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الرياضة واالطمئنان األسري

   يصدر هذا العدد الخاص من »الثقافية« في مناسبة 
مهمة من تاريخ االبتعاث ومن عمل الملحقية الثقافية 
السعودية في لندن. تلك هي مناسبة »حفل التخرج 
لالحتفاء  الملحقية  تقيمه  الذي  الثالث«  المهنة  ويوم 
بتخريج قرابة 3500 من مبتعثي برنامج خادم الحرمين 
لالبتعاث  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  الشريفين 
ثماني  لمرور  تتويجاً  تمثل  مناسبة  وهي  الخارجي. 
سنوات منذ بدأ هذا البرنامج الطموح الذي يهدف إلى 
فتح آفاق الدراسة والعلم والبحث واالستكشاف لطلبتنا 
األعزاء في شتى بالد العالم المتطور. هذا العدد يأتي 
زاخرًا بتغطية هذا الحدث ويقدم إلى جانب التسجيل 
التاريخي لرحلة االبتعاث  تغطية موسعة  لهذا الحفل 

وما تم فيه. 
المهمة  الموضوعات  من  مجموعة  أيضاً  العدد  في 
كاستعراض سيرة رجل المهمات الصعبة سمو األمير 
مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
الذي اختاره خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا ليكون 
نائباً ثانياً له ومعيناً في إدارة شؤون البالد مع ساعده 
وعضده سمو األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 
والطلبة  الخريجين  بإسهامات  العدد  هذا  يزخر  كما 
وخواطر  وأشعارًا  علمية  بحوثاً  سجلوها  المبتعثين 

وكلمات تعبر عن أنفسهم ورحلة ابتعاثهم. 
كما سيالحظ قراء المجلة توسع النشاط الطالبي من 
خالل األندية السعودية في كثير من المدن البريطانية 
المبتعثين  الطلبة  أع��داد  لتزايد  انعكاساً  وال��ذي جاء 
للدراسة في المعاهد والجامعات البريطانية من ناحية 
وللتحفيز المستمر الذي تلقاه األندية من الملحقية من 

ناحية أخرى. 
في هذا العدد من »الثقافية« يظهر االستمرار في إصدار 
القسم المحرر باللغة االنجليزية وموضوعاته المتنوعة، 
بحيث أصبح ذا صلة أوثق بالحياة الثقافية والعلمية 
المجلة  القارئ في  المتحدة، كما سيجد  المملكة  في 
في  مشاركة  سعودية  لشركات  اإلعالنات  من  ع��ددًا 
يوم المهنة من أجل أن تعرف بنفسها وتتيح الفرصة 
للمبتعثين المتخرجين وحتى المستمرين في دراستهم 

الستكشاف فرص العمل اآلن أو بعد التخرج.
استحسان  »الثقافية«  من  العدد  هذا  ينال  أن  نأمل 
القارئ الكريم، وأن تتمكن المجلة من المضي قدمًا 
في عزمها المؤكد بعون الله في تطوير المجلة شكاًل 
بخاصة  للمبتعثين  مفتوحة  دع��وة  إنها  ومضموناً. 
وجميع القراء بعامة إلى المشاركة في المجلة وإثرائها 
بما يفيد ويمتع ويحقق التواصل المنشود بين الملحقية 
والجمهور الواسع خارجها، ولكي تكون المجلة جسرًا 
ممدودًا للتواصل بين الثقافتين العربية والغربية لمزيد 

من التفاهم والحوار والمعرفة.  

العدد 79 / السنة التاسعة عشرة
 شعبان / رمضان / شوال 1434 هـ - يونيو /  

/ يوليو / اغسطس 2013م
تصدر مجلة الثقافية من الملحقية الثقافية السعودية بمدينة لندن فـي 

المملكة المتحدة، وتهدف المجلة إلى تحقيق األهداف التالية:
التعريف بالمملكة العربية السعودية ورؤيتها الحضارية وقيمها وإنجازاتها 

على مختلف األصعدة الفكرية والثقافية والعلمية. 
فـي  المفيدة  والثقافية  الحضارية  والتوجهات  الفكرية  بالجوانب  التعريف 

المملكة المتحدة. 
إبراز إنجازات وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية وعنايتها بالتعليم 

الجامعي والبحث العلمي.
الثقافية  وجهودها  لندن  فـي  الشريفين  الحرمين  خادم  سفارة  إسهام  إبراز 

ورعايتها للمواطنين من المبتعثين وغيرهم.
تغطية نشاط الملحقية الثقافية فـي لندن وإنجازاتها وتعريف القراء بها.

واإلشادة  السعوديين  المبتعثين  من  والطالبات  الطالب  مساهمات  إبراز 
بنجاحهم وإنجازاتهم العلمية، وما يحققونه من تقدم علمي وثقافـي.

والثقافية  والعلمية  الحضارية  بالشؤون  المبتعثين  الطالب  معرفة  تعزيز 
فـي البلد المضيف. 

تعزيز االهتمام بالجوانب التعليمية المختلفة وشؤون التربية النافعة. 
االهتمام بالتواصل الحضاري اإليجابي والتبادل الفكري اإلنساني. 

العربية  واللغة  اإلسالمي  للدين  العديدة  الفكرية  الجوانب  تقديم 
والحضارة اإلسالمية وإنتاج الفكر العربي. 

معالجة القضايا الفكرية والشؤون الثقافية واالجتماعية ذات 
القيمة اإلنسانية. 

نشر اإلبداع األدبي وتشجيع الفن الرفيع.
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َوابِْن  ِبالَجنِب  اِحِب  َوالصَّ اْلُجُنِب  َواْلَجاِر 
ِبيِل َوَما َمَلَكْت َايَْماُنُكْم ِانَّ اللَّهَ الَ ُيِحبُّ  السَّ
َمن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخوًرا( النساء 36، حيث 
تتسع  دوائ��ر  في  واإلحسان  البر  يأخذ 
وتتسع لتشمل القريب والبعيد، والموالي 
بالوالدين  اإلحسان  فيبدأ  والمعادي، 
ومن  البعيدة،  والقرابة  القريبة  والقرابة 
من  المجتمع  في  الضعيفة  الطبقات  ثم 
القريب  وال��ج��ار  والمساكين،  اليتامى 
الُجُنب  والجار  المسلم،  والجار  المسلم، 
أي الجار غير المسلم والصاحب بالَجنب 
السبيل:  واب��ن  السفر،  في  الرفيق  أي 
المسافر المنقطع، وفئة العمال بإكرامهم 
ما  ف��وق  يكلَّفوا  وأال  إليهم  واإلح��س��ان 

يطيقون. 
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادى 
المتقون؟ فيقومون في  أين  القيامة:  يوم 
وال  منهم  يحتجب  ال  الرحمن  من  كنف 
المتقون؟  من  ل��ه:  قالوا  عنهم،  يستتر 
األوثان  وعبادة  الشرك  اتقوا  قوم  قال: 
بن  طلق  وق��ال  بالعبادة.  لله  وأخلصوا 

أن  التقوى  حبيب: 
الله  بطاعة  تعمل 
الله  م��ن  ن��ور  على 
الله،  ث��واب  ترجو 
معصية  تترك  وأن 
من  ن��ور  على  الله 
عقاب  تخاف  الله 
ال���ل���ه. وق����ال اب��ن 
م���س���ع���ود رض���ي 
قوله  ف��ي  عنه  الله 
الله  ت��ع��ال��ى)ات��ق��وا 
ت���ق���ات���ه( آل  ح���ق 

عمران102: أن يطاع فال يعصى، ويذكر 
وسأل  يكفر.  فال  يشكر  وأن  ينسى،  فال 
أبي  الله عنه  الراشد عمر رضي  الخليفة 
سلكت  هل  فقال:  التقوى،  عن  كعب  بن 
نعم،  عمر:  قال  شوك،  فيه  طريقًا  يومًا 
قال عمر: شمرت  فعلت؟  ماذا  ُابّي:  قال 
واجتهدت وتجاوزت أو عدلت أو قُصرت، 
فقال أبي: فكذلك التقوى. ومعناه اجتهاد 
في  ال��وق��وع  م��ن  وح���ذر  وتشمير  وج��د 
والنزعات  والملذات  الشهوات  أش��واك 

النفسية.
بعث  إذا  وسلم  عليه  الله  صلى  وك��ان 
أميرًا على سرية أوصاه في خاصة نفسه 
المسلمين  من  معه  وبمن  الله  بتقوى 
الصالة والسالم  خيرًا. ولما خطب عليه 
أوص��ى  النحر  ي��وم  ال����وداع  حجة  ف��ي 

والطاعة  وبالسمع  الله  بتقوى  الناس 
ألئمتهم، ولما وعظ الناس قالوا له كأنها 
)أوصيكم  قال:  فأوصنا،  مودع  موعظة 
وكتب  والطاعة(.  والسمع  الله  بتقوى 
بعد  أما  ابنه:  إلى  عنه  الله  رضي  عمر 
فإنه  وجل  عز  الله  بتقوى  أوصيك  فإني 
ومن  جزاه،  أقرضه  ومن  وقاه  اتقاه  من 
شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك 

أبي  بن  علي  واستعمل  قلبك.  وج��الء 
سرية،  على  رجاًل  عنه  الله  رضي  طالب 
الذي ال بد  الله  فقال له: أوصيك بتقوى 
وهو  دونه  لك  منتهى  وال  لقائه،  من  لك 
يملك الدنيا واآلخرة. وكتب عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه إلى رجل: أوصيك 
الله عز وجل التي ال يقبل غيرها  بتقوى 
عليها،  إال  يثيب  وال  أهلها  إال  يرحم  وال 
بها  والعاملين  كثير  بها  الواعظين  فإن 
قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وقال 
عز  الله  بتقوى  أوصيك  العلماء:  بعض 
ما  وأزين  أس��ررت،  ما  أكرم  فإنها  وجل 
الله  أعاننا  اّدخ��رت  ما  وأفضل  أظهرت، 
ثوابها.  ولك  لنا  وأوج��ب  عليها،  وإي��اك 
الله عنه: قرأ رسول  أبو ذر رضي  وقال 
الله صلى الله عليه وسلم هذه اآلية )ومن 

الله يجعل له مخرجًا( الطالق2، ثم  يتق 
قال: )يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا 
بهذه اآلية لكفتهم(. وقال اإلمام الشافعي 
رضي الله عنه: أعز األشياء ثالثة: الجود 
الحق  وكلمة  خلوة،  في  والورع  قلة،  من 

