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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

■ اإخوتي واأبنائي االأفا�سل من خريجني 
وخريجات، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

تعجز الكلمات عن التعبري عما بالنف�س من فخر 

واعتزاز بكم ومبنجزاتكم القيمة، واأجدها 

منا�سبة �سانحة الأطرح بني اأيديكم كلمات �رضفت 

باإلقائها يف حفل تخرج يف عام م�سى، �سائاًل 

املوىل العلي القدير لكم بالتوفيق وال�سداد:

»نتيه يف هذا امل�ساء بهجة و�رضورًا ونحن نزف 

جنومنا ال�ساطعة وجواهرنا النفي�سة، نزفها اإىل 

�سدة املعايل و�سنام العزة، نزفها �سواعد فتية 

حملت بدرر العلم واملعرفة وخ�سبت مب�سك 

ورياحني البحث والتب�رض والتاأ�سيل.

ر�سالة مباركة وثناء تبثها امللحقية الثقافية 

ال�سعودية بكندا لكل خريج وخريجة من اأبناء 

الوطن البرة ممن �رضبوا من نبع �ساف 

وت�سبعوا باأ�س�س ومبادئ ثقافية �سامية 

نهلوها من تلك االأر�س التي ما فتئوا يفتخرون 

بانتمائهم لها. نبارك لكم واأنتم تر�سمون 

م�سهدًا رائعًا زاهي احللة يفوح ب�سذا التميز 

والعلو، ويوؤ�سل جلادة وا�سحة ولقاعدة �سلدة 

تعول عليها اأجيال قادمة اإن �ساء اهلل. نبارك 

لكم بعد اأن نلتم ال�سدارة وقدمتم املثل يف 

التميز، معرفة واأداء، لي�س لزمالئكم فح�سب 

بل وللقائمني على برامج التعليم والتدريب 

يف اجلامعات وامل�ست�سفيات، حق جلي يردده 

كل ل�سان من�سف. نبارك لكم واأنتم تر�سمون 

ال�سورة االأ�سمى لالإن�سان ال�سعودي القادر على 

التفاعل االإيجابي مع متطلبات منهاج الدرا�سة 

والبحث واملتطلع الكت�ساب العلم واملعرفة، ال 

بل وامل�ساهم يف التطوير والتح�سني حر�سًا على 

ترك الب�سمة وطموحًا يف اأن يكون خري �سفري 

خلري وطن.

حق لنا اأن نفخر بكم وحق لكم اأن تفخروا 

باالإجناز بعد ما بذلتم يف م�سماره الغايل 

والنفي�س، حق لكم اأن تفخروا لقاء كل يوم ما 

كاد اأن ينق�سي بحثًا ودرا�سة دربة وتعلمًا، 

لقاء كل ليلة جافاكم فيها النوم تناجون 

اخلالق بهاج�س النجاح والعبور، لقاء كل غ�سة 

جترعتها حناجركم واأنتم ترقبون ذلك الغد 

امل�رضق وتلك الواحة الغناء، حق لكم اأن تفخروا 

لقاء كل دمعة �سالت وكل عبة توارت خلف 

�ستار اال�رضار واجللد واملثابرة، حق لكم اأن 

تفخروا لقاء كل اآه حملت ب�سوق �رضقي اإىل اأم 

حانية واأب رحيم اإىل وطن غال و�سحنة �سمراء 

ورمال ذهبية.

لقد مرت اأيامنا معكم جميلة، وجتاوزت 

روابطنا تلك االأ�سماء التي نقروؤها، جتاوزتها 

اإىل اإح�سا�س را�سخ بوجود كيان مليئ بالدفء 

االإن�ساين واملحبة املتبادلة، ع�سنا معكم حقيقة 

حياة االأ�رضة الواحدة نتخا�سم اليوم لنتعانق 

غدًا، �رضنا يدًا بيد ناأزر بع�سنا البع�س ونتعلم 

من االآخر، حققنا قفزة نوعية وعمقًا اجتماعيًا 

وثقافيًا غري م�سبوق لتواجد االإن�سان ال�سعودي 

يف كندا هذه الدولة ال�سديقة التي وفرت الأبناء 

وطننا الغايل بيئة درا�سية متميزة وعاملتهم 

باالحرتام والكرامة التي هم اأهل لها.

اأرفع اإىل مقام خادم احلرمني ال�رضيفني، 

با�سم كل خريج وخريجة وبا�سم كل مبتعث 

ومبتعثة ومرافق ومرافقة تكبدا العناء ت�سحية 

من اأجل الوطن، اأرفع اإىل مقام خادم احلرمني 

ال�رضيفني با�سم كل من يفتخر مبواطنته، اأ�سمى 

اآيات ال�سكر والعرفان لقاء ما بذل يف خدمة 

الوطن واملواطن، واأ�ساأل اهلل جل يف عاله اأن 

يكتب له االأجر واأن يوفقه وي�سدد على طريق 

اخلري خطاه، اإنه على ذلك قدير، وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته«.

د. في�صل بن حممد املهنا اأبا اخليل

امللحق الثقايف ال�صعودي يف كندا - اأوتاوا

امل�صرف العام على جملة اآفاق

تهنئة

كلمة امللحق الثقايف
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■ جتربة اململكة العربية ال�سعودية يف االإبتعاث اخلارجي متتد 
جذورها �سنوات طويلة يف عمق تاريخ هذا الوطن، فمنذ البدايات 

االأوىل لقيام هذا الكيان العظيم، كان االإهتمام ببناء االإن�سان 

 من الكتاتيب اإىل اإفتتاح املدار�س واملعاهد 
ً
موجودًا حيث بداأ

ثم الكليات واجلامعات داخليًا، اأما خارجيًا فقد  كان االإهتمام 

موجودًا باإبتعاث اأوائل الطلبة اإىل الدول العربية وخا�سة م�رض 

وتليها دولة لبنان.

ثم بداأت البعثات اإىل الدول املتقدمة يف اأوروبا واأمريكا، بعدها 

بفرتة قفزت االأعداد وذلك يف منت�سف ال�سبيعنيات من القرن 

املا�سي اإىل االألوف ويف خمتلف اأنحاء العامل.

و�سهدت البعثات طفرة حقيقية كان نتيجتها تاأهيل العديد من 

القيادات املوؤهلة يف الدولة، باالإ�سافة اإىل اأع�ساء هيئة التدري�س 

واالأطباء واملهند�سني.  لكن الطفرة احلقيقية والتي مل ي�سبق لها 

مثيل هي التي نراها االآن يف برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني 

لالإبتعاث اخلارجي فاإزدادت االأعداد كمًا وكيفًا حتى اأن دولة 

مثل كندا مل يكن يدر�س بها اإال ب�سع مئات من االأطباء، فاأ�سبح 

عدد طالبها يقرتب رويدًا رويدًا من الع�رضين األف مبتعث.كل 

هذا يجعلنا ن�ست�رضف امل�ستقبل بتفاوؤل واآمال كبرية يف م�ستقبل 

جيل ُيعد ويبني ويوؤهل يف اأعرق املوؤ�س�سات العلمية والعاملية. 

وهذا جانب تعليمي اأكادميي اأو حتى تدريبي.

وهناك جانب اآخر ال يقل اأهمية وهو اجلانب احل�ساري، 

فالتفاعل بني املبتعثني والدول املتواجدين فيها ميثل جوانب 

مزدوجة بالتاأثر والتاأثري.

فنقل ال�سورة احلقيقية عن واقعنا وعن تاريخنا لهو واجب 

كل مبتعث حيث اأن ال�سورة التي ينقلها االإعالم غالبًا ما تكون 

مغلوطة، ومن زاوية اأخرى لعل اإ�ستفادة املبتعث من بع�س 

اجلوانب االإيجابية يف تلك املجتمعات ميثل مك�سبًا ح�ساريًا فوق 

املكا�سب التعليمية والتدريبية.

حرُي باأبنائنا املبتعثني اأن يكونوا عنا�رض فاعلة اإيجابيًا �سواء 

اأكادمييًا اأو ثقافيًا مع املحافظة على القواعد واالأ�س�س والقيم 

التي ع�سناها و�سنتم�سك بها. فالدولة بتوجيهات ويل االأمر تبذل 

ق�سارى جهودها لبناء االإن�سان الفاعل املتفاعل مع جمتمعه ومع 

التطورات املختلفة للعامل من حوله. ولعل الت�رضيف املتوقع 

من معايل وزير التعليم العايل حلفل التخرج هذا العام لهو 

مظهراآخر من مظاهر اهتمام الوزارة ببنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالإبتعاث.

د. خالد بن فهد احلذيفي 

م�صاعد امللحق الثقايف ال�صعودي يف كندا

khuthaifi@saudibureau.org

كلمة م�شاعد امللحق الثقايف
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حريٌّ باأبنائنا ا�صتثمار فر�صة هذا اجليل الذهبية



■ ال �سك اأن برنامج خادم احلرمني 
ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي يعد 

من امل�رضوعات الطموحة التي �سعى 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ حفظه 

اهلل ـ من خاللها بعزم ال يعرف الكلل 

لبناء جمتمع املعرفة حيث اأنفقت 

الدولة وال زالت تنفق ب�سخاء على 

التعليم والتدريب الذي ي�سكل عن�رضًا 

مهمًا من عنا�رض بناء امل�ستقبل 

للوطن واملواطن وخا�سة يف هذه 

الفرتة من الزمن التي تواجه فيها 

معظم دول العامل اأزمة طاحنة يف 

املجال االقت�سادي، حيث اأن معظم 

الدول، حتى الكبى منها تواجه 

ك�سادًا اقت�ساديًا واإفال�سًا يف بع�س 

موؤ�س�ساتها املالية، وانهيارًا يف �سوقها 

العقاري.

لذلك يحق لنا ك�سعوديني اأن نفخر 

بهذه القيادة التي ت�سري على خطى 

ثابتة يف بذل الغايل والرخي�س من اأجل 

�سباب هذا الوطن وتطوير قدراته، 

ومن خالل هذه املعطيات، ن�ستطيع 

القول اأن الدولة اأدت دورها على 

الوجه املطلوب، ولكن بقي دورنا نحن 

كمواطنني، وخا�سة ممن اأُتيحت لهم 

فر�سة االإبتعاث واالإ�ستفادة من هذه 

العطاءات اخلرية التي تقدمها الدولة 

الأبنائها وبناتها.

اأعزائي املبتعثني واملبتعثات:

اإن البنامج الذي تتفيوؤون ظالله، 

وتنهلون من عطاءاته، يعد اأكب 

برنامج بعثات علمية بتمويل حكومي 

كامل على م�ستوى العامل، وما مييز 

هذا البنامج اأن االإخت�سا�سات 

قد مت اختيارها وفق االإحتياجات 

التنموية الوطنية، لذلك ووفقًا 

للخطط اال�سرتاتيجية املو�سوعة لهذا 

البنامج، �سوف حت�سد الدولة هذا 

الغر�س املبارك مبخرجات اإبداعية 

قوامها االإن�سان ال�سعودي الذي اكتمل 

بناوؤه وتاأهيله لياأخذ موقعه يف ميادين 

العمل والتنمية امل�ستدامة.

اأعزائي املبتعثني واملبتعثات:

ل�ست يف حاجة اإىل الرتكيز على 

دوركم كمبتعثني يف جت�سيد اأهداف 

االإبتعاث عب االإجتهاد الطموح نحو 

العلم واالإبتكار وقيامكم بالدور الثقايف 

االإيجابي، وحمافظتكم على هويتكم 

االإ�سالمية والعربية وال�سعودية، وبذل 

ما ت�ستطيعون الأن تكونوا ج�رضًا 

لل�سداقة والتوا�سل احل�ساري بني 

ال�سعب ال�سعودي و�سعب الدولة التي 

تدر�سون فيها، واأن متثلوا بلدكم خري 

متثيل، واأن ت�ستفيدوا من معطيات 

احل�سارة يف البلدان املتقدمة التي مت 

ابتعاثكم اإليها.

اأعزائي املبتعثني واملبتعثات:

اإن وجود اأكرث من )100.000( مئة 

األف مبتعث ومبتعثة اإىل دول العامل 

املتقدم �سمن برامج االإبتعاث الأمر 

يدعو اإىل التفاوؤل وخا�سة اإذا نظرنا اإىل 

امل�ستقبل القريب ـ اإن �ساء اهلل ـ حينما 

تعودون اإىل اأر�س الوطن وقد ت�سلحتم 

بالعلم واملعرفة والتجربة، حيث 

�سرنى جمتمعنا ال�سعودي يقطف ثمار 

هذا الغر�س الطيب، و�سرنى اأفواج 

اخلريجني منكم قد عادوا و�ساهموا يف 

دفع عجلة التنمية يف اململكة اإىل االأمام 

واأ�سبحوا اأع�ساء فاعلني يف املجتمع، 

فاهلل اهلل بااللتزام بالتخ�س�س الذي 

ابتعثتم من اأجله الأنكم كما تعلمون 

قد مت حتديد تخ�س�ساتكم بناًء على 

درا�سات دقيقة، واحتياجات قائمة، 

فاأي تغيري لهذه التخ�س�سات �سوف 

يحدث خلاًل يف هذه اخلطط.

اإننا اإذا نظرنا اإىل الدول االآ�سيوية 

وحتديدًا اإىل جتربة كوريا اجلنوبية، 

وكيف ا�ستفادت من جتربة االإبتعاث 

والتدريب، هذا البلد الفقري يف موارده 

الطبيعية، امل�سنف يف منت�سف القرن 

املا�سي �سمن اأفقر ثالث دول يف اآ�سيا،  

لراأينا كيف حتول اقت�سادها بف�سل 

التنمية الب�رضية بالتعليم، والتدريب، 

واالإبتعاث، وكيف اأ�سبحت يف املرتبة 

الثالثة يف قارة اآ�سيا بعد اليابان، 

وال�سني، ويف املرتبة العا�رضة بني 

اأغنى دول العامل.

لذلك، ولكي ينجح برنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني لالإبتعاث وغريه 

من برامج االإبتعاث االأخرى، ال 

بد اأن يقدر املبتعثون هذه الفر�س 

وي�ستفيدون منها، الأن برامج االإبتعاث 

لدينا تتميز عن غريها من الدول باأن 

تكلفة البنامج مغطاة بالكامل من 

قبل الدولة، فهي التي تتحمل تكاليف 

الدرا�سة، وت�رضف املكافاآت للطالب، 

وتقدم م�ساريف العالج والكتب 

واملالب�س والتذاكر ال�سنوية للمبتعث 

واأ�رضته، فكل هذه امليزات قل اأن 

يتمتع بها الطالب املبتعثون من قبل 

كثري من دول العامل..

اأخريًا اأمتنى للجميع التوفيق، 

واأن تعودوا لوطنكم مكللني بالنجاح، 

حا�سلني على املوؤهالت التي ابتعثتم 

من اأجلها لرتفعوا راأ�س اأهلكم 

ووطنكم، ولتحققوا اأماين مهند�س 

هذا البنامج وراعيه وداعمه بكل قوة 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز ـ اأطال اهلل يف عمره 

واألب�سه ثوب ال�سحة والعافية.

د.  حممد بن عبدالعزيز ال�صالح

الأمني العام ملجل�ش التعليم

8   �آفاق

ت�صاوؤل للمبتعثني واملبتعثات

هل �صتحققون اأماين خادم احلرمني ال�صريفني

د.  حممد بن عبدالعزيز ال�صالح

طباء
وحدة الأطباء تاريخ واإجنازاتالأ
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☐ اأوتاوا - خا�س

■ تعد وحدة االأطباء بامللحقية 
الثقافية بكندا واحدة من الوحدات 

ذات الثقل بني امللحقيات الثقافية 

ال�سعودية حول العامل نظرًا 

مل�سوؤوليتها يف االإ�رضاف على 

اأعلى ن�سبة اأطباء مبتعثني يف دول 

االإبتعاث اخلارجي.

ولقد با�رضت امللحقية الثقافية 

ال�سعودية يف كندا اأعمالها يف عام 

1978 م وذلك بهدف االإ�رضاف  

على عدد حمدود من االأطباء 

ومرافقيهم، حيث كانت اأعدادهم 

ال تتجاوز ع�رضات الطالب، حيث 

كان االأطباء ي�سكلون الن�سبة 

الغالبة من املبتعثني يف كندا منذ عام 

1978م وحتى نهاية الت�سعينيات 

امليالدية، ت�ساف اإليهم اأعداد 

حمدودة من الطلبة الذين يدر�سون 

يف التخ�س�سات غري الطبية، وهم 

يف الغالب ممن يرافقون االأطباء 

املبتعثني كالزوجات اأو املحارم، 

واجلدول املرفق يو�سح ن�سب 

تزايدهم  خالل اخلم�س ع�رض �سنة 

االأخرية.

وقد عملت امللحقية ووحدة 

االأطباء منذ اإن�سائها على مد 

ج�سور التعاون يف املجال الطبي 

بني كندا واململكة، اإىل جانب 

تقوية وتعزيز العالقات العلمية 

والتعليمية بني اجلامعات 

ال�سعودية ونظرياتها الكندية

تقوم امللحقية – ووحدة 

االأطباء- با�ستقبال ممثلي كليات 

الطب باجلامعات الكندية يف 

مقرها الر�سمي كما تقوم كذلك 

بزيارات دورية الأهم اجلامعات 

الكندية بهدف البحث الدائم عن 

اأف�سل الفر�س التعليمية للمبتعث 

ال�سعودي ولزيادة ا�ستيعاب 

الطالب يف براجمها التعليمية 

املختلفة. كما تقوم يف ذات 

الوقت بالتعريف ببنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني )يحفظه اهلل( 

لالإبتعاث اخلارجي. وكذلك ب�رضح 

واقع التعليم اجلامعي يف اململكة 

واالأن�سطة البحثية التي تهم اململكة 

ب�سفة عامة والتي حددت معاملها 

اخلطة الع�رضينية ملدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما تتوا�سل امللحقية مع 

االطباء امل�سوؤولني عن البحث 

العلمي يف املجال الطبي يف هذه 

اجلامعات وت�رضح لهم االإمكانيات 

الهائلة التي تنفقها حكومة اململكة 

العربية ال�سعودية على م�ساريع 

البحث العلمي وخا�سة الطبي يف 

اململكة وتدعوهم للتوا�سل مع 

اجلامعات ال�سعوديــة

ومراكز البحث العلمي 

لالإ�ستفادة من االإمكانيات العلمية 

واملالية املتاحة يف اململكة من خالل 

بناء عالقات �رضاكة علمية.

حتديات و�صعوبات

يت�سم النظام التعليمي الطبي  

اجلامعي يف كندا بارتفاع م�ستوى 

التعليم ومتطلبات التاأهيل العلمي 

و�رضوط القبول وبخا�سة يف 

برامج البكالوريو�س والزمالة،

جهود وحدة االطباء بامللحقية 

الثقافية لت�سهيل عملية القبول 

للمبتعثني

1- مرحلة الزمالة والتخ�س�س 

الدقيق

جنحت امللحقية الثقافية بف�سل 

اهلل يف تاأ�سي�س عالقات تعاون 

متميزة مع عدد كبريمع كليات 

الطب يف اجلامعات الكندية، 

اأ�سهمت يف ت�سهيل قبول املبتعثني 

فيها وزيادة اأعداد االأطباء 

املقبولني يف براجمها ملرحلة 

الزمالة والتخ�س�س الدقيق ومت 

ذلك من خالل ما يلي:

قامت  التي  املكثفة  • الزيارات 
بها امللحقية لغالبية اجلامعات 

الكندية التي تقدم برامج 

درا�سات عليا.

القبول  م�سوؤويل  • دعوة 
وعمداء الدرا�سات العليا لزيارة 

امللحقية وعقد مباحثات معهم 

لتوثيق �سالت التعاون والتن�سيق 

بني اجلانبني. 

مذكرات  من  عدد  • توقيع 
التفاهم مع بع�س كليات الطب 

باجلامعات الكندية املتميزة. 

تعريفية  خطابات  • اإر�سال 

للجامعات عن برنامج خادم 

احلرمني ال�رضيفني – حفظه اهلل 

اخلارجي. – لالبتعاث 
التعليم  وزارة  َتَف�ٌسْل  • كذلك 

العايل باملوافقة على اقرتاح 

امللحقية الثقافية با�ست�سافة 

عدد من ال�سخ�سيات الفاعلة 

يف املجتمع االأكادميي الطبي 

الكندي ومن ذلك زيارة وفد 

الكلية امللكية الكندية لالأطباء 

واجلراحني للمملكة وزيارة �ستة 

من مدراء اجلامعات الكندية اإىل 

اجلامعات ال�سعودية ومدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي 

اأ�سهمت بتقوية عالقة امللحقية 

بهذه اجلامعات وخا�سة بزيادة 

فر�س القبول للمبتعثني واإعطائهم 

االأولوية يف القبول. 

2- مرحلة بكالوريو�س الطب   

MD program
جنحت امللحقية الثقافية بف�سل 

اهلل يف تاأ�سي�س عالقات تعاون 

متميزة مع جامعة دالهاو�سي 

برنامج  يف  الب�رضي،  الطب  –كلية 
ملرحلة بكالوريو�س الطب للعام 

الدرا�سي 2012/2011م.  كما 

اأن امللحقية الثقافية بداأت مبرحلة 

التفاهم مع كليات الطب يف جامعتي 

األبتا وكالغاري. هذه اخلطوات 

اأ�سهمت يف ت�سهيل قبول املبتعثني 

فيها وزيادة اأعدادهم يف براجمها 

لهذه املرحلة

الجنازات

اأواًل -  جنحت امللحقية الثقافية  

-وحدة االطباء- بعون اهلل 

بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم 

مع بع�س اجلامعات الرائدة 

يف التعليم والبحث وت�سمل 

االإتفاقيات:

1- ت�سهيل اأمور قبول االأطباء 

املبتعثني يف اجلامعات واإعطائهم 

وحدة الأطباء بامللحقية الثقافية بكندا

تاريخ واإجنازات

�آفاق   1011   �آفاق

امل�صرف على وحدة الأطباء يف امللحقية الثقافية  اأ. د. حممد بن عبدالعزيز  ال�صكيت

االأولوية.

2- حتفز هذه االتفاقيات بني 

اجلامعات ونظرياتها يف تكوين 

فرق بحثية طبية من ال�سعوديني 

يف مرحلة التخ�س�س الدقيق للعمل 

يف  البحوث املعدة من الطرفني،  

ويوؤمل من خالل هذه الفرق اأن 

اإن�ساء دائرة اأو�سع للتعاون مع 

امل�رضفني بني الطرفني اأماًل يف عقد 

�رضاكات بحث على نطاق اأو�سع.

3- تقوم امللحقية بدور 

الو�سيط يف ت�سهيل التوا�سل 

بني كليات الطب باجلامعات 

الكندية وال�سعودية وتقدمي الدعم 

وامل�ساندة لتن�سيق الزيارات بني 

الطرفني على اأن تعطى االأف�سلية 

للجامعات التي تتيح فر�سًا اأكرث 

لقبول الطالب ال�سعوديني يف 

البامج العلمية والتقنية املميزة 

يف هذه اجلامعات.

4- ت�سعى امللحقية حاليًا 

لتوقيع عقود تعليمية طبية مع عدد 

من اجلامعات الرائدة يف التعليم 

الطبي لقبول الطالب يف مرحلة 

بكالوريو�س الطب الب�رضي وطب 

االأ�سنان ل�سياغة عقود تعليمية 

بني الوزارة وبع�س اجلامعات 

الرائدة. وهذا البنامج �سيكون 

خطوة تاريخية يف حتقيق التعاون 

يف املجال الطبي بني اململكة وكندا.

5- ترتبط امللحقية بعقود 

تدريبية مع اأغلب اجلامعات يف 

جمال تدريب االأطباء ملرحلتي 

الزمالة والتخ�س�سات الدقيقة 

ويجري حاليًا التن�سيق مع 

اجلامعات لفتح جماالت اأو�سع 

لتدريب االأطباء وخا�سة يف بع�س 

التخ�س�سات النادرة التي ال يقبل 

بها عادة االأطباء االأجانب وقد 

جنحت امللحقية موؤخرًا بتوقيع 

عقد مع ثاين اأكب جامعة كندية 

يف جمال تدري�س االأطباء وهي 

جامعة مكجيل يق�سي بتخ�سي�س 

40 مقعدًا تدريبيًا لل�سعوديني يف 

برامج الزمالة الكندية وميثل هذا 

العقد منعطفًا تاريخيًا يف العالقة 

بني اململكة وكندا يف جمال 

التدريب يف الدرا�سات العليا حيث 

مل ي�سبق للملحقية يف تاريخها 

الذي ميتد اإىل اأكرث من 30 �سنة 

توقيع مثل هذه االإتفاقية.وت�سعى 

امللحقية حاليًا لتكرار توقيع 

نف�س العقد مع عدد اآخر من 

اجلامعات الكندية وخا�سة يف ظل 

اإيجاد املقاعد يف مرحلة الزمالة 

الكندية.

جدول تو�صيحي لعدد الأطباءاملقبولني واملتدربني يف كندا من عام 1995 وحتى 2010م

العدد الكلي للأطباء املتواجدين يف كندا عدد الأطباء حديثي القبول لكل عامالعام

199563 175

199675 180

199784 196

1998 52 206

1999 68 236

2000 71 262

2001 88 335

 2002 114 401

 2003 118 459

 2004 124 527

 2005 148 650

 2006 141 632

 2007 193 658

 2008 165 690

 2009 165 718

 2010 163 871

 2011204 770+
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☐ كندا، حتقيق -
علي يعقوب

■ الطب مهنة �رضيفة وعمل 
اإن�ساين نبيل يج�سده مئات 

املبتعثني ال�سعوديني حول 

العامل باحرتافية عالية يف االأداء 

وامل�سوؤولية، اإىل جانب االإفادة من 

القدرات واخلبات واالإمكانات 

االأجنبية والتطلع اإىل خدمة 

الوطن قريبًا.

 حتدثت مع االأطباء املبتعثني 

يف دولة كندا، ور�سدت بع�س 

طموحاتهم لتطوير املهنة. 

علقة مميزة 

يقول »د. خالد احلذيفي« 

م�ساعد امللحق الثقايف يف كندا: 

اإن تاريخ العالقة بني اململكة 

وكندا يف جمال الطب وابتعاث 

االأطباء ميتد اإىل ع�رضات 

ال�سنني، بل اإن اأغلب االأطباء 

املتميزين جندهم يف جامعات 

عاملية مرموقة هنا، حتى واإن 

تخرجوا من جامعات �سعودية يف 

مرحلة »البكالوريو�س«، اإال اأن 

موا�سلتهم يف املراحل العليا تكون 

يف جامعات مرموقة عامليًا، ومن 

بني الذين در�سوا يف دولة كندا »د. 

عبداهلل الربيعة« وزير ال�سحة، 

موؤكدًا اأن الطبيب ال�سعودي 

عندما ياأتي ليتزود بالعلم من 

كندا فاإنه مل يكن يومًا من االأيام 

�سلبيًا بل اإيجابيًا، وتعدى ذلك 

اإىل الدور التفاعلي، حيث اإن 

اأغلب االأطباء يقدمون خدمات 

جليلة للم�ست�سفيات واملر�سى 

الكنديني، فهم يف �سبيل طلب العلم 

من الناحية النظرية، اإال اأن لهم 

دورا عن طريق العمل واملمار�سة، 

فهم ي�ستفيدون ويفيدون، وما 

ن�سمعه من �سدى طيب من ردود 

فعل اإيجابية من امل�سئول الكندي 

واالأ�ستاذ اجلامعي من تقدير 

لتلك اجلهود يثلج ال�سدر، الفتًا 

اإىل اأن اال�ستفادة كانت كبرية 

يف حت�سيل العلم ويف التطبيق 

العملي، اإىل جانب احل�سول على 

اأعلى ال�سهادات، و�سيعود هوؤالء 

االأطباء اإىل اأر�س الوطن مزودين 

بتلك املعارف واملهارات خلدمة 

بالدنا الغالية.

