب.

اإلتحق موؤخرًا للعمل يف امللحقية الثقافية 

وت�سلم مهام عمله يف اإدارة ال�سوؤون الثقافية 

والجتماعية. ندعو اهلل اأن يوفقه يف مهمته 

اجلديدة ونتمنى له النجاح خلدمة اأبنائنا وبناتنا 

املبتعثني واملبتعثات. واهلل ويل التوفيق

☐ اإلتحق موؤخرًا مبن�سوبي امللحقية الثقافية ثالثة من املنتدبني اجلدد 

من ذوي الكفاءة واملوؤهالت العلمية واخلبة العملية وذلك من اأجل دعم 

مهمة امللحقية وتطويرعملها وت�سهيل اخلدمة لأبنائنا املبتعثني واملبتعثات 

ال�سعوديني الدار�سني واملتدربني يف كندا.

اإن اأ�رضة حترير جملة اآفاق اإذ ترحب بهوؤلء املوظفني اأطيب ترحيب 

ي�سعدها اأن ت�ستعر�س نبذة عن �سرية وموؤهالت وخبات كل واحد منهم، 

وندعو اهلل لهم بالإقامة الطيبة يف مدينة اأوتاوا والنجاح يف مهماتهم لتاأدية 

م�سوؤولياتهم وواجباتهم جتاه اأبناء الوطن وخدمتهم ملا فيه م�سلحتهم 

وامل�سلحة العامة. 

فاأهاًل و�سهاًل ومرحبًا بالدكتورة �سامية حم�سن ح�سان اجلابري 

والأ�ستاذ عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�سدوخي والأ�ستاذ خالد نفل �سفر 

احلارثي وعلى الرحب وال�سعة.



■ حقق طالب مرحلة املاج�ستري 
تركي �سليمان احلركان - املبتعث 

من قبل وزارة التعليم العايل 

�سمن برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالإبتعاث اخلارجي 

- اإجنًازا كبريًا، حيث ح�سل 

بحثه على جائزة اأف�سل ورقة 

علمية مقدمة يف جمال احلو�سبة 

ال�سحابية وتطبيق الو�سائل 

الأمنية بها. وقد مت تكرمي كال من 

الباحث تركي احلركان وم�رضفه 

الدرا�سي الدكتور باترك مارتن 

)جامعة كوينز- كنج�ستون - 

اأونتاريو- كندا(.

يتلخ�س الجناز بامل�ساركة 

يف موؤمتر احلو�سبة ال�سحابية 

والأنظمة الفرتا�سية يف دورته 

الثالثة واملقام يف مدينة ني�س 

بفرن�سا خالل الفرتة 22 - 27 

يوليو 2012م.

يتلخ�س مو�سوع البحث عن 

بيئة احلو�سبة ال�سحابية العامة 

وكيفية تطبيق اأنظمة ك�سف 

الت�سلل  وتوفري احلماية الالزمة 

ملعلومات وتطبيقات امل�ستخدمني  

بحيث ل يقت�رض اعتمادهم على 

البنية التحتية اخلا�سة مبوفر 

اخلدمة ال�سحابية فقط. اإنرّ من 

اإجنازات البحث املقدم هو بناء 

منوذج اأويل يهدف اإىل حماية 

البنية التحتية مل�ستوى ال�سحابة 

 Infrastructure as a( العامة

Service( كذلك تزويد امل�ستخدم 
للخدمة ال�سحابية بال�سيطرة 

الكاملة على جميع عنا�رض 

النظام الأمني مع قابلية تعريف 

�سيناريوهات عديدة من الهجمات 

اللكرتونية وكذلك حتديث 

واأر�سفة قاعدة البيانات اخلا�سة 

بالنظام.

مت ن�رض الورقة البحثية املقدمة 

من خالل الرابط اخلا�س باملوؤمتر

http://www.thinkmind.

org/index.php?view=articl
e&articleid=cloud

كذلك مت تقدمي دعوة خا�سة 

لعر�س ن�سخة مف�سلة للبحث 

لن�رضها يف املجلة الدولية اخلا�سة 

بالو�سائل الأمنية املتقدمة
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مبتعث �شعودي يحقق اإجنازًا هاماً يف جمال احلو�شبة ال�شحابية 

وتطبيق الو�شائل المنية بها

حممد  غازي  مها  املبتعثة  ■ حققت 
ال�رضيف اإجنازًا هند�سيًا هامًا يف جمال 

امل�ساعد حيث قامت باخرتاع م�سعد 

كهرومغناطي�سي، م�سعد يعمل بالطاقة 

الكهرومغناطي�سية وينتج عنه تيار تاأثريي 

)ناجت عن حركه امل�سعد من الأعلى اإىل ال�سفل( 

يتم حتويل جميع التيارات الناجتة عن هذه 

امل�ساعد وتخزينها كطاقة ثنائيه اأو ال�ستفادة 

منها يف جمالت اأخرى تعود على الب�رضية 

بالفائدة.

حركة  من  الكهربائي  التيار  اإنتاج  • كيفية 
امل�سعد: عند حركة امل�سعد من الأ�سفل اإىل 

الأعلى فاإن �سندوق امل�سعد املغطى من 

اخلارج ب�سفائح مغناطي�سية مير داخل امللف 

املغناطي�سي احللقي، فيكون امللف قطبه �سمايل 

ونتيجة لوجود املجال املغناطي�سي يكون 

قطب اأعلى �سندوق امل�سعد جنوبي فيحدث 

جتاذب فريتفع امل�سعد اإىل الأعلى عندئذ يحدث 

تدفق مغناطي�سي ح�سب قانون لينز.فعند 

خروج امل�سعد من احللقة الأوىل ي�سبح قطب 

امللف من اجلهة الأخرى جنوبي و�سندوق 

امل�سعد من اجلهة الأخرى جنوبي فيحدث 

جمال مغناطي�سي بنف�س اجتاه املجال الأ�سلي 

ويحدث تنافر فريتفع امل�سعد اإىل الأعلى، و 

يحدث جتاذب بني امل�سعد واحللقة الأخرى 

وكذلك بنف�س الطريقة جلميع احللقات فمن 

دخول وخروج امل�سعد من حلقة اإىل اأخرى 

يحدث تيار كهربائي ناجت عن ذلك.

النتيجة: ميكن توليد التيار الكهربائي 

اعتمادًا على املجال املغناطي�سي.

فوائد الخرتاع:

)تيار  للطاقة  اآخر  م�سدر  • اإنتاج 
كهربائي( وبهذا نكون قد ا�ستفدنا من 

امل�ساعد ب�سكل اآخر.

التيار  من  ممكن  قدر  اأكب  • توفري 
امل�ستخدم يف ع�رضنا احلايل.

امل�ساعد  فاإن  التطور  ع�رض  يف  اأننا  • مبا 
يف املباين متعددة الطوابق ت�ستهلك اأكب قدر 

ممكن من الكهرباء لتنتقل من اأعلى طابق اإىل 

اأ�سفل طابق ب�رضعة عالية و العك�س كذلك  لذا 

ميكننا ال�ستفادة من الخرتاع بتوليد كمية 

كبرية من التيار الكهربائي.

مبتعثة �شعودية تنجز اخرتاعاً 

يف جمال امل�شعد الكهرومغناطي�شي
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