عند من يرجى ويخاف.
على  الله  من  خف  العلماء:  بعض  وقال 
قدر  على  منه  واستح  عليك  قدرته  قدر 
خلقنا  )ول��ق��د  تعالى:  ق��ال  منك.  قربه 
نفسه  به  توسوس  ما  ونعلم  اإلن��س��ان 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد( سورة 
ق:، فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله 
الله أصلح  وبين  بينه  ما  فإن من أصلح 
التمس  ومن  الخلق،  وبين  بينه  ما  الله 
رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه 
)ومن  تعالى:  قال  الناس.  عليه  وأسخط 
يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث 
ال يحتسب(،)ومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسرا( ... )ومن يتق الله يكفر عنه 
الطالق5-3-2،  أجرا(  له  ويعظم  سيئاته 
هم  وال��ذي��ن  ات��ق��وا  ال��ذي��ن  م��ع  الله  )إن 
م��ح��س��ن��ون( ال��ن��ح��ل 
المتقين  )إن   ،128
ف��ي ج��ن��ات ون��ه��ر في 
مقعد صدق عند مليك 
 ،55 ال��ق��م��ر  م��ق��ت��در( 
آمنوا  الذين  أيها  )ي��ا 
يجعل  الله  تتقوا  إن 
ويكفر  ف��رق��ان��ًا  ل��ك��م 
ويغفر  سيئاتكم  عنكم 
الفضل  ذو  والله  لكم، 

العظيم( االنفال29. 
عليه  الله  صلى  وق��ال 
)من  عنه:  الله  هريرة رضي  ألبي  وسلم 
يأخذ عني هؤالء الكلمات فيعمل بهن أو 
ُيعلم من يعمل بهن؟ فقلت : أنا يا رسول 
الله ، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال : اتق 
بما  وارض  الناس،  أعبد  تكن  المحارم 
قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن 
للناس  وأح��ب  مؤمنًا،  تكن  ج��ارك  إل��ى 
تكثر  وال  مسلمًا،  تكن  لنفسك  تحب  ما 
الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب 
“. ذكره األلباني في “السلسلة الصحيحة” 
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وللحديث بإذن الله صلة، والحمد لله رب 

العالمين. 

* أستاذ الدراسات العليا بالجامعات السعودية ومعاهدها العليا 
وعضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع البحوث 

اإلسالمية باألزهر والخبير بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

ويدخل في التقوى 
الكاملة فعل الواجبات 

والمندوبات وترك 
المحرمات والمكروهات، 
وهذا أعلى درجات التقوى

 اتق اهلل 
حيثما كنت

 أ.د. محمد بن 
أحمد الصالح*

ال��ح��م��د ل��ل��ه 
وال����ص������الة 
والسالم ع�ل�ى ن�بين�ا 
وسيدنا رسول ال�ل�ه 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
وبعد:

فحديثنا عن وصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله 
كنت،  حيثما  الله  )ات��ق  ق��ال:  حيث  عنه 
وخالق  تمحها  الحسنة  السيئة  وأتبع 
الناس بخلق حسن( رواه الترمذي وقال: 

حديث حسن.
موجزه  كلمات  في  الحكيم  المحكم  القول  هذا 
كل  على  الكلم  جوامع  من  بحق  يعد  معجزة 
مسلم أن يتخذه نوراً على الدرب وضياًء ينير 
له الطريق ويهتدي به إلى الصراط المستقيم. 
وتوجيهًا  قويمًا  منهجًا  تمثل  إنها وصايا  حقًا 
اإلنسان  ألن  حياته؛  في  لإلنسان  رشيداً 
السوي يتطلع بفطرته إلى مرجعية بها تنتظم 
حياته،  وتترتب  موازينه  وتنضبط  أم��وره 
التخبط والضياع، وتحفظ  وتنتشله من دوامة 
حقوقه وتبسط له األمن واالستقرار في الحياة 

الدنيا ويوم يقوم األشهاد.
جامعة  عظيمة  وص��ي��ة  ال��وص��ي��ة  ه��ذه 
لحقوق الله وحقوق اإلنسان، وسأتحدث 
المفتاح  ألنه  هنا  منها  األول  الجزء  عن 

للنجاح والفالح في الدنيا واآلخرة.
إن حق الله على الناس أن يتقوه حق تقاته 
يتقيه.  من  يعذب  أال  عليه  الناس  وحق 

واآلخرين،  لألولين  الله  وصية  والتقوى 
أوت��وا  الذين  وصينا  تعالى:)ولقد  ق��ال 
الله(  اتقوا  أن  وإياكم  قبلكم  من  الكتاب 
يجعل  أن  التقوى  وأص��ل  النساء131، 
العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره حرزًا 
يجعل  أن  لربه  العبد  فتقوى  ب��ه،  يتقي 
بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو 

فعل طاعته واجتناب معاصيه.
وجل  عز  الله  باسم  التقوى  تقرن  وتارة 
إليه  ال��ذي  الله  ت��ع��ال��ى:)وات��ق��وا  كقوله 
أيها  وقوله:)يا   ،96 المائدة  تحشرون( 
ما  نفس  ولتنظر  الله  اتقوا  آمنوا  الذين 
بما  الله خبير  إن  الله  واتقوا  لغد،  قدمت 
تعملون( الحشر18، فإذا قرنت التقوى به 
اتقوا سخطه  سبحانه وتعالى، فالمعنى: 
إنه  حيث  يتقى  ما  أوج��ب  وهو  وغضبه 
واألخروي،  الدنيوي  عقابه  عليه  يترتب 
آل  نفسه(  الله  )ويحذركم  تعالى:  قال 
عمران 28، وقال تعالى:)هو أهل التقوى 
سبحانه  فهو  المدثر56،  المغفرة(  وأهل 
ويعظم  وُيجل  وُيهاب  ُيخشى  أن  أه��ل 
في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه 
وصفات  واإلكرام  اإلجالل  يستحق  ألنه 
وشدة  البطش  وق��وة  والعظمة  الكبرياء 

البأس. 
وتارة تقرن التقوى بمكان العقاب كالنار 
قال  كما  القيامة  كيوم  العقاب  بزمان  أو 
أنفسكم  آمنوا قوا  الذين  أيها  تعالى: )يا 
والحجارة  الناس  وقودها  نارًا  وأهليكم 
يعصون  ال  ش��داد  غ��الظ  مالئكة  عليها 
يؤمرون(  ما  ويفعلون  أمرهم  ما  الله 

التحريم:6، وكقوله سبحانه:)واتقوا النار 
وقال  والحجارة(  الناس  وقودها  التي 
إلى  فيه  ترجعون  يومًا  )واتقوا  تعالى: 
وهم  كسبت  ما  نفس  كل  توفى  ثم  الله 
تعالى:  وق��ال  البقرة281،  يظلمون(  ال 
نفس  عن  نفس  تجزي  ال  يومًا  )واتقوا 
يؤخذ  وال  شفاعة  منها  يقبل  وال  شيئًا 

منها عدل وال هم ينصرون( البقرة:48. 
وي���دخ���ل ف���ي ال��ت��ق��وى ال��ك��ام��ل��ة فعل 
المحرمات  وترك  والمندوبات  الواجبات 
وال��م��ك��روه��ات، وه���ذا أع��ل��ى درج���ات 
العَقبَة.  اقَتحَم  التقوى، قال تعالى: ) فال 
َوَما َاْدَراَك َما اْلَعَقبَُة. َفكُّ َرَقبَةٍ. َاْو ِاْطَعاٌم 
َاْو  َمْقرَبَةٍ.  َذا  يَتِيًما  َمْسَغبَةٍ.  ِذي  يَوٍْم  ِفي 
ِذيَن آمنوا  ِمْسِكيًنا َذا َمْترَبَةٍ. ُثمَّ َكاَن ِمَن الَّ
ِباْلَمرَْحَمةِ.  َوَتوَاَصوْا  بِْر  ِبالصَّ َوَتوَاَصوْا 
البلد:18-11،  اْلَميَْمَنةِ(  َاْصَحاُب  ُاْوَلئَك 
وق���ال ت��ع��ال��ى: )ل��ي��س ال��ب��ر أن ت��ول��وا 
ولكن  والمغرب،  المشرق  قبل  وجوهكم 
البر من آمن بالله واليوم اآلخر والمالئكة 
حبه  على  المال  وآتى  والنبيين  والكتاب 
وابن  والمساكين  واليتامى  القربى  ذوي 
وأقام  الرقاب  وفي  والسائلين  السبيل 
والموفون بعهدهم  الزكاة،  وآتى  الصالة 
البأساء  في  والصابرين  ع��اه��دوا،  إذا 
الذين  أولئك  البأس،  وحين  وال��ض��راء 
صدقوا وأولئك هم المتقون( البقرة 177. 
ويأخذ التوجيه اإللهي من التألق والسمو 
قال  واإلحسان،  البر  طرق  في  التوسع 
ِبهِ  ُتْشِرُكوْا  َوالَ  اللَّهَ  )َواْع��بُ��ُدوْا  تعالى: 
اْلُقرْبَى  َوِبِذي  ِاْحَساًنا  َوِباْلوَاِلَديِْن  َشيْئًا 
اْلُقرْبَى  ِذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَساِكيِن  َواْليََتاَمى 
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الشريفين،  الحرمين  خادم  مداخالت 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك 
المملكة العربية السعودية، حفظه الله تعالى، 
في عدد من المؤتمرات والمناسبات والقمم 

العربية واإلسالمية، وجدت أن آمال وتطلعات هذه األمة تعيش 
التي  الكبيرة  القضايا  تلك  بين  ومن  وضميره.  وجدانه  في 
تحظى بحضور دائم في فكره هاجس وحدة األمة اإلسالمية 
الكبيرة، األمر الذي جعل منه شخصية وحدوية بامتياز. فهو 
منذ سنوات طويلة ما فتئ يذّكر بضرورة العمل من أجل تحقيق 
وحدة العرب والمسلمين بوصفهم أمة واحدة من منطلق قول 
َفاْعبُُدوِن"  َربُُّكْم  َوَاَنا  َواِحَدًة  ًة  ُامَّ ُتُكْم  ُامَّ َهِذِه  إّن  تعالى:"  الله 

)األنبياء 92( .
ومن اللمسات البيضاء الحانية في هذا المجال دعوته ��� التي 
مركز  إنشاء  إلى   ��� ذهب  من  بمداد  التاريخ  يسجلها  سوف 
للحوار بين المذاهب اإلسالمية في مدينة الرياض العامرة. وقد 
أعلن ذلك يوم السابع والعشرين من رمضان 1433 ه�، أثناء 
المكرمة،  مكة  في  لها  دعا  التي  االستثنائية  اإلسالمية  القمة 
وُسميت قمة " التضامن اإلسالمي ". وقد راعى شرف الزمان 
وجالل المكان، فاقتضى ذلك أن ُيتوّج بأفضل مسعى أال وهو 
والتشتت  الفرقة  لحال  حّد  ووضع  اإلسالمية،  األمة  توحيد 
والتنازع التي تعاني منها، خاصة أثناء هذه المرحلة التي باتت 
فيها التحديات كثيرة والعقبات كأداء أمام آمال شعوب العالم 