 

جتربة مفيدة 

ويوؤكد »د. حممد الغامدي« 

-مبتعث من جامعة امللك �سعود 

لدرا�سة تخ�س�س طب االأطفال- 

اأن كندا تعتب بلدًا غنيًا عن 

التعريف وخ�سو�سًا يف جمال 

درا�سة التخ�س�سات الطبية، 

حيث تعتب من الدول الرائدة 

يف هذا العلم، م�سريًا اإىل اأن 

تخ�س�سه يف اململكة ينمو ب�سكل 

مطرد، وهو ما دعاه للذهاب 

لتطوير قدراته، مبينًا اأنه قد 

اأ�سبح لدينا يف اململكة مراكز 

معتبة واأطباء ذووا مهارات 

عالية تهتم بهذا التخ�س�س، 

وتقوم باإجراء العمليات املعقدة 

مل�ساكل االأطفال القلبية وعيوبها 

اخللقية، م�سيفًا بالن�سبة للعمل 

مع االأطباء الكنديني فهو مبني 

على االحرتام والتقدير، فاملرء 

ي�ستفيد من مثل هذا العمل 

امل�سرتك  وتبادل اخلبات 

واملعارف، واأن ال�سعب الكندي 

ب�سفة عامة �سعب متح�رض 

ويتعامل مع غريه بطريقة 

ح�سارية. 

واأو�سح »د. الغامدي« اأن 

التعامل مع االأطباء الكنديني 

داخل امل�ست�سفيات ي�سوده جو 

من االألفة واالحرتام واال�ستفادة 

من الطرف االآخر، موؤكدًا على 

اأن بلدنا وهلل احلمد ال تنق�سه 

الطاقات الب�رضية واخلبات 

العلمية، ولكننا نفتقد اإىل النظام 

الذي يقوم بتوفري املمار�سة 

الطبية االآمنة، ويحمي حق 

املمار�س الطبي، كما يحمي حق 

املري�س بطريقة عادلة، م�سريًا 

اإىل اأن مرحلة التغيري اإىل االأف�سل 

قادمة ال حمالة يف ظل وجود 

القيادة امل�سئولة. 

 

جهد كبري 

ويقول »د. خالد عكور« طبيب 

الختبار الكندي« جتربة �صعبة ومفيدة يف جميع التخ�ص�صات

اأطباء مبتعثون ي�صتفيدون من القدرات الأجنبية 

ويتطلعون اإىل خدمة الوطن قريباً

متخ�س�س يف اأمرا�س الن�ساء 

والوالدة: اإن العمل يف كندا 

يتطلب اجلهد الكثري، الأن �ساعاته 

طويلة وامل�ست�سفيات قائمة ب�سكل 

اأ�سا�سي على االأطباء املقيمني، 

بل اإن امل�سئوليات اأكب واملتوقع 

من الطبيب املقيم اأكرث مما يتوقع 

منه يف اململكة، مبينًا اأن العمل 

يف معظم امل�ست�سفيات يف اململكة 

يعتمد كليًا على االأخ�سائيني 

غري ال�سعوديني، مما اأثر على 

م�ستويات االأطباء املقيمني 

وثقتهم باأنف�سهم، معتبًا املجتمع 

الكندي كاأي جمتمع غربي مثقف 

والعمل معه مريح من جانب، لكنه 

مزعج من جانب اآخر، فاالأريحية 

اأن معظم املر�سى على قدر كبري 

من الثقافة والتعليم، فال يجد 

الطبيب اأي �سعوبة يف التعامل 

مع املري�س، ولكن يف املقابل فاإن 

ثمن الثقافة واالطالع قد ت�سع 

الطبيب يف ماأزق، فعند ح�سور 

املري�س للعيادة فاإنه يجلب قائمة 

من االأ�سئلة التي قد ال ميتلك 

لها الطبيب اإجابات يف بع�س 

االأحيان!. 

اإ�صراف دائم 

واأو�سح »د. عكور« اأن هناك 

اأمورا قد تعيق الطبيب مثل خوفه 

من االأمور القانونية اأو مطالبات 

املر�سى و�سكاويهم، مما ي�سطر 

الطبيب اأحيانًا التخاذ قرارات 

لي�ست هي االأمثل، ليتجنب 

مثل هذه امل�ساكل، الفتًا اإىل اأن 

التدريب يف كندا يكون باإ�رضاف 

دائم، حيث ي�سعر الطبيب مع 

الوقت باكت�ساب ثقة النف�س، 

وقد ح�سلت موؤخرًا على �سهادة 

�سكر وتقدير على اإجرائي عملية 

قي�رضية ب�رضعة فائقة، الإنقاذ 

حياة طفل كندي تعر�س لهبوط 

�سديد يف �رضبات القلب اأثناء 

الوالدة، نا�سحًا كل طالب طب 

اأن يبداأ بدخول االختبار الكندي 

قبل تخرجه، واختيار التخ�س�س 

املنا�سب، مع ا�ستغالل كل فر�سة 

لتطوير نف�سه يف بلد االبتعاث، 

واالأهم اأن يكون كل همه هو نقل 

كل ما فيه خري للوطن. 

  

تخ�ص�ش دقيق 

ويقول »د. اأمين عبدالرحيم« 

مبتعث من جامعة امللك في�سل 

يف تخ�س�س جراحة االأورام 

الن�سائية وجراحة املناظري: اإن 

العمل يف كندا ميتاز بكثافته، 

مما يجعل املتدرب ين�سغل ب�سكل 

ايجابي يف جمال تخ�س�سه 

الدقيق، كما اأن تواجده يف عدة 

م�ست�سفيات حتت مظلة اجلامعة 

يتيح له العمل مع عدد كبري من 

ذوي اخلبة يف جمال التخ�س�س، 

م�سيفًا اأن النظام الكندي ميتاز 

بتوزيع املهام على االأطباء، فحني 

يعمل الطبيب يف التخ�س�س 

الفرعي الدقيق فهو يكر�س 

جهده فيه وال ت�سند  اإليه مهام يف 

تخ�س�سه االأ�سلي الرئي�سي مهما 

كانت الظروف، م�سريًا اإىل اأن 

الكثري من امل�ست�سفيات يف اململكة 

ال ُيَفعل فيها التخ�س�س الدقيق يف 

جميع االأق�سام كما هو احلال يف 

كندا، حيث اإن ا�ست�ساري جراحة 

االأورام جتده يعمل يف جمال 

التخ�س�س الرئي�سي، ويتابع 

املر�سى املنومني يف العيادة، 

وكاأنه طبيب ن�ساء ووالدة ال اأكرث، 

ليجد نف�سه اأنه لي�س يف جمال 

تخ�س�سه الدقيق.

د. خالد احلذيفي

د. اأمين عبدالرحيم )اىل الي�صار(د. حممد الغامدي يتابع اأحد مر�صاه
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☐ اأوتاوا - تهاين الغزايل 

للطب  الكندية  املجلة  ■ ن�رضت 
النف�سي لالأطفال واملراهقني 

الدرا�سة العلمية التي اأعدتها 

الدكتورة �سمرية على الغامدي 

املبتعثة لكندا عن العالقة القوية 

التي تربط الثقة بالنف�س لدى 

االطفال واأعرا�س االكتئاب عند 

البنني والبنات الذين ترتاوح 

اأعمارهم  ما بني الثامنة واحلادية 

ع�رض،والتي تو�سلت خاللها اإىل 

اأن هناك فروق بني البنني والبنات 

حينما  تتدهور �سورتهم عن 

ذواتهم.ولهذا اإلتقيناها للتعرف 

على اأف�سل ال�سبل مل�ساعدة اأطفالنا 

على دعم ثقتهم باأنف�سهم وعلى 

التعرف على اأعرا�س االإكتئاب عند 

االأطفال واملراهقني. 

عن  حدثينا  البداية  • يف 
الدرا�سة التي قمت باإعدادها؟

اأفادت الدكتورة �سمرية 

الغامدي اأن درا�ستها القت القبول 

والن�رض الأنها �سلطت ال�سوء على 

جانب مل تتطرق اإليه الكثري من 

الدرا�سات التي ركز معظمها  

على درا�سة الفروق الفردية 

بني املراهقني واملراهقات عند 

تدهور الثقة بالنف�س وعالقة ذلك 

باالإكتئاب، بينما تناولت الدرا�سة 

التي قمت باإعدادها   تلك االأعرا�س 

يف مرحلة ما قبل البلوغ اأي يف 

الفرتة من �سن 8-11 �سنة.حيث 

تبني اأن هناك �سلة قوية بني 

تدهور الثقة بالنف�س لدى االأطفال 

واالإكتئاب.    

 

الطفل  اأن  على  ن�ستدل  • كيف 
م�ساب باالإكتئاب واأنه يعاين من 

تدهور يف ثقته بنف�سه؟

اأ�سارت الدكتورة �سمرية اأنه 

من ال�رضوري اأواًل متابعة اأطفالنا 

وطالبنا يف املدار�س ومالحظة اأي 

تغريات يف �سلوكهم اأو يف درجاتهم 

العلمية. وقالت اأن الطفل املكتئب 

مييل اإىل  االإنطواء على غري عادته 

وقد يالحظ فقدان اأو زياده يف 

�سهيته للطعام وقد ي�ساحب ذلك 

اإ�سطراب يف النوم بزيادة اأو نق�س 

مع وجود اأحالم مزعجة. 

اإىل جانب اأن   الطفل املكتئب  

مييل اإىل الك�سل وفقدان املتعة 

وعدم الرغبة يف االإ�ستمتاع 

باالأ�سياء التي كانت جتلب له 

ال�سعادة.واأكدت الدكتورة 

الغامدي اأنه قلما  جند اأطفااًل 

قادرين على التعبري عن اآالمهم 

النف�سية واإح�سا�سهم باحلزن 

واالإكتئاب، ولهذا جندهم مييلوا 

الدكتورة �صمرية الغامدي تقول

الثناء هو خري علج للإكتئاب عند الأطفال

اإىل البكاء غري املبر اأو اإىل 

ع�سيان االأوامر وتك�سريها، اأو 

اإدعاء املر�س من اأجل التغيب عن 

املدر�سة، باالإ�سافة اإىل رغبتهم 

اجلاحمة يف جتنب العمل اجلماعي 

وامل�ساركة يف ال�سف وبالتايل 

تدهور يف حت�سيله الدرا�سي..

ولهذا حني نالحظ هذه التغريات 

فعلينا اأن نلجاأ اإىل طبيب نف�سي 

خمت�س بتلك الفئة العمرية 

ملناق�سة الو�سع معه والتعرف 

على الو�سيلة العالجية التي 

يجب اأن نتبعها مل�ساعدته على 

جتاوز تلك االأزمة.ومن اأبرز تلك 

العالجات العالج ال�سلوكي املعريف 

الذي ي�ساعد الطفل على التعرف 

على  اأفكاره ال�سلبية املوؤدية اإىل 

ال�سعور باحلزن ) مثال: اأن يعتقد 

اأنه ال�سبب يف انف�سال والديه 

اأو حدوث م�ساكل بينهما، اأو اأن 

والداه قد توقفا عن حمبته بعد 

ان اأجنبا له اأخًا اأو اأختًا (، كما 

ي�ساعد هذا النوع من العالج يف 

تدريب الطفل على التعبري عن 

�سعوره واأحا�سي�سه، وتدريبه على 

تعزيز ثقته بنف�سه وذلك باإكت�ساف 

مهاراته وت�سجيعه على اإظهارها، 

وم�ساعدته كذلك على االإ�سرتخاء 

وحتويل االأفكار ال�سلبية اإىل 

اإيجابية.   

لتاليف  االأطفال  ن�ساعد  • كيف 
م�سكلة فقد الثقة الناجمة عن 

االإكتئاب؟ 

اإن دور االآباء واالأمهات 

واملدر�سني هو دعم الطفل نف�سيًا 

واالإ�ستمرار يف طماأنته باأن ما 

يعانيه جمرد مر�س ي�ستطيع 

التغلب عليه، وحماولة تعزيز 

ثقته بنف�سه، وق�ساء وقت اأطول 

معه ومتابعته عن قرب وت�سجيعه 

للتعبري عما  ي�سايقه وتخفيف 

ال�سغط املدر�سي ومكافاأته 

امل�ستمرة على مقاومته للمر�س.   

كبرية  فردية  فروق  هناك  • هل 
بني البنت والولد يف مواجهة 

م�سكلة فقد الثقة بالنف�س؟

اأ�سارت الدكتورة �سمرية اإىل 

اأن  الدرا�سة التي قامت بها مع 

جمموعة من م�رضفيها يف جامعة 

تورونتو  بينت اأن هناك فروق  بني 

البنني والبنات يف املظاهر املر�سية  

عند  فقدان  الثقة  بالنف�س وعند  

اإ�سابتهم باالكتئاب، حيث وجد 

اأن البنني  يجدون اأنف�سهم غري 

قادرين على حل م�ساكلهم وال 

يثقون اأنهم قادرون على املحافظة 

على ال�سلوكيات التي تبقيهم 

بعيدًاعن امل�ساكل بينما تعاين 

البنات من تدهور و�سعور بعدم 

ثقة يف مظهرهم ال�سكلي ويف 

قدرتهم على التح�سيل العلمي.    

ممكن  و�سيلة  اأف�سل  هي  • ما 
اأن يتبعها الوالدان مل�ساعدة 

اأوالدهم على جتنب تلك امل�ساكل 

الناجتة عن عدم الثقة بالذات؟

بناءًا على ما �سبق من نتائج يف 

الدرا�سة فاإن تعزيز الثقة بالنف�س 

بالن�سبة لالأطفال الذين يعانون 

من اأعرا�س اكتئابية يختلف بني 

البنني والبنات. فالبنني بحاجة 

ملن يثني عليهم وعلى ت�رضفاتهم 

احل�سنة وكذلك على قدرتهم على 

حل م�سكالتهم ومهاراتهم كذلك 

يف جتنب وقوعهم يف امل�ساكل.اأما 

بالن�سبة للبنات فين�سح بالثناء 

على �سكلهن ومظهرهن العام وباأن 

لديهن مهارات جتعلهن قادرات 

على رفع حت�سيلهن العلمي 

والتفوق.ولهذا نن�سح االآباء 

واالأمهات بذكر مواطن القوة لدى 

اأطفالهم وتعزيزها وم�ساعدتهم 

على اإظهارها وال�سعور بالفخر 

بها. كما يرجى  عدم املقارنة  بينهم 

وبني اأ�سقائهم اأو اأي طفل اآخر 

فكل �سخ�س له نقاط قوة ونقاط 

�سعف ودورنا هو اكت�سافها اأواًل 

ثم تطوير نقاط القوة والعمل على  

حت�سني نقاط ال�سعف والتغلب 

عليها.كما يجب على املربني تذكري 

االأطفال باأن يفخروا مبا لديهم 

من  ميزات ومهارات، وال يخجلوا 

اإذا فقدوا بع�س هذه امليزات فال 

يوجد بيننا من هو كامل وال يجب 

اأن ن�سعى للكمال الأنه من �سفات 

اخلالق اخت�س به لنف�سه عمن 

�سواه واأن اجلمال احلقيقي يكمن 

يف كل �سخ�ٍس منا بكل ما اأوتي من 

نق�س وقوة.      

خا�سة  ن�سيحة  هناك  • هل 
توجهيها للمبتعثني واملبتعثات 

الذين مازالوا يف مرحلة املراهقة 

هنا يف كند�؟

اواًل: اأحب ان اأهنئهم على 

ح�سولهم على هذه الفر�سة التي 

حظوا بها ومل يت�سَن لغريهم 

احل�سول عليها واأ�سدد على 

حماولة االإ�ستفادة من وجودهم 

يف بلد مثل كندا متقدمة علميًا 

وح�ساريًا. 

ثانيًا: اأو�سيهم بتحديد اأهدافهم 

منذ البداية ور�سم خطة وا�سحة 

ملا يودون احل�سول عليه من علوم 

ومهارات والعمل بجدية ومثابرة 

لتحقيق اأهدافهم واأحالمهم 

التي تطلبت منهم العناء وال�سفر 

ومفارقة اأحباءهم واأن يتذكروا 

اأن اآباءهم واأمهاتهم واأبناء بلدهم 

هناك باإنتظار و�سولهم لغايتهم 

ومنتظرين منهم اأن يعودوا 

م�سلحني ب�سالح العلم واملعرفة يف 

خمتلف العلوم ليطوروا الوطن 

وي�سيفوا اإليه، هذه االأمانة كان 

لهم عظيم ال�رضف حلمل لوائها 

ولي�ست باالأمر الهني ولكني 

افرت�س اأن من حتمل عناء ال�سفر 

واجلهاد يف �سبيل العلم اأنه اأهٌل لها 

وجديٌر بالثقة.

ثالثًا: اأطلب منهم اأن ال ين�سيهم 

اإعجابهم باحل�سارة والتنظيم 

الذي وجدوه هنا يف كندا اأننا 

نحمل تراث ح�سارة عظيمة  واأن 

علينا اإحياء  ح�سارتنا االإ�سالمية 

والفخر بها واإعطاء �سورة عن 

ديننا مب�سداقية واأننا م�سوؤولون 

اأمام اهلل اأواًل ثم اأمام  اأنف�سنا عن 

�سمعة هذا الدين. 

اأنا اأعلم اأن البع�س قد يخفى 

عليه هذا ولكن اأحب ان اأذكرهم 

ونف�سي اأننا دعاة لهذا الدين 

ب�سلوكياتنا ومعامالتنا فلنتحمل 

هذه االأمانة ولنحت�سب االأجر من 

اهلل.

رابعًا: اأو�سيكم ونف�سي 

بالتعاون مع بع�سنا البع�س 

وتقدمي الدعم النف�سي والت�سجيع 

لبع�سنا البع�س وحني نتعرث 

ببع�س ال�سعاب فالبد اأن نلجاأ 

ملن لديهم اخلبة يف ذلك وطلب 

امل�ساعدة بدون خجل فهذا واجبنا 

جميعًا جتاه بع�سنا البع�س. كما 

اأوؤكد على اأهمية االإت�سال امل�ستمر 

بالوالدين ملا يف ذلك من دعم 

نف�سي للمبتعث. واأخريًا اأن�سحكم 

بال�سحبة ال�ساحلة واأن تختاروا 

االأ�سخا�س الذين ي�سيفون اإىل 

م�سريتكم باإيجابية واإخال�س 

وفقكم اهلل واإيانا وجعلنا ممن 

يرزق بعلٍم نافٍع �سافٍع.

  اأختكم, �صمرية علي الغامدي

☐ اآفاق- خا�س 

■ اأ�سادت وزيرة التنمية والتجارة يف 
مقاطعة  اأونتاريو الكندية ال�سيدة �ساندار 

بوباتيلو باالأطباء ال�سعوديني واعتبتهم 

اأ�سدقاء لكندا، خا�سة اأن الكثري منهم در�س 

يف كند�. 

واأكدت ال�سيدة �ساندار بوباتيلو على اأن 

العديد من االأطباء ال�سعوديني الذين در�سوا 

يف كندا وخا�سة يف مقاطعة اأونتاريو جنحوا 

يف تطبيق ما تعلموه يف امل�ست�سفيات ال�سعودية 

ب�سكل جيد، م�سرية اإىل عمق عالقتهم بهم.. 

واأ�سارت �ساندرا اإىل اأن فر�س التعاون 

االقت�سادي بني كندا وال�سعودية يف املجال 

ال�سحي كبرية، نظرا لتفهم كندا لتوجهات 

ال�سعودية يف جمال الرعاية ال�سحية وبناء 

امل�ست�سفيات، ولهذا و�سعت احلكومة 

الكندية ال�سوق ال�سعودي ك�سوق رئي�سي يف 

اإ�سرتاتيجيتها التجارية، واأن كندا يف الوقت 

احلا�رض تطمح اإىل عقد فر�س �رضكات مع 

اململكة التي تركز على االخت�سا�س واإدارة 

االأمرا�س مثل مر�س ال�سكري، خا�سة واأن 

مقاطعة اأونتاريو تعد االأكرث اإنتاجًا ملادة 

االأن�سولني يف العامل التي ت�ستخدم من قبل 

مر�سى ال�سكري. 

ولفتت ال�سيدة �ساندرا اإىل اأن هناك الكثري 

من الفر�س اال�ستثمارية يف مقاطعة اأونتاريو 

للم�ستثمر ال�سعودي خا�سة يف املجال ال�سحي 

الذي تدرب فيها ن�سف االأطباء ال�سعوديني، 

حيث يبلغ اإجمايل الناجت املحلي للمدينة 

500 مليار دوالر، واأن املقاطعة متوفر فيها 

م�سانع متخ�س�سة يف �سناعة املخدرات الطبية 

القانونية التي ت�ستخدم يف ت�سنيع االأدوية، 

كما يتوفر فيها اأف�سل امل�ست�سفيات يف كندا 

والعامل، من حيث امل�ساحة واخلدمات، وبالتايل 

ميكن اأن توؤمن املقاطعة البني التحية الالزمة 

يف جمال ال�سحة يف اململكة. وقد اأعربت �ساندرا 

اأي�سا يف ت�رضيحها على رغبة حكومة املقاطعة 

يف اأن ين�سط فر�س التعاون بني كندا واململكة 

يف جمال االإ�سعاف اجلوي والبي يف اململكة ملا 

متلكه كندا من خبة عالية امل�ستوى يف جمال 

االإغاثة واالإ�سعاف.

وزارة التجارة والتنمية يف اأنتاريو بوباتيلو: 

الأطباء ال�صعوديون جنحوا يف تطبيق ما تعلموه.. 

وندعو للتعاون يف الإ�صعاف اجلوي والربي

ال�صيدة �صاندار بوباتيلو
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☐ �آفاق -
نقاًل عن حمطة العربية

■ منذ بداأ برنامج ابتعاث 
الطالب ال�سعوديني اإىل كندا، 

منت�سف الثمانينيات من القرن 

املا�سي، تخرج يف جامعة »ماكجيل« 

واجلامعات االأخرى ما يزيد عن 

2000 طبيب يحملون درجاٍت علمية 

عليا يف خمتلف التخ�س�سات.

االأطباء ال�سعوديون والطبيبات 

ال�سعوديات والبالغ عددهم نحُو 

700 -وهي الن�سبة االأكب من 

االأطباء من الدول العربية- لي�سوا 

طالب علم ومعرفة فح�سب، بل 

يقدمون خدمات لبلد يعاين من 

نق�س يف االأطباء عب عالجهم 

املر�سى يف امل�ست�سفيات الكندية.

ويقول د. تامر نوح، م�سوؤول 

االأطباء ال�سعوديني يف مونرتيال »يف 

كل كندا هناك حوايل 700 طبيب 

مبتعث من ال�سعودية لكندا ليكملوا 

تخ�س�سا دقيقا. كثري منهم موجود 

يف مونرتيال خا�سة يف جامعة ميغل 

حيث يوجد نحو 200 طبيب«.

من جانبه، يرى �رضكي�س 

ماتري�سيان، البوفي�سور امل�رضف 

على االأطباء ال�سعوديني اأنها 

»جتربة ممتازة مع االأطباء من 

ال�رضق االأو�سط وبخا�سة من 

ال�سعودية. فمنهم حمرتفون 

ومتدربون اأ�سال يف امل�ست�سفيات 

ال�سعوديه ويعملون هنا بجد«.

وتورد االإح�ساءات اأنه قبل 

نحو 30 عاما كان عدد الطالب من 

ال�سعوديه 347 طالبا منهم 186 

طالب طب يف مونرتيال.

ويقول البوفي�سور ماتري�سيان 

»يف الثمانينيات كان هناك اأكرث من 

2000 طبيب �سعودي تخرجوا 

من كندا وح�سلوا على �سهادات 

الزمالة امللكية«.

وقال د. اأمين الطالب، طبيب 

مبتعث من ال�سعودية »نتحمل 

امل�سوؤولية الكاملة عن اجلميع 

من االألف اإىل الياء؛ من مر�سى 

واأحداث امل�ست�سفى واملناوبات 

وتنظيم العيادة وت�سيري االأمور 

كلها«.

وراأى د. عمر من�سور، وهو 

اأي�سا طبيب مبتعث من ال�سعودية 

اأن »االحرتام للطبيب ال�سعودي 

كبري جدا، لنا االأولوية يف كثري من 

املقاعد بجدارة الطبيب ال�سعودي 

ولي�س مثال مبقاعد حمجوزة كما 

ن�سمع من بع�س النا�س، نت�سابق 

مع بع�س الكنديني يف كثري من 

التخ�س�سات«.

وال يقت�رض االأمر على االأطباء 

الرجال بل هناك طبيبات 

�سعوديات اأي�سا يدر�سن ويعملن يف 

امل�ست�سفيات الكندية.

وقالت د. نورا طرابل�سي 

»ب�رضاحة مل اأواجه اأي تعامل 

م�سيء ب�سبب اين م�سلمة اأو 

متحجبة اأو اأي �سيء من هذا اأبدا«.

االأطباء ال�سعوديون يف كندا ال 

يتلقون اأجورا من قبل احلكومة 

الكندية مقابل ممار�ستهم العمل يف 

امل�ست�سفيات، بل تتوىل احلكومة 

ال�سعودية دفع خم�س�ساتهم كباقي 

املبتعثني.

☐ اآفاق- خا�س 

■ التميز الالفت للطبيب عمرو حممد عجالن  
اأَهله ليح�سد عددًا من اجلوائز العلمية يف جمال 

تخ�س�س االأ�سعة ملدة ثالث �سنوات على التوايل 

من جامعة ماكجيل، باالإ�سافة اإىل اإعداد 26 

ورقة علمية يف جمال تخ�س�سه العام والدقيق 

ومت ن�رضها يف اأكرثمن موقع وجملة علمية كندية. 

فعلى م�ستوى التخ�س�س العام ح�سل 

على املركز االأول يف جمال بحث التخ�س�س 

العام اأثناء عمله كطبيب مقيم يف ق�سم االأ�سعة 

الت�سخي�سية بجامعة ماكجيل مبونرتيال، كما 

فاز بجائزة اأف�سل مدر�س كطبيب مقيم بنف�س 

اجلامعة على مدار 3 �سنوات متتالية يف االأعوام 

2007، 2008، و2009م. اأما يف عام2010-

2011م، كما فاز بجائزة   اأف�سل طبيب مدر�س 

مرة اأخرى  من جامعة كولومبيا البيطانية يف 

فانكوفر خالل درا�سته للتخ�س�س الدقيق يف 

جمال االأ�سعة ال�سدرية والقلبية.

اأما على امل�ستوى البحثي فقد متكن الدكتور 

عمرو عجالن  من ن�رض 26 ورقة علمية يف جمال 

التخ�س�س العام والدقيق يف جمالت ومواقع 

اإلكرتونية علمية كندية واأمريكية واأوروبية، 

كان من اأبرز هـذه االأوراق عدة اأبحاث انفردت 

بو�سف االأعرا�س الت�سويرية الإنفلونزا 

اخلنازير عند بداية اإكت�ساف املر�س قبل حوايل 

عامني من االآن.

اإىل جانب تقدمي 8 اأوراق علمية اأخرى يف عدة 

موؤمترات يف كندا واأمريكا، منها ورقة علمية 

يف الت�سوير املقطعي ال�سدري ملر�س الت�سلب 

اجللدي والتي ح�سلت على جائزة �رضف 

اأمريكية رفيعة امل�ستوي عطفًا على حمتواها 

العلمي. 

ويذكر اأي�سا اأن الدكتور عجالن ر�سح و�سارك 

يف االإ�رضاف على ور�سة عمل اأكادميية لتدريب 

اأطباء االأ�سعة على مبادئ الت�سوير املقطعي 

القلبي يف اأحد اأكب املوؤمترات الكندية للعام 

املن�رضم.

ويف ختام هذا العر�س املوجز الإجنازات هذا 

الطبيب املتميز يقدم الدكتور عجالن ال�سكر 

لكل من �سانده يف رحلة العلم والغربة، خا�سة 

الوالدين والزوجة واالأبناء.

☐ اآفاق- خا�س 

ماهر  ح�سام  الدكتور  ■ح�سد 
اجلهني جائزتي متيز علمي من 

مركز االأبحاث الطبية التابع 

جلامعة ماكجيل على اأبحاثه يف 

االإ�سابات الدماغية، ويف جمال 

التحفيز الع�سبي.