اإلسالمي بكّل أطيافها وقومياتها ولغاتها ومكوّناتها.
ومما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة 
األمة  النتشال  األمثل  الحل  إن  الله:"  رع��اه  قوله  المباركة 
اإلسالمية من حالة الضعف والتفرّق التي تعتريها، ومن حالة 
إال  يكون  ال  أبنائها،  دماء  تسيل  بسببها  التي  والتفرّق  الفتنة 
بالتضامن والتسامح واالعتدال والوقوف صفًا واحدًا أمام كّل 
أن  لنا  يمكن  وبهذا   ... ووحدتنا  بديننا  المساس  يحاول  من 
نحفظ ألمتنا اإلسالمية تاريخها وكرامتها وعّزتها في زمن ال 

يعترف إالّ باألقوياء ".
دقيقة  خبرة  عن  بحق  ينّم  العميق  الكالم  هذا  أن  ريب  وال 
وقد  وشؤونها.  الكبيرة  اإلسالمية  األم��ة  ألوض��اع  ومتابعة 
التفرّق  خطورة  إلى  موضع  ما  غير  في  الكريم  القرآن  نبّهنا 
واالختالف والتنازع، والتنبيه إلى أن السبيل األجدى على هذه 
كّل  في  الخير  والتعاون على  والوحدة  التقارب  هو  إنما  األمة 
المجاالت. ومثال ذلك قوله عّز وجّل: " َواْعَتِصُموْا ِبَحبِْل اللّهِ 
َف  َجِميًعا َوالَ َتَفرَُّقوْا َواْذُكرُوْا ِنْعَمَة اللّهِ َعَليُْكْم ِاْذ ُكنُتْم َاْعَداء َفَالَّ
َن  بَيَْن ُقُلوِبُكْم َفَاْصبَْحُتم ِبنِْعَمتِهِ ِاْخوَاًنا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفرٍَة ّمِ
ُكْم َتْهَتُدوَن "   َلَعلَّ َلُكْم آيَاِتهِ  ُن اللّهُ  ْنَها َكَذِلَك ُيبَيِّ اِر َفَانَقَذُكم ّمِ النَّ

)آل عمران 103 (. 

التفرّق  ونبذ  ومنهجه  الله  بحبل  االعتصام  في  كله  فالخير 
والمودة  الرحمة  ثقافة  وزرع  والتنازع،  والشقاق  واالختالف 
المنهجي  العمل  جانب  إلى  األم��ة،  هذه  أبناء  بين  والتعاون 
المجيدة،  الكبيرة  وأمته  اإلس��الم  إع��زاز  أج��ل  من  البصير 
والدعوة إلى األخالق السمحة الكريمة التي جاءت بها شريعتنا 

الغراء، واكتمل بها ديننا الحنيف.
 إن طريق الدعوة إلى التضامن اإلسالمي والوحدة اإلسالمية 
هو سبيل المؤمنين المخلصين للحق ولمواريث النبوّة الخاتمة، 
ألنه شعوٌر صحيٌح منبثٌق من مشكاة المقاصد العامة لديننا 

ومنهجنا.
يجد  عندما  وال��رض��ا  والحبور  بالغبطة  المسلم  يشعر  كم 
وتعاونهم  المسلمين  لتضامن  مخلصًا  وسعيًا  ودع��وًة  عماًل 
كما  واح��ٌد،  كياٌن  كأنهم  يصبحوا  أن  إلى  تطلعًا  وتكاملهم، 
أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: "مثل 
المؤمنين في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحّمى"، 
وهو حديث ورد في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي 

الله عنهما.
الذي  المسلك  بهذا  الله  يحفظه  الشريفين  الحرمين  إن خادم 
توّجه  وعمال  قوال  يثبت  إنما  طويل،  وقت  منذ  لنفسه  اختّطه 
األمة  وحدة  تحقيق  إزاء  الثابت  السعودية  العربية  المملكة 
وتعضيد مراكز القوّة في كيانها، وهو المرتكز نفسه الذي دعا 
إليه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن والملك فيصل 

بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى.
 لقد لفت انتباهي أثناء القّمة المشار إليها آنفا استحالف خادم 
بأن  اإلسالمي،  العالم  قادة  من  إلخوانه  الشريفين  الحرمين 
يستشعروا جميعًا روح المسؤولية الجسيمة تجاه حق اإلسالم 
واألمة واألجيال الناشئة، حيث قال بلغة مترعة بالصدق: "أيها 
قدر  نكون على  أن  بالله جّل جالله  أستحلفكم  الكرام  اإلخوة 
الحق  ننصر  وأن  بحملها،  جديرين  نكون  وأن  المسؤولية، 
مستذكرين قول الله تعالى:" )إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت 

أقدامكم( ".
هذا الموقف العزيز لن ينساه التاريخ، ودعوة خادم الحرمين 
الشريفين إلى الوحدة والحوار كوسيلة حضارية لحّل الخالفات 
وتجاوز حاالت االحتقان المذهبي التي تغذيها األفكار المسبقة 
الخاطئة، سوف تثمر خيرًا كثيرًا في حاضر األجيال المسلمة 
الله. وهذا ما ننتظره قريبًا من برامج مركز  ومستقبلها بإذن 
الحوار بين المذاهب اإلسالمية الذي ستحتضنه مدينة الرياض.
نسأل الله أن يوّفق هذه األمة إلى طريق الوحدة والعّزة والقوة 
والسؤدد، فهو وليُّ ذلك والقادر عليه. وصّلى الله وسّلم وبارك 

على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 

*كاتب من الجزائر

مقالة
مقالة

خادم احلرمني الشريفني وهاجس وحدة األمة

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين

والصالة والسالم األتمان األكمالن على خاتم المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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لهذا  والخريجات  الخريجين  األفاضل  واألبناء  اإلخوة  لكافة 
العام بدوام النجاح في مستقبلهم العلمي والعملي، وأتقدم لهم بهذه 
الكلمات التي تشرفت بإلقائها أمام عدد منهم أثناء حفل التخرج الذي 
نظمته الملحقية الثقافية قبل بضعة أشهر، سائاًل المولى عز وجل أن 

يوفقهم وأن يسدد على سبل الخير خطاهم:
الحمدلله رب العالمين، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال 
أن هدانا الله. نبارك للوطن الحبيب هذه الثلة الطيبة من أبناءه وبناته 
ونفائس  المعرفة  العلم ودرر  رياحين  المعطاء  للوطن  نبارك  البررة، 
التجربة والدربة والمران، نفائس صاغها حسن الوالء ألرض عز تحنو 
على أبنائها كرمًا وطيبًا، نفائس نعلوا بها سنام المجد وقمم الريادة 
والتميز. نبارك لكم أنتم ياجواهرنا الغالية أن حققتم المنى وضفرتم 
بالصدارة، نبارك لكم وقد أوثقتم العروة بمتكئ لن يحيد ووردتم على 
العلم  لطالب  شهدًا  رحيقًا  تزالون  وما  منه  نهلتم  أصيل  صاٍف  نبٍع 
والتبصر  التحليل  بأطراف  أخذتم  وقد  لكم  نبارك  الصنعة،  ورائ��د 
العلمي وحللتم في ميادين التفسير والتنظير وأنستم دفئها وشذاها، 
نبارك لكم وقد عرفتم القوم وفقهتم لكنتهم وأحسنتم التضمين فيها 
واإلفصاح، نعم نبارك ألنفسنا وأنتم أمل الوطن وغده، ما دار الزمان 
الفسحة والتدبير،  إال لتجدوا  له رسنا وما ضيقت األماكن  إال وأنتم 
وتقدمون  السماء  نحو  فخرًا  بالوطن  تتسابقون  ساعد،  فوق  ساعد 
المثل األعلى في اللحمة والمواطنة والوفاء ألرض غالية وثقافة عريقة 

غراء. الحمدلله الذي بفضله تتم النعم.
بداية  الحكاية.  تفاصيل  تتأملون  إذ  أنجزتم  بما  تفخروا  أن  لكم  حق 
تلك  ليست  فاألرض  المجهول،  من  بالتوجس  مغلفة  باألمل  مفعمة 
أم مشتاقة ومرافق  القوم واللسان آخر وبين هذا وذاك  والقوم غير 
المصاعب  واجهتم  المنال.  بعيد  يبدو  كان  بالنجاح  وأم��ل  ضحى 
المكتبة  والمعهد، في  والجامعة  وأحسنتم في تجاوزها، مع األستاذ 
والمعمل والمسكن، وبالطبع لدى الملحقية، ولسان الحال يقول واصفًا 
إياها: بيت تحت سقفه اختلفنا لنتفق وتناقشنا لنتفاهم وعشنا حياة 
األسرة الواحدة بكل ما لها وعليها، ال يخالجنا أدنى شك في أخوتنا 
في حبنا لبعضنا البعض وفي سيرنا يدًا بيد نصب أعيننا ذات الغاية 
بخطى  ومضيتم  الترياق  معادلة  وأدركتم  التوازن  حققتم  والهدف. 
ثابتة تشقون الطريق وتغنمون رصيدًا من العلم والمعرفة وتجعلون 

أثرًا ناصعًا زاهي اللون بهيج اللب يقول لرواد الدرب ها قد مر من هنا 
سعودي. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

بالرغم مما تحملون من حنين وشوق  ذاك،  أفلحتم في كل  قد  حقًا 
إليك  اشتقت  ياوطني.  إليك  اشتقت  وإياكم:  أردده��ا  نعم،  للوطن. 
يامهوى األفئدة ياموئل الصالح والتقى. اشتقت إلى »حّي على الفالح« 
تجلي الفؤاد وتسوق النفس خشية ورجاء، اشتقت إليك ياوطني بكل ما 
فيك، اشتقت إلى رمالك الذهبية وسهولك الممتدة وجبالك الشامخة 
وشطآنك الزرقاء الدافئة، اشتقت إلى عزة القوم وكرمهم وإقدامهم في 
القول والعمل، اشتقت إلى دفء القلوب وصفاء السريرة، واشتقت إلى 
أم حانية وأب رحيم. أرددها اشتقت إليك ياوطني، اشتقت أن أكون 
والعطاء،  والبذل  اإلبداع  وأسير على جادة  الصرح  أشيد  فتيًا  ذراعًا 
اشتقت أن أسعى وإخوة لي وأخوات نرسخ مبادئ للمهنية واإلخالص 
ورثناها فكرًا وأشربناها تعلمًا، اشتقت أن نؤصل لفكر خالق ونسق 
أن هيأ  الحمدلله  اآلفاق.  الذات ونتجاوز معه  به  بديع نرضي  حرفي 
لنا وطنًا كريمًا نمني النفس بلقياه ونحث الخطى فعاًل وجهدًا لخيره 

ورخاه. الحمدلله وسالم على عباده الذين اصطفى.
باسم كل من يفتخر بمواطنته، أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 
وإلى ولي عهده األمين وإلى النائب الثاني وحكومتنا الرشيدة، أسمى 
آيات الشكر والعرفان لقاء ما بذل في خدمة الوطن والمواطن، وأسأل 
الله جل في عاله أن يكتب لهم األجر وأن يوفقهم وأن يسدد على طريق 
الخير خطاهم، إنه على ذلك قدير. كما أرفع لصاحب السمو الملكي 
سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وافر الود وصادق 
اإلخالص في قلب كل واحد منا سعادة برعايته الكريمة وتشريفه حفل 
المبتعثين  ألبنائه  خدمة  الحانية  الجلية  إلسهاماته  وامتنانًا  التخرج 
التعليم العالي وعلى  وذويهم. والشكر مرفوع أيضًا إلى مقام وزارة 
رأسها صاحب المعالي وزير التعليم العالي على هذه الجهود المباركة 
في ميادين التعليم واالبتعاث. والشكر موصول كذلك للجامعات في 
المملكة المتحدة وايرلندا التي وفرت ألبناء وطننا الغالي بيئة دراسية 
يفوتني  وال  لها.  أهل  هم  التي  والكرامة  باالحترام  وعاملتهم  متميزة 
أن أتقدم بخالص الشكر وكثير الثناء إلخوتي وأخواتي من منسوبي 
خدمة  الرائدة  ومبادراتهم  المباركة  جهودهم  على  الثقافية  الملحقية 
َمّن علينا بقيادة حكيمة  ألبنائنا المبتعثين والمبتعثات. حمدا لله أن 
وهامات شامخة وعزيمة رجال ونساء ال تعرف الكلل وال الملل عزيمة 

تنهض بالوطن نحو سدة المعالي وسنام العزة.
نحمد الله على هذا الخير ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما 

وهبنا وأن يرزقنا شكر نعمائه وفضله.
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد 

الرضا. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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المهمة اإلدارية
بين  وفيا  جنديا  الشاب  األمير  ظل 
الملكية  ال��ج��وي��ة  ال��ق��وات  ص��ف��وف 
عندما   ،1980 عام  حتى  السعودية 
صدر أمر ملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة 

حائل.
أبا  بأبنائها،  التحم  حائل  إمارة  وفي 
واهتم  لكبيرهم،  وأخ��ا  لصغيرهم 
ف��زاد  بالتعليم،  خ��اص��ا  اه��ت��م��ام��ا 
بأنواعها  والمعاهد  ال��م��دارس  ع��دد 
وبناء  الثقافية،  والمراكز  المختلفة، 
الطرق، والمستشفيات، والتوسع في 
المصانع،  وبناء  الزراعية،  الرقعة 
شبكة  وإنشاء  العمل  فرص  وتوفير 
مواصالت هائلة، ولم يكن يهدأ له بال 
حتى يرى االبتسامة تعلو وجوه أبناء 

اإلمارة صغارًا وكبارًا.
واستمر هذا العطاء والتفاني عشرين 
وال  ينقطع  ال  متواصل  عمل  عاما. 

يعرف الكلل !

 في رحاب 
الحرم النبوي الشريف

ثم يصدر األمر الملكي في نوفمبرعام  
بن  مقرن  األمير  بتعيين   ، 1999م 
المدينة  لمنطقة  أم��ي��رًا  عبدالعزيز 
العمل  واص����ل  وف��ي��ه��ا  ال���م���ن���ورة، 
االجتماعي واالقتصادي. وكان يفتخر 
لحقت  التي  الكبرى  بالتوسعة  دائما 
المسجد النبوي الشريف.  واستكمل 
برعاية  وقام  والتعمير  البناء  مشوار 
للمواطن  المختلفة خدمة  المؤسسات 

السعودي وزوار المسجد النبوي.

تصاعد المهمات
 وفي أكتوبر 2005م صدر أمر ملكي 
عبدالعزيز  بن  مقرن  األمير  بتعيين 
وهو  العامة،  لالستخبارات  رئيسًا 
به  ف��ق��ام  المستوى،  رف��ي��ع  منصب 
المنوطة  المهام  مؤديا  مقرن  األمير 
المملكة  أم���ن  ع��ل��ى  ح��ري��ص��ا  ب���ه، 
المناسبة  بهذه  ويذكر  واستقرارها. 
أن األمير مقرن كان واحدًا من أقوى 
خمس  شخصيات استخبارية تشغل 
هذا المنصب في الشرق األوسط طبقًا 

لما ورد في مجلة )فورن بوليسي(.

 المستشار
 والمبعوث الخاص

 ،2012 ع����ام  ي��ول��ي��و  ش��ه��ر  وف����ي 
عبدالعزيز  ب��ن  م��ق��رن  األم��ي��ر  عين 
لخادم  خاصا  ومبعوثا  مستشارًا 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
بصداقات  يتمتع  وه��و  عبدالعزيز. 
قوية وعالقات متميزة مع كبار القادة 
والعلماء  والسياسيين  والمفكرين 
أغلب  في  والمثقفين  واالقتصاديين 

دول العالم.

المهمة الكبرى
وفي نهاية الثلث الثاني من شهر ربيع 
فبراير  شهر  )بداية  الماضي  األول 
من هذا العام ( ، يصدر األمر الملكي 
السمو  ص��اح��ب  بتعيين  ال��س��ام��ي 
عبدالعزيز  بن  مقرن  األمير  الملكي 

نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
تتويجًا  تعد  الكبرى  المهمة  هذه  إن 
الشخصية  لهذه  المتواصل  للجهد 
المتميزة لتكون سندًا لخادم الحرمين 
الملكي  السمو  وصاحب  الشريفين 
ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد 

وزير الدفاع.
التعليمية  المسيرة  أن  ن��رى  وهكذا 
والمهنية لم تتوقف منذ العام 1968، 
وعلى مدار خمسة وأربعين عامًا مما 
أكسب سموه خبرات خاصة في شؤون 
واالقتصادية  االجتماعية  الحياة 
المحلي  المستوى  على  والسياسية 

بآفاقه  الدولي  والمستوى  بالمملكة 
الدين  خدمة  في  وظفها   ، الممتدة 

والوطن أرضًا وشعبًا.

 الحياة األسرية 
والمالمح الشخصية

دعونا نقترب من شخص األمير مقرن 
صاحب كل هذه المناصب والمهمات 

الصعبة.  
األلقاب  أحب  وهذا   - فهد  أبو  يتميز 
وبناته،  أبنائه  بمتابعة   - نفسه  إلى 
وتعليمهم  تربيتهم  على  وي��ح��رص 
ويشاركهم هواياتهم كأي أب عطوف 
وحنون على أطفاله.  هذه الروح الطيبة 
أبناء  مع  تعامالته  في  دائما  تنعكس 
ولذلك  كانوا،  أينما  المملكة  شعب 
أسس لجنة حماية رعاية األطفال في 

المملكة.
إن تلك الصفات الطيبة التي تتميز بها 
شخصية األمير مقرن بن عبد العزيز، 
بمناسبة  ألقاها  كلمة  في  لخصها  قد 
اليوم الوطني للبالد بقوله: "إن اليوم 
الوطني مناسبة تذكرنا بنعمة الله على 
هذه البالد حين قيض لها رجاًل مقدامًا 
إيمانه  بقوة  ،ثم  الله  بفضل  استطاع 
وعزيمته وإصراره توحيد هذا الكيان 
الكبير تحت راية ال إله إال الله محمد 
الشريعة  تعاليم  وتطبيق  الله،  رسول 
اإلس��الم��ي��ة، ح��ت��ى س��ج��ل ال��ت��اري��خ 
الحديث لهذه البالد أعظم وحدة تجلى 
فيها إقامة العدل، والعمل الدؤوب عبر 
أينما  والمواطن  والوطن  الدين  خدمة 

كان".
العائلة  عن  مقرن  األمير  تحدث  ولقد 
الملك  أبناء  تتابع  "لقد  فقال:  الكبرى 
حتى  ب��ع��ده،  م��ن  ال��ب��ررة  المؤسس 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
بحكمته  الزمن  اختصر  ال��ذي  الله، 
الجبارة  المشاريع  إنجاز  في  ووعيه 
سواء في توسعة الحرمين الشريفين، 
النقل  في  االقتصادية  المشاريع  أو 
والصحة  والتعليم  وال��م��واص��الت 
وغيرها، في ظل منظومة أمنية ساهرة 
كوادر  خالل  من  الشعب  راحة  على 
المدنية  القطاعات  في  مؤهلة  بشرية 

والعسكرية".

والسؤال اآلن لم وقع االختيارعلى صاحب السمو 
الملكي األمير مقرن لشغل هذا المنصب الكبير؟

والمناصب  ؟  بها  يتحلى  التي  الشخصية  الصفات  ما 
أجل  من  حققها  التي  المنجزات  أهم  ما  تقلدها؟  التي 
وكيف  والمفكرون؟   الكتاب  عنه  قال  م��اذا  الوطن؟ 
كان صدى هذا التكليف في العالم اإلسالمي والعربي 

والدولي؟

مشوار الحياة
الذي  الحياة  مشوار  نتلمس  الكريم  القارئء  أيها  هيا 
مولده  منذ  مقرن  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بدأه 
في السابع من شهر شوال 1364 من الهجرة الموافق 
االبن  وهو   ،1945 عام  سبتمبر  من  عشر  للخامس 
الدولة  الذكور لمؤسس  الخامس والثالثون من األبناء 
الملك عبد العزيز آل سعود- طيب الله ثراه-، ثم التحق 
بمراحلها  الدراسة  ليتلقى  النموذجي  العاصمة  بمعهد 

المختلفة حتى عام 1964. 

النسر الجوي  والمهمة العسكرية
في  السعودية  الملكية  بالقوات  التحق  التخرج  عقب 
العام نفسه ، ثم سافر إلى المملكة المتحدة الستكمال 
  .1968 العام  في  وتخرج  الطيران،  علوم  في  دراسته 
عاد إلى المملكة تمأله اآلمال العريضة لتحقيق أحالمه  

وأهدافه في خدمة الوطن الغالي.       