 واجلدير بالذكر  اأن الدكتور 

ح�سام اجلهني قد ح�سل خالل 

�سنوات بعثته  اأي�سا على  جائزتي 

متيز من ق�سم جراحه املخ 

واالأع�ساب بجامعه مكجيل وهما: 

Gilles Bertrand award for 
professionalism 2009

Penfield-McNaughton 

Award for neurosurgical 
achievement 2010

حمققا بذلك �سبقا م�رضفا كاأول 

طبيب �سعودي يح�سل على هاتني 

اجلائزتني خالل التدريب.

كما اأنه  اأم�سى �سنة من 

التخ�س�س الدقيق يف جمال 

العناية املركزة الع�سبية، علمًا 

باأنه اأول جراح مخ واأع�ساب 

يتخ�س�س يف هذا املجال على 

م�ستوى كندا، يف وحدة العناية 

املركزة الع�سبية يف مركز 

مونرتيال للعلوم الع�سبية والذي 

يعد من املراكز الرائدة يف هذا 

التخ�س�س، متبعًا ذلك ب�سنتني 

من التخ�س�س الدقيق يف جراحة 

وق�سطرة االأوعية الدماغية وهو 

تخ�س�س نادر يف اململكة. 

و مما ي�ساف اىل �سجله اأنه 

اأول طبيب �سعودي يلتحق 

و�سيح�سل قريبًا على املاج�ستري 

يف العلوم الع�سبية من جامعة 

مكجيل يف جمال درا�سة اخلاليا 

اجلذعية الدماغية واأثرها يف 

�سبل تطوير عالجات اال�سابات 

الدماغية.

لوائح ال�صرف الأطباء ال�صعوديون يف كندا يف عيون ال�صحافة العربية

طبيب  �صعودي ين�صر  26 بحثاً 

يف جملت علمية كندية يف جمال تخ�ص�صه

جائزتي متيز يف البحث العلمي من مركز الأبحاث الطبية التابع

جلامعه مكجيل يح�صدها طبيب �صعودي

د. عمرو حممدح�صن عبدالرزاق عجلن

د. ح�صام ماهر اجلهني
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☐ اآفاق- خا�س 

■ ح�سل مبتعث مدينة امللك فهد الطبية 
د.ح�سني عبداهلل �سعد احل�سني على  نوط 

اجلارديان اأجنل من م�ست�سفى اأوتاوا 

تقديرًا خلدمته املتميزة  للمر�سى، اإىل 

جانب جناحة يف اإبتكار طريقة لعالج 

مر�سى �رضطان الدماغ اأدت اإىل تقلي�س 

مدة العالج االإ�سعاعي من �ستة اأ�سابيع 

اإىل ثالثة اأ�سابيع، وذلك باإ�ستخدام 

جهاز العالج االإ�سعاعي املحوري الطبقي 

)التوموثريابي( حيث مت عالج ثالثني 

مري�سًا بهذه الطريقة يف مركز االورام 

مب�ست�سفى اأوتاوا والتي نالت اإ�ستح�سان 

اأطباء االأورام حيث مت عر�س النتائج 

االأولية يف موؤمتر طب االأورام العالجي 

االإ�سعاعي االمريكي يف اأكتوبر 2010 

مبدينة �سان دييغو ون�رضت النتائج 

االأولية مبجلة جمعية طب االأورام 

اال�سعاعي العالجي االمريكي والتي متثل 

املجلة الطبية املرجعية لتخ�س�س.

طب االأورام اال�سعاعي العالجي 

و�سيتم عر�س اجلزء الثاين من النتائج 

يف �سهر اأكتوبر لهذا العام مبدينة 

ميامي. 

ويذكر اأن الدكتور ح�سني احل�سني قد 

ح�سل  على مكافاأة التفوق من امللحقية 

الثقافية ال�سعودية لالأعوام االكادميية 

2007، 2009 و2010.

وح�سل على البورد والزمالة الكندية 

يف طب االأورام العالجي اال�سعاعي هذا 

العام 2011.

☐ اآفاق- خا�س  �سفراء  

■ جنح الطبيب وليد الهزاين املبتعث 
لدرا�سة املاج�ستري يف جمال االأبحاث الطبية يف 

حتقيق نقلة يف جمال ا�ستخدام اأدوية احلماية 

من نزيف اجلهاز اله�سمي لدى اأطباء العناية 

املركزة بعد اأن ح�سد بحثه املقدم عن هذا 

املو�سوع املركز الثالث �سمن اأف�سل بحث 

طبي على م�ستوى اأكب اجلامعات الكندية. 

وقد اأ�سار الدكتور وليد الهزاين احلا�سل 

على البورد الكندي واالأمريكي يف جمال 

االأمرا�س الباطنية من جامعة ماك م�سرت 

والتي تعد من كبيات اجلامعات الكندية 

والتي تتمتع ب�سمعة علمية عاملية، اأن بحثه 

الطبي الذي اأعده للمقارنة بني اأدوية منع 

نزيف اجلهاز اله�سمي العلوي بالن�سبة 

ملر�سى العناية املركزة، قد ح�سل على 

املركز الثالث �سمن امل�سابقة العلمية التي 

نظمتها كل من جامعتي ماك م�سرت ووي�سرتن 

اأونتاريو. 

واأ�ساف الدكتور وليد اأن نتائج البحث 

من املنتظر اأن حتدث تغيريًا يف نهج وطريقة 

ا�ستخدام اأدوية احلماية من نزيف اجلهاز 

اله�سمي بعد اأن اأثبتت كفاءة مثبطات 

امل�سخات الروتونية يف معاجلة تلك احلاالت 

ال�سبيهة.

☐ اآفاق- خا�س 

الوزراء  رئي�س  ■ اأ�ساد 
ال�سابق لكندا جان كريتيان 

بالطبيب ال�سعودي  الدكتور 

وليد احلربي الذي وقع عليه 

االإختيار ليكون �سمن الفريق 

الطبي امل�رضف على حالة رئي�س 

الوزراء الكندي ال�سابق الذي 

كان مير باأزمة �سحية ا�ستدعت 

اأن يكون يف غرفة العناية املركزة 

ملدة 36 �ساعة؟. ليكون الطبيب 

الوحيد غري الكندي �سمن فريق 

املتابعة.

وقد اأر�سل رئي�س الوزراء 

ال�سابق جان كريتيان خطاب �سكر 

للملحق الثقايف بكندا الدكتور 

في�سل اأبا اخليل اأ�ساد فيه بكفاءة 

االأطباء ال�سعوديني، يف حني تلقى 

الدكتور وليد احلربي ر�سالة �سكر 

من رئي�س امل�ست�سفى والطبيب 

االإ�ست�ساري، اإ�سافة اإىل اإبداء 

رئي�س الوزراء ال�سابق وزوجته 

ال�سكر للطبيب ب�سكل مبا�رض.

ويذكر اأن الدكتور وليد 

احلربي مبتعث من جامعة 

امللك �سعود لكي يتخ�س�س  يف 

اأمرا�س القلب واجلراحة، 

يف جامعة ماكجيل مبدينة 

مونرتيال. ☐ اآفاق- خا�س 

■  جنح مبتعث جامعة امللك �سعود الطبيب 
�سامي حممد النا�رض يف اأن يح�سد عددًا من 

اجلوائز العلمية الكندية لتميرّزه يف جمال 

فة للطبيب  م �سورة م�رِضرّ تخ�س�سه وقَدرّ

ف على اأهم  ال�سعودي، وقد التقيناه  للتعررّ

االإجنازات العلمية التي حققها خالل فرتة 

درا�سته يف جامعة تورنتو. 

بداأ الدكتور �سامي النا�رض حديثه 

بتوجيه اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان خلادم 

احلرمني ال�رضيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

العزيز - حفظه اهلل ورعاه- الذي منحه تلك 

الفر�سة الثمينة لتطوير مهاراته العلمية 

فقال: اأود يف البداية اأن اأحمد اهلل على �سالمة 

والدنا وحبيبنا امللك عبداهلل بن عبد العزيز 

راعي العلم والعلماء، وعلى مواقفه الكرمية 

مع املبتعثني، واأحب اأن اأهديه ما اأجنزته 

وحققته عرفانًا باجلميل من ابن من اأبنائه 

املبتعثني. 

واأ�ساف الدكتور �سامي النا�رض اأن رحلته 

جه من كلية  مع التميرّز العلمي بداأت مع تخررّ

الطب جامعة امللك �سعود بامتياز مع مرتبة 

ال�رضف الثانية، ثم ا�ستمر هذا التميرّز عند 

درا�سته يف جامعة مكما�سرت لطب االأمرا�س 

الباطنية وح�سل على جائزة هيوي يل 

لالأطباء املتميرّزين عام 2007، ثم مت تر�سيحه 

جلائزة التميز يف التدري�س االأكادميي على 

م�ستوى مقاطعة اأونتاريو الكندية التي تعد 

من اأكب املقاطعات الكندية عام 2008، ويف 

االأخري ح�سل على جائزة الطبيب املتميرّز 

على م�ستوى جميع امل�ست�سفيات مبدينة 

هاملتون )مع توقيع رئي�س الوحدة واأطباء 

امل�ست�سفى(.

ه د. �سامي باأخل�س  ويف ختام حديثه توجرّ

االأمنيات القلبية خلادم احلرمني ال�رضيفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بدوام ال�سحة 

والعافية.

لوائح ال�صرف  لوائح ال�صرف 

طبيب �صعودي يح�صل على نوط اجلاردين اأجنل الكندية

خلدماته املتميزة للمر�صى

طبيب �صعودي يقدم بحثاً جديدًا ملنع نزيف اجلهاز اله�صمي

طبيب �صعودي ي�صارك يف علج رئي�ش احلكومة ال�صابق

مبتعث جامعة امللك �صعود احلا�صل على المتياز مع مرتبة ال�صرف 

طبيب �صعودي يحوز على جائزة التمّيز

جلميع م�صت�صفيات هاميلتون الكندية

د.ح�صني عبداهلل �صعد احل�صني

الطبيب وليد الهزاين 

الدكتور وليد احلربي

الدكتور �صامي النا�صر
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☐ اآفاق- خا�س 

■ جنح  الدكتورهاين زهري 
املرزوقي يف ح�سد جائزة 

اأف�سل بحث علمي يف جمال 

االأنف واالأذن واحلنجرة 

وجراحة اأورام الراأ�س والعنق 

لعام 2011 من جامعة مكجيل 

 )McGill University (

ومو�سوع البحث يعنى 

باإكت�ساف م�سادات حيوية يف 

ج�سم االإن�سان باالإ�سافة اإىل 

الفريو�س الب�رضي احلليمي 

.) HPV(

وذلك بغر�س التنبوؤ مبدى 

اإ�ستجابة املر�سى امل�سابني 

ب�رضطان   احللق والبلعوم 

للعالج االإ�سعاعي واجلراحي 

ولهذا �سنف على اأنه اأول 

بحث يقدم اإكت�ساف حول هذا 

االأمر. 

اأف�صل بحث علمي يف جمال الأنف والأذن واحلنجرة

وجراحة اأورام الراأ�ش والعنق لعام 2011 من مكجيل  

الدكتورهاين زهري املرزوقي



☐ اآفاق- خا�س 

■ جنح مبتعث مدينة امللك 
عبد العزيز الطبية يف احلر�س 

الوطني بالريا�س الدكتور 

ماجد الف�سل يف حتقيق عدد من 

االإجنازات الطبية على امل�ستويني 

املحلي والعاملي، ب�سورة �سنفت 

بع�س منجزاته العلمية واملت�سلة 

باكت�ساف رابع حالة  على 

م�ستوى العامل بخ�سو�س مر�س 

وراثي نادر ي�سيب امليتوكندريا 

حني قدمها يف موؤمتر االأمرا�س 

االإ�ستقالبية الوراثية الذي عقد 

يف الواليات املتحدة.

اأما على امل�ستوى املحلي فقد 

جنح يف اأن يكون اأول طبيب 

�سعودي يح�سل على �سهادة يف 

االأمرا�س االإ�ستقالبية الع�سبية 

عند االأطفال، من الكلية الكندية 

لعلم الوراثة.

ويذكر اأن الدكتور الف�سل قد 

ح�سل    على  الزمالة الكندية يف 

االأمرا�س اال�ستقالبية الوراثية 

Clinical Biochemical Ge -

etics من الكلية الكندية لعلم 
الوراثة، باالإ�سافة اإىل ح�سوله 

على درجة املاج�ستري يف العلوم 

ال�سحية اإ�سافة اإىل ن�رضه 

ملجموعة من االأبحاث.

☐ اآفاق- خا�س 

�سلمه  زياد  الدكتور  ■ حب 
مبتعث مدينة امللك فهد الطبية 

لتكنولوجيا النانو دفعه اأن 

يت�ستخدم تلك التقنية يف عالج 

اإحت�ساء ع�سلة القلب ب�سورة 

ناجحة دفعته الأن يتميز ويح�سل 

على عدد من اجلوائز منها:

1-جائزة �سارة �سرتاثمور 

الأف�سل ورقة بحث يف فئة العلوم 

االأ�سا�سية الأبحاث القلب واالأوعية 

الدموية يف جامعة جميل والتي 

عقدت يف يوم 17 فباير  2011

2- اجلائزة االأوىل الأف�سل 

عر�س لورقة بحث باليوم ال�سنوي 

للبحوث يف م�ست�سفى مونرتيال 

لالأطفال والذي انعقد يف 25 مايو 

2011

3-اجلائزة االأوىل الأف�سل 

عر�س لورقة بحث يف اليوم 

ال�سنوي لق�سم اجلراحة يف جامعة 

جميل والذي انعقد يف 25 مايو 

2011

4-جائزة د.بجلو  الأف�سل 

عر�س لورقة بحث يف بحوث 

العلوم اال�سا�سية يف اليوم ال�سنوي 

لبحوث جراحة القلب على م�ستوى 

كندا، الذي عقد يف يونيو 2011 يف 

جامعة تورونتو.

 -ويذكر اأن الدكتور زياد يعمل 

حاليًا  طبيبا مقيما يف جراحة القلب 

يف جامعة ماكجيل من عام 2008، 

وقد اأنتهى من درا�سة مرحلة 

املاج�ستري من جامعة ماكجيل يف 

�سهر يونيو الفائت 2011.

■ يف �سبق يتم الأول مرة يف جامعة ☐ اآفاق- خا�س - �سفراء
دلهاو�سي �سارك طبيب �سعودي يف 

اإعداد ورقة علمية عن جهاز يقوم 

بت�سوير الدورة الدموية يف اأع�ساء 

اجل�سم للك�سف عن حالة الدورة 

الدموية يف حالة املر�س، اأو اأثناء 

النزف خا�سة وقت العملية حتى 

يت�سنى التحكم فيه.

وقد قام الطبيب اإبراهيم 

عبدالرحمن العتيبي الدار�س 

بجامعة دلهاو�سي بن�رض 

نتائج درا�سته على اجلهاز 

 Sidestream Dark(  امل�سمى

Field،SDF(. الذي ا�ستخدم 
الأول مرة يف اجلامعة بعد اأن مت 

ا�سترياده من هولندا، بن�رض ورقته 

-N  العلمية يف كل من جملة ا

tional institutes     of healthو 
U.SNational library of med -

cine.، بعد اأن قام بقراءة  اأعني 
جمموعة من حيوانات التجارب 

وحتليل النتائج وكتابة الورقة 

العلمية لتو�سيح فوائد اجلهاز 

وكيفية عمله مب�ساركة الدكتور 

فالدمري اأخ�سائي التخدير يف 

اجلامعة.

☐ اآفاق- خا�س

�سعودي  طبيب  ■ اإجنازات 
وفريقه الطبي كانت حمل اهتمام 

و�سائل االإعالم الكندية بعد اأن 

حققوا اإجناز علمي جديد من �ساأنه 

اأن يقي كبار ال�سن من مر�س 

الهذيان. وقد التقت جريدة لندن 

بر�س الدكتور ال�سعودي طريف 

االأعمى االذي يعمل يف مركز  الو�سون 

لالأبحاث الطبية يف مدينة لندن 

اأونتاريو بعد اأن جنح هو وفريقه 

الطبي يف اإكت�ساف  عالج للوقاية 

من مر�س الهذيان والذي ي�سيب 

�سخ�س من كل خم�سة اأ�سخا�س بعد 

�سن اخلام�سة وال�ستون. واأ�ساف 

الدكتور طريف اأن منح امل�سنني 

جرعات من هرمون امليالتونني  

�سوف ي�ساعد يف تقليل فر�س االإ�سابة 

بالهذيان يف ال�سيخوخة، وقد و�سف 

هذا االإكت�ساف العلمي باأنه  نقلة 

نوعية للوقاية من مر�س من اأمرا�س 

ال�سيخوخة املزمنة. وجتدر االإ�سارة 

اإىل اأن الدكتور طريف مبتعث من 

جامعة امللك عبد العزيز وقد ح�سل 

على البورد الكندي واالأمريكي يف 

اأمرا�س ال�سيخوخة.

☐ اآفاق- خا�س 

■ جنح الطبيب نايف بن خالد 
نواف الهذال املبتعث من  م�ست�سفى 

امللك في�سل التخ�س�سي ومركز 

االبحاث  يف اأن يكون اأول طبيب 

عربي ي�سارك يف تاأليف كتاب عن عقم 

الرجال مب�ساركة عدد من الباحثني 

من كل من جامعة ماكجيل مبقاطعة 

كيبك الكندية، ومركز كليفالند  

بالواليات املتحدة االأمريكية، ولهذا 

اإلتقيناه لنتعرف على اأهم ما احتواه 

هذا املوؤلف العلمي الذي �سيطرح 

يف االأ�سواق االأمريكية والكندية 

والعاملية يف اأوائل هذا ال�سهر بقيمة 

�رضائية جتاوزت الثالث مئة دوالر.

وقد اأعرب الدكتور نايف الهذال 

يف البداية عن خال�س �سكره وتقديره 

لوالد املبتعثني خادم احلرمني 

ال�رضيفني الذي وفر للمبتعث 

ال�سعودي كل ال�سبل لتميزه فقال 

»من ال ي�سكر النا�س ال ي�سكر 

اهلل«ولهذا  اغتنم هذه الفر�سة 

للتقدم بجزيل ال�سكر وخال�س 

العرفان لوالدي امللك عبداهلل-حفظه 

اهلل – الذي مل يبخل على اأبنائه 

�سواًء بالدعم املادي اأواملعنوي الذي 

كان مبثابة دافع لكل مبتعث ليتميز 

وي�سحذ همته من اأجل اأن يحقق 

االآمال التي عقدت عليه.«  

اأما بخ�سو�س بحثه فاأبان 

الدكتور نايف الهذال اأن م�ساألة 

العقم وخا�سة عند الرجال �سارت 

م�سار اإهتمام العلماء يف الوقت 

احلايل خا�سة بعد ما تبني اأن معدل 

اخل�سوبة عند الرجال  قد اإنخف�س 

بن�سبه كبرية يف االآونة االأخرية 

الأ�سباب يف الغالب غري معروفة وهو 

ما حري العلماء يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

واأ�ساف الدكتور الهذال الذي 

ابتعث لكندا للح�سول على الزمالة 

الكندية يف التخ�س�س الدقيق 

»جراحة عقم الرجال وامرا�س 

الذكورة«، اأن االإكت�سافات احلديثة  

املت�سلة بعقم الرجال بينت اأن 

م�سكلة العقم ترجع اإىل اإرتفاع 

ن�سبة  التلف يف احلم�س النووي 

 Sperm( -للحيوان املنوي-النطفة

DNA damage( عند اال�سخا�س 
الذين يعانون من م�سكلة العقم 

واأن هذا التلف يف احلم�س النووي 

يوؤدي ب�سورة مبا�رضة اإىل عدم 

متكن احليوان النووي من تلقيح 

البوي�سة، اأو اإجها�سات متكررة 

يف حالة مت التلقيح، االأمر الذي 

قد يجبنا اأحيانًا على اللجوء اإىل 

االإخ�ساب ال�سناعي او ما يعرف 

-In vitro ferti (  بطفل االأنابيب

ization(. وهي التي ولدت فكرة 
تاأليف الكتاب الذي يتم مب�ساركة 

كندية ممثلة يف جامعة ماكجيل 

الكندية واأمريكية كذلك ممثلة يف 

  Cleveland clinic مركز كليفالند

 Sperm( االمريكي وا�سم الكتاب هو

.)Chromatin
اأ�سار نايف اأن اهلل من عليه باأن 

يكون اأول طبيب عربي يكون �سمن 

باقة املوؤلفني امل�ساركني يف يف تاأليف 

هذا الكتاب ذي القيمة العلمية 

العالية، واملتوقع ن�رضه يف اأوائل 

�سهر اأغ�سط�س يف املكتبات وموقع 

-amazon.ca، Sprin )االأمازون 

er (  بقيمة ال تقل عن 239 دوالر. 
اأما عن م�ساركتي فقد قمت 

بتاأليف اجلزء )chapter(  رقم 34 

بامل�ساركة مع اال�ست�ساري ارماند 

زيني والذي هو م�رضيف االأكادميي 

يف جمال الزمالة واملاج�ستري،  

و�سوف يتم تناول التايل يف اجلزء 

الذي   يتكلم عن جزئية مهمة وهي 

مقارنة ن�سبة تلف احلم�س النووي 

)DNA damage( للحيوان 

املنوي املتواجد يف ال�سائل املنوي 

)seminal fluid( اىل ن�سبة 

تلف احلم�س للحيوانات املنوية 

 testicular( املتواجدة يف اخل�سية

sperms(، وهذا الفارق يف ن�سبة 
التلف هو من االكت�سافات احلديثة 

جدًا يف جمال العقم والتي ال يتجاوز 

عمرها ال�سنة، وقد ي�ساعد الكثري 

من مر�سى العقم يف اختيار نوع 

احليوانات املنوية التي �سوف 

ت�ستخدم يف عمليات التخ�سيب 

.)assisted reproduction( ال�سناعي

وقد ختم حديثه بتوجيه دعوة 

عامة يحث فيها املبتعثني على بذل 

ق�سارى جهدهم يف جمال البحث 

العلمي الذي هو مفتاح تقدم اأي 

دولة يف العامل. 

لوائح ال�صرف  لوائح ال�صرف 

طبيب �صعودي ي�صتخدم  تكنولوجيا النانو  يف علج اإحت�صاء ع�صلة القلب  طبيب �صعودي ي�صجل �صبق علمي بخ�صو�ش مر�ش وراثي نادر  

مطبوعتان علميتان تن�صران ورقة علمية متميزة لطبيب مبتعث 

بقيادة طبيب �صعودي فريق طبي يكت�صف علج جديد للهذيان 

طبيب �صعودي ي�صارك يف تاأليف كتاب عن عقم الرجال مع باحثني من كندا واأمريكا

الدكتور ماجد الف�صل

�آفاق   21 20   �آفاق

الطبيب نايف بن خالد نواف الهذال

الدكتور زياد حممد بن �صلمه

د. اإبراهيم عبد الرحمن العتيبي

�صورة جلهاز SDF ويف مقدمته الكامريا

الدكتور طريف الأعمى



☐ �آفاق – دكتور خالد عكور- �سفراء 

■ يف اإجناز �سعودي جديد ح�سل الدكتور 
ثامر عدنان نوح بجامعة مكجيل مبونرتيال 

على جائزة مركز جامعة مكجيل ال�سحي 

)MUHC( الأف�سل طبيب مقيم / زمالة 

على م�ستوى جميع م�ست�سفيات اجلامعة 

التدريبية ومن بني األف ومئة واأربعة ع�رض 

 من خمتلف اجلن�سيات، وقد 
ً
طبيبًا وطبيبة 

ت�سلم الدكتور ثامر اجلائزة من يد املدير العام 

والرئي�س التنفيذي للمركز الدكتور اآرثر بورتر 

يف حفل كبري اأعد بهذه املنا�سبة على �رضف 

وزير ال�سحة يف مقاطعة كيبيك الدكتور اإيف 

بولدوك ح�رضه اأكرث من األف مدعو. يذكر اأن 

هذه اجلائزة بداأت يف عام 2009 وهي جائزة 

تقديرية تعطى تكرميًا لكل من اأبدى متيزًا 

وا�سحًا يف جماله وي�رضف عليها جلان عدة 

ويتم االإختيار على اأ�س�س ومعايري عالية من 

�سمنها ت�سويت جميع العاملني مع الطبيب 

من فريق التمري�س وطالب الطب واالأطباء 

املتدربني واال�ست�ساريني امل�رضفني على عملية 

التدريب حيث يتم تر�سيح النخبة اأواًل ثم تتم 

املقارنة بينهم واختيار االأف�سل ح�سب روؤية 

اللجنة النهائية للجائزة. 

الدكتور ثامر نوح هو ممثل اأطباء مدينة 

مونرتيال ال�سعوديني لدى امللحقية الثقافية 

ال�سعودية بكندا، ويحظى باحرتام كبري من 

قبل م�سوؤويل اجلامعة الذين ال يرتددون 

يف طلب راأيه وا�ست�سارته يف كل ما يخ�س 

املتدربني ال�سعوديني، كما اأنه يقوم م�سكورًا 

وب�سكل دوري وبالتعاون مع النادي ال�سعودي 

مبونرتيال بعمل حما�رضات توعية لالأطباء 

اجلدد وحتى الذين اأم�سوا بع�س �سنوات 

التدريب وذلك الإبقائهم على اطالع دائم بكل 

جديد يف اأنظمة اجلامعة، وقد اأبدى مقدرة 

كبرية على التدخل والتفاهم مع اجلامعة حلل 

بع�س امل�ساكل التي واجهت بع�سًا من زمالئه 

املتدربني ال�سعوديني.

اجلدير بالذكر اأن الدكتور ثامر نوح هو 

اأحد االأطباء املبتعثني من جامعة امللك �سعود 

بالريا�س وقد ح�سل على زمالة الكلية امللكية 

للجراحني واالأطباء يف تخ�س�س اجلراحة 

العامة ثم ح�سل على زمالة الكلية امللكية 

لالأطباء يف تخ�س�س العناية احلرجة كما اأمت 

الزمالة يف تخ�س�س جراحة احلوادث. وقد 

ح�سل الدكتور ثامر على جائزة الرابطة 

الكندبة للجراحة العامة كاأف�سل طبيب معلم 

لعام 2007 نظرًا ملا بذله من جهود يف تعليم 

االأطباء املتدربني معه والرقي مب�ستواهم كما 

اأنه كان اأحد املر�سحني يف عام 2010 للح�سول 

على جائزة الكلية امللكية االأمريكية للجراحني 

كاأف�سل طبيب مقيم يف جمال التعليم على 

م�ستوى اأمريكا ال�سمالية.

وقد ذكر الدكتور ثامر ل�سحيفة �سفراء اأن 

توفيق اهلل اأواًل ثم اجلد واالإجتهاد وحماولة 

نقل �سورة حقيقية عن �سخ�سية الطبيب 

ال�سعودي الناجح كانا وراء حتقق هذا 

االإجناز الذي اعتبه اأقل هدية يقدمها ملقام 

خادم احلرمني ال�رضيفني يف هذه االأيام التي 

�سعدنا فيها بنجاح العملية اجلراحية التي 

اأجريت له حفظه اهلل وحماه من كل مكروه. 

�سحيفة �سفراء بدورها تبارك للدكتور ثامر 

نوح ح�سوله على هذه اجلائزة الكبرية وعلى 

حتقيق هذا االإجناز الرائع الذي ي�سجل للوطن 

الغايل ومن اإجناز اإىل اآخر اإن �ساء اهلل يا بالد 

احلرمني ال�رضيفني.

☐ �آفاق – خا�س

■ جنح الدكتور ابراهيم حممد اأحمد 
النعمي مبتعث جامعة امللك خالد يف احل�سول 

على - جائزة اأف�سل ورقة بحثية يف املجال 

ال�رضيري  من جمعية األبتا جلراحة املخ 

واالأع�ساب، وكذلك ح�سده ملدة �ستة �سنوات 

جائزة التميز التي متنحها امللحقية للمبتعثني 

املتميزين، وقد ح�سل على البورد الكندي يف 

جراحة املخ واالع�ساب  2011 من جامعة 

األبتا، وكذلك ماج�ستري علوم االأوبئة  من 

جامعة األبتا 2010

☐ �آفاق – خا�س 

■ جتربة الدكتور حممد عمي�س 
مبتعث العيادات امللكية يف م�ست�سفي 

احلر�س الوطني يف الريا�س 

وكذلك يف عدد من امل�ست�سفيات يف 

اأق�سام الطوارئ، وكذلك ع�سقه 

ال�ستخدامات الذكاء االإ�سطناعي 

جعلت كل همه منذ اأن ابتعث اإىل 

كندا اأن يجد حاًل علميًا يزود اأطباء 

اأق�سام الطوارئ باأحدث املعلومات 

الطبية التي تعينهم على تطوير 

اأداءهم الوظيفي والعلمي.