الثقافية – خاص:

بن  مقرن  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خادم  أمر  صدر  الذي  سعود،  آل  عبدالعزيز 
هـ   1434  /  3  /  20 يوم  الشريفين  الحرمين 
الوزراء  مجلس  لرئيس  ثانياً  نائباً  بتعيينه 
في  الهامة  القيادية  الشخصيات  من  يعتبر 

مسيرة الوطن. 
ولقد تلقت وكاالت األنباء العالمية هذا الخبر 
العالم  وقادة  زعماء  وكذلك  شديد،  بترحاب 
بارتياح  والخارجي  واإلسالمي  العربي 
السعودية،  العربية  المملكة  ألن  واطمئنان، 
خاص  باهتمام  تحظى  الرشيدة  وقيادتها 
لدورها القيادي والمحوري في منطقة الشرق 

األوسط خاصة والعالم عامة.

سيرة
سيرة

رجل 
املهمات 
الصعبة

سمو األمير مقرن يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH
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وهناك  بنفسه.  فيها  وعمله  بالزراعة 
المكتبة الوثائقية، يملك سموه معرفة 
العالمية،  واللغات  بالدول  ممتازة 
السفراء  ي��ده��ش  ك��ان  ال���ذي  األم���ر 
الذين  البعثات  ورؤوس��اء  والقناصل 
المنورة خالل  المدينة  يتوافدون على 
أشهر الحج، فقد كانوا يتفاجأون ليس 
بتاريخ  الدقيقة  سموه  بمعرفة  فقط 
بأسماء  بمعرفته  حتى  بل  بالدهم، 

الشوارع والمواقع المميزة.
وباالضافة  قائاًل:  األحمدي  ويضيف 
ال��ط��ي��ران  س��م��وه  يعشق  ل��ل��زراع��ة 
باإلدارة  يتعلق  ما  وكل  الفلك،  وعلم 
بعد  حتى  ي��زال  وم��ا  اإللكترونية.  
انتقاله من السلك العسكري يمارس 
الطائرات  قيادة  في  الخاصة  هواياته 
والطيران الشراعي ومتابعة المعارض 
علم  عشق  أما  والعسكرية.  الدولية 
الفلك فيتجلى في امتالك سموه عددًا 
الفلكية،  والخرائط  الكتب  من  هائاًل 
واشتراكه في عدد كبير من الدوريات 
كان  المتخصصة. كما  والمجالت 
يمتلك تليسكوبًا كبيرًا خاصًا تبرع به 

لجامعة طيبة.
الحميدة،  مقرن  األمير  خصال  ومن 
احترامه الشديد للمواعيد، واالنضباط 
المهني،  واالل���ت���زام  ال��ش��خ��ص��ي، 
نفسه  ويحيط  بالمسؤولية،  والشعور 
حتى  إليهم  ويستمع  بالخبراء  دائما 

النهاية.
هذا الضابط والطيار والحاكم اإلداري 
والمستشار المثقف، حظي بثقة خادم 
ورئيسا  حاكما  الشريفين،  الحرمين 
ومستشارا، وحاليا نائبا ثانيا لرئيس 

مجلس الوزراء.

أداء القسم
األمير  الملكي  السمو  صاحب  وقف 
مقرن بن عبد العزيز بين يدي خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
 - الله  - حفظه  العزيزآل سعود  عبد 
بمناسبة صدور األمر الملكي قائال: " 
أكون مخلصا  أن  العظيم  بالله  أقسم 
لديني ثم لمليكي وبالدي، وأن ال أبوح 
أحافظ  وأن  الدولة،  أسرار  من  بسر 
على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي 

أعمالي بالصدق واألمانة". 

سيرة
سيرة

التكنولوجيا الحديثة
مقرن  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
اهتمام خاص بالتكنولوجيا الحديثة، 
المملكة  أرج��اء  في  لنشرها  ويسعى 
مما يجعلها تقف شامخة بجوار الدول 
الكبرى المتقدمة.  فهناك على سبيل 
المثال مشروع "الصحة اإللكترونية"، 
حضره  دولي  مؤتمر  لها  ُعقد  والتي 
الخبراء  من  مشارك   500 من  أكثر 
بمجاالت  والمهتمين  والباحثين 
دولة.     30 من  اإللكترونية  الصحة 
وحاول من خاللها نشر الوعي بأهمية 
تقنية المعلومات الصحية والتطبيقية، 
مع  المعلومات  لتبادل  الفرص  إتاحة 

مراكز البحوث الطبية العالمية.

الصحة مفتاح التقدم
إن األمير مقرن يؤمن بأن بناء الثقافة 
يتجزأ  ال  ج��زء  السليمة  الصحية 
السليم  والمجتمع  األس��رة  بناء  من 
وت��ق��دم��ه. ول���ذا أت��ت ج��ه��ود سموه 
الحثيثة بثمارها، إذ االهتمام بتطبيق 
المعلومات  نظم  في  التقنيات  أحدث 
مثل  ال��ص��ح��ي،  بالمجال  ال��خ��اص��ة 
الرعاية  وأن��ظ��م��ة  ال��ط��ب��ي،  التعليم 
الصحية األولية، وإدارة المستشفيات 
النظم  وجميع  الذكية،  والمستشفيات 

من  الطبية،  بالنشاطات  المتعلقة 
عدد  مع  استراتيجية  شراكات  خالل 
الكبرى  العالمية  الشركات  من  كبير 
المتخصصة في الصحة اإللكترونية.

الحديثة،  بالتقنيات  لالهتمام  ونظرًا 
في  بحثي  أكاديمي"  "كرسي  أنشأ 
مجال تقنيات أمن المعلومات بجامعة 
الملك سعود بتمويل خاص من سمو 

األمير مقرن.

سر اإلدارة الناجحة
األمير  أن  العزيز،  القارئ  ويالحظ 
منصب  تبوأ  العزيز  عبد  بن  مقرن 
الثاني لرئيس الوزراء، تقديرًا  النائب 
لرعايته واضطالعه بالعمل الحكومي 
واالجتماعي. وها هو اآلن ينتقل إلى 
الصف األول في قيادة الدولة، بعد ما 
خدم في مواقع مهمة عبر مراحل من 

عمره اإلداري المتميز.
ول��ألم��ي��ر م��ق��رن ق��ول م��ع��روف يعد 
وهو:   عمل  أسلوب  نفسه  الوقت  في 
تقتلها  وال��ن��واي��ا  األف��ك��ار  أفضل  إن 
تكن  لم  ما  واألنظمة،  البيروقراطية 

جزءًا من خطة متكاملة".
األمير  شخصية  في  تتبلور  هنا  ومن 
والمناصب  ودراساته،  خبرته  مقرن 
في  منهجا  أنتجت  حيث  المتعددة، 

العمل الناجح المثمر أال وهو أنه رئيس 
واالستعانة  بالتدريب  يؤمن  تنفيذي 
وتحسين  واالستقصاء،  بالخبراء، 
لخدمة  كفء  ونظام  األداء،  وتطوير 
إن  احتياجاتهم.   وتلبية  المواطنين 
األمير مقرن يؤكد أن اإلدارة باألهداف 

خير وسيلة لإلدارة الناجحة.

أسماء وألقاب
سبق وأن ذكرنا أن أحب األلقاب إلى 
ولكن  فهد.   أب��و  ه��و:   مقرن  األمير 
به  واخ��ت��ل��ط��وا  منه  اق��ت��رب��وا  ال��ذي��ن 
أضافوا إليه ألقابًا أخرى منها:  النسر 
االطالع،  وواسع  والمثقف،  الجوي، 
فهمنا  وإذا  المتحركة.  والموسوعة 
وفهم معنا القارئ ما يراد بأبي فهد، 
ألنه  الجوي  والنسر  أبوة،  فهي صفة 
طيار. ولكن ما المقصود بالموسوعة 

المتحركة ؟! 
لنستمع إلى ما قاله الكاتب الصحفي 
فهد األحمدي، فهو الذي وصف سمو 
المتحركة،  بالموسوعة  مقرن  األمير 
فيقول:  إن األمير مقرن يمتلك مكتبة 
ومواضيع  مختلفة،  بلغات  هائلة 
أرفف  أحد  إن  البال.  على  تخطر  ال 
النباتات  ب��أم��راض  خ��اص  المكتبة 
فقط.  وهذا يؤكد اهتمام سمو األمير 

خادم الحرمين الشريفين مع سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني

 السيرة الذاتية

لصاحب السمو امللكي 

األمير مقرن بن 

عبدالعزيز 

النائب الثاني لرئيس 

مجلس الوزراء املستشار 

واملبعوث اخلاص خلادم 

احلرمني الشريفني

•  ول���د األم��ي��ر م��ق��رن ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ف��ي م��دي��ن��ة ال��ري��اض	
عام 1364ه� - 1945م

• للعلم 	 محبًا  اهلل-  عبدالعزيز -رحمه  امللك  والده  رعاية  في  ونشأ 

والشجاعة والفروسية

• تلقى تعليمه األولى في معهد العاصمة النموذجي	

• بعد تخرجه التحق بالقوات اجلوية السعودية عام 1384ه� - 1964م	
• تابع دراساته في بريطانيا، وتخرج منها عام 1388ه� - 1968م 	

برتبة مالزم طيار
•  في عام 1389ه� - 1969م حصل على دورات متقدمة في التدريب 	

في  وعمل  اجلوية،  الظهران  قاعدة  في  املقاتلة  الطائرات  على 

السرب الثاني للطيران للفترة من عام 1390 - 1970م إلى عام 

1393ه� - 1973م. 
• في عام 1393ه� - 1973م انتظم في دورة مدربني في بريطانيا 	

ثم التحق عام 1974 - 1394ه� بدورة أركان حرب في الواليات 
املتحدة األمريكية وحصل على درجة الدبلوم )املعادلة للماجستير( 

• في عام 1397ه� 1977م عني مساعدًا ملدير العمليات اجلوية ورئيسًا 	

لقسم اخلطط والعمليات في القوات اجلوية امللكية السعودية

• في 2-5-1400ه� - 1980 صدر األمر امللكي السامي بتعيينه أميرًا 	

ملنطقة حائل  

• بتعيينه 	 2000م صدر األمر امللكي السامي  16-8-1420ه� -  في 

بن  عبداملجيد  األمير  ألخيه  خلفًا  املنورة  املدينة  ملنطقة  أميرًا 
عبدالعزيز -رحمه اهلل

• في 19-9-1426ه� - 2005م عني رئيسًا لالستخبارات العامة خلفًا 	

لألمير نواف بن عبدالعزيز 

• عني مستشارًا خلادم احلرمني الشريفني ومبعوثًا خاصًا له في 29 	

شعبان 1433ه� املوافق 19 يوليو 2012م 

• في 20-3-1434ه� - 2013م صدر أمر ملكي بتعيينه نائبًا ثانيًا 	

لرئيس مجلس الوزراء.
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 سمو السفير 
والرعاية الممتدة