ومن هنا كانت بداية متيزه حيث 

جنح يف اإعداد بحث يهدف اإىل 

تزويد اأطباء الطوارئ واملهتمني 

مبتالزمة  ال�رضايني التاجية )التي 

متثل جمموعة  من االمرا�س 

ترتاوح مابني ت�سيق حاد يف 

�رضايني القلب اىل ان�سداد كامل 

وتوقف القلب مبايعرف بال�سكته 

القلبية( بحل مبني على تقنية الذكاء 

االكرتوين  التي تت�سل بعلم حديث 

مت اإ�ستحداثه عام 1960 �سمي بعلم  

)االونتولوجي( وهو علم يهدف اىل 

حتليل االأ�سياء ملعرفة خ�سائ�سها 

وهو ي�سبه  تفكري االن�سان واإن 

مل ن�سعر به، ويعمل على حتويل   

االأبحاث الطبية املخت�سة مبعاجلة 

متالزمة ال�رضايني التاجية اإىل نظام 

الكرتوين يوفر املعلومة املنا�سبة يف 

الوقت واملكان املنا�سبني بدال ً من 

توفري كل املعلومات دفعة واحدة.  

ومن املنتظر اأن يكون هذا  البحث  

مب�سيئة اهلل اللبنة االأوىل لبناء 

نظام طبي متكامل ي�ساعد الطبيب 

يف اتخاذ القرار املنا�سب لعالج 

متالزمة ال�رضايني التاجية يف اأق�سام 

الطوارئ.

☐ �آفاق – خا�س 

■ مت اختيار الدكتور عبد 
اهلل خلف الطويرقي املبتعث 

من مدينة امللك فهد الطبية، 

واحلا�سل على الزمالة الكندية يف 

طب االأورام وزمالة التخ�س�س 

الدقيق يف اورام الثدي والرئة 

من جامعه كوينز يف كنج�ستون.. 

اأونتاريو لتقدمي ورقة بحث يف 

اأكب موؤمتر طبي عاملي يف جمال 

االأورام امل�سمى  )ASCO( يف 

�سهر يونيو الفائت 2011  بعد 

اأن وقع االإختيار على بحثه من 

�سمن 5000 بحث قدم لهذا 

املوؤمتر.

وقد كان مو�سوع البحث 

متعلق بتقييم امللخ�س التجريدي 

امل�ساحب للمقاالت العلمية 

والذي يقوم بدوره بطرح 

موجز لنتائج البحوث الطبية، 

وباالأخ�س االأبحاث التي تتعلق 

بالتجارب ال�رضيرية ذات اجلودة 

العالية، والتي تعد م�سدرًا هامًا 

للمعلومات بالن�سبة لالأطباء 

و�سناع القرارات والتو�سيات 

الطبية والتي يكون لها اأحيانًا 

دور فعال يف تغيري املمار�سة 

الطبية، وهل يعتب امللخ�س 

التجريدي املتعلق بالورقه 

والبحث العلمي م�سدرًا كافيًا 

فعاًل ويعك�س حقيقة تلك البحوث 

الهامة اأم ال؟ وماهي اأوجه 

االإختالف والعوامل ذات ال�سلة 

بتلك االختالفات وماهوتاأثريها 

على القرار الطبي لالأطباء. 

 ولقد اأو�سح البحث الذي 

مت فيه مراجعة اكرث من400 

ورقة علمية متعلقة باأورام الرئة 

ومقارنة تلك املقاالت البحثية 

مع ماي�ساحبها من ملخ�سات 

جتريدية، والتي اأثبتت وجود 

تناق�س بن�سبة 10% يف 

التو�سيات املرتبطة بامللخ�س 

التجريدي مقارنة بالتف�سيل 

املوجود يف الورقة العلمية. 

وقد اأكد البحث على �رضورة 

مراجعة الورقة العلمية  باأكملها 

يف مثل تلك االأبحاث الهامة 

وذلك ل�سمان م�ستوى عال 

من اجلودة من خالل حتقيق 

الرعاية الطبية التي تن�سجم مع 

اأف�سل االأدلة ال�رضيرية املثبتة 

علميًا  وعدم االإعتماد فقط على 

امللخ�س التجريدي يف �سناعة 

القرار وباالخ�س القرار الطبي 

املغري للممار�سة الأنه قد الميثل 

الورقة الطبية باأكملها، ولقد مت 

تقدمي البحث يف املوؤمتر العاملي 

لالورام يف �سيكاغو بالواليات 

املتحدة االمريكية يف �سهر يونيو 

.2011

لوائح ال�صرف  لوائح ال�صرف 

يف اإجناز �صعودي فريد ومن بني اأكرث من األف طبيب وبح�صور وزير ال�صحة

الدكتور ثامر نوح اأف�صل طبيب متدرب يف م�صت�صفيات جامعة مكجيل

طبيب  يح�صل على اأف�صل ورقة بحثية

يف املجال ال�صريري

طبيب �صعودي يعد بحثاً متميزًا عن كيفية اإ�صتخدام الذكاء الإ�صطناعي

يف توفري املعلومات يف اأق�صام الطوارئ 

اإختيار طبيب �صعودي لتقدمي ورقة بحث يف اأكرب موؤمتر طبي  يف علم الأورام 

 الدكتور ثامر يت�صلم اجلائزة 

الدكتور ابراهيم حممد اأحمد النعمي
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الدكتور حممد عمي�ش 

الدكتور عبداهلل خلف عبدالرحمن الطويرقي 



☐ �آفاق – خا�س 

طبيب جنح  يناله  قلما  �سبق  ■ يف 
الطبيب جراح عبد الرزاق حممد 

ح�سن عجالن مبتعث جامعة امللك 

�سعود يف ح�سد جائزتني يف جمال 

جراحة املخ واالأع�ساب من جامعة 

ماكجيل McGills الكندية التي 

تتمتع ب�سمعة علمية عاملية وحتتل 

املركز 18 على م�ستوى العامل 

باإجماع كل الكادر الطبي العامل يف 

اجلامعة.

ويف البداية توجه الدكتور عبد 

الرزاق حممد عجالن جراح املخ 

واالأع�ساب بخال�س �سكره وتقديره 

خلادم احلرمني ال�رضيفني الذي 

منحه فر�سة الدرا�سة يف كندا وقال 

» كلمات ال�سكر ال تكفي للتعبري 

عن �سعادتي وتقديري للفر�سة 

الكرمية التي منحها يل االأب احلاين 

خادم احلرمني ال�رضيفني للدرا�سة 

يف كندا، ولكل يد حانية امتدت 

مل�ساندتي ومنهم الوالدة والوالد 

وزوجتي ال�سيدة روعة البوقري، 

فبف�سل من اهلل جنحت يف احل�سول 

على جائزتني هذا العام يف نهاية 

بعثتي التي �سوف تنتهي يف اأواخر 

هذا ال�سهر، االأوىل كاأف�سل طبيب 

ملتزم باأخالقيات العمل، ويتم 

منحها بناء على الت�سويت من قبل 

االأطباء واملمر�سات واملمر�سني 

وجميع الكادر الطبي بامل�ست�سفى، 

وهذه اجلائزة �سنوية وكانت هذا 

العام من ن�سيبي، اأما اجلائزة 

الثانية فهي االأهم والتي دمعت 

عيناي عند ا�ستالمها الأنها االأهم 

والتي تعد مفخرة بحق الأي �سخ�س 

يح�سل عليها وهي جائزة بن فيلد 

»PENFIELD« والذي يعد اأبو 

جراحي املخ واالأع�ساب ورمز لهم، 

وهي متنح الأف�سل طبيب دار�س يف 

برنامج البورد الكندي جلراحة املخ 

واالأع�ساب والتي ت�سل عدد �سنوات 

الدرا�سة فيه ل�ست �سنوات«.

ويذكر اأن الدكتور عبد الرزاق 

عجالن من �سكان جدة ومتزوج 

وله طفلتان ومتخرج من جامعة 

امللك عبد العزيز، ومبتعث من قبل 

جامعة امللك �سعود منذ عام 2005 

و�سوف تنتهي بعثته يف اأواخر 

�سهر يونيو 2011 بعد ح�سوله 

على البورد الكندي يف جراحة املخ 

واالأع�ساب، و�سوف تبداأ بعثته 

الثانية يف اأوائل �سهر يوليو 2011 

يف جامعة �ستانفورد بالواليات 

املتحدة االأمريكية يف جمال جراحة 

قاع اجلمجمة، وذلك ملدة عامني ويف 

اخلتام نتمنى له التوفيق يف حياته 

الدرا�سية اجلديدة يف الواليات 

املتحدة االأمريكية.

☐ �آفاق – خا�س 

■ مت اإعتماد ال�سلم التقييمي للدكتور اأحمد 
عبدالهادي اجل�سي جراح املخ واالأع�ساب 

املبتعث من احلر�س الوطني عن بحثه يف 

كيفية اإدخال اأنابيب الراأ�س اخلارجية يف 

وحدة العناية املركزة.

ويذكر اأن الدكتور اأحمد اجل�سي واحد 

من االأطباء الذين ي�سهد لهم بالن�ساط  حيث 

�ساهم يف كثري من املوؤمترات العلمية يف 

خمتلف املقاطعات الكندية، كما اأن له كثري 

من الكتابات العلمية والتي ن�رض بع�سها 

يف املجالت العلمية ال�سادرة يف اأمريكا 

ال�سمالية. 

وقد مت تكرميه موؤخرًا من قبل جامعة 

 )Killam Prize( مكجيل بجائزة كيالم

والتي تعطى للمركز االأول الأح�سن بحث 

علمي يف جمال العلوم الع�سبية، وقد ان�سب 

اهتمام هذا البحث على تقييم املمار�سة 

الفعلية الأطباء جراحة املخ واالأع�ساب يف 

اإدخال اأنابيب الراأ�س اخلارجية يف وحدة 

العناية املركزة، حيث يتم اإدخال هذه 

االأنبوبة يف راأ�س املري�س بناًء على حيثيات 

معينة قد حتتمل اخلطاأ وتوؤدي اإىل حدوث 

م�ساعفات وخيمة، فكان من ثمار هذا 

البحث العلمي اعتماد �سلم تقييمي ميكن 

اال�ستناد عليه لتح�سني م�ستوى املمار�سة 

الطبية يف اإدخال مثل هذه االأنابيب، والذي 

ميكن اأن يكون مرجعًا علميًا للبحوث العلمية 

القادمة، واإن اعتماد هذا ال�سلم التقييمي 

حرٌيرّ باأن يرقى مب�ستوى اخلدمة الطبية 

جلراحي االأع�ساب اأي�ساُ يف اململكة ويحمل 

مردوداته االإيجابية على ال�سعيدين العلمي 

والتطبيقي.

لوائح ال�صرف  لوائح ال�صرف 

طبيب �صعودي يح�صل على جائزتني رفيعتي امل�صتوى

يف جمال جراحة املخ والأع�صاب  من جامعة ماكجيل

اإعتماد ال�صلم التقييمي  جلراح مخ  واأع�صاب �صعودي  

الطبيب جراح عبد الرزاق حممد ح�صن عجلن
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الدكتور اأحمد عبدالهادي اجل�صي

☐ �آفاق – خا�س 

■ جنح مبتعث جامعة امللك عبد العزيز خالد غالب 
خا�سقجي يف ح�سد جائزة التميز يف املوؤمتر ال�سنوي 

للجمعية االأمريكية  والذي اأقيم يف مدينة �سيكاغو، 

عن البحث الذي قدمه ومو�سعه عن »كيفية اإ�ستخدام 

االأ�سعة املقطعية ثنائي الطاقة يف ت�سخي�س مر�س 

النقر�س«.

ويذكر اأن الدكتور خالد غالب خا�سقجي 

قد ح�سل على الزمالة امللكية الكندية والبورد 

االأمريكي يف تخ�س�س االأ�سعة الت�سخي�سية، 

وعلى حني تدرب على اأ�سعة العظام والع�سالت يف 

التخ�س�س الدقيق، ويف الوقت احلايل يتدرب على 

اأ�سعة االأطفال.

☐ �آفاق – خا�س 

■ متكن الدكتور رائد فائز من 
الفوز باملركز االأول يف م�سابقة 

مهارات جراحة املناظري على 

م�ستوى ق�سم اجلراحة العامة يف 

جامعة مكجيل، حني مثل  اجلامعة 

يف امل�سابقة الوطنية ملهارات جراحة 

املناظري التي اقيمت خالل االجتماع 

ال�سنوي جلمعية اجلراحة العامة 

بكندا  يف مدينة فيكتوريا بقاطعة 

بريت�س كولومبيا، 2009.

☐ �آفاق – خا�س 

■ مت ن�رض البحث املقدم من الدكتور نواف 
املاجد مبتعث جامعة امللك �سعود وم�ست�سفى 

امللك خالد اجلامعي يف اإحدى الدوريات 

الكندية وكان مو�سوعه يتلخ�س يف عمل م�سح 

علمي عن الدرا�سات ال�سابقة التي متت على 

اأحد اأجهزة تنظيم �رضبات القلب وجمعها يف 

درا�سة خمت�رضة من �ساأنها اأن ت�سهل عمل 

االأطباء بعد التاأكد من الفائدة املرجوة من ذلك 

اجلهاز.

ويذكر اأن الدكتور نواف يدر�س يف الوقت 

احلايل املاج�ستري يف جمال الطب الباطني، اإىل 

جانب الدرا�سة للح�سول على البورد الكندي.

☐ �آفاق – خا�س 

■جنح الدكتور مكي املنت�رضي املبتعث 
من م�ست�سفى احلر�س الوكني بالريا�س من 

تاأليف عدد من الكتب العلمية عن اأ�سعة الرقبة 

والراأ�س بامل�ساركة مع اأطباء كنديني، منهم 

كتاب عن اأ�سعة العني والذي من املنتظر اأن 

يتم ن�رضه يف اأوائل ال�سهر القادم، اأما كتابه 

الثاين ف�سوف يكون يف االأ�سواق بحلول عام 

2012 والذي يدور اأي�سا عن اأ�سعة الراأ�س 

والرقبة.

ويذكر اأن الدكتور مكي املنت�رضي قد تخرج 

من كلية الطب جامعة امللك خالد مبدينة اأبها، 

وح�سل اأي�سًا على البورد الكندي واالأمريكي 

يف طب االأ�سعة الت�سخي�سية من جامعة 

ماكجيل، ثم انتقل جلامعة تورنتو للح�سول 

على الزمالة يف اأ�سعة املخ واالأع�ساب والعمود 

الفقري والراأ�س للكبار واالأطفال. 

طبيب اأ�صعة يح�صد جائزة التميز

يف موؤمتر اجلمعية الأمريكية للأ�صعة يف �صيكاغو

يح�صد املركز الأول يف مهارات جراحة املناظري

طبيب يعد درا�صة مي�صرة

على اإ�صتخدام جهاز تنظيم القلب

طبيب ي�صارك يف تاأليف كتاب عن اأ�صعة العني

الدكتور خالد غالب خا�صقجي

الدكتور رائد فائز 

الدكتور نواف املاجد

الدكتور مكي املنت�صري



☐ �آفاق – تهاين الغزايل

■ اأجمع العديد من امل�سئولني 
الكنديني يف جمال التعليم العايل 

على اأن برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني لالبتعاث اخلارجي، مد 

ج�سور ثقافية بني كندا واململكة 

وغريها من الدول التي لها مبتعثني 

دوليني دار�سني يف كندا، حيث اأ�سار 

الدكتور فيليب �ستيكامب نائب 

وزير وزارة التدريب والكليات 

واجلامعات يف مقاطعة اأنتاريو 

ال�سابق اإىل اأن مقاطعة اأنتاريو 

وكندا بوجه عام، ح�سلت على 

العديد من املزايا التي ال تقت�رض 

على املكا�سب املادية فقط، بل 

تعدتها ملكا�سب اجتماعية وثقافية 

اأثرت البيئة التعليمية والثقافية 

الكندية، وكذلك حققت فهمًا اأف�سل 

لالحتياجات العاملية، نظرًا للتنوع 

الثقايف داخل الف�سول الدرا�سية، 

واأنه ي�سعر بالفخر اأن امل�ستقبل 

للمجتمع الدويل بعد اأن يعود هوؤالء 

املبتعثون لبلدانهم بفهم اأف�سل 

لالختالفات الثقافية بني ال�سعوب 

واأنه من املمكن اأن جند من بني 

هوؤالء قادة �سوف يتحدثون باأكرث 

من لغة. 

كما اأكد الدكتور فيليب على اأن 

كندا ا�ستفادت كثريًا على امل�ستوى 

االقت�سادي اأي�سا من برامج 

االبتعاث الدويل، حيث زادت 

عائدات مقاطعة اأنتاريو وحدها يف 

ال�سنتني االأخريتني، بعد اأن تزايد 

عدد مبتعثي برنامج خادم احلرمني 

ال�رضيفني اإىل كندا اأربع مرات يف 

اآخر ثالث �سنوات، لي�سل لـ14 

األف مبتعث وبن�سبة 14.5% من 

اأ�سل الطلبة الدوليني الدار�سني 

من جملة تكلفة الدرا�سة للطلبة 

القادمني للدرا�سة من خارج كندا 

من جميع بلدان العامل، بح�سة 

ا�ستثمار ت�سويقية مبعدل %5.5 

وباملرتبة ال�سابعة، باملقارنة مع 

الواليات املتحدة التي احتلت 

املرتبة االأوىل مبعدل ت�سويقي بلغ 

 .%25

يف حني اأ�ساد رئي�س جامعة 

دالهوزي دكتور توم تراف�س 

بالدعم ال�سخي خلادم احلرمني 

ال�رضيفني لبنامج االبتعاث 

اخلارجي الذي يركز على 

اال�ستفادة من عائدات البرتول يف 

تنمية االإن�سان ال�سعودي وو�سف 

ذلك بالدعم الالفت للنظر وفقًا 

للمعايري الكندية، فقال »اإن برنامج 

خادم احلرمني ال�رضيفني لالبتعاث 

اخلارجي وفر للمبتعث ال�سعودي 

الفر�سة للدرا�سة بدون احلاجة 

للتفكري يف كيفية ال�رضف على 

درا�ستهم االأكادميية، بعد اأن قامت 

احلكومة ال�سعودية بتغطية كافة 

نفقات املبتعث �سواء ال�سخ�سية 

اأو الدرا�سية، وهذا بالن�سبة 

للمعايري الكندية اأمر الفت للنظر 

ومميز، ويجنب املبتعث ال�سعودي 

ما يتعر�س له الدار�س الكندي 

الذي قد ال يجد الدعم املادي الكايف 

لتغطية تكلفة بحثه اأثناء برنامج 

الدرا�سات العليا، الأن املخ�س�سات 

احلكومية ال تكفي«. 

بينما اأكد توم فورميل عميد كلية 

الطب يف مدينة هاليفك�س، اأن توفري 

مقاعد درا�سية للطلبة ال�سعوديني 

الراغبني يف درا�سة الطب ليعد 

فر�سة طيبة لكلية الطب يف 

هاليفك�س، و�ساعد الكلية يف توفري 

الدعم الالزم لتطوير برناجمها 

الدرا�سي، فقال »اإن توفري عدد 

من املقاعد الدرا�سية الأول مرة 

للطلبة املبتعثني من اململكة العربية 

ال�سعودية ل�سيء طيب �ساعد الكلية 

كثريًا يف عدد من االأمور ومنها 

تطوير املناهج الدرا�سية بها«. 

☐ �آفاق – خا�س 

■ ال يخفى على اجلميع اأن 
امللحقية الثقافية يف كندا تعتب من 

اأهم الروافد التي تغذي القطاعات 

ال�سحية يف اململكة بالكوادر 

الب�رضية املوؤهلة من اأبناء الوطن 

والتي نفتخر دائمًا بها على مدار 

االأعوام ال�سابقة وهي ح�ساد 

اجلهود امل�ستمرة من فريق العمل 

يف امللحقية  وبدعم وا�سح من قبل 

وزارة التعليم العايل، ونتيجة 

متيز خريجي كندا من االأطباء 

فاإن فر�س العمل يف القطاعات 

احلكومية واالأهلية تتوفر لهم 

مبا�رضًة عند عودتهم اإىل اأر�س 

الوطن، ومن جانب اآخر ما زال 

�سوق العمل يف حاجة ما�سة اإىل 

تخ�س�ساتهم.

ومن االأطباء ال�سعوديني الذين 

تخرجوا من كندا وكان لهم ب�سمة 

يف احلياة الطبية يف اململكة الدكتور 

عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة 

وزير ال�سحة يف اململكة العربية 

ال�سعودية الذي يتمتع ب�سمعة 

عاملية وحملية ب�سبب عمليات ف�سل 

التوائم التي يقوم بها والتي كانت 

حمل تقدير ظهرجليًا يف كتاب 

االأديبة الرومانية دومنيكا اليزل 

التي جعلته بطاًل الإحدى رواياتها 

تعبريًا عن اإمتنانها ملا قام به من 

اأعمال، ومل تكتف بذلك بل قامت 

باإهداء اأول ن�سخة من الكتاب اإىل 

خادم احلرمني ال�رضيفني امللك 

عبد اهلل اآل �سعود لرعايته الكرمية 

لتكاليف عمليات ف�سل التوائم.

ويذكر اأن الدكتور عبد 

اهلل الربيعة قد قام بعمل 20 

عملية ف�سل للتوائم طبقًا الآخر 

االإح�سائيات التي �سدرت عام 

.2008

موؤهلته وخرباته الدرا�صية:

ح�سل الدكتور عبد اهلل الربيعة 

على الرتتيب االأول بني خريجي 

كلية الطب بجامعة امللك �سعود 

بالريا�س عام 1979م،اأنهى ر�سالة 

املاج�ستري عام 1985م من جامعة 

األبتا بكندا. 

ح�سل على الدكتوراة بالزمالة 

يف اجلراحة العامة من جامعة 

األبتا عام 1986م بكندا. 

كما ح�سل على الزمالة يف 

جراحة االأطفال من جامعة األبتا 

بكندا عام 1987م.

تقلد عدد من املنا�صب الفنية 

والإدارية ومنها:

لل�سوؤون  التنفيذي  العام  • املدير 
ال�سحية باحلر�س الوطني، من عام 

2003م. 

االأطفال  جراحة  • ا�ست�ساري 
مب�ست�سفى امللك خالد باحلر�س 

الوطني بجدة من عام 1995م. 

االأطفال  جراحة  • ا�ست�ساري 
مب�ست�سفى امللك فهد باحلر�س 

الوطني بالريا�س من عام 1990م. 

االأطفال  جراحة  • ا�ست�ساري 
مب�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز االأبحاث بالريا�س من عام 

1991م 

التنفيذي  العام  املدير  • نائب 
لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س 

الوطني، من عام 1995م اإىل 

اأغ�سط�س 2003م. 

ق�سم  يف  التدريب  برنامج  • مدير 
اجلراحة مب�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي ومركز االأبحاث من 

عام 1994م اإىل عام 1996م. 

الطبي  املركز  مدير  • م�ساعد 
مب�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز االأبحاث من عام 1994م 

اإىل عام 1995م. 

ق�سم  يف  التدريب  برنامج  • مدير 
اجلراحة مب�ست�سفى امللك خالد 

اجلامعي من عام 1989م اإىل عام 

1991م. 

االأطفال  جراحة  • ا�ست�ساري 
مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 

بالريا�س من عام 1988م اإىل عام 

1991م. 

امللك  مب�ست�سفى  االأطباء  • كبري 
خالد اجلامعي بالريا�س ل�سهري 

اأغ�سط�س و�سبتمب من عام 

1990م. 

الأو�صمة التي ح�صل عليها: 

ح�سل على و�سام امللك عبدالعزيز 

من الدرجة االأوىل رم�سان 1423هـ 

اجلوائز وال�صهادات

التي ح�صل عليها:

االأول  الرتتيب  على  •  ح�سل 
على خريجي كلية الطب بجامعة 

امللك �سعود بالريا�س عام 1979م 

فرتة  خالل  التميز  •  درجة 
التدريب. 

عام  بحث خالل  اأف�سل  • جائزة 
1985م بجامعة األبتا بكندا. 

يف  مقيم  طبيب  • اأف�سل 
اجلراحة بجامعة األبتا بكندا. 

مدر�س  اأف�سل  • جائزة 
بكلية الطب بجامعة امللك �سعود 

بالريا�س خالل عام 1989م

ويذكر اأن الدكتور ربيعة قد 

�سارك وتراأ�س العديد من اللجان 

الطبية، كما تراأ�س الفرق الطبية 

التي تقوم بعمليات ف�سل التوائم 

ال�سيامية يف اململكة.،وقدم اأكرث من 

30 ورقة عمل خمت�رضة يف ندوات 

وور�س عمل وحلقات نقا�س طبية. 

األف و�ساعد يف تاأليف وكتابة 

اأكرث من 40 ورقة عمل حمكمة 

وكتاب. 

من اأ�صهر اأقواله 

»اإن من اأ�سعب املواقف التعامل 

مع حياة االإن�سان خ�سو�سًا عندما 

يكون ذلك االإن�سان هو طفل بريء 

م�ساب بعيوب خلقية تعيق حياته 

االجتماعية واالأ�رضية وتهدد حياته 

والتعامل مع ثالثة اأطراف هم االأب 

واالأم والطفل ولكن بتوفيق اهلل 

�سبحانه وتعاىل ثم دعاء امل�سلمني 

والنية ال�ساحلة هي التي تدفع 

االأطباء للنجاح باإذن اهلل«.

اأما عن جتربته يف كندا 

فقد اأ�سار معايل الوزير اإىل اأنها 

نائب وزير التدريب الكندي وعدد من امل�صوؤولني الكنديني يوؤكدون: 

برنامج خادم احلرمني بعث بج�صور ثقافية 

وكندا ا�صتفادت اقت�صادياً

اأطباء �صعوديون تخرجوا من كندا ولهم ب�صمة

يف احلياة الطبية يف اململكة 

كانت مبثابة نقلة كبرية يف حياته، 

وجمهدة يف نف�س الوقت، فقال 

معاليه » ق�سيت �سبع �سنوات 

يف كندا، بعد اأن اإجتزت اإمتحان 

املعادلة  الذي مت عقده يف ال�سفارة 

الكندية بجدة ملدة �ست �ساعات، 

�سحيح اأنه كان �سعبًا ولكن 

احلمد هلل وفقت فيه، ومن ثم 

اأجريت لنا املقابالت ال�سخ�سية 

وح�سلت على قبول يف اأكرث من 

جامعة واخرتت جامعة األبريتا يف 

غرب �سمال كندا نظرًا ل�سمعتها 

العريقة يف جمال اجلراحة.

ومن الطرائف التي واجهتني 

هناك اأنني غادرت الريا�س 

وكانت درجة احلرارة فوق الـ40 

درجة مئوية وعندما و�سلت 

هناك وبعد اأ�سهر قليلة كانت 

50 حتت ال�سفر وكان ذلك 

مبثابة  نقلة كبرية بالن�سبة يل 

ولزوجتي. 

وكان عليه التعاي�س مع ظروف 

مناخية خمتلفة، باالإ�سافة اإىل 

يوم عمل ودرا�سي �ساق وطويل 

يبداأ من ال�ساعة ال�ساد�سة 

�سباحًا وينتهي يف متام ال�ساعة 

التا�سعة الأن الطبيب املبتعث عليه 

اأن يدر�س ويعمل يف نف�س الوقت 

طبقًا ل�رضوط الدرا�سة يف كندا.

وعلى الرغم من ذلك كنت اأ�سعر 

اأين متميز الأين وجدت الكثري 

منهم اليعرفون عن اململكة الكثري، 

وكلمتي االأخرية ملن اتخذ النجاح 

هدفًا والطموح م�سلكًا اأن الطموح 

ي�سبق النجاح واأن النجاح يحتاج 

اإىل ِحلْم و�سب وقبول التحدي 

وعدم االإنهزام. 

قائمة باأ�صماء الأطباء 

ال�صعوديون الذين تخرجوا 

من كندا على �صبيل املثال 

ولي�ش احل�صر 

م�ساعد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
ال�سلمان عكيد كلية الطب بجامعة 

امللك �سعود �سابقا وكيل  جامعة 

االأمرية نورة حاليًا

العزيز  عبد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
عبد اخلوقاين عميد كلية الطب 

جامعة ام القرى.

الوهاب  عبد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
التلم�ساين عميد كلية الطب 

جامعة اأم القرى �سابقًا.

اأمنار  الدكتور  • االأ�ستاذ 
�سانع وكيل جامعة اأم القرى.

برهان  الدكتور  • االأ�ستاذ 
اأدري�س وكيل جامعة اأم القرى.

اهلل  عبد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
الغ�سام عميد كلية الطب بجامعة 

الق�سيم.

�سالح  الدكتور  • االأ�ستاذ 
الدامغ عميد كلية الطب بجامعة 

الق�سيم �سابقًا.

اأحمد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
الربعي وكيل كلية الطب بجامعة 

الق�سيم.

حممد  الدكتور  • االأ�ستاذ 
احلميد رئي�س ق�سم اجلراحة 

بجامعة امللك �سعود.

معايل وزير ال�صحة ال�صعودي الدكتور عبد اهلل الربيعة

الدكتور فيليب �صتيكامب
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☐ اآفاق - خديجة نور الدين 

■ حب خديجة نور الدين للرتاث ال�سعودي جعل فر�ساتها تن�سج  
لوحاٍت كانت م�سار اإعجاب كل من راأى تلك اللوحات التي متنحك ال�سعور 

بالدفء واحلنني اإىل اأر�س الوطن.

وقد �ساركت خديجة باأعمالها الفنية يف عدد من املعار�س يف كل من 

مدينتي  جدة والريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية منها:

والثقافة للرتاث  الوطني  املهرجان  • معر�س 
الت�سكيليني  الفنانني  بيت  • معار�س 

جدة �سالة  يف  الليايل  هم�س  من  اأنامل  • معر�س 
بجدة برنتان  اليزيه  يف  املقام  الثماين  وفاق  • معر�س 

بالريا�س الفي�سلية  برج  يف  املقام  الثماين  وفاق  • معر�س 
بجدة البلد  بيت  يف  املقام  االأول  جدة  وفنانات  فناين  • معر�س 

فنية اآفاق  • معر�س 
الت�سكيلية للفنون  ال�سعودي  املركز  يف  اإبداعات  • معر�س 

وفازت خديجة  باجلائزة الذهبية مبوؤمتر امللك عبداهلل الثقايف االأول 

لطالب وطالبات التعليم العايل، كما مت و�سع بع�س اأعمالها الفنية يف جناح 

امللك فهد اخلا�س يف امل�ست�سفي الع�سكري بجدة.

وكان ل�ساحل جدة كبري االأثر يف ر�سوماتها وهذا ما مت عر�سه يف 

متحف البنط بجدة، واأهم ما مييز ر�سومات الفنانة خديجة نور الدين 

اأنها منوعة فمنها ما ينتمي للمدر�سة التكعيبية ومنها ما ينتمي للمدر�سة 

الواقعية.

اأعمال فنية
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☐ �آفاق – مها فريد �سريه 

■ حلظة قدوم وليدها، مما دفعها للدرا�سة فن الت�سوير 
وقريبًا �سوف حت�سل على دبلوم يف الت�سوير الرقمي.

ويذكر اأن مها حر�ست منذ اأن قررت اأن ت�سقل موهبتها 

يف الت�سوير التي اكت�سفتها بال�سدفة على االإن�سمام للعديد 

من نوادي الت�سوير اخلا�سة بامل�سورين املحرتفني املتوفرة 

على االإنرتنت، اإىل جانب اأنها ح�رضت العديد من ور�س العمل 

املحلية واحللقات الدرا�سية التي عقدت يف هاليفاك�س.

☐  اآفاق - �سلطان �سيف اهلل بحراوي عبد املنان  

■ الهدف من امل�صروع
ت�سميم منوذج وحدة �سكنية �سديقة للبيئة يف مدينة جدة ت�ستهدف 

ال�رضيحة املتو�سطة يف املجتمع

هذا النموذج موفر للطاقة الكهربائية وذلك الأنه ي�ستفيد من طاقتي 

)الرياح وال�سم�س( يف توفري الطاقة الكهربائية للمنزل وفق ت�سميم 

ب�سيط يلبى احتياجات ورغبات املجتمع.

فكرة امل�صروع

يرتكز امل�رضوع على عاملني رئي�سيني هما طاقة الرياح واأ�سعة ال�سم�س: 

• طاقة الرياح: 
يقوم امل�رضوع على فكرة اال�ستفادة من حركة الرياح يف تهوية وتلطيف 

وجتديد اجلو داخل املنزل وذلك بدخول الهواء اىل الداخل وخروجه من 

االأعلى با�ستخدام مروحة. املروحة تقوم بامت�سا�س الهواء احلار اىل 

االأعلى وطرده خارج املنزل.

• ا�سعة ال�سم�س: 
يت�سمن امل�رضوع اي�سا فكرة اال�ستفادة من اأ�سعة ال�سم�س يف توليد 

الطاقة الكهربائية للمنزل وت�سخني املاء اي�سا باأ�سعة ال�سم�س لالإ�ستفادة 

منها  يف دورات املياه واملطبخ ويتم ذلك بعد تغطية �سطح املنزل باألواح 

�سم�سية جلمع اأ�سعة ال�سم�س يف خمزن للطاقة موجود اأ�سفل املنزل 

وت�ستخدم بعد ذلك مثل ال�سخان يف ت�سخني املاء او تخزن هذه اال�سعة يف 

مولد احتياطي موجود اأي�سًا اأ�سفل املنزل وت�ستخدم مثل البطارية لتزويد 

املنزل بالطاقة الكهربائية يف حالة اإنقطاع الكهرباء عن املنزل من امل�سدر 

الرئي�سي ويعاد �سحن هذا املولد بالكهرباء عن طريق اأ�سعة ال�سم�س.

التحدي يف امل�صروع او تطوير فكرة ت�صميم

باالإ�سافة اىل فكرة امل�رضوع هناك حتدي او تطوير فكرة ت�سميم منازل 

الدوبلك�س واملنت�رضة خالل ال�سنوات

 ال�سابقة يف ت�سميم املنازل وهذا الت�سميم ي�ساعد يف ا�ستغالل الفراغات 

وا�ستثمارها. 

الفكرة اجلديدة يف الت�سميم او التحدي يف هذا امل�رضوع هو تطوير 

هذا الت�سميم اىل بناء ثالث وحدات �سكنية بدال من وحدتني على االر�س  

الواحدة وت�سمى منازل الرتبلك�س.

اإبداعات

ت�صميم هند�صي

م�صروع ت�صميم منوذج وحدة �صكنية 

�صديقة للبيئة يف مدينة جدة 
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☐ �آفاق – خا�س 
 

 Art on( م�سابقة  يف  باهرا  جناحا  كون�س  فاروق  اأحمد  املبتعث  ■ حقق 
Transit( التي كانت تخ�س �رضكة املوا�سالت الكندية بالتعاون مع جامعة 

اإميلي كار مبدينة فانكوفر. 

امل�سابقة قامت على فكرة و�سع ال�سور الفنية الفائزة على جميع و�سائل 

النقل العام يف مدينة فانكوفر ملدة تقارب الثالث �سنوات، وقد �سارك املهند�س 

اأحمد كون�س بعدد من ال�سور الفنية لعدة مدن منها  

فانكوفر، حيث التقط �سورًا للمدن يف عدة ف�سول من 

ال�سنة وقام مبعاجلتها اإلكرتونيا ليج�سد لوحات فنية، 

اإ�سافة اإىل ت�سميمه لزخارف اإلكرتونية متميزة. 

وقد انبهرت �رضكة املوا�سالت الكندية مب�ستوى ت�ساميم املبتعث 

االحرتافية واختارتها لتكون على حافالتها وقطاراتها وكذلك �سفنها 

لي�ستمتع الراكب بهذه الزخرفات وال�سور املبهرة.

☐ �آفاق –  خا�س - �سفراء 
 

■ جنح املبتعث ال�سعودي عبدالرحمن 
بوب�سيت يف رفع راية اململكة خفاقة يف 

بطولة كندا الدولية لفنون القتال »الكونفو 

الدولية« التي تنظمها كندا بامل�ساركة مع 

اأمريكا وال�سني يف مدينة ريت�س موند 

الكندية. 

وقد ح�سد املبتعث عبدالرحمن بوب�سيت 

ميداليتني ذهبيتني يف كل من فنون القتال 

املت�سلة وامل�سماة »بقب�سة �ساولني« وفن 

البودا دا املت�سل بفنون ا�ستخدام االأ�سلحة 

القتالية املتميزة واملعروفة لدى ال�سينني، 

ويذكر اأن عبدالرحمن بوب�سيت كان العربي 

الوحيد يف هذه البطولة الدولية، وقد ا�سرتك 

بناء على دعوة من اأكادميية �ساولني الكندية 

التي منحته ع�سويتها للعام الثاين على 

التوايل، وقد مت تر�سيحه اأي�سا من قبل 

احتاد املالكمة يف مقاطعة بريت�س كولومبيا 

للتدريب على فنون القتال املفتوح.

☐ �آفاق –
حممد العنبي - �سفراء

 

■ اأ�س�س الطالب عبدالقادر 
ال�سبيحي والذي يدر�س يف 

تخ�س�س الهند�سة ال�سناعية 

بجامعة ويند�سور مع اأربعة 

من زمالءه الطالب الكنديني 

م�رضوعًا للمحافظة على البيئة 

وذلك من خالل القيام بتحويل 

بقايا الطعام يف اجلامعة اإىل �سماد 

زراعي. وذكر ال�سبيحي ل�سفراء 

»يف هذه العملية فائدتني وهما 

املحافظة على البيئة بتحويل بقايا 

الطعام ل�سماد لزراعة االأر�س، 

وتوفري املبالغ التي ت�رضفها 

اجلامعة ل�رضاء ال�سماد لزراعة 

امل�ساحات يف من�ساآتها«. وقد تبنت 

اجلامعة هذا امل�رضوع ور�سحته 

لتمثيل اجلامعة يف واحدة من 

اأكب امل�سابقات التي تقام على 

م�ستوى جميع مناطق وجامعات 

كندا يف جماالت خمتلفة. كما مت 

اختيار امل�رضوع كاأف�سل م�رضوع 

للمحافظة على البيئة. واأ�ساف 

ال�سبيحي » لقد مت اختيارنا الإعداد 

حلقة درا�سية تثقيفية حول كيفية 

احلفاظ على البيئة ليتم تدري�سها 

ب�سكل اأ�سبوعي يف بع�س املدار�س 

املتو�سطة مبدينة ويند�سور 

ابتداءًا من ال�سنة الدرا�سية 

القادمة«. واأكد الطالب عبدالقادر 

اأن هذا العمل عبارة عن خدمة 

ان�سانية وتطوعية للمحافظة على 

البيئة وتطوير اجلامعة ومدينة 

ويند�سور.

مبتعث يزخرف و�صائل النقل الكندية

بلوحات احرتافية

قب�صة �صعودية حت�صد ذهبيتني يف فنون القتال الدولية

طالب �صعودي ينجح يف حتويل بقايا الطعام

اإىل �صماد زراعي 

اأحمد فاروق كون�ش

عبدالرحمن بوب�صيت

☐ �آفاق –  خا�س - �سفراء 
 

يف  العتيبي  اإبراهيم  املبتعث  جنح  باحلما�س  مفعم  جو  ■ يف 
ح�سد عدد من امليداليات تنوعت ما بني الف�سية والبونزية يف 

بطولة التايكندو ل�سمال اأمريكا وذلك يف املركز الثقايف الكوري 

مبدينة تورنتو.

وقد �سارك يف تلك البطولة اأكرث من مائة مت�سابق ن�سفهم من 

الواليات املتحدة، والن�سف االآخر من كندا، وجنح مبتعث جامعة 

دلهاو�سي اإبراهيم عبد الرحمن العتيبي يف احل�سول على املركز الثاين مبيدالية ف�سية يف 

املهارات القتالية، واملركز الثالث  بامليدالية البونزية يف احلركات اخلا�سة لكل حزام.

☐ اآفاق - حممد اأحمد - �سفراء
 

■ ح�سل الطالب متعب �سعد العنزي 
املبتعث من قبل وزارة التعليم العايل لدرا�سة 

املاج�ستري يف اإدارة االأعمال على جائزة 

»خدمة اجلامعة« يف حفل التخرج الذي اأقامته 

 Thompson Rivers( جامعة توم�سن ريفرز

University ( لتخريج عدد من طالبها. 
وقد ح�سل العنزي على اجلائزة والتي تقدم 

لطالب واحد فقط على م�ستوى اجلامعة يف 

كل احتفال نظري جهوده واأن�سطته داخل 

احلرم اجلامعي طوال فرتة درا�سته فيها. 

هذا وقد ت�سلم الطالب اجلائزة من وكيلة 

اجلامعة ل�سوؤون الطلبة الدوليني، وبح�سور 

عميد كلية االإقت�ساد واإدارة االأعمال ومدير 

الق�سم الدويل يف اجلامعة وعدد من االإداريني 

من بينهم االأ�ستاذ �سلطان املعجل امل�رضف 

ن العنزي تقدير  يف اجلامعة. هذا وقد ثمرّ

اجلامعة جلهوده والتي كانت تهدف اأ�سا�سا 

خلدمة الطالب ال�سعوديني وامل�سلمني على حد 

�سواء. وعند �سوؤاله من قبل وكيلة اجلامعة 

عن اخلطوة التالية بعد تخرجه اأجاب العنزي 

باأنه �سيعود اإىل وطنه الإكمال م�سرية التنمية 

هناك.

☐ اآفاق -  �سفراء
 

■ د�سن جمموعة من الطالب ال�سعوديني 
حملة جلمع التبعات وذلك لدفع تكاليف 

م�سجد االأمة مبدينة هاليفاك�س والذي يعتب 

من اأكب اجلوامع حيث ي�سم ناديًا ومدر�سة 

اإ�سالمية وحلقات لتحفيظ القراآن الكرمي. 

وذكر عدد من الطالب اأن احلكومة الكندية 

اأعطت القائمني على امل�سجد مهلة ملدة ثالثة 

اأ�سهر لدفع املبلغ كاماًل كي ال يتم ت�سليم 

امل�سجد واالأر�س املقام عليها للحكومة 

الكندية. كما قام الطالب عبداالإله الدليم 

باإنتاج مقطًع مرئي لدعم امل�سجد ون�رضه 

عب »يوتيوب« يف حماولة للحث على عمل 

اخلري خ�سو�سًا يف �سهر رم�سان املبارك. 

وباالإمكان التبع عن طريق التوا�سل مع 

http://www.  اإدارة امل�سجد عب الرابط

ummahmasjid.ca/donatecontact

العتيبي يح�صل على ميداليتني يف بطولة للتايكندو 

العنزي يح�صل على جائزة »خدمة اجلامعة« نظري 

جهوده وخدماته املقدمة للطلب 

�صعوديون يد�صنون حملة

للمحافظة على م�صجد الأمة يف هاليفاك�ش 



قية
مللح

اأن�شطة امللحقية الثقافية يف كنداا
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عدد من العرو�س الفلكورية التي 

حازت على اإعجاب احل�سور. 

ويف ختام احلفل األقى �سعادة 

امللحق الثقايف الدكتور في�سل اأبا 

اخليل كلمته التي اأعلن فيها عن 

اعتزازه وفخره بجهود الطالب 

يف اإجناح تلك التظاهرة الثقافية، 

واأكد على اأنها �ستكون �سنوية. 

يذكر اأن الدكتورة حياة �سندي 

العاملة ال�سعودية ال�سهرية التي 

احتلت املرتبة الثانية ع�رضة 

كاأف�سل باحثة اأثرت يف حياة 

الب�رض، قد �ساركت مبحا�رضة يف 

ذلك احلدث احل�ساري مبحا�رضة 

بعنوان »التعاي�س عب االبداع«، 

وكذلك ت�سجيع املبتعثني اأثناء 

املهرجان. واأ�سارت الدكتورة 

حياة �سندي يف حما�رضتها التي 

نظمها نادي نون االإلكرتوين 

مب�ساركة النادي ال�سعودي 

مبدينة تورنتو، على اأن ال �سيء 

م�ستحيل اأمام رغبة املبتعثني 

يف النجاح وال عذر بقلة املوارد 

املتاحة فاإن اخلطوة االأوىل قد 

اتخذوها بخيار الدرا�سة يف 

اخلارج واال�ستقاء من علوم 

الغرب وخال�سات اأبحاثهم. كما 

اأكدت اأن الدافع االأ�سا�سي وراء 

�رض النجاح واال�ستمرار هو حب 

الفرد ملجاله وعمله الذي يقوم 

به ووجود قدوة يطمح ال�سخ�س 

الأن يحذو حذوها، كما اأ�سارت 

اإىل �رضورة توظيف املبتعثني ملا 

�سيتعلمونه من علوم ومعارف 

عند عودتهم خلدمة املجتمع 

والنهو�س به نحو االأف�سل علميًا 

وتقنيًا وذلك بالتاأكيد هو الهدف 

االأ�سا�سي من ابتعاثهم.

اأماعن اأركان املعر�س فحظي 

ركن ال�سور الفتوغرافية على 

عدد من ال�سور التاريخية 

خا�سة باململكة التي �سارك بها 

عدد من امل�سورين االحرتافيني 

وكان للطلبة املبتعثني دورًا مهم 

يف اإجناح هذا املهرجان حيث 

تواجدوا يف اأرجاء املعر�س 

مبكرا. 

ولقي ركن الت�سوير ح�سورا 

وا�سعا حيث قدم العديد من 

الكنديني لتجربة لب�س الثياب 

العربية والتقاط ال�سور، وكان 

اكرث االركان زيارة هو ركن 

ال�سيافة وبيت ال�سعر والذي 

احتوى على عدد من انواع 

التمور والقهوة العربية. ويف 

هذا ال�ساأن اأ�سار رئي�س النادي 

ال�سعودي يف تورنتو الدكتور 

اأ�سامة العبد الوهاب يف ت�رضيح 

خا�س ان الهدف من القيام بهذا 

املهرجان هو فتح نافذة وبوابة 

اململكة لل�سعب الكندي واظهارها 

بال�سورة احلقيقة من خالل 

االأركان املتعددة، واأ�ساف اأن 

عدد االعمال وامل�ساركات التي 

كانت يف املعر�س قرابة 360 

عمال. اجلدير بالذكر اأن خالل 

املهرجان اعلن ثالثة من الكنديني 

عن ا�سالمهم

☐ �آفاق – على يعقوب 

■ جنح املبتعثون ال�سعوديون 
املنظمون لليوم الثقايف ال�سعودي 

مبدينة تورنتو يف جذب نظر  

الزائرين الكنديني للقيمة 

اجلمالية واحل�سارية يف الرتاث 

ال�سعودي وهذا ما ظهر جليًا يف 

الكم الهائل من الزائرين لليوم 

الثقايف ال�سعودي الذي اأقيم يف 

�ساحة داندا�س برعاية كرمية من 

كل من �سفارة خادم احلرمني 

ال�رضيفني وامللحقية الثقافية 

ال�سعودية بكندا، وبح�سور 

كل من �سعادة ال�سفري اأ�سامة 

ال�سنو�سي، و�سعادة امللحق 

الثقايف الدكتور في�سل اأبا اخليل، 

ومب�ساركة العاملة ال�سعودية 

الدكتورة حياة �سندي. 

وقد اأعرب �سفري خادم 

احلرمني ال�رضيفني اأ�سامة 

ال�سنو�سي عن �سعادته بهذا 

احلدث الذي برهن فيه املبتعثون 

ال�سعوديون يف تلك التظاهرة 

الثقافية على والئهم وحر�سهم 

على نقل ال�سورة احلقيقية 

واحل�سارية عن املجتمع 

ال�سعودي، كدولة ذات تراث 

ح�ساري وثقايف عريق نابع من 

قيم اأ�سيلة. 

وقد بداأت وقائع االفتتاح الذي 

اأقيم يف �ساحة داندا�س يف و�سط 

مدينة تورنتو بق�س �رضيط احلفل 

حيث قام بعدها ال�سيوف بجولة 

تفقدية يف اأركان املعر�س الذي 

�سم يف جوانبه عددًا من االأركان 

التي تتيح الفر�سة للزائر 

للتعرف على ثقافة اململكة عن 

قرب، ثم تال ذلك احلفل اخلطابي 

الذي بداأ بتالوة عطرة من اآيات 

الذكر احلكيم، ثم تلتها فقرات 

احلفل الرثاثية والتي متثلت يف 

الرتاث ال�صعودي يجتذب 20 األف زائر كندي

يف اليوم الثقايف ال�صعودي مبدينة تورنتو 
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اإفتتاح اليوم الثقايف بح�صور وفد من ال�صفارة وامللحقية

العاملة ال�صعودية الدكتورة حياة �صنديالرتاث ال�صعودي يجتذب احل�صور

جمع من احل�صور

نق�ش احلنة يجذب احل�صور

ركن الت�صوير الفوتوغرايف يلفت انتباه احل�صور



☐ فانكوفر –علي يعقوب 
 

املقام  ال�سعودي  واملعر�س  احلفل  ■ انتهى 
يف مدينة فانكوفر الكندية والذي اأقامته 

�سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني يف كندا 

وامللحقية الثقافية ممثلة بال�سوؤون الثقافية. 

وحقق املعر�س جناحات كبرية وملحوظة من 

جانب اإظهار م�ساعر احلب والوالء والوفاء 

للقادة والوطن وكذلك تعريف املجتمع الكندي 

بحقيقة تالحم املبتعثني ال�سعوديني والتفافهم 

حول قيادتهم، وكذلك امل�ساهمة يف ترابط 

املجتمع ال�سعودي يف كندا، وتعزيز املهارات 

االإبداعية للمبتعثني واملبتعثات واأبنائهم. وبداأ 

البنامج الرئي�سي بكلمة للملحق الثقايف يف 

كندا الدكتور في�سل املهنا اأبا اخليل، رحب 

من خاللها بح�سور الطلبة املبتعثني وال�سعب 

الكندي. تال ذلك كلمة اللجنة املنظمة حتدث 

بالنيابة عنهم املبتعث عبداهلل الداود، بعد ذلك 

بداأت املحا�رضات التعريفية عن اململكة ومدنها، 

وانتهى املعر�س بالرق�سات ال�سعبية واالأهازيج 

والفلكور ال�سعودي من خمتلف مناطق اململكة. 

وتكون احلفل من عدة اأركان ومنها ركن 

امل�ساركات الطالبية والذي �سارك فيه عدد 

كبري من الطالب املبتعثني يف كندا عبوا من 

خالله عن فرحتهم بهذه املنا�سبة وعر�س 

فيه جميع امل�ساركات من اأعمال فنية يدوية 

واإلكرتونية )ر�سومات ولوحات(، وو�سل عدد 

امل�ساركات املعرو�سة قرابة 150 عماًل فنيا من 

اللوحات الت�سكيلية والت�سويرية، باالإ�سافة 

اإىل عرو�س الفيديو والوثائق الق�سرية، 

وت�ساميم الكومبيوتر والفوتو�سوب، وال�سعر 

الف�سيح وال�سعر ال�سعبي، واملقامات االأدبية 

)ن�سو�س نرثية( باالإ�سافة اإىل م�ساركات طالب 

واطفال املدار�س ال�سعودية يف كندا. اأما عن 

ركن التعريف بح�سارة اململكة ومدنها فكان 

عبارة عن عر�س تعريفي يعطي فكرة عن عراقة 

املا�سي واأ�سالة احلا�رض، باالمتداد مع العادات 

والتقاليد وكذلك عر�س اأهم املعامل التاريخية 

ومظاهر النه�سة احلديثة باململكة. وكان ركن 

التعريف مبكة املكرمة واملدينة املنورة من اكرث 

االأق�سام زيارة حيث ي�رضح للزائر الكندي عن 

البقاع املقد�سة وما متثله من اأهمية للم�سلمني يف 

�ستى اأنحاء العامل، باالإ�سافة عن احلج وقدرات 

اململكة يف تنظيم هذه املنا�سبة ال�سنوية ال�سخمة 

خالل عدة اأيام، وعر�س يف هذا الركن قطعة من 

ثوب الكعبة امل�رضفة نالت ا�ستح�سان عدد وا�سع 

من احل�سور الكندي، كما وعر�ست �سور اأطول 

�ساعة يف العامل مبكة املكرمة.

 ومل يكن املعر�س جمرد �سور وفيديوهات، 

حيث عر�س يف ركن اخليمة ال�سعبية )بيت 

�سعر( مزين باالأدوات الرتاثية التي جذبت 

اآالف احل�سور اإليه. كما وقام الكنديون بزيارة 

لق�سم الت�سوير حيث ميكن للزائر جتربة اللب�س 

العربي والت�سوير معه يف جو املا�سي. ومتيز 

ركن املراأة بوجود ق�سم خا�س للن�ساء فقط حتى 

ميكن للزائرات الكنديات التعرف على حياة 

الفتاة ال�سعودية داخل منزلها، وقامت جمموعة 

من املبتعثات بعر�س �سرية حياتهن وبع�س 

الفيديوهات اخلا�سة بالزواج للكنديات، وقد 

لقي هذا الق�سم اإقباال وا�سعا من الزائرات. اأما 

اخلط العربي فكان له طعم مميز لدى الزوار 

حيث قام عدد من املبتعثني بت�سميم بطاقات 

ة بهذه املنا�سبة يكتب عليها ا�سم الزائر  خا�سرّ

اأو الزائرة هدية من املعر�س. ولالأطفال ن�سيب 

اأي�سا حيث ا�ستمتع العديد منهم يف الركن 

اخلا�س بلعب بالبالونات واالألعاب املختلفة. 

ويف هذا ال�ساأن اأ�ساد  �سعادة امللحق الثقايف يف 

كندا الدكتور في�سل املهنا اأبا اخليل باملبتعثني 

املنظمني وامل�ساركني يف املعر�س حيث قال 

»اأبارك ملجتمع املبتعثني وباخل�سو�س االأخوة 

واالأبناء يف مدينة فانكوفر على هذا االإجناز 

الكبري،واأ�ساف اأنه مل يكن لديه اأي �سك بقدرة 

املبتعثني على حتقيق هذا القدر من النجاح فحب 

املبتعثني مللكهم ووطنهم ال ميكن النقا�س فيه 

والدليل ما قدموه هذا اليوم، و�سدد اأبا اخليل 

باأن هذا اليوم يعتب من اأهم االأيام التي يجب 

على جميع املبتعثني االفتخار بها. واأ�ساف ان 

حب املبتعثني خلادم احلرمني ال�رضيفني لي�س 

ل�سيء بل ملا يثبته يوما بعد يوم باأنه االأكرث 

حر�سا وخدمة للوطن واملواطن. واختتم 

حديثه ب�سكر جميع املبتعثني واملبتعثات الذين 

كانوا اأف�سل مناذج يف ح�سن التنظيم والتفاين 

واالإتقان، متمنيا نقل هذه املهنية اإىل الوطن 

الغايل لبداأ العي�س بطفرة العمل التطوعي. كما 

واأ�سار مدير ال�سوؤون 

 الثقافية يف امللحقية بكندا الدكتور �سليمان 

الرياعي اأن هذا املعر�س ج�سد ثقافة اململكة 

بوجود اأكرث من ع�رضة اأركان يف ال�سالة، 

وقدم العديد من املعرو�سات املختلفة التي 

اأبرزت وتوجت مكانة اململكة العربية ال�سعودية 

لدى اجلميع، م�سريا اأن املعر�س فتح ج�سور 

التقارب واحلوار بني ال�سعب الكندي 

واملبتعثني ال�سعوديني. ويف نف�س االإطار اأ�ساد 

مدير العالقات العامة ب�سفارة خادم احلرمني 

ال�رضيفني يف كندا االأ�ستاذ عبدالرحمن القرين 

بجهود املبتعثني قائال: يحق لنا اأن نفتخر 

بجميع املبتعثني يف كندا ملا قدموه اليوم من 

دور كبري لرفع ا�سم اململكة وثقافتها واإبرازها 

يف �سورتها امل�رضقة وامل�رضفة وكذلك اإجناح 

هذا احلفل واإظهاره بال�سكل املطلوب، واأ�سار 

القرين ان ال�سعب الكندي كان �سعيدا مب�ساركة 

املبتعثني يف كندا بهذه املنا�سبة. وبني رئي�س 

النادي ال�سعودي يف فانكوفر املبتعث عبداهلل 

الداود ان �سعور املبتعثني ال ميكن و�سفه بعد 

النجاح الباهر الذي حققه هذا احلفل واملعر�س، 

م�سريا اأن املبتعثني مثلوا اجمل �سورة لتالحم 

وترابط ال�سعب ال�سعودي. كما واأ�ساف الداود 

اأن عدد احل�سور و�سل اإىل اأكرث من �سته اآالف 

زائر اأغلبهم من ال�سعب الكندي، واختتم حديثة 

داعيا املوىل عز وجل اأن يحفظ خادم احلرمني 

ال�رضيفني ويدمي عليه ال�سحة والعافية. كما 

وقدم اجلميع �سكرهم اخلا�س ل«الريا�س« على 

رعايتها االإعالمية للحفل باالإ�سافة اإىل متابعتها 

الأخبار املبتعثني يف كندا با�ستمرار. 