في هذا الوقت المليء بالفرح وبرعاية كريمة 
من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم 
الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، 
تقدم الخريجون في مسيرة ملؤها االعتزاز 
بالوطن والشكر لله عز وجل أن مكنهم من 
سعوا  التي  الدرجات  ونيل  قدماً  المضي 
إليها  أهلوهم ينظرون إليهم بعيون السعادة 
األمل  بنظرات  يرمقهم  والوطن  والحبور، 
والسرور، والكل ينتظر منهم الكثير. وتعد 
هذه الدفعة الثالثة نتاج برنامج طموح بدأ قبل 
ثماني سنوات، وها هو يؤتي ثماره للمرة 
الثالثة في المملكة المتحدة وأيرلندا بعد أن 

حظي الذين قبلوا فيه بشرف الفرصة الذهبية 
لدخول ميدان التعلم واالحتكاك الحضاري 
في بيئة تجمع الطالب واألساتذة من شتى 
الخلفيات والعرقيات. لقد قدم الكثير منهم 
الواعي  االنفتاح  ثقافة  من  مضيئة  نماذج 
والتفاعل اإليجابي الذي يرغب في االنتفاع 
مما عند اآلخرين وفي الوقت نفسه يقدم 
رؤيته الحضارية ويتصل بجذوره األصيلة 
مجيد  وتاريخ  عالمي  دين  من  تنبع  التي 

وواقع مليء باألمل.
• بدأ الحفل بمسيرة للخريجين الحاضرين 
وثالث  ألفين  من  أكثر  عددهم  بلغ  الذين 
مئة طالب وطالبة. تال ذلك النشيد الوطني 

للمملكة العربية السعودية. 
• تبع ذلك تالوة آيات من كتاب الله تعالى، 

ثم كلمتان لممثلي الخريجين والخريجات. 

• جاءت بعد ذلك فقرة خاصة قدمتها إحدى 
الطالبات من بين الحضور على المدرجات 
تتحدث عن رحلة االبتعاث وشعور الطالب 

المتخرج العائد إلى أحضان الوطن. 

ضافية  كلمة  الثقافي  الملحق  ألقى  ثم   •
وأش��اد  الخريجين  فيها  هنأ  بالمناسبة 
الذي هو أحد منجزات  ببرنامج االبتعاث 
خادم  المباركة  السعودية  المسيرة  قائد 
بن  الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين 

عبدالعزيز حفظه الله.

الحفل، صاحب  راع��ي  تقدم  ذل��ك  بعد   •
السمو الملكي األمير محمد بن نواف، إلى 
منصة الحديث إللقاء كلمته التي عبر فيها 
عن سعادته وافتخاره بهذا اإلنجاز العظيم 

للوطن وأبنائه.

رويــال  قاعة  وفــي  التايمز  نهر  ضفاف  على  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

فيستيفال التاريخية احتفت الملحقية الثقافية 
في المملكة المتحدة بحفل التخرج ويوم المهنة 

ـ )2013م(. الثالث 1434 ه
قرابة ثالثة آالف وأربع مئة طالب وطالبة زفوا في 
عرس جديد إلى خدمة وطنهم ومجتمعهم ليسهموا 
في دفع عجلة النماء واالزدهار لشعب يكن لبالده وقيادته 
المختلفة  الوطن  الكثير. لقد قدموا من مناطق  ووطنه 
يحدوهم األمل ويدفعهم الطموح للنهل من مناهل العلم والبحث 
واالكتشاف. كانت دولتهم بفضل الله معطاءة وكان وفاؤهم 
ألنفسهم ثم بالدهم كبيراً فأنجزوا المهمة وحققوا الهدف. 
لم يكتف الكثير منهم بتحقيق درجات النجاح، ولكنهم 
برزوا وتميزوا واكتشفوا وأضافوا إلى حقل المعرفة ما 

يعتزون به ويقدمونه لمن بعدهم. 

 امللحقية الثقافية احتفت بتخريج الدفعة الثالثة من مبتعثي 
برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي:

سواعد جديدة لتنمية الوطن 
وقلوب تنبض حبب العمل

موضوع الغالف
موضوع الغالف
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موضوع الغالف
موضوع الغالف

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على ُمعلم البشرية 

الخيرَ والُهدى، سيدنا محمٍد،
 وعلى آله وصحبه .

أصحاب المعالي والسعادة، 
أبنائي الخريجين والخريجات، 

أيها الحفل الكريم، 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته: 

معكم،  أك��وَن  أن  كبيرة  لسعادٌة  إنها 
الدفعةِ  بتخريِج  نحتفُل  ونحُن  اليوَم، 
خ��ادِم  برنامِج  مبتعثي  م��ن  الثالثةِ 
عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 
يحفظه  س��ع��ود،  آل  عبدالعزيز  ب��ن 
أنهوا  الذين  الخارجي،  لالبتعاث  الله، 
جامعاِت  ف��ي  وتخرجوا  دراس��َت��ه��م، 
ومعاهِدِهما  وآيرلندا  المتحدة  المملكة 

البحثية، بنجاٍح وتميُّز.
شكري  ع��ن  ُاع��ِبّ��رَ  أْن  أنسى  ال  كما 
جميعًا،  لكم،  الشخصي  وتقديري 
لتفضلِكم بتلبيةِ دعوتنا ومشاركتناهذه 

المناسبة المباركة .

أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات: 
المسلمين  –عز وجل- على  اللهُ  امتنَّ 
ورغُد  األمُن  هما  عظيمتيِن،  بنعمتيِن 
أنتم  إذ  )واذكروا  تعالى:  فقال  العيش 
قليٌل مستضعفوَن في األرِض تخافوَن 
وأيدكم  فآواكم  الناُس  فكم  يتخطَّ أْن 
لعلكم  الطيبات  من  ورزقكم  بنصرِه 
أنَّ  نعلُم  جميعًا  وإن��ن��ا  ت��ش��ك��رون(. 
حالةٍ  في  كانوا  العربيةِ  الجزيرِة  أهَل 

وانعداِم  العيِش  وَشَظِف  التفرق  من 
األمن؛ إلى أْن أنعَم اللهُ عليهم بتوحيِد 
الجزيرِة العربيةِ على يدي المغفوِر له 
ثراه-  الله  –طيب  العزيز  عبد  الملِك 
المخلصون،  البالِد  هذه  أبناءُ  ومعه 
آمنوا  الذين  وأج��دادك��م،  آبائكم  من 

بمشروعه وساندوه .
إنني عندما أنظر إليكم اليوم أرى ثماَر 
ه��ذه ال��وح��دِة واألم��ِن ورغ��ِد العيش، 
فهنا اجتمعنا من كل مناطِق المملكة، 
من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها 
ووسطها، ومن جميع قبائلها وأسرها، 
اسم  تحت  التوحيد  راي���ُة  تجمعنا 

المملكة العربية السعودية.

أبنائي وبناتي: 
ومعه  العزيز  عبد  الملُك  ب��ذَل  لقد 
البالد  ه��ذه  أب��ن��اء  م��ن  المخلصون 
جمِع  سبيِل  ف��ي  والنفيس  ال��غ��ال��ي 
الكلمةِ وتوحيِد الشمل، فكانت النتيجُة 
والمصيِر  والمشروِع  العقيدِة  وح��دَة 
لم  العظيم.  الكيان  هذا  في  المشترك 
أو  ط��رف  على  مفروضًة  وح��دًة  تكن 
طرف  لمصلحة  تكن  لم  كما  جماعة، 
بل  اآلخرين،  حساب  على  جماعة  أو 
كانت وحدًة شاملًة صادقًة منبثقًة من 
البلد،  هذا  أبناِء  وعقوِل  قلوب  داخل 
ولذا فقد صَمَدْت أماَم تحدياٍت عظمى 
قتها  ومزَّ ال���دول  م��ن  بكثيٍر  عصفْت 
أن  عليكم  يخفى  ال  فكما  ممزق.  شرَّ 
الخمسينيات  ف��ي  واج��ه��ْت  المملكَة 
المنصرم  ال��ق��رن  م��ن  والستينيات 

كانت  شرسًة  وقوميًة  شيوعيًة  هجمًة 
وفي  الحكم،  نظام  إسقاط  إلى  تهدف 
لتهديٍد  المملكة  تعرضت  التسعينيات 
وع�����دواٍن ع��س��ك��ري خ���ارج���ي، كما 
هجمًة  القرن  هذا  أوائ��ل  في  واجهت 
وقتل  بالتفجير  قامت  متطرفًة  إرهابيًة 
األب���ري���اء، وف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 
اقتصادية خانقة  العالُم ألزمةٍ  تعرَّض 
الكبرى  االقتصادات  ببعض  عصفت 
االقتصادات  في  عميقة  آث��ارًا  وتركت 
اضطراباٌت  وتلتها  األخ��رى،  المهمة 
سياسيٌة في بعض الدول العربية أدَّت 
وتقسيم  الحكومات  بعض  إنهيار  إلى 
ففي  ولألسف  األخ��رى.  ال��دول  بعض 
يراهن على  يكون هناك من  أزمة  كل 
إال  ال��وط��ن،  وتقسيم  ال��دول��ة  سقوط 
بفضل  ثم  وتوفيقه  الله  وبحمد  أن��ه 
الرشيدة  لقيادتنا  السديدة  السياسة 
تخرج المملكة من كل أزمة وهي أشدُّ 
قوًة وشعبُها أكثرَ تالحمًا. لقد واجهت 
الهجماِت  وثقة  وإيمان  بحزم  المملكة 
في  حزَمها  مؤكدًة  استهدفتها  التي 
التزامها  في  وصدَقها  األم��ن،  ضبط 
وانتمائها  النقيةِ  اإلسالمية  بالعقيدة 
الوطنية  ومصالحها  األصيل  العربي 
ترضى  وال  مزايدًة  تقبل  ال  المستقلة، 

ابتزازًا .

أبنائي وبناتي الخريجين: 
إنكم تمثلون الدفعة الثالثة من خريجي 
الشريفين  الحرمين  خ��ادم  برنامج 
هذه  استغل  أن  وأري���د  ل��الب��ت��ع��اث، 

سمو األمير يلقي كلمته الضافية في حقل التخرج الثالث

بهذا  وُاس���رَك���م  لتهنئتكم  ال��ف��رص��ة 
لكم  متمنيًا  الكبير،  العلمي  اإلنجاز 
داعيًا  والنجاح،  التوفيق  من  المزيَد 
في  وال��دؤوب  الجاد  العمل  إلى  إياكم 

سبيل خدمة الوطن والمليك.