املعر�ش ال�صعودي يف فانكوفر ي�صتقبل 6 اآلف زائر

☐ اآفاق - خديجة نور الدين

االأوىل  للمرة  م�ساهدته  ■ عند 
راأيته ب�سيطًا وعتيقًا  واأ�سياًل

 يف نف�سي قبل  اأن 
ً
ت�ساءلت مرارا 

اأ�ساألها عنه

ما الذي  يدفعها اإىل االإعتناء بهذا 

العقد البايل وحفظه بكل حر�س يف 

�سندوقها القدمي 

قمت بالتفكري العميق مرارًا ومل 

اأجد مفرًا من طرح ا�ستف�ساري 

بخجل

ملاذا كل هذا االإعتناء بهذا العقد 

البايل، عفوًا اق�سد القدمي؟

ويف احلقيقة ما زاد  من حرجي  

اأنها �سحكت ب�سكل عايل وابت�سمت 

تلك االإبت�سامة الرقيقة، وحتولت 

مالحمها بعد ذلك اىل  هدوٍء  مبهم...

مع تلك املالمح  اأح�س�ست اأنني 

جرحتها اأ�رضعت باالإعتذار لكنها 

اأوقفتني برفع يدها طالبة مني 

ال�سكوت!

 ال�سيء  اأ�سعب من االإنتظار مع 

ال�سكوت  يف مثل هذه احلاالت 

كنت اأنوي املغادرة..

 لكنها قالت يا حبيبتي احلياة 

لي�ست  بجمال ال�سيء اخلارجي فقط

هناك  ما هو اأجمل واأثمن  واأبقى، 

جمال عقدي  لي�س يف مظهره البايل

 لي�س فيما �سنع منه

لي�س يف كم ي�ساوي من مبالغ 

يقيمها اهل الطمع واجل�سع،

 الأنهم اليعرفون قيمتة احلقيقية 

ا�ساًل

وحكمهم  على ما يحمله من جرامات

يا ابنتي  عقدي

 اأثمن عندي من  ماليني اجلرامات 

اخلادعة

 القيمة لعقودهم عندي، فلم تهَد اإيل 

مل تقدم  الأجل  قيام عالقة  طاهرة 

و�سامية

مل تعطر بال�سدق وح�سن النوايا،

 بل غلفت باأوراق  خادعة 

ومر�سعة

حبيبتي  لن تعريف قيمة هذا العقد 

اال بعد م�سي ال�سنني برفقة من 

حتبني

و�ستعلمني ماهي  قيمتة احلقيقية 

عندما تالم�سه يدك وتتذكرين

يوم اأهداك اإياه يف �سبابك، متذكرة 

كل ثانية ع�ستها معه

حلني  وداعه يف نظرة اخرية

يا�سيدة امل�ستقبل

 �ستعرفني معنى الثمن، اإن علمت 

اأن عقدك كان هدية من اأبيه الأمه

نعم يا ابنتي  من اأمه  لهذا   ترينه 

قدمي وبايل...

عاجزة  عن احلركة والكالم  

مت�سمرة مبقعدي ال اقوى على 

القيام، خانتني الكلمات عن االإعتذار 

مرة اأخرى، لكن اهلل هداين اأن اأطلب 

ال�سماح 

�سكرًا لك يا اهلل  على رحمتك بي 

اأكرث من نف�سي 

قبلت  جبينها وودعتها 

 كانت رائحة منديلها يفوح منها 

الطيب ال�سعبي اجلميل

 كم هي  اأ�سيلة وجميلة يف كل 

تفا�سيلها    

تلك �سيدة علمتني الكثري يف وقت 

قليل وبدون  ا�ستخدام اأحدث و�سائل 

التعليم   

خاطبت قلبي قبل كرا�ستي او 

بريدي

جدتي اأرجو

 اأن  يكون حظي مثلك

اأن  اأذوق من نف�س كاأ�سك 

اأن  اأفكر  بب�ساطتك وعمق حبك

واأبتعد عن  زهو الدنيا والق�سور

�سكرًا  لك جدتي

لي�ش جمرد عقد قراءة يف لوحة
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☐ �آفاق – نادي اأوتاوا 
 

■ يف  �سابقة هي االأوىل من  نوعها وخطوة 
ت�ستهدف تقدمي املزيد من اخلدمات واملتابعة 

اأطلق النادي ال�سعودي يف العا�سمة الكندية 

) اأوتاوا ( تطبيقًا الكرتونيًا الأجهزة االأيفون 

واالأيباد من  Apple Store حيث يعد اإ�سافة 

ون�سخة تفاعلية للموقع االلكرتوين للنادي.

وقال رئي�س النادي اال�ستاذ عبدالرحمن 

العمري اإن التطبيق و�سيلة جديدة لزيادة 

قنوات التوا�سل بني النادي وجمتمع 

االبتعاث يف كندا ب�سكل عام واأوتاوا ب�سكل 

خا�س م�سيفًا اأن التطبيق يقدم العديد من 

اخلدمات التي ال يقدمها املوقع االإلكرتوين 

للنادي كخدمة ر�سائل اجلوال واالإت�سال 

املبا�رض باإدارة النادي كذلك خدمة حتديد 

املواقع التي تتيح للم�ستخدم برنامج اجلي 

بي اإ�س حيث مواقع االأن�سطة واالإحتفاالت 

واالإجتماعات االأ�سبوعية باالإ�سافة اإىل اأن 

التطبيق مرتبط باملواقع االإجتماعية اخلا�سة 

بالنادي على �سفحة الفي�س بوك وتويرت 

واليوتيوب.

واأ�سار العمري اىل اأن التطبيق يوفر 

خ�سائ�س اأخرى تهدف اىل خدمة املبتعثني 

حيث يحتوي على منوذج اإ�ستقبال املبتعثني 

اجلدد باالإ�سافة اإىل قائمة دليل اخلدمات 

التي تقدم معلومات وافية عن مدينة اأوتاوا 

وعن جامعاتها وم�ساجدها وحمالت املنتجات 

احلالل واأنظمة البنوك واملرور وكيفية 

ا�ستخراج الرخ�سة ف�سال عن كيفية جتديد 

التاأ�سريات واالإقامة الدرا�سية.

ومتنى رئي�س النادي ال�سعودي يف اأوتاوا 

اأن يحقق هذا التطبيق الفوائد املرجوة التي 

طور من اأجلها  واأن يكون م�سدرا للمعلومة 

املوثوقة واملي�رضة واأن يزيد من حلمة اأبناء 

الوطن احلبيب وتوا�سلهم.

☐ �آفاق – خا�س 
 

■ يف �سوء حر�س �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني بكندا على التوا�سل مع املبتعثني، وتنفيًذا 
لتو�سيات خادم احلرمني ال�رضيفني الداعية للتقارب مع املواطن ال�سعودي، اأقام �سعادة �سفري 

خادم احلرمني ال�رضيفني اأ�سامة اأحمد ال�سنو�سي حفل اإفطار للمبتعثني �سارك فيه عدد من 

من�سوبي امللحقية الثقافية بكندا وعلى راأ�سهم �سعادة امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور في�سل 

املهنا اأبا اخليل، ومن�سوبو �سفارة خادم احلرمني ال�رضيفني. وقد كان �سعادة ال�سفري اأ�سامة 

ال�سنو�سي يف ا�ستقبال ال�سيوف من قبل اأذان املغرب. ويف جو اأ�رضي واأخوي تناول اجلميع 

االإفطار، حيث حفلت مائدة االإفطار بكل ما لذ وطاب من املاأكوالت العربية وال�رضقية التي حازت 

على اإعجاب احل�سور الذين وجهوا �سكرهم ل�سعادة ال�سفري على كرم ال�سيافة.

☐ �آفاق – نادي فانكوفر  
 

■ اأعلن النادي ال�سعودي يف فانكوفر »بريت�س 
كولومبيا » عن فتح الت�سجيل  يف امل�سابقة 

القراآنية الرم�سانية )رتل وارتِق( يف عامها 

الثاين 1432هـ / 2011م، على »جائزة املبتعث 

ال�سعودي« للرجال والن�ساء واالأطفال والبالغ 

جمموع جوائزها لهذا العام »3000 $« ثالثة 

اآالف دوالر.

م�صتويات امل�صابقة )رجال - ن�صاء(

امل�ستوى املتقدم

حفظ �سورة الكهف مع اإتقان تالوتها وفهم 

املفردات الغام�سة فيها

امل�ستوى الثاين

حفظ �سورة الكهف مع اإتقان تالوتها

فرع االأطفال

حفظ �سورة الفجر

ومن املنتظر اأن تتكون جلنة التحكيم من كل 

من االأ�ستاذ با�سم اللحياين، االأ�ستاذ عبدالرحمن 

الهذلول،االأ�ستاذ من�سور الفايز.

☐ �آفاق – نادي فانكوفر  
 

■ اأعلن النادي ال�سعودي 
يف مدينة فانكوفر الكندية عن 

انطالق حتدي »اخلا�رض االأكب« 

وقامت فكرة امل�سابقة على تق�سيم 

امل�سرتكني اإىل عدة فرق، وكل 

فريق يتكون من ثالثة اأ�سخا�س. 

ويتم قيا�س الوزن االإجمايل 

للفريق كنقطة بداية لكل فريق، 

بعدها يقوم الفريق بتمرينات 

ح�سب توجيهات كابنت امل�سابقة 

املبتعث الوليد الكعيد، وذلك حتى 

يتمكن اأع�ساء الفريق من خ�سارة 

اأكب قدر ممكن من الوزن خالل 

اأ�سبوع. ويتوجب على اأع�ساء 

الفريق الت�سوير والتوثيق اأثناء 

اأداء التمرينات الإثبات اجلدية يف 

اال�سرتاك. وي�سارك املبتعثون 

االآخرون يف هذه امل�سابقة من خالل 

الت�سويت يف كل اأ�سبوع بعد وجبة 

االإفطار. اأما الفريق الذي �سيثبت 

للجمهور �سعف اأدائه ف�سيخرج 

من امل�سابقة، و�سيك�سب الفريق 

الذي يخ�رض اأكب قدر ممكن خالل 

ال�سهر. اجلدير بالذكر اأن النادي 

ال�سعودي اأعد رابطًا الكرتونيًا 

خا�سًا لكل من يود امل�ساركة يف 

هذه امل�سابقة. ويف هذا ال�ساأن قال 

رئي�س النادي ال�سعودي يف فانكوفر 

اال�ستاذ عبداهلل الداود اأن الهدف 

من اإطالق هذه امل�سابقة هو ت�سجيع 

املبتعثني على ممار�سة الريا�سة 

طوال ال�سهر الكرمي وكذلك اعتبار 

ال�سهر �سهرًا لطرد ال�سموم من 

بدن االن�سان.

☐ اآفاق - بدر حلواين، ت�سوير: 
فرج اآل ر�سيد - �سفراء  

 

■ اأقام النادي ال�سعودي 
يف مدينة تورنتو يوم ال�سبت 

23 يوليو 2011 احتفااًل 

خلتام اأن�سطته للعام الدرا�سي 

2010/2011 وذلك يف قاعة 

املحا�رضات يف مبنى كلية العلوم 

الطبية بجامعة تورنتو. وقد بداأ 

احلفل بتالوة عطرة من الذكر 

احلكيم توالت بعدها فقرات احلفل 

التي جمعت مابني الكوميديا 

وال�سعر حيث �سارك اأحمد عثمان 

يف اأوىل الفقرات الكوميدية بعنوان: 

مغرتب اإندوني�سي يف كندا. اأما 

ثاين فقرات احلفل فهي م�ساركة 

من الفنان ال�سعودي ح�سني 

الهويدي حيث اأمتع اجلمهور 

مب�ساركة رائعة ثم بداأت االأم�سية 

ال�سعرية مب�ساركة �سعراء من مدينة 

تورنتو وهم: اأحمد الباهلي، فهد 

الدو�رضي، جمال النفيعي وفهد 

احلربي، حيث تفاعل اجلمهور مع 

اأبيات ال�سعر ال�سعبي الذي تنوعت 

موا�سيعه مابني وطنية وغزلية 

واأحزان وهموم الغربة.

نادي اأوتاوا يطلق تطبيقاً الكرتونياً بخدماته للمبتعثني

و�صط جو رم�صاين واأ�صري

اأكرث من 400 مبتعث ومبتعثة ح�صروا حفل اإفطار 

�صفارة خادم احلرمني بكندا

انطلق امل�صابقة القراآنية الرم�صانية الثانية

يف نادي فانكوفر

كندا: مبتعثون يتناف�صون

يف م�صابقة اخلا�صر الأكرب ل�صهر رم�صان

نادي تورنتو يختتم اأن�صطته

بالكوميديا وال�صعر

جانب من احل�صور يف حفل الفطار ال�صفري وامللحق يف حفل الفطار ال�صنوي لل�صفارة 
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☐  اآفاق - بدر حلواين،
ت�سوير عبدالغني ال�سيخ -

�سفراء 

■ اأقام النادي ال�سعودي يف 
تورنتو يوم ال�سبت 17 يوليو 

2011 رحلة عائلية �سبابية 

وذلك اإىل جزيرة تورنتو » 

تورنتو اآيالند«. وتاأتي هذه 

الرحلة �سمن برنامج النادي 

ل�سيف 2011. وقد بداأت 

الرحلة يف مكان التجمع يف 

�ساطئ مدينة تورنتو عند 

ال�ساعة الواحدة ظهرًا حيث 

انتقل بعدها امل�ساركون 

وامل�ساركات اإىل جزيرة 

تورنتو. وقد كانت الرحلة 

مليئة باملتعة والن�ساط، حيث 

قام امل�ساركون يف الرحلة 

باإعداد وجبة الغداء على 

الطريقة ال�سعودية. كما تخلل 

وقت االنتظار العديد من 

االأن�سطة الريا�سية والفنية، 

حيث ا�ستمتع امل�ساركون باأداء 

عدة األوان �سعبية ت�سمنت 

املزمار والينبعاوي باالإ�سافة 

اإىل العديد من االأن�سطة 

الريا�سية والرتفيهية املختلفة. 

وقد كان لالأخوات املبتعثات 

ن�ساط خا�س بهن ا�ستمتعن 

فيه باالأجواء الرائعة يف جزيرة 

تورنتو.

وقد اختتم املهند�س اأ�سامة 

العبدالوهاب رئي�س النادي 

ال�سعودي يف تورنتو الرحلة 

ب�سكر جميع امل�ساركني 

وامل�ساركات يف الرحلة والذين 

تكاتفوا وتعاونوا الإجناح هذه 

الرحلة والذين كانوا اأي�سًا من 

امل�ساركني يف فعاليات اليوم 

ال�سعودي يف مدينة تورنتو. 

كما طالب العبدالوهاب 

جميع امل�ساركني بامل�ساركة 

يف االأن�سطة القادمة للنادي 

خ�سو�سًا يف �سهر رم�سان 

املبارك وعيد الفطر واليوم 

الوطني ال�سعودي. وقد اأبدى 

رئي�س النادي رغبته مب�ساركة 

اجلميع يف البحث عن مقر 

للنادي ليكون مكانًا الجتماع 

ال�سعوديني ويكون مبثابة 

بيت �سعودي ي�سم جميع 

ال�سعوديني وال�سعوديات 

الإقامة اأن�سطة وفعاليات 

النادي املختلفة من ور�س عمل 

وحما�رضات وندوات م�سريًا 

اإىل اأن النادي يواجه بع�س 

العراقيل الإقامة مثل هذه 

الفعاليات نظرًا ل�سعوبة ايجاد 

املكان الذي ينا�سب اجلميع. 

واأ�ساف العبدالوهاب اأن عدم 

ل عائقًا  وجود املكان املالئم �سكرّ

للنادي خ�سو�سًا يف ا�ست�سافة 

متحدثني متميزين من مدينة 

تورنتو ويف اإقامة االجتماع 

االأ�سبوعي الأع�ساء النادي.

يذكر اأن فعاليات الرحلة مل 

تنتهي يف اجلزيرة فح�سب، 

فقد ا�ستمر اأداء بع�س االألوان 

ال�سعبية يف العبرّارة التي اأقلرّت 

امل�ساركني يف الرحلة و�سواًل 

اإىل الطرف االآخر من اجلزيرة 

حيث �سارك الكثري من ال�سياح 

والزوار للجزيرة يف تلك 

الفعاليات ال�سعبية ال�سعودية 

يف جو رائع وبهيج. 

�صمن برناجمه ال�صيفي ويف اأجواء رائعة

النادي ال�صعودي يف تورنتو

☐ اآفاق - عبداالإله عبداجلواد - �سفراء  ينظم رحلة لأع�صائه يف جزيرة تورنتو
 

■ نظم النادي ال�سعودي مبدينة �سادبوري 
مبقاطعة اأونتاريو رحلة تخييم اإىل منطقة 

»Fairbanks Provincial Park« وذلك 

منذ �سباح ال�سبت 9 يوليو اإىل ع�رض اليوم 

التايل. وذكر م�سوؤولون يف النادي اأن املنتزه 

يعتب من اأجمل مناطق ال�سيف يف مقاطعة 

اأونتاريو. وقد ت�سمنت الرحلة العديد من 

االأن�سطة واالألعاب، املغامرات وامل�سابقات و 

االأم�سيات ال�سعرية التي نظمها جمموعة من 

امل�رضفني على اإدارة النادي يتقدمهم رئي�س 

النادي نا�رض بن �سياد الدو�رضي. بعد ذلك 

جرى النقا�س عن م�ستقبل النادي وكيف ميكن 

تطويره ب�سكل ينا�سب جميع الطلبة عن طريق 

طرح االآراء واالإقرتاحات التي اعتمدتها اإدارة 

النادى كدليل لالأن�سطة واالإجتماعات القادمة. 

من جهته �سكر رئي�س النادي القائمني على 

جناح الرحلة، كما متنى جميع الطالب تكرار 

مثل هذه الرحالت التي تزيد من ترابط 

الطلبة املبتعثني وتقوية عالقاتهم االإجتماعية. 

اجلدير بالذكر اأن النادي ال�سعودي يف 

�سادبوري يعتب من االأندية التي اعتمدتها 

امللحقية الثقافية بكندا مطلع العام اجلاري. 

☐ اآفاق - �سفراء
   

■ األقى الطالب املبتعث معاذ بن في�سل 
الذواد م�ساء اجلمعة 22 يوليو 2011 

حما�رضة �رضح فيها مغامرة جمموعة من 

النادي ال�سعودي يف كاجلري يف القفز املظلي 

sky diving. و�رضح فيها جتربتهم و�سعورهم 
الرائع خالل الرحلة باالإ�سافة اإىل اأ�سا�سيات 

املغامرة و�رضوطها واأماكن تواجدها يف والية 

األبريتا. وذكر الطالب معتز اأنه من ال�رضوري 

القفز ملا يقارب 7 قفزات مع مدرب حتى 

يتمكن ال�سخ�س من القفز االإنفرادي. كما 

يحتاج ال�سخ�س الذي ينوي اأن يكون مدربًا لـ 

500 قفزة اإنفرادية حتى ِي�سمح له بالقفز مع 

اأ�سخا�س مبتدئني يف القفز املظلي.

واأ�سار الطالب اأن املجموعة تعتزم خو�س 

التجربة مرة اأخرى االأ�سبوع القادم ولكن هذه 

املرة ان�سمت لهم اأعداد جديدة من اأع�ساء 

النادي ال�سعودي وقد انبهروا بالتجربة 

وقرروا خو�سها معهم. 

☐ اآفاق - خا�س - �سفراء  
 

■ ت�سدر فريق ال�سقور ال�سعودية لكرة 
القدم بالنادي ال�سعودي بكالغاري الدور االأول 

يف دوري اجلامعة حيث اعتلى الرتتيب واحتل 

املركز االأول بعد فوزه يف جميع مباريات الدور 

االأول للدوري. وذكر رئي�س النادي االأ�ستاذ 

�سامل غندورة اأن الفريق ي�ستعد حاليًا للدور 

الثاين. ويتطلع ال�سقور حل�سد اللقب دون اأي 

خ�سارة حيث ي�سم الفريق نخبة من الالعبني 

املميزين الذين �ساركوا يف منا�سبات ريا�سية 

�سابقة.

�صمن اأوىل اأن�صطة النادي ال�صعودي باملدينة

طلب �صادبوري يقيمون خميماً �صيفياً

بعد حما�صرة تعريفية لتجربة جمموعة من الطلب

طلب كاجلري يخو�صون جتربة القفز املظلي

بعد فوزه يف جميع مباريات الدور الأول من دوري اجلامعة

»ال�صقور ال�صعودية« يحتل املركز الأول يف كاجلاري
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بفنجان  نهاره  منا  العديد  ■ يبداأ 
من القهوة اأو ال�ساي ليمدهم بالطاقة 

والن�ساط يف اأول النهار وذلك الحتوائه 

على مادة الكافيني التي تعد مادة منبهة 

و ت�ساهم يف جعل ال�سخ�س يقظًا نظرًا 

لتعطيلها لهرمون امليالتونني الذي يفرز من 

الغدة ال�سنوبرية املوجودة فى املخ.

وتنتقل كمية الكافيني التي تتناولها 

احلامل اإىل الطفل عن طريق امل�سيمة، 

وهذا بدوره ي�سبب خطورة على اجلنني 

نظرًا لعدم مقدرة ج�سم الطفل على حتليل 

الكافيني، ويعمل الكافيني اأي�سًا كمدر للبول 

مما ي�سبب نق�س يف �سوائل اجل�سم لدى 

املراأة احلامل والذي بدوره يوؤدي اإىل فقدان 

امت�سا�س الفيتامينات واملعادن املهمة التي 

قد ي�ستفيد منها الطفل اأثناء فرتة احلمل.

-American Pregnancy Associ (

.)tion، 2011
لذا على املراأة احلامل اأن تراعي معدل 

تناولها اليومي من الكافيني، حيث اأن 

الدرا�سات ال�سابقة اأظهرت اأن هناك عالقة 

بني كمية تناول الكافيني خالل فرتة احلمل 

و ارتفاع ن�سبة خطورة فقدان اجلنني.

حيث اظهرت درا�سة �سويدية اأن الن�ساء 

اللواتي يتناولن 100 ملغم من الكافيني 

فاأكرث يزداد احتمال تعر�سهن لالإجها�س 

عن اأولئك اللواتي يتناولن كمية اأقل من 

 Cnattingius et al.،(.100ملغم باليوم

 )2000
وقد اأثبتت درا�سة اأخرى اأجريت 

بالدمنارك اأنه يف حالة تناول املراأة احلامل 

الأكرث من ثمانية اأكواب من القهوة يوميًا، 

تزداد ن�سبة اخلطورة يف فقدان اجلنني 

مبقدار ال�سعف عن اللواتي ال يتناولن 

 Bech et al.، (.القهوة اأثناء فرتة احلمل

)2005
وقد ي�سبب الكافيني اأي�سًا اإعاقة للنمو 

الطبيعي للجنني، ففي عام 2008 اأجريت 

درا�سة باململكة املتحدة الإيجاد العالقة بني 

ا�ستهالك احلوامل للكافيني و اإعاقة منو 

اجلنني، �ساركت يف هذه الدرا�سة 2635 

�سيدة من احلوامل خالل �سهرين اإىل ثالثة 

ا�سهرمن فرتة حملهن.

وتبني نتيجة الدرا�سة اأن تناول الكافيني 

خالل فرتة احلمل له عالقة بزيادة ن�سبة 

 Care (.اخلطورة و اإعاقة منو اجلنني

)study group، 2008
و الدرا�سات ال�سابقة تبني لنا اأن 

الزيادة يف تناول الكافيني للمراأة احلامل 

قد يوؤدي اإىل زيادة اإحتمال فقدان اجلنني 

وهذه الدرا�سات تركز على اإبداء الن�سح 

للن�ساء احلوامل باأن يقللن من ن�سبة تناول 

الكافيني خالل فرتة حملهن. 

وتختلف ن�سبة الكافيني باختالف اأنواع 

االطمعة و امل�رضوبات، حيث اأن الكافيني 

اليوجد فقط يف القهوة واإمنا يوجد يف 

ال�ساي وال�سوكوال وامل�رضوبات الغازية 

وغريها من م�رضوبات الطاقة. لذا يجب 

على املراأة احلامل اأن تويل اهتمامًا ملا 

تتناوله من اأطعمة حتتوي على الكافيني، 

و اأن تكون على حذر كبري عند �رضائها 

للمنتجات الغذائية حيث ي�ستوجب عليها 

اأن تقراأ ما حتتويه االطعمه و امل�رضوبات 

من مكونات و ذلك ملعرفة ن�سبة الكافيني 

املوجودة يف املنتج املراد �رضاوؤه وخا�سة 

ال�سوكوال حيث اأنه بالعادة يتم االإفراط فى 

تناولها دون العلم باإحتوائها على ن�سبة 

عالية من الكافيني.

فمن االأف�سل للن�ساء احلوامل اأن يتفادين 

تناول الكافيني قدر امل�ستطاع خالل فرتة 

حملهن، و بالن�سبة للن�ساء اللواتي يحبنب 

القهوة، يجب اأال يتجاوزن معدل كوب 

واحد يف اليوم، وقد يكون هذا القرار على 

قدر كبري من ال�سعوبة عليهن، و لكن ينبغي 

اأن يقدمن هذه الت�سحية الب�سيطة اآخذات 

بعني االعتبار عواقب �سلوكهن على حياة 

اجلنني و م�ستقبله.

اأمل عبداهلل املحمادي

amal.almehmadi@yahoo.com

☐ اآفاق - من�رضحممد الهمامي

■ اإن اإكت�ساب لغة جديدة لي�س باالأمر 
الهني خا�سة عندما تلعب عدة عوامل يف 

اكت�ساب الطالب للغة اجلديدة وتتنوع هذه 

العوامل ح�سب البيئة التي يكت�سب فيها 

املتعلم اللغة. ويف هذا املقال نوجز بع�س 

العوامل الفردية التي يتميز بها طالب عن 

اآخر.

 ومن اأبرز هذه العوامل �سن املتعلم، 

حيث يعتقد معظم اللغويني اأن  تعلم اللغة يف 

�سن مبكر ي�ساعد الطالب على اكت�ساب اللغة 

ب�سهولة و اإحراز م�ستوى متقدم يف اللغة. 

فكلما تقدم بالطالب العمر كلما ازدادت 

ال�سعوبة لديه يف تعلم اللغة و يعتب �سن 

البلوغ مرحلة هامة حيث ي�سعب على 

املتعلم اإتقان اللغة كاملتحدثني بها االأ�سليني 

اإذا بداأ بتعلم اللغة بعد �سن البلوغ. 

كما تلعب دوافع املتعلم لتعلم اللغة دورًا 

كبريا يف اكت�ساب مفردات اللغة اجلديدة، 

فكلما كانت رغبته قوية كلما �ساعد ذلك  

على �رضعة ا�ستخدامه ملفرادت اللغة 

اجلديدة  يف مواقع اأخرى جديدة.