ولألوطاِن في دِم كِل حٍرّ 
 يٌد سلفْت وديٌن مسَتَحقُّ 
والعمل  واالجتهاد  الجد  في  اللهَ  فاللهَ 
إنما  األوطان  فإن  المستمر،  الصادق 
وبناتها  أبنائها  أك��ت��اِف  على  ُتبنى 
الواعين المخلصين. لقد قام أجدادكم 
هذه  توحيِد  سبيل  في  ج��بّ��اٍر  بجهٍد 
البالد، وواجبُكم اليوَم هو العمُل على 
حمايةِ هذا الوطن والرقُي به في شتى 
َمن  الحمد خير  ولله  وأنتم  المجاالت، 

يقوم بهذا الواجب .
هذه  يحققوا  أن  ألج��دادك��م  يكن  ول��م 
الوحدَة إال باالستعانةِ بالله تعالى أوالً، 
والتكاتف.  والتعاون  بالتعاضد  ثم 
حماية  على  قادرين  تكونوا  لن  وأنتم 
بالتعاضد  إال  ب��ه  وال��رق��ي  ال��وط��ن 
الصف  وتوحيد  والتكاتف  والتعاون 
والكلمة بعد االستعانة بالله. واحذروا 
وتفريق  الوحدة  وتمزيق  التنازع  من 
واالنهيار،  الفشل  بداية  فإنها  الصف 
كما قال تعالى: )وال تنازعوا فتفشلوا 

وتذهب ريحكم(.

إأيها الحفل الكريم: 
ال���ي���وم، ال  إن س��ع��ادت��ي وف���خ���ري، 

أش��ارك  وأن��ا  ب��ه  شعرت  عما  يقالن 
الدفعتين  ب��ت��خ��ري��ج  االح��ت��ف��ال  ف��ي 
البرنامج  ه��ذا  م��ن  والثانية  األول���ى 
أرى  وأنا  خاصًة  الطموح.  المستقبلي 
هذه  في  والخريجات  الخريجين  عدد 
أبناء وبنات  الدفعة قد بلغ اآلالف من 
العلمية  الدرجات  حازوا  الذين  بالدي 
ومجاالت  تخصصاٍت  في  الجامعية، 
كلمتي  في  حصره  يمكنني  عما  تزيد 

هذه.
تهنئتي  مع  أق��رَن،  أن  أود  أنني  كما 
والخريجات  للخريجين  ال��ص��ادق��ة 
بتخرجهم، تهنئة إضافيًة خاصًة لتميُّز 
في  تمثل  باهرًا  تميُّزًا  منهم  العديد 
وب��راءاِت  واالمتياز  الشرف  درج��ات 
مجاالٍت  في  أحرزوها  التي  االختراع 
م��ا حققوه من  أن  ف��ال ش��ك  ع��دي��دة. 
االبتهاج  محل  ليس  وتميٍُّز  إنجازاٍت 
إلى  ُيضاف  سبٌب  هو  وإنما  فحسب، 
أسباب فخر وطنهم وقيادتهم وذويهم 

بهم.
وأود، في هذا المقام، أن أدعو أبنائي 
إلى  والخريجات،  الخريجين  وبناتي، 
االستفادة من النشاطات التي ينطوي 
والمعرض  المهنة،  يوم  برنامج  عليها 
على  ت��ج��ري  وال��ت��ي  ل��ه،  المصاحب 

هامش احتفالنا المبارك هذا.
في  اإلخ���وة  أشكر  فإنني  ه��ذا،  وف��ي 
وجميع  السعودية،  الثقافية  الملحقية 
وتنفيذ  تنظيم  في  المشاركة  الجهات 
يوم ومعرض المهنة، ألنهم بجهودهم، 

الفرصة  أت��اح��وا  ال��م��ج��ال،  ه��ذا  ف��ي 
مجاالت  وبين  الخريجين  بين  للجمع 
ولمجاالت  لهم  مالءمة  األكثر  العمل 

تخصصهم العلمية.

أيها الحضور الكرام:
هذه،  كلمتي  أختم  أن  قبل  لي،  ُبدَّ  ال 
وتقديري  ش��ك��ري  ص���ادَق  أق���دم  أن 
للمسؤولين واألكاديميين في جامعات 
ومعاهدهما  وآيرلندا  المتحدة  المملكة 
العلمية، على ما قدموه ألبنائنا وبناتنا 
به  زودوه��م  وما  ومساندة،  دعم  من 
ثمار  أن  لهم  مؤكدًا  ومعرفة،  علٍم  من 
التي ستتجلى فيماسيُنجزه  جهودهم، 
مما  مستفيدين  وب��ن��ات��ن��ا،  أب��ن��اؤن��ا 
لن  وم��ع��ارف،  ع��ل��وم  م��ن  اكتسبوه 
تقتصر على المملكة العربية السعودية 
خيرها،  سيُعم  بل  فحسب،  وشعبها 
أصقاع  في  اإلنسانية  كل  الله،  بإذن 

األرض.
جل  الله،  بسؤال  هذه  كلمتي  وأختم 
الغالية،  بالدنا  لنا  يحفظ  أن  وع��ال، 
أيدها  الرشيدة،  وقيادتنا  الله،  أعزها 
واألمان،  األمن  علينا  يديم  وأن  الله، 
والحب  الخير  على  دائ��م��ًا  ويجمعنا 

والوئام.
أكرر تهاني ألبنائي وبناتي الخريجين 
كذلك  وأك��رر،  ولذويهم،  والخريجات 
حفلنا  بحضور  أسعدنا  لمن  شكري 
إنصاتكم،  ُحسن  لكم  وأشكر  ه��ذا، 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 نص كلمة مسو األمري حممد بن
  نواف بن عبدالعزيز يف حفل 

التخرج الثالث 2013م:
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يوم المهنة الثالث

المهنة«  »ي��وم  السفير  سمو  افتتح   •
ال���ذي اس��ت��م��ر ي��وم��ي��ن وش����ارك فيه 
القطاعات  مختلف  م��ن  ع��ارض��ًا   65
إلى  قدمت  التي  والخاصة  الحكومية 
وتمكين  الخريجين  الستقطاب  لندن 
أفضل  على  الحصول  من  الخريجين 

الفرص الوظيفية.
• ناقش سمو السفير خالل جولته في 
الجهات  ممثلي  مع  العارضين  قاعة 
استقطاب  وآل��ي��ات  خطط  المشاركة 
حرص  كما  وتوظيفهم.  الخريجين 
الطالب  م��ن   20 تكريم  على  س��م��وه 
قدموا  الذين  المتميزين  والطالبات 
في  تطبيقية  وم��ش��روع��ات  أع���م���االً 
في  المصنفة  البريطانية  الجامعات 
على  خاللها  من  ح��ازوا  السلم  أعلى 

معايير  حسب  بحثي  أو  علمي  تميز 
عالية وضعتها الملحقية وكان مندوبو 
البشرية  وال��م��وارد  التوظيف  إدارات 
القطاعين  في  والتدريب  واالبتعاث 
العام والخاص قد وصلوا وهم ينظرون 
لمنحه  المعد  ال��واع��ي  المتخرج  إل��ى 
فرصة جديدة للدخول إلى سوق العمل 
من  المزيد  ومواصلة  لالستقطاب  أو 
ليتناسب  والتأهيل  والبحث  الدراسة 
هذا مع طموحات هذه اإلدارات وآمالها 
ونماء  وال��خ��دم��ة  بالعمل  ال��رق��ي  ف��ي 
اإلنسان.  خدمة  في  واالرتقاء  الوطن 

لالحتفاء  النجاح  أسرار  من  واحد  هذا 
وطن  ألبناء  المتتالية  الفرص  ومنح 
كثيرة  ونعم  كبير  برخاء  الله  أكرمه 
وخدمة  اإلسالم  نعمة  وأعظمها  أهمها 
المليء  وال��غ��د  الشريفين  الحرمين 
بحول  والفالح  النجاح  ومزيد  باألمل 
المهنة هو ثمرة من ثمار  الله. إن يوم 
الى  وص��ل  ال���ذي  االب��ت��ع��اث  برنامج 
اليه  تتطلع  ما  تحقق  متقدمة  مرحلة 
الكريمة، بحيث أصبح مناسبة  القيادة 
نوعية تسهم الى حد كبير في سعودة 
من  الوطن  حاجة  وس��د  العمل  س��وق 
األداء  على  القادرة  الوطنية  السواعد 

النوعي المميز.
الدفعة  هذه  تخرج  على  له  تعليق  وفي 
فيصل  الدكتور  الثقافي  الملحق  أبان 
برنامج  أن  أبالخيل  المهنا  محمد  بن 
لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 

لجميع  طموح  برنامج  هو  الخارجي 
القطاعين  من  والجهات  المؤسسات 
الحكومي والخاص في المملكة العربية 
مخرجاته  تنتظر  فهي  ال��س��ع��ودي��ة. 
إيجابًا  سيؤثر  ذلك  ألن  كبير  بشغف 
واالس��ت��ف��ادة من  أدائ��ه��ا  ت��ط��ور  على 
إلى  تنضم  ال��ت��ي  المؤهلة  ال��ط��اق��ات 
الدكتور  وقال  واإلنتاج.  العمل  ميدان 
مناسبة  عن  نتحدث  »إننا  أباالخيل: 
االحتفاء  عن  نتحدث  حينما  عزيزة 
باالستثمار في اإلنسان الذي سيسهم 
وسيكون  الوطن  بناء  في  الله  ب��إذن 

الحفاظ  في  الله  بحول  قويًا  ساعدًا 
على الوطن الغالي وعلى المكانة العليا 
التي يتبوأها. وحقًا فنحن جميعًا نفخر 

بوطننا الغالي واالنتماء إليه«.
مجتمع  أن  أب��اال��خ��ي��ل  د.  وأض����اف 
من  واس��ع��ًا  طيفًا  يغطي  االب��ت��ع��اث 
حيث  ال��ك��ري��م  ال��س��ع��ودي  مجتمعنا 
المملكة  مناطق  المبتعثون جميع  يمثل 
مختلف  وترعاهم  المجتمع  وشرائح 

الجهات الحكومية.
وزارة  »أن  الثقافي  الملحق  وأك���د 
المتميزة  بجهودها  العالي  التعليم 
الحثيث  وبسعيها  المضمار  هذا  في 
على  هي  بالمعرفة  الشباب  إثراء  نحو 
إلى  ليس  تسعى  حيث  ال��ح��دث  ق��در 
ومهاراتهم  العلمية  قدراتهم  صقل 
مع  اإليجابي  التفاعل  إلى  بل  الحسية 
فيه  يتعلمون  الذي  الجامعي  المجتمع 
يعيشون  التي  المحلية  والمجتمعات 
بحول  األم���ر  وه���ذا  ظهرانيها.  بين 
في  قدراتهم  على  فعاًل  سينعكس  الله 
المستقبل ليتبوأوا المناصب العليا في 