والرغبة القوية يف تعلم اللغة ت�ساعد 

الطالب يف اكت�سابها و التحدث بها بطالقة. 

فمثاًل اإذا التحق طالبان بكور�س يف اللغة 

وكان هدف اأحدهم اإجتياز اختبار اأو مادة 

معينة فاإنه ال يخرج بفائدة لغوية كبرية 

ت�ساعده يف ا�ستخدام ما تعلمه يف مواقع 

اأخرى كالطالب الذي لديه دافع اأعلى وهو 

التخاطب مع االآخرين و ا�ستخدام ما تعلمه 

يف اأ�سياء لي�س ملزمًا بها. 

يوجد لدى بع�س االأ�سخا�س موهبة 

يف تعلم اللغات كما اأن بع�س االأ�سخا�س 

لديه موهبة فطرية يف تعلم املو�سيقى اأو 

الر�سم. فهوؤالء االأ�سخا�س لديهم مقدرة 

قوية يف متييز االأ�سوات، ا�ستنباط القواعد 

النحوية، تذكر معاين الكلمات، مالحظة 

العالقات بني الكلمات اأو اجلمل. فعلى 

�سبيل املثال ال�ساب البيطاين دانيل متت 

يتحدث ع�رض لغات بطالقة و ا�ستطاع تعلم 

املحادثة باللغة االإزلندية يف اأ�سبوع واحد 

فقط ليظهر بعدها يف مقابلة مبا�رضة يف 

التلفاز باللغة االإزلندية. و كذلك ال نن�سى 

ال�سحابي اجلليل زيد بن ثابت ر�سي اهلل 

عنه الذي تعلم اللغة العبية يف اأ�سبوع. 

فمثل هوؤالء لديهم موهبة فطرية يف اإكت�ساب 

اللغات. 

اإن �سخ�سية املتعلم تلعب دورًا هامًا 

يف اكت�ساب اللغة فال�سخ�س املنفتح على 

االآخرين و يختلط باالآخرين تكون لدية 

مهارات تخاطب عالية ي�ستطيع من خاللها 

تطوير لغته و اإحراز م�ستويات متقدمة 

يف مهارات االإ�ستماع و التحدث وكذلك 

زيادة معرفته بثقافة اللغة. اأما االأ�سخا�س 

االإنطوائيني يكون لديهم تردد يف التحدث 

مع االآخرين و اخلوف من بدء حمادثة مع 

االأ�سخا�س الذين ال تربطهم بهم عالقة 

قوية مما يوؤدي اإىل �سعف م�ستواهم يف 

التخاطب باللغة اجلديدة. 

تطول القائمة بالعوامل الفردية يف 

اكت�ساب اللغة و لعل من اجلدير ذكره هنا 

عامل الذكاء فلقد اأثبتت الدرا�سات اأن 

االأ�سخا�س الذين يح�سلون على درجات 

عالية يف اختبار الذكاء )االي كيو( يحرزون 

م�ستويات متقدمة يف تعلم املفردات و 

القواعد. كذلك موقف الطالب من ال�سعوب 

الناطقة باللغة التي يريد اأن يتعلمها يوؤثر 

على مدى اإتقانه للغتهم. فمثاًل الذي يع�سق 

الثقافة و العادات الغربية يجد �سهولة و 

متعة يف تعلم اللغة االإجنليزية. 

يف اخلتام يجب اأن نوؤكد على اأن تعلم 

اللغة لي�س باالأمر ال�سهل و اأن هناك 

عدةعوامل ت�سرتك يف مدى جناح الطالب يف 

تعلم اللغة. فبع�س الطالب رمبا يحتاج فقط 

اإىل اأ�سهر قليلة لكي يتقن اللغة االإجنليزية 

مثاًل و البع�س االأخر رمبا يحتاج اإىل عدة 

�سنوات. فيجب علينا اأن ال ن�سع حماًل 

كبريًا على الطالب ولي�س من العدل قيا�سهم 

مبعيار واحد يف الفرتة الزمنية لتعلم اللغة. 

خماطر الكافيني على اجلنني... مقالالفروق الفردية بني الأفراد يف تعلم اللغة  مقال
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☐ اأوتاوا - تهاين الغزايل 

■ اأتاح برنامج االبتعاث 
اخلارجي الذي يدعمه خادم 

احلرمني ال�رضيفني الفر�سة 

للمبتعث ال�سعودي يف اأن يكون 

�سفريًا لبالده حني ي�سارك مبح�س 

اإرادته يف االأعمال التطوعية التي 

تخدم املجتمع يف دول االبتعاث، 

وهذا ما ظهر جليًا من خالل 

م�ساركات عدد من املبتعثني 

ال�سعوديني يف كندا يف برامج العمل 

التطوعي يف حميطهم اجلامعي، اأو 

املجتمعي، ب�سورة كان لها �سداها 

الطيب الذي ظهر يف ا�ست�سافتهم 

يف بع�س برامج التلفزيون الكندي، 

اأو ن�رض مقاالت عنهم يف ال�سحف 

املحلية وعلى مواقع االإنرتنت. 

التقت اآفاق عددًا من املبتعثني 

الذين جنحوا يف اأن ميدوا ج�سورًا 

للتوا�سل مع املجتمع الكندي 

ب�سورة عك�ست املعدن االأ�سيل 

وال�سورة احل�سارية واالإن�سانية 

بني املبتعث ال�سعودي واملواطن 

الكندي، عماًل بقول اهلل تعاىل: 

}وتعاونوا على الب والتقوى{. 

فابت�سامة اأمل القالف طالبة 

املاج�ستري تخ�س�س متري�س 

يف جامعة دالها�سي كانت بوابة 

ملر�سى ال�رضطان لالإف�ساح عما 

يجي�س باأنف�سهم من اآالم واآمال 

بعد اأن مكثت معهم الأكرث من عام 

يف م�ست�سفي فيكتوريا اجلبلي 

ب�سورة جعلتهم ينا�سدوها يف 

اأن ت�ستمر معهم يف ق�سم الدعم 

املعنوي ملر�سى ال�رضطان بعد 

اأن ظهر تاأثري معاملتها معهم يف 

رغبة املر�سى امللحة يف اأن تزيد من 

وقت الزيارة اأي�سًا فتقول اأمل: 

جتربتي التطوعية جتربة منحتني 

الكثري على اأكرث من م�ستوي فعلى 

امل�ستوي املعريف ح�سنت من لغتي 

كثريًا، اإىل جانب احل�سول على 

الكثري من املعلومات عن مر�سى 

ال�رضطان. 

ولهذا اأمتنى اأن تكون جتربتي 

هذه حافزًا لكل املبتعثني للخو�س 

يف هذه التجربة الرائعة التي البد 

واأن تعود عليهم بالنفع العظيم 

يف حياتهم الدرا�سية و العملية، 

فكلمات االإطراء التي كنت اأ�سمعها 

من املر�سى والقائمني على برنامج 

العمل التطوعي كانت مبثابة 

اأو�سمة تزيد من ثقتي بنف�سي، 

وتدفعني الأن اأكون مر�سااًل وداعمًا 

لكل عمل تطوعي عند العودة 

للمملكة اإن �ساء اهلل بعد تخرجي، 

وال اأن�سى هنا من توجيه خال�س 

ال�سكر خلادم احلرمني ال�رضيفني 

الذي كان خري موجه وداعم لكل 

عمل اإن�ساين من �ساأنه اأن ميد 

ج�سور التوا�سل بني ال�سعوب 

واحل�سارات.

على حني كانت م�ساركة زياد 

التومي وعدد من زمالئه يف تنظيف 

�سوارع مدينة برن�س جورج حمل 

اهتمام التلفزيون املحلي للمدينة 

الذي التقى زياد الذي عب عن 

�سعادته بتلك امل�ساركة فقال: 

جتربتي يف العمل التطوعي يف كندا 

علمتني اأن العمل التطوعي خري 

و�سيلة لتعميق التكامل بني النا�س 

وي�سجع على التعاون وتنمية 

روح اجلماعة، وهذا ما مل�سته اأنا 

وزميالي نا�رض البي�سي، واأحمد 

التويجري عندما ا�سرتكنا يف اأكرث 

من منا�سبة اجتماعية يف جامعتنا 

بهدف خدمة املجتمع املحلي ملدينة 

برن�س جورج بدون مقابل مادي، 

ولكن بالرغم من ذلك �سعرت اأين 

ك�سبت الكثري فيكفيني اأن تدربت 

على معنى العطاء، وعدم االأنانية 

ولهذا اأمتنى اأن اأ�ستمر يف مثل 

تلك االأعمال لكي يرى ال�سعب 

الكندي ال�سورة احلقيقية لنا 

ك�سباب �سعودي، وفرت له بلده كل 

املقومات التي جتعل منه مواطنًا 

نافعًا لوطنه ولغريه. 

اأما �سعاد مناف املالح التي 

مل مي�س على اإقامتها يف كندا 

اأكرث من ثالثة اأ�سهر فتتمنى اأن 

تنقل للمملكة فكرة »اأعطي بلدك 

20 دقيقة« التي متثل جتربتها 

التطوعية يف املجتمع الكندي بعد اأن 

مل�ست االأثر االإيجابي لهذه التجربة 

يف تنظيف املجتمع املحيط بنا �سواء 

يف اجلامعة اأو يف املتنزهات العامة 

فتقول: »مبادئ ديننا احلنيف 

علمتنا الكثري من القيم الرفيعة 

ولهذا متنيت اأن اأنقلها للمجتمع 

الكندي ليتعرف على اأخالقيتنا 

عن قرب، فوجدت اأن برنامج 

العمل التطوعي كان اأف�سل فر�سة 

لتمثيل بلدي الغايل فيها، ولهذا 

عندما وجدت اأن هناك برناجمًا 

تطوعيًا يخدم البيئة املحلية ملدة 

20 دقيقة، وجدت نف�سي اأحتم�س 

للفكرة التى تعمل على اإزالة اأي 

اأذى من الطريق، كاأعقاب ال�سجائر 

وغريها من املخلفات، ومن هنا مل�س 

امل�ساركون اأن الفتاة ال�سعودية 

امل�سلمة فتاة تعي متامًا قيمة العمل 

الة  التطوعي، واأنها منتجة وفعرّ

اأي�سًا ولي�ست م�ستهلكة فقط. 

اأما ماجد �سالمة احلمادي 

العمل التطوعي  للمبتعثني يف كندا مد ج�صورًا 

للتوا�صل بني ال�صعبني الكندي وال�صعودي

تهاين الغزايل

فتجرته التطوعية اأثرت حياته 

الدرا�سية فم�ساركته يف تركيب 

اأجهزة امل�سح البحري يف �سفينة 

االأبحاث التابعة لق�سم امل�ساحة 

البحرية جلامعة نيوبرنزويك 

�سهلت عليه فهم كثري من احلقائق 

العملية املت�سلة بتخ�س�سه فيقول: 

اإن جتربة العمل التطوعي يف بيئة 

خمتلفة عن بيئة الوطن االأم تثقل 

خبات ال�سخ�س على اأكرث من 

جانب اأواًل متنحه الفر�سة يف اأن 

يتجاوز االإح�سا�س بالوحدة يف 

الغربة وال�سعور بالكاآبة، وكذلك 

حتول الطاقات اخلاملة بداخلنا اإىل 

طاقة منتجة وهذا ما مل�سته عندما 

قمت بالتدري�س اأي�سًا يف جمال 

تخ�س�سي بدون اأيرّ اأجر. 

على حني يحلم �سامل الغندورة 

باأن تقوم اجلامعات ال�سعودية باأن 

ت�سجل عدد االأعمال التطوعية التي 

يقوم بها الطالب يف موقع اجلامعة 

وكذلك ت�سجيل املهارات التي 

اكت�سبها من عمله التطوعي ومنحه 

�سهادة بذلك اأ�سوة باجلامعات 

الكندية فيقول: اأمتنى من كل 

اإخواين املبتعثني اأن ي�سرتكوا يف 

العمل التطوعي الأن التقدمي للعمل 

التطوعي خلري بداية للتدريب 

على املقابلة ال�سخ�سية حيث اإن 

متطلبات االلتحاق بالعمل التطوعي 

تقدمي �سرية ذاتية عن نف�سك، وعمل 

مقابلة �سخ�سية مع اجلهة التي 

ترغب التطوع فيها، وهذا بالتاأكيد 

خلري تدريب حلياتك العملية، ثانيًا 

وجدت اأن خدمتي التطوعية يف 

احلرم اجلامعي يف جامعة كاجلاري 

زادين ثقة بنف�سي، فحينما اأ�سري يف 

حرم اجلامعة كثريًا ما اأقابل اأنا�سًا 

ال اأذكر معظمهم ولكن ي�سكرونني 

ويثنون على العمل التطوعي الذي 

�ساركت فيه، وهذا كان من �ساأنه 

اأنه يحفزين ويدفعني اأكرث للقيام 

باملزيد من االأعمال التطوعية. 

كما اأ�ساف �سامل بالفعل هناك 

عدة اأفكار اكت�سبتها من املجتمع 

الكندي يف العمل التطوعي.. من 

هذه االأفكار التي اأحلم اأنا اأراها يف 

ال�سعودية فكرة اأن اجلامعات توفر 

على موقعها يف االإنرتنت وخا�سة 

فيما يت�سل بخدمة الطالب فر�سة 

ت�سجيل عدد االأعمال التطوعية التي 

قام الطالب باإجنازها وامل�ساركة 

فيها وعدد ال�ساعات واملهارات 

التي اكت�سبتها من هذه االأعمال، 

مع توفري اإمكانية طباعة �سهادة 

االأعمال التطوعية يف اأي وقت. 

اأما �سعيد ال�سهراين طالب 

املاج�ستري يف التجارة االإليكرتونية 

» االأيزو9001:2008« يف جامعة 

اأتاوا فالعمل التطوعي و�سعه على 

الطريق ال�سحيح وجعله يكت�سف 

مواهبه يف جمال حتديد معايري 

اجلودة يف بيئة العمل املختلفة 

فقال: يف بداية عملي التطوعي 

كنت اأ�سارك يف االأعمال التطوعية 

امل�ساركة يف تنظيم الندوات 

واملوؤمترات واختبارات الرخ�س 

التي متنحها اجلمعية االأمريكية 

للجودة، ومع تكرار التوا�سل مع 

تلك اجلمعية اكت�سفت اأين اأمتتع 

مبهارات قيادية مت اكت�سافها من 

قبل القائمني على جميعة اجلودة 

ولهذا مت اختياري �سمن اأع�ساء 

جمل�س االإدارة يف العا�سمة الكندية 

اأتاوا، وهذا مل يحدث من قبل اأن 

ي�سارك يف جمل�س االإدارة طالب 

ومبتعث اأي�سًا، ولهذا متت دعوتي 

حل�سور املوؤمتر الدويل للجودة 

والتطوير لعامني متتالني وكذلك 

تقدمي ورقة عمل عن برنامج 

اجلودة »االأيزو 9001«.

على حني تن�سح  اأروى العقيل 

طالبه ماج�ستري يف جامعه ماك 

ما�سرت املبتعثني امل�ساركة يف العمل 

التطوعي اخلا�س باملوؤمترات 

التي تنظمها املدينة املقيم فيها اأو 

اجلامعة الأنها فعال فر�سة طيبة 

للتدريب على العمل القيادي، 

فت�سيف اأروي اإ�سرتاكي يف موؤمتر 

الطاقة الذي مت  عقده يف مدينة 

تورنتو كمتطوعة �سهل على ال�سيئ 

الكثري خا�سة يف جمال البحث 

الدرا�سي اخلا�س بي، ولهذا اأمتنى 

اأن ي�سعى كل مبتعث لتلك النوعية 

من االأعمال التطوعية، كما اأدعو 

زمالئي دار�سي اللغة للم�ساركة 

يف االأن�سطة التطوعية ملهرجان 

الباب املفتوح يف مدينة تورنتو، 

الذي اأتاح يل فر�سة التعرف على 

املعامل االأثرية للمدينة، وتدريبي 

على التحدث باللغة االإجنليزية مع 

ال�سائحني.

 اإلهام نزيه وجدت اأن العمل 

التطوعي عمل راقي جعلها ت�سعر 

بعظمة الدين االإ�سالمي الذي 

كان �سباق يف تر�سيخ قيمة العمل 

التطوعي فتقول ت�سجيع املجتمع 

من حولك على العمل التطوعي 

هو الذي يزيد من حما�سك، ولهذا 

حر�ست على امل�ساركة يف م�ساعدة 

االآخرين يف معهد اللغة الذي اأدر�س 

فيه والبيئة املحلية املحيطة بي 

خا�سة بعد اأن وجدت وجدت انا�س 

لهم مراكز جيده يف جمتمعهم 

يقومون مبثل هذه االعمال فقط 

من اجل ان يرو نظره الفرح يف 

عني االخرين وهو �سيء اعتبه من 

اروع ما تعلمته من هذه االعمال 

التطوعيه.

بينما جنح جابر اليامي من 

كلية األكمو�سن يف تعريف املجتمع 

الكندي  ب�سماحة الدين االإ�سالمي 

وذلك من خالل م�ساركته امل�ستمرة 

يف االأعمال التطوعية يف اجلامعة 

مماحدا بزمالئه من الدار�سني 

الدوليني باإختياره  كممثل للطالب 

الدوليني ملدة عامني مت�سلني.  �صلمة احلمادينا�صر البي�صي زياد التومي

�صامل الغندورة  �صعيد ال�صهراين  �صعاد مناف املالح
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☐ �آفاق -
حنان �سامل جبان املالكي  

■ دعونا من هنا نبداأ..
} الأنني َو�سعت ذاتي على مبتداأ 

طريق اأجهله..كان علي اأن اأكمل 

امل�سوار {

الداعي الأن اأخبكم عن ماهية 

االإبتعاث وال عن ماحققنا فيه، بقدر 

ما اأريد فقط اأن اأطوي �سفحات 

اليوم كي يت�سنى لنا العودة اإىل 

اخللف قليالآ 

ماذا بحثنا يف تلك الرتبة التي 

جعلتنا ن�سل اإىل هذا املكان ؟!.

تلك الرتبة التي اأنبتت نباتًا 

�ساحلًا واليخفى علينا لذة قطف 

ثمارها، كلنا كانت لنا اهداف، كنا 

نتجول يف جتارب احلياة بني مهنة 

�رضيفة واأخرى تطوعية،

اأم�سكنا بورقة بي�ساء..

ر�سمنا فيها خطوطًا ملونة 

جميلة وكان خيالنا هو �سكرتري 

ا�ست�ساري رائع يف تركيبها،،لكن،، 

ما اإن بان على اأوراقنا ال�سواد 

حتى جزعنا.

مل اأكن خمطئة حني رك�ست 

للم�ستقبل رغم العناء..فـال �سئ 

ياأتي من فراغ مع اأن الفراغ قد 

ينتج عماًل فقط لو عرفنا متى 

وكيف ن�ستغله..

كما اأننا مل نخرت اأهدافنا بقدر 

مانوؤمن اأن اهلل بقدرته ر�سم 

طريقنا.

اليـوم �ساأطوي معكم �سفحات 

للوراء كي اأعود خلفًا باخليال فقط، 

واإعادة �رضيط الذكريات..الأنه 

مامن ناجح �سيعود بذاته للوراء } 

واأراكم هكذا ناجحني {

كلهم اأخبونا عن �رض جناحاتهم 

و اأولئك قراأوا لنا ق�س�س ف�سلهم 

البـاأ�س..فاحلياة جتربة 

�سغرية ما اإن نخرج منها حتى 

نتعلم الكثري،، لكن مايوؤملني حقا 

حينما جنعل من االأ�سياء اأو من 

االأ�سخا�س اأ�سبابًا نعلق عليها 

ف�سلنا..

نهرب من نقد اأنف�سنا كي النبكي 

على خيباتنا..

مَل النلوم اأنف�سنا حينما �سدقنا 

ما اأخبونا به اأنه الجناح مع �سئ 

جديد؟! 

مَل الجنزع حينما اأخبونا 

و�سدقناهم باأننا لن نتكيف كما 

لو اأننا اأ�سماك �ستموت ما اإن 

تخرج..؟!.

مَل النلوم داخلنا الذي لونوه 

حينما قالوا لنا ابَق على ما اأنت 

عليه والحتاول التغيري ؟!.

كطالب ويف م�ستويات مبتدئة.. 

كطالب ماج�ستريويف تخ�س�سات 

خمتلفة واأخرى واأخرى، نخ�سى 

خو�س التجارب فقط الأن 

)البع�س( ممن �سبقونا كانوا 

اليعرفون اأي البحار ممكن اأن 

ي�سطادوا منها �سمكا لذيذا..

ننتقد تلك املعاهد اأو تلك 

اجلامعات مع اأننا مل من�س يف 

طرقاتها يومًا ما..فقط الأنهم مل 

يعتادوا عليها.

وماذا لو جربنا؟! كما اأنه ماذا 

يعني لو ف�سلنا؟! 

فالف�سل بداية جناح اآخر، 

�سيقودنا لرنى م�ستقباًل جمياًل البد 

اأن نر�سمه يف خيالنا 

كحفالت التخرج التي تبداأ من 

فكرة �سخ�س، كبحث املاج�ستري 

الذي بداأ من فكرة �سغرية اولها 

عنوان، كذلك هي حياتنا وكذلك 

م�ستقبلنا يبداأ من ر�سمة �سغرية يف 

خميلتنا حتمل األوان باهتة ومالمح 

غري وا�سحة لكنها جدًا جميلة

تبداأ بكلمة } �سـاأكون { ال بكلمة 

} ياليت لو اأكون { تبداأ بتجربة 

فريدة، تذمرنا من م�ستقبل مل 

ياأت بعد وكاأننا موؤمنني اأن ذلك 

الغد اجلميل لي�س من حقنا.. مَل 

ن�سجن   اأنف�سنا؟! ون�سيع مفاتيح 

م�ستقبلنا!

حملتنا بالدنا على ظهرها اأنفقت 

اأموالها يف �سبيل اأن نعود وهي 

تنتظرنا كاأم تريد اأن تب�رض مبولود 

بعد �سنني من االإنتظار...

اأخبوا اأولئك املتمردين اللذين 

مل تعجبهم جدية التجربة اأننا 

)ماتركنا اأطهر البالد اإال كي 

نكون( اأخبوهم اأننا لن منوت 

حتى واإن كنا ا�سماك مل جترب هذه 

احلياة.. 

وماذا اإن بداأنا كاأطفال ال 

اأ�سماك، نتعلم بجدية ننظر للحياة 

وكاأن هناك غد جميل ينتظرنا كما 

كنا باملا�سي.! وماذا اإن اختلفت 

اللغة واحلياة ؟! وماذا اإن واجهتنا 

اأ�سد ال�سعاب ؟! وما امل�سكلة لو 

اأننا غرينا هذا التخ�س�س الب�سيط 

لذلك االأ�سعب فقط لنوقن ان بالدنا 

بحاجة لتلك التخ�س�سات النادرة 

حتى واإن كانت جديدة �سنجلبها 

كـهدية للوطن. 

اأنا بداأتها بتخ�س�س بـلغة 

عربية..والأين اردت االأكرث كان 

علي ان اختار هذا الطريق الذي 

اأ�سكر ملكنا عبداهلل بن عبدالعزيز 

حفظه اهلل على اإتاحة الفر�سة لنا.. 

واأحاول اأن اأعد نف�سي اأين �ساأجلب 

االأجمل واإن كان �سعبًا..�ساأحفر 

يف ال�سخر فقط الأين �سهدتكم انتم 

اخلريجني على مدار ال�سنوات 

الفائتة باختالف تخ�س�ساتكم 

بقبعات التخرج و�سهادات التقدير 

ب�سنني حمملة بالعلم واملعرفة 

�ستبقى يف الذاكرة ماحييت 

من هنا كان حتفيزي للخو�س 

ومازلت يف بداية طريق لكن �ساأترك 

لكم ر�سالة قد تفهمونها بقدر اأجمل 

من كتابتي لها �ساأكتبها بعنوان 

يحمل اأيادي اأمهاتكم الالتي يرفعن 

اأيديهن كل ليلة كي يهدينكم دعوة 

يف منت�سف الليل، �ساأكتبها بعنوان 

يحمل اإبت�سامة ملكنا حفظه اهلل 

حينما خط بيده على ورقة برنامج 

االإبتعاث واالإبت�سامة تعلوه الأنه 

واثق باأننا �سنعود باأجمل مامتناه.

فقط دعونا نعود كما اأرادوا،، 

نعود كي نكمل احلياة ونحن اأقوى 

من االآن،،فقط نعود كي ياأتي 

يوٌم ما بعد اأن متر �سني النجاح 

واالإنت�سار لنطوي �سفحات االأيام 

كما طويناها االآن ونت�سفح اأيامنا 

االآن كاأجمل الذكريات حمملة 

باأرقى الثقافات.

ولنكون من االآن خري �سفري خلري 

وطن،، فهنيئا لنا بذاك الوطن.

 

 حنان �صامل جربان املالكي 

مبتعثة لدرا�صة املاج�صتري

■ حممد طالب جمتهد، اأنهى درا�سة الثانوية 
العامة بتفوق، كان حلمه ان ي�سبح مثل خالد، 

ابن عمه الذي يدر�س حاليا يف اخلارج. يف اخر 

زيارة خلالد كان يتحدث عن بلده اجلديد وجامعته  

العريقة. كان حديثه دائمًا يحمل املفارقة بني بيئة 

القدمية ا�سطالحا و اجلديدة ن�سبيا، اختالف 

العادات، نوعية االكل و توقيت ال�سلوات، و اخريا 

كان يتباهى كيف انه ا�ستطاع اإجناز متطلبات 

دخول اجلامعة يف مدة وجيزة.

كل هذا احلديث و اكرث،دفع حممد التقدمي على 

برنامج خادم احلرمني ال�رضيفني لالأبتعاث ، مت 

قبوله. ا�ستخار ربه ثم ا�ست�سار والدية و ا�ستعد 

لل�سفر. كانت وجهتة اىل دولة كندا. بحث كثريا 

يف املنتديات، �ساأل خالد كثريا عن االجرءات و 

ا�ستخراج الفيزا و ت�رضيح الدرا�سة. اأخريا بعد 

كل هذا العناء و�سل اىل مدينتة ال�سغرية، كان 

الف�سل �ستاًء و مل يكن ي�ساعده على هذة االأجواء 

الباردة اإال همتة املتقدة و دفئ م�ساعره.

    مل تكن االمور بهذه ال�سهولة كما كان يتخيل. 

كان يحدث نف�سه مبا كان يفعله خالد و كيف انه 

مل يواجه مثل هذه ال�سعوبات. مل يكن ال�سكن مع 

العائلة ممتعا كما كان يت�سور، نظام دقيق ملواعيد 

الوجبات، م�ساهدة التلفاز، الع�ساء عند ال�ساد�سة 

م�ساًء! يف بادئ االأمر كان ي�سلي نف�سة بانها مرحلة 

التاأقلم و ك�رض عاداتة القدمية. كان يعرف انها 

مرحلة موؤملة لكن مل يت�سورها بهذة الق�سوة. 

على االقل درا�ستي و معهدي بخري، اأمتمت 

امل�ستوى االول بنجاح، هذا كان حديثة لنف�سه. على 

الرغم من ذلك مل يخبت قلقه، كان حنينه لوطنه 

يزداد يوما بعد يوم، كان يتذكرفجاأة بيت العائلة 

بكل تفا�سيله ال�سغرية، قهوة الع�رض مع والده، 

حديث امل�ساء الدافئ مع امه، حتى اأخوة العنيد بدر 

اأ�سبح االن او على االقل حاليا م�ستاقا له.

فكر كثريا بالعودة، ا�سبح ميقت هذا النظام، 

يغ�سب كثريا الأتفه االأ�سباب، ا�سبح نزقا، بع�س 

االيام يجد �سعوبة يف النوم. كي ينام يجب ان يواجه 

هذا املوج املتالطم من االأفكار، ملاذا اتيت وهل يوجد 

فرق بيني و بني من ا�ستكمل درا�ستة يف الداخل، 

ثم ماذا �سيكون عذري الهلي ان رجعت.  ال بد من 

�سبب، �سيقال عني فا�سل، ملاذا مل اكن مثل خالد.

كان يدافع عن هذه االأفكار باأنه على االقل قادر 

على تعلم اللغة اجلديدة و رمبا كان ال�سبب املدر�س 

اجلديد مارك و الذي كان دائمًا ما يثني علية و على 

حر�سه الأداء واجباته ب�سكل منظم. كذلك ا�ستطاع 

ان يكون �سداقة جديدة مع مبتعثني من دولة 

اخري.

ذهب ال�ستاء و ذهب معه بع�س من هذه االأفكار 

املزعجة. حنينه الهله اليزال متقدا و لكن قريبا 

�سي�ستحق التذكرة ال�سنوية و �سيزور اهله. االآن 

االمور اف�سل بكثري من ذي قبل، نومي عميق، 

ا�سحو باكرا للحاق بالبا�س و الذهاب للمعهد، 

تعاملي مع اللغة ا�سبح ا�سهل، رمبا مل تكن االمر 

بهذه ال�سعوبة بعد هذا العناًء!!

كل ما �سبق يا عزيزي جزء ب�سيط من بع�س 

مما واجهه حممد، لو ا�ستمر الو�سع ملدة اأطول 

او كانت االأعرا�س ا�سد لكان ما ح�سل له هو 

ما ي�سطلح على ت�سميتة ا�سطالحا ا�سطراب 

التوافق اأو التاأقلم. و هو علة نف�سية �سائعة عند 

ممن يتعر�سون لبع�س ال�سغوط و ال ي�ستطيعون 

حتملها نف�سيا.

 كلنا النعلم ما هو احلد االأعلى لنا من التحمل 

وبهذا ميكن القول اأن لكل منا حد اأق�سى. متى ما 

كان ال�سغط كافيا و الظروف مواتية ظهرت هذه 

االأعرا�س. كذلك تركيبتنا البيوليجية و اأ�سلوب 

التن�سئة و مهارات التعامل مع ال�سغوط تختلف 

من �سخ�س الخر، و لذا كان لزاما ان يتم تهيئة 

املبتعثني نف�سيا وت�سليحهم مبهارات التعرف على 

انواع ال�سغوط و كيفية التعامل معها و قبل هذا كله 

التعرف على انف�سنا و مدى اأح�سا�سنا مب�ساعرنا و 

القدرة على ا�ست�سعار التغيري يف دواخلنا.

 رمبا كان حممد حمظوظا ومل تتاأثر درا�ستة 

ب�سكل كبري. لكننا نعرف اأن هناك اأخوة لنا 

مبتعثني رمبا ميرون او مروا مبثل هذا النوع من 

االإ�سطراب وهم بحاجة لدعم نف�سي و رمبا نوع 

من العالج التدعيمي علي يد بع�س املخت�سني. من 

خبتي املتوا�سعة اعرف انه يوجد غالبا يف كل 

معهد و جامعة خمت�سون مل�ساعدة الطالب و بع�س 

هذه اخلدمات)االأ�ست�سارات النف�سية( يقدمها مكتب 

الطالب االأجانب. من احللول املقرتحه رمبا خط 

�ساخن على مدى 24 �ساعه يكون  خم�س�سا مل 

يجدون �سعوبة يف التاأقلم وذلك للطلبة ال�سعوديني. 

دمتم بخري.

د. �صليويح منور العنزي

مبتعث ملرحلة الزمالة جامعة تورونتو 

اإختلف الأهداف

دعونا من هنا نبداأ..

توعية نف�صية

ال�صدمة الثقافية 

☐ �آفاق –
حممد بن �سليمان الربدي 

نالوا  ومبتعثة  مبتعث  ■ لكل 
�رضف متثيل وطن بحجم اململكة، 

وجنحوا اأن يكللوا خطواتهم 

بالنجاح الذي ين�سدهم اأولو االأمر 

اأقول هنيئا لكم، فاالآمال معقودة 

عليكم يف حمل راية التطوير 

والتنمية يف بلدنا الغاىل على قلب 

كل م�سلم يف كافة اأرجاء املعمورة. 

فثمرة جهدكم التي امتدت 

لعدد من ال�سنوات مل ت�سع هباءًا، 

بل اأتت ثمارها ب�سورة يلم�سها  

القا�سي والداين ، فاملتابع  لن�سب 

اخلريجني الذين ح�سلواعلى 

جوائز متيز من جامعاتهم 

وكلياتهم بتخ�س�ساتها املختلفة 

ل�سعر بعظم اجلهد الذي بذلتموه 

من اأجل اأن تقولوا لغريكم نحن 

هنا، واأن حبكم لوالدكم ووالد 

اجلميع خادم احلرمني ال�رضيفني 

الذي مل يبخل عليكم بدعمه املادي 

اأو املعنوي كان مبثابة الوقود 

الذي دفعكم لبذل املزيد من اجلهد 

والعرق لرفع راية اململكة خفاقة  

يف بالد تقي�س تقدم ال�سعوب 

مبقدار ما لديها من علوم متقدمة،

فاأنتم خري حا�رض للمملكة، ونعم 

االأبناء الأطهر اأر�س.

تهنئة  للخريجني 
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☐ �آفاق – خا�س 

النف�س  اآفات  من  اآفة  ■ االأنانية 
الب�رضية ولكن على الرغم من 

ذلك يعتبها علماء النف�س البل�سم 

ال�سايف الأنواع من االأمرا�س كداء 

اأو رهاب القبح والرف�س للج�سد، 

فاالإعالم احلديث لعب دورًا كبريًا 

يف اإذكاء روح مثل هذا املر�س الذي 

تقع الن�ساء يف الغالب فري�سًة له 

وذلك ب�سبب الدعايات االإعالنية عن 

اجلمال واجلميالت، ورهاب القبح 

يطلق �سيطان الوا�سوا�س للمراأة 

وير�سم لها �سورة قبيحة عن 

نف�سها قد تفقدها يف بع�س االأحيان 

لذة اال�ستمتاع باحلياة وجتعلها 

ال ترى عيوبها اإال من وراء عد�سة 

مكبة، فقد ياأخذ االأمر يف بع�س 

االأحيان اأبعادًا ماأ�ساوية جتعل 

الفتاة اأو املراأة ترف�س التعاي�س 

مع مثل هذا الداء، بل تدع االأمر 

يف�سد عليها حياتها اليومية، فهناك 

من تكره اأنفها اأو لون عينيها اأو 

�ساقيها، واأخرى ترف�س الزواج 

ملجرد اأنها ق�سرية على الرغم 

من جمالها االأخاذ، واالأخرى 

التي مل تتجاوز الع�رضين ربيعًا 

ترى اأن �ساقيها ت�سبهان رجل 

املاعز فتحر�س على اقتناء اأي 

دواء ي�ساعدها على اإخفاء مثل 

هذا العيب، ومثل هوؤالء ال�سيدات 

والفتيات ال يقبلن عبارات االإطراء 

اأو االإعجاب بهن ويعتقدون اأن 

كل من يثني عليهن اإمنا يتمتم يف 

ه بعيبوهن الالئي يعتقدنها يف  �رِضرّ

اأنف�سهن.

ويف احلقيقة رف�س االإن�سان 

ملظهره اأو جلماله، يعك�س رف�سًا 

داخليًا لنف�سه ووجوده الأنه يظل 

مطاردًا بو�سوا�س النق�س حتى 

بعد اللجوء جلراحات التجميل 

اأو اتباع حمية طويلة االأجل، 

وهذا يبدو وا�سحًا يف حالة اإحدى 

ال�سيدات التي �ساعدها زوجها 

على اإجراء جراحة جتميلية من 

اأجل ن�سيان عيبها ولكنه اكت�سف 

اأخريًا اأنه فتح على نف�سه بابًا 

�سعبًا بعد اأن اأخذت الزوجة تلح 

عليه كل يوم بجراحة جديدة 

لتجميل جانب هي تعتقد اأنه قبيح 

ولهذا قرر اأن يذهب بها للطبيب 

النف�سي بداًل من جراح التجميل 

لي�سلح من عيوبها الداخلية. 

ولهذا ين�سح علماء النف�س كل من 

تعاين رهاب القبح اأن تلجاأ للمعالج 

النف�سي بهدف م�ساعدتها على 

تكوين �سورة اإيجابية عن نف�سها، 

الأن امل�ساب مبثل هذا املر�س 

ف طاقاته الأجل �سيء واحد  يوِظرّ

هو دفعه لالإح�سا�س باالأمل النف�سي 

املتوا�سل، وعلى �رضورة اإرغام 

الذات على االإ�ستجابة البت�سامات 

االآخرين وقبول دعواتهم 

واخلروج من ح�سار العزلة التي 

يفر�سها املري�س على نف�سه، 

هذا اإىل جانب ال�سعي اإىل حتمل 

املزيد من امل�سوؤوليات يف العمل 

اأو ممار�سة الريا�سة بانتظام اأو 

اال�سرتاك يف االأن�سطة اجلماعية 

واإقامة عالقات اإجتماعية مع 

اأ�سخا�س مرحني. 

عندما  العمل  اأماكن  يف  ال�رضاع  ■ يحدث 
يكون اأحد اأطراف العمل يتلقى معاملة �سلبية 

من طرف اآخر، وهو بعبارة اأدق العالقة التي 

حتكم املوظفني ببع�سهم البع�س اأو عالقتهم 

مبدرائهم.

 هناك العديد من االأ�سباب التي توؤدي ملثل هذا 

ال�رضاع اأبرزها امل�سايقة بني املوظفني اأنف�سهم 

وبني املوظفني واالإدارة. و االإختالفات الثقافية 

والعرقية بني املوظفني، و�سياأتي تف�سيلهما الحقًا 

يف هذا املقال.

العوامل املوؤدية لل�رضاع داخل اأماكن العمل 

تتفاوت من حيث درجة التاأثري ال�سلبي على 

بيئة العمل كما ان وجودها يقود خللق بيئة عمل 

�سامة ال ي�ستطيع املوظفني اأن يتعاطوا معها. 

وعمومًا يجب على اإدارة املن�ساأة تاليف وقوع  كل 

مامن �ساأنه اإحداث �رضاع يف دائرة العمل وذلك 

بت�سجيع املوظفني على التايل:

1-رفع تقرير الإدارة املن�ساأة يبلغ عن حدوث 

مثل هذه املمار�سات.

2- يجب عمل �سيا�سة اإدارية يو�سح فيها جميع 

املحظورات املتوقعة التي من املمكن وقوعها داخل 

بيئة العمل تبلغ جلميع املوظفني وتوؤخذ تواقيعهم 

ال�سخ�سية على حمتويات وبنود مافيها.

3- يجب اأن تكون �سبل االإبالغ عن وجود 

م�سايقة بني املوظفني متاحة للجميع خالية من 

البريوقراطية االإدارية التي توؤدي لتفاقم امل�سكلة.

امل�صايقة بني املوظفني

امل�سايقة بني العاملني داخل املن�ساأة ميكن 

اأن تتخذ عدة �سور منها امل�سايقة الكالمية 

اأو الفعلية، وغالبًا مايكون املدير الناجح هو 

من يتحا�سى وقوع مثل هذه املمار�سات داخل 

املوؤ�س�سة اأو املن�ساأة بناء على اخلطة املر�سومة 

لتجنبها.على �سبيل املثال اال�ستهزاء باللون اأو 

العرق اأو الدين اإحدى املمار�سات الكالمية التي  

تقود املوظفني اىل ال�رضاع، فيجب على املدير 

الناجح عدم ال�سماح بوقوعها داخل املن�ساأة. ومع 

اأن العديد من الدرا�سات ا�ستطاعت ر�سم اأبرز 

معامل امل�سايقة بني املوظفني اإال اأن هذا املو�سوع 

مازال ي�سكل م�سكلة اعتبارية لدى اأغلب املديرين 

وذلك حل�سا�سيته و�سهولة حدوثه بني املوظفني. 

فعلى �سبيل املثال: رواية نكتة اأودعابة عن فئة 

معينة من النا�س من املمكن اأن توؤدي ل�رضاع 

قد يختلف م�ستواه من موظف الآخر، وبالتايل 

ن�سوء بيئة غري �سليمة ي�سودها احلقد والكراهية 

بدال من احلب والود مما يوؤدي ل�سعف االإنتاجية 

والعطاء الوظيفي. يوؤكد اخلباء يف علم االإدارة اأن 

املوظفني حينما يتلقون  امل�سايقة من قبل زمالئهم 

اأو من قبل املدير فاإن ذلك �سيوؤدي لالإجهاد 

النف�سي والع�سبي الذي بدوره يقود لالإحباط وقلة 

االإنتاجية العملية.

ومن اأجمل ماطرح لعالج هذه امل�سكلة ماطرحه 

علماء االإدارة حول اإيجاد هيئة م�ستقلة لتقومي 

الر�سا الوظيفي لدى املوظفني مبا ي�سمل عالقاتهم 

مع االدارة والعاملني فيها. ويت�سح جمال هذه 

الفكرة يف كونها تقِوم الر�سا الوظيفي مبعزل 

عن الت�سلط االإداري مما يتيح امل�سداقية واحلرية 

يف التعبري من قبل املوظفني لالإدالء ب�سعورهم 

احلقيقي حول البيئة التي يعملون بها.

الختلفات ال�صخ�صية والثقافية 

هذا العامل من اأ�سد واأخطر العوامل حيث  

يلعب دورًا ملحوظًا يف خلق بيئة عمل منتجة اأو 

العك�س، بناء على كيفية توظيف املدير له وت�سخري 

القدرات املختلفة لدى كل موظف. من الطبيعي 
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ت�سادمت  اللحظة  هذه  ■ يف 
االأفكار يف عقلي كما التقاطعات يف 

واقعي املحيط 

االأجواء من حويل بني هدوء 

املو�سيقى وانعدام احلديث 

وال�رضيك وبني زخات املطر 

واأ�سوات الرعد وخطفات البق 

قبيل امل�ساء

على اأريكتي البنية: حقيبتي 

اجلميلة وملف درا�ستي ومعطفي 

االأ�سود القطني 

وعلى طاولتي القريبة :مناديل 

ورقية وفنجان قهوتي الرتكية.... 

بالقرب منها جهازي الهاتفي االأنيق 

ومفاتيح �سقتي 

قبالتي: طاولة طعامي 

الكال�سيكية وعليها اأي�سًا مناديل 

ورقية بقربها �ستلة ورود األوانها 

زهرية

عن مييني: نافذة كبرية تطل على 

مزرعة خ�رضاء �سا�سعة ومبللة 

بقطرات املطر الربانية 

علقت بقربها اأجمل لوحات العامل 

يف نظري والتي حتمل اآيات قراآنية 

ماذا عن �سمايل؟!

انه مكتبي املليء بالكتب 

وتتزاحم معه الهدايا التذكارية 

والكر�سي االأ�سود امللكي عليه 

قطعة القما�س احلريرية

اإ�ساءتي: هي فقط اإنارة مكتبي 

ال�سفراء والتي تعطي بع�س اأجواء 

الرومان�سية 

وال اأن�سى الكمان ،،،هو�سي ،،، 

فهو اآلتي املو�سيقية

 واإذا بـعقلي يهم�س » كل هذا 

حتت ظالل الغربة والوحدة... 

فما فائدة هذا االأجواء اجلميلة 

الطبيعية؟«

وماهية اإال �سويعات الأتذكر اإنني 

اإىل الديار عائده 

ما هي اإال اأيام واأكون مع االأهل 

واالأحباب على مائدة 

ويطيب ال�سمر وال�سهر وتكون 

ال�سحكات هي االأجواء ال�سائدة

فهذا يناديني وهذا يحاكيني 

والكل ي�ساألني اإن كان لغربتي 

فائدة!  

فمايل ال اأكون فتاه �سبورة 

�سامدة؟ فما هي اإال اأيام واأنا عائدة!

ال�سبب:

الين ال اأعلم ما اأريد )بقاء اأم 

لقاء(...

الغربة هي اآلة الزمن بني 

احلا�رض وامل�ستقبل                                    

قبيل تخرجي.... 

الأنانية خري علج ملر�ش كراهية اجل�صد 

كيف تتجنب ال�صراع يف اأماكن العمل؟

وجود اختالفات �سخ�سية بني املوظفني �سواًء على 

�سعيد الثقافة ال�سخ�سية اأو على م�ستوى القدرات 

واملهارات التي يتمتع بها كل موظف. ولكن 

اجلدير باالإهتمام كيفية ا�ستغاللها على الوجه 

االأكمل من قبل اأع�ساء االإدارة وتوظيفها مبايخدم 

املن�ساأة مع �سمان نبذ كل مايقود لل�رضاع يف البيئة 

التي حتتوي اختالفًا ثقافيًا. ول�سمان اأجواِء 

عمليِة خاليِة من ال�رضاعات بني املوظفني يجب 

و�سع هذا االأمر يف اعتبار املدراء يف وقت مبكر جدًا 

اأي يف مرحلة التوظيف كخطوة ا�ستباقية ملعاجلة 

ماميكن اأن يكون يف م�ستقبل املن�ساأة.

واإذا مافهمنا ماذا نعني باالإختالفات ال�سخ�سية 

بني املوظفني ا�ستطعنا اإيجاد و�سيلة لعالج 

ال�رضاع املرتبط بها. تعني االإختالفات ال�سخ�سية 

ردود االأفعال والقدرة على التوا�سل بني املوظفني 

اأنف�سهم وبينهم وبني االإدارة. وكلما كان املوظف 

قادرًا على التوا�سل يجب و�سعه يف مكان يالئم 

قدراته، وهكذا ي�سبح املدير واملن�ساأة يف ماأمن من 

وجود نزاعات بني املوظفني. ولكن ال�سوؤال الذي 

يجب اأن يطرح، كيف نتعرف على قدرات املوظف 

ال�سخ�سية لكي يت�سنى لنا و�سع الرجل املنا�سب 

يف املكان املنا�سب؟ يجيبنا اخلباء مبنهجية جديرة 

بالتطبيق وهي مايعرف ب)big five(. هذه 

املنهجية تتبع خم�سة عنا�رض وهي:

 Extraversion، Agreeableness،

 Conscientiousness، Emotional Stability،

 and Openness to experience

وهذا يعني اأن لكل عن�رض دور فاالأول يعنى اىل 

اأي درجة ي�ستطيع املوظف اأن يتحمل امل�سوؤوليات.

والعن�رض الثاين ي�سف مدى ا�ستعداد املوظف 

للتعاون والثقة باالآخرين.

والعن�رض الثالث يقي�س حتقيق الهدف الذي 

ي�سعى من اأجله املوظف.

والعن�رض الرابع يقيم ثقة املر�سحني باأنف�سهم 

ومدى �سيطرتهم على م�ساعرهم.

والعن�رض اخلام�س يقي�س اخليال واالإبداع لدى 

املرت�سحني.

ميكن للمدير تطبيق ما�ساء من هذه املقايي�س 

ل�سب اأغوار املر�سح وبالتايل اإيجاد املوظفني 

املنا�سبني للوظيفة املطروحة. هذا مايتعلق 

باالإختالفات ال�سخ�سية بني املوظفني، اأما 

االإختالفات الثقافية فيمكن و�سفها باأنها تلك 

االإختالفات التي متيز جمموعة اأو جن�س اأو عرق 

اأو طائفة من النا�س ومن �سفاتها اأنها ت�سبح 

عالمة مميزة لهذه الفئة �سواء على امل�ستوى 

الفكري اأو الظاهري. على �سبيل املثال املجتمعات 

الغربية يف�سلون االإ�ستقاللية واالإبداع يف �سنع 

القرار، بينما بع�س املجتمعات حتديدا ال�رضقية 

توؤمن باأن القرار ي�سنع بطريقة جمعية تعاونية 

ولي�س ب�سبل �سخ�سية م�ستقلة.

لذلك على رب العمل اأن يراعي مثل هذه 

االختالفات الثقافية لتجنب حدوث ال�رضاع، 

اإ�سافة اإىل القدرة على ا�ستثمار قدرات املوظف بكل 

و�سيلة ممكنة، فمعرفة االأر�س االإدراكية لكل موظف 

ت�ساعد اإىل اأق�سى حد ممكن على توظيفها ال�سليم.

     كما اأن بيئات العمل اأ�سبحت تتجه لتنويع 

اخلبات و�سمها لالإفادة منها وقد اأ�سبح هذا 

االإجراء �رضوريًا الميكن احلياد عنه. على �سبيل 

املثال كندا واململكة العربية ال�سعودية بيئتان 

متقاربتان من حيث التنوع الدميوغرايف، مما 

يعني حتقق التنوع الثقايف وعليه يجب تفعيل هذا 

املفهوم يف املن�ساآت.

خامتة

قدمت يف هذا املقال بع�س الو�سائل املمكنة لتاليف 

حدوث ال�رضاع يف بيئات العمل متمثلة يف امل�سايقة 

بني املوظفني وبني االدارة وماذا تعني و�سبل 

عالجها. كما مت تو�سيح العامل االخرالإيجاد 

ال�رضاع يف بيئة العمل واملتمثل يف عدم مراعاة 

االختالفات ال�سخ�سية واالختالفات الثقافية 

لدى املوظفني يف من�ساأة واحدة. هذه املحاولة 

هي الإبراز بع�س اجلوانب التي قد يغفلها املدير 

يف من�ساأته ولرمبا عطلت م�سرية االنتاجية. وقد 

بنيت راأيي على اأراء خباء يف علم االدارة ودعمته 

باأمثلة من احلياة الواقعية يف اأجواء العمل، كما 

اأين اأو�سحت اأين ميكن تطبيق هذه املبادئ املهمة 

ويف اأي ظرف من املمكن تطبيقها كما هو احلال يف 

البلدان التي تعتمد جغرافية �سكانها على التنوع 

العرقي والثقايف.  

لطيفة بنت عبداملح�صن اجلماز

�صينت كاثرين- اونتاريو 
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» اأن ترحب باملوظفني اجلدد 

املنتدبني للعمل فيها داعني اهلل 

لهم باالإقامة الطيبة يف كندا 

وبالنجاح والتوفيق يف مهامهم 

وم�سوؤولياتهم واأهاًل و�سهاًل بهم 

جميعًا وعلى الرحب وال�سعة 

اآملني منهم كل خري اإن �ساء اهلل.

واهلل ويل التوفيق 

�صليمان  بن  حممد  • الأ�صتاذ 
بن عبداهلل الربدي 

ح�سل االأ�ستاذ حممد بن 

�سليمان بن عبداهلل الربدي على 

البكالوريو�س يف اإدارة االأعمال من 

جامعة امللك �سعود يف عام 2000م، 

وح�سل على دبلوم حا�سب اآيل 

من الغرفة التجارية بالق�سيم، 

اأنهى درا�سته الثانوية يف مدر�سة 

عمرو بن العا�س عام 1995م 

واملتو�سطة يف مدر�سة احلرمني 

عام 1992م واالإبتدائية يف مدر�سة 

عثمان بن عفان عام 1988م 

وجميع هذه املراحل الدرا�سية 

يف مدينة بريدة باململكة العربية 

ال�سعودية.

يتمتع االأ�ستاذ حممد بخبة 

اإدارية طويلة  حيث عمل م�رضفًا 

على �سوؤون املوظفني يف �رضكة 

اإ�سمنت الق�سيم من يونيو 

2001م وحتى نوفمب2005م، 

وقد عمل مديرًا ل�سوؤون اأع�ساء 

هيئة التدري�س بعمادة �سوؤون 

اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 

يف جامعة الق�سيم من دي�سمب 

2005م وحتى مار�س 2011م، 

وكان ع�سوًا يف اللجنة الدائمة 

للمتعاونني من خارج اجلامعة.

 ان�سم اإىل العمل يف امللحقية 

الثقافية يف �سهر اأبريل 2011م 

وت�سلم مهمة م�ساعد امل�رضف 

على وحدة اخلدمات امل�ساندة ويف  

�سهر اأغ�سط�س احلايل اأ�سندت 

له  مهمة مدير ال�سوؤون االإدارية.

نتقدم لالأ�ستاذ حممد الربدي 

باأطيب الرتحيب مقرونًا باأحلى 

االأمنيات باأن يوفقه اهلل يف مهمته 

واأهاًل و�سهاًل.

علي  بن  خالد  • الأ�صتاذ 
عو�ش الرويلي

من مواليد ال�سعودية مبدينة 

عرعر عام 1397

حا�سل على درجة البكالوريو�س 

من جامعة امللك �سعود تخ�س�س 

علم النف�س

التحق بالعمل االإداري عام 

1426 باملوؤ�س�سة العامة للتدريب 

التقني واملهني 

عمل كرئي�س وحدة �سوؤون 

املوظفني بعمادة �سوؤون اأع�ساء 

هيئة التدري�س واملوظفني 

بجامعة اجلوف،وقد كلف 

بالعمل  )م�رضف اإداري ( 

بامللحقية الثقافية ال�سعودية يف 

كند�.

الأكلبي برمي  بن  • حممد 
االأ�ستاذ حممد بن برمي االأكلبي

تقلد االأ�ستاذ حممد االأكلبي 

عددًا من املنا�سب اأثناء حياته 

العملية يف اململكة ، حيث عمل 

مدر�سًا يف بدايات حياته ، ثم 

اإنتقل بعد ذلك للعمل االإداري 

يف ق�سم االإت�ساالت االإدارية 

بوزارة الرتبية و التعليم ، ثم 

كلف بالعمل يف اإدارة �سوؤون 

املتعاقدين ، ثم كلف الحقًا بالعمل 

يف اإدارة  امل�ستودعات ومراقبة 

املخزون يف اإدارة التعليم للبنني 

يف بي�سه، ثم انتقل بعد ذلك للعمل 

يف الكلية املتو�سطة يف مدينة 

بي�سه حيث كلف بتطوير وحدة 

امل�ستودع ومراقبة املخزون هناك، 

ثم كلف الحقًا بالعمل يف اإدارة 

ال�سوؤون املالية ثم م�رضفًا على 

ال�سوؤون االإدارية باالإ�سافة اإىل 

عمله يف ال�سوؤون املالية ثم مديرًا 

لل�سوؤون االإدارية و املالية ثم كلف 

الحقًا باإحداث وحدة التطوير 

االإداري يف الكلية وتوىل االإ�رضاف 

عليها مع عمله االأ�سا�سي ثم اأ�سند 

له االإ�رضاف على وحدة املتابعة 

واالإ�رضاف ماليًا على مركز خدمة 

املجتمع و�سندوق الطالب وعند 

�سم  الكلية اإىل التعليم العايل 

جامعة امللك خالد كلف بالعمل 

اأمينًا للمكتبة ثم مديرًا لها واأخريًا 

كلف باإدارة ال�سوؤون التعليمية يف 

فرع اجلامعة يف بي�سه و ا�ستمر 

كذلك حتى مت اإحلاقه بالعمل يف 

امللحقية الثقافية بكندا م�رضفًا 

اإداريًا حيث كلف بالعمل يف اإدارة 

ال�سوؤون املالية.

 وقد نال حممد االأكلبي خالل 

تلك ال�سنوات من عمره العملي 

عددًا من �سهادات ال�سكر تقديرًا 

جلهده الوظيفي ففي العام 1420 

ح�سل على جائزة االأداء املتميز 

على م�ستوى اململكة مع �سهادة 

�سكر من معايل وزير الرتبية و 

التعليم االأ�ستاذ الدكتور حممد 

الر�سيد بذلك اخل�سو�س.

ثم �سهادة �سكر من معايل 

وزير الرتبية و التعليم االأ�ستاذ 

الدكتور حممد الر�سيد للم�ساهمة 

الفاعلة يف تطوير االأداء الرتبوي 

وكذلك �سهادة �سكر من �سعادة 

وكيل الوزارة لكليات املعلمني 

الدكتور حممد بن ح�سن ال�سائغ 

، ويف العام 1421-1422 ح�سل 

على �سهادة �سكر من معايل 

وزير الرتبية و التعليم الدكتور 

عبداملح�سن العبيد ، ويف العام 

1426-1427 ح�سل على �سهادة 

�سكر ومتيز يف احلفل اخلتامي 

للكليات يف اململكة.

حممد بن �صليمان بن عبداهلل الربدي

خالد بن علي عو�ش الرويلي

حممد بن برمي الأكلبي
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