إدارة المؤسسات في وطننا الغالي«.
الشكر  بجزيل  الخيل  أب��ا  د.  وت��ق��دم 
محمد  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
سعود  آل  عبدالعزيز  ب��ن  ن��واف  ب��ن 
في  الشريفين  الحرمين  خ��ادم  سفير 
الحفل  تشريفه  على  المتحدة  المملكة 
بالمبتعثين  الدائم  واهتمامه  ورعايته 
المناسبات،  هذه  مثل  في  ومشاركتهم 
العالي  التعليم  وصاحب المعالي وزير 
على  العنقري  محمد  بن  خالد  الدكتور 
لتقوم  للملحقية  السديدة  توجيهاته 
بواجبها نحو أبنائنا وبناتنا المبتعثين.
• حرصت كثير من الوسائل اإلعالمية 
على تغطية فعاليات حفل التخرج ويوم 
السعودية  القنوات  بينها  من  المهنة، 
ج��م��ي��ع��ًا، وق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة؛ إض��اف��ًة 
ال��ب��ارزة  اإللكترونية  الصحف  إل��ى 
كالرياض  الشهيرة  والورقية  كسفراء 
والجزيرة.  نيوز  وعرب  واالقتصادية 
الراعي  هي  الرياض  صحيفة  وكانت 

للمناسبة. الرسمي 

خرجيو الدفعة الثالثة من الربنامج )لعام 2013(

1328 متخرجاً بدرجة البكالوريوس
1393 متخرجاً بدرجة الماجستير

669 متخرجاً بدرجة الدكتوراه
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الحفل الثاني 1433هـ - 2012م
لتخريج الدفعة الثانية من البرنامج:

الدفعة  في  الخريجين  أع��داد  بلغت   •
الثانية لعامي 2011 و2012 م  4551 
و1397  مبتعثًا   3154  ( متخرجًا 

مبتعثًة(.
 700 ال��دك��ت��وراه  خريجي  ع��دد  بلغ   •
طالب وطالبة، والعدد نفسه في مرحلة 
خريجي  عدد  بلغ  بينما  البكالوريوس، 
طالب   3113 الماجستير  م��رح��ل��ة 

وطالبة. 
تلك  في  الخريجين  إجمالي  اشتمل   •
تخصص  ف��ي   1611 ع��ل��ى  ال��دف��ع��ة 
و655  واإلدارة،  التجارية  األع��م��ال 
في  و414  المعلوماتية،  تخصص  في 
و378  الهندسية،  والصناعة  الهندسة 
في الخدمات الطبية، و34 في الهندسة 

العلوم  في  و137  والبناء،  المعمارية 
و170  القانون،  في  و307  الفيزيائية، 
في  و136  اإلنسانية،  ال��دراس��ات  في 
و619  الطب،  في  و89  التربية،  علوم 

في تخصصات أخرى. 
هذه  لتكريم  الثاني  الحفل  انعقد   •
الموافق  1433/4/27ه����  يوم  الدفعة 
2012/3/20م�، بقاعة إكسل في مدينة 

لندن. 
الملكي  السمو  صاحب  الحفل  رعى   •
عبدالعزيز  بن  نواف  بن  محمد  األمير 
الشريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  سفير 

المتحدة.  بالمملكة 
• كانت جامعة اإلمام محمد بن سعود 
لهذا  الرسمي  الراعي  هي  اإلسالمية 

الحفل. 
مسؤولي  م��ن  ع��دد  الحفل  حضر   •

التعليم  وزارة  كيل  وسعادة  السفارة 
مدير  سابقًا،  البعثات  لشؤون  العالي 
عبدالله  الدكتور  اإللكترونية  الجامعة 
الجامعات  وكالء  من  وعدد  الموسى، 
ال��س��ع��ودي��ة وم���دي���ري ال��ق��ط��اع��ات 
الحكومية والخاصة الذين شاركوا في 
يوم المهنة، إضافًة إلى عدد من مديري 
من  كبير  وعدد  البريطانية،  الجامعات 

أقارب الطالب والطالبات الخريجين.
للخريجين  بمسيرة  ال��ح��ف��ل  ب���دأ   •
الحاضرين الذين بلغ عددهم أكثر من 
عرض  ذل��ك  تال  وطالبة.  طالب  ألفي 
رحلة  عن  تعبر  قصيرة  مرئية  فقرة 
بريطانيا  إل��ى  المملكة  من  االبتعاث 
أخرى.  مرة  المملكة  إلى  ثم  وآيرلندا 
الخريجين  لممثلي  كلمتان  ذلك  تبع 

والخريجات. 
مسيرة  يستعرض  وثائقي  فيلم  قدم   •
أن  منذ  ببريطانيا  الثقافية  الملحقية 
تأسست وحتى صارت صرحًا شامخًاً 
لخدمة  يسعى  المتحدة  المملكة  في 

أكثر من 17000 مبتعث ومبتعثة. 
العلم  بن سعيد  الدكتور محمد  ألقى   •
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  وكيل 
والتواصل  المعرفي  للتبادل  اإلسالمية 
ليوم  الرسمي  ال��راع��ي  كلمة  ال��دول��ي 

التخرج. 
التعليم  وزير  معالي  كلمة  جاءت  ثم   •
ألقاها  العنقري  بن محمد  العالي خالد 
السابق  الثقافي  الملحق  عنه  نيابًة 
عبدالواحد  بن  غازي  الدكتور  األستاذ 

المكي. 
السفير  سمو  الحفل،  راع��ي  توجه   •
التي  كلمته  إللقاء  الحديث  منصة  إلى 
بهذا  وافتخاره  سعادته  عن  فيها  عبر 

اإلنجاز الوطني العظيم. 
ال���دروع  وزع���ت  الحفل  نهاية  ف��ي   •

التذكارية بهذه المناسبة.
للخرجين  التذكارية  الصور  التقطت   •

مع سمو السفير.

 تاريخ حفل التخرج 
في المملكة المتحدة

 الحفل األول 1432 هـ - 2010م
لتخريج الدفعة األولى من البرنامج:

• بلغت أعداد المتخرجين والمتخرجات 
في هذه الدفعة )األولى( من المتخرجين 
مختلف  من  ومبتعثة  مبتعثًا   1250
المملكة  في  والتخصصات  المراحل 

المتحدة وآيرلندا. 
في  الدفعة  ه��ذه  تكريم  حفل  انعقد   •
شهر محرم من عام 1432 ه�، الموافق 

لشهر ديسمبر من عام 2010 م.
الملكي  السمو  صاحب  الحفل  رعى   •
األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل 
سعود سفير خادم الحرمين الشريفين 
في المملكة المتحدة، وصاحب المعالي 
بن  خالد  الدكتور  العالي  التعليم  وزير 

محمد العنقري. 
• كان من بين الحضور عدد غفير من 
الجامعات  وك��الء  السعادة  أصحاب 
محمد  الدكتور  وس��ع��ادة  السعودية 
أمريكا،  في  الثقاف�ي  الملحق  العيسى 
السديس  عبدالرحمن  الشيخ  وفضيلة 
إمام الحرم المكي الشريف. إضافًة إلى 
الحرمين  خادم  سفارة  من  المدعوين 
العسكرية،  والملحقية  الشريفين 

وموظفي الملحقية الثقافية.
• أقيم الحفل بقاعة إكسل بمدينة لندن 
التي اكتظت -رغم اتساعها- بالحضور 
من ذوي الخريجين والخريجات الذين 
بهذه  لالحتفاء  خصيصًاً  ح��ض��روا 

المناسبة.
بمسيرة  االحتفال  مراسم  افتتحت   •
للخريجين ضمت 1200 طالب وطالبة 
بمالبسهم الزاهية وأرديتهم الجامعية. 
• انقسمت المسيرة إلى جزئين أحدهما 
خاص بالخريجين واآلخر بالخريجات 
بينها  فيما  الخريجين  أردية  تمايزت   •
إلى  كانت تشير  التي  األوشحة  بألوان 
الدراسية  الخريجين  مراحل  مختلف 
ب�����دءًاً م��ن ال��ب��ك��ال��وري��وس، م����رورًا 

بالماجستير ثم الدكتوراه. 
• افتتح الحفل كلمتان إحداهما بالنيابة 

عن  بالنيابة  وأخ��رى  الخريجين  عن 
الثقافي  الملحق  كلمة  ثم  الخريجات 
وبجميع  الحفل  براعيي  فيها  رح��ب 
الحضور. تبع ذلك كلمة لكل من معالي 

الوزير، ثم سمو السفير.
• قدم الخريجون الدروع لسمو السفير 
الوزير  نائب  ومعالي  الوزير  ولمعالي 

وسعادة الّدكتور الموسى.
• في نهاية الحفل ألقى إمام الحرم المكي 
عبدالرحمن  الشيخ  فضيلة  الشريف 
سروره  عن  فيها  عبر  كلمة  السديس 

البالغ بحضور هذه المناسبة.
يوم  أقيم  التخرج  حفل  جانب  إل��ى   •
من  م��ن��دوب��ون  حضره  ال��ذي  المهنة 
في  السعودية  الجامعات  م��ن  كثير 
حيث  منهم،  لكل  مخصصة  أجنحة 
البعثات  لشؤون  ال���وزارة  وكيل  زار 
وضيوف الملحقية هذه األجنحة، بينما 

والخريجات  الخريجون  عليها  توافد 
بهدف البحث عن وظائف تتناسب مع 

مؤهالتهم.
بحثيًا  المميزون  الحفل  ف��ي  ك��رم   •
والمبتعثين،  الخريجين  من  ودراسيُا 
بهذه  ت��ذك��اري��ة  دروع���ًا  سلموا  حيث 
كل  التكريم  هذا  رعى  وقد  المناسبة. 
وكيل  الموسى  عبدالله  الدكتور  من 
وزارة التعليم العالي لشؤون االبتعاث 
) آنذاك( والملحق الثقاف�ي في بريطانيا 

وآيرلندا.
والبهجة  االح��ت��ف��ال  م��راس��م  تمت   •
للعديد  متكاملة  تغطية  تحت  والسرور 
من وسائل اإلعالم، من بينها القنوات: 
ال��س��ع��ودي��ة األول���ى وال��ع��رب��ي��ة واإلم 
مكثف  حضور  إل��ى  إضافة  س��ي،  بي 
ووكالة  الّصحف  لمندوبي  وملحوظ 

األنباء السعودية.

موضوع الغالف
موضوع الغالف
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حفل يوم المهنة الثاني

المهنة«  »ي��وم  السفير  سمو  افتتح   •
ال���ذي اس��ت��م��ر ي��وم��ي��ن وش����ارك فيه 
القطاعات  مختلف  م��ن  ع��ارض��ًا   37
إلى  قدمت  التي  والخاصة  الحكومية 
وتمكين  الخريجين  الستقطاب  لندن 
أفضل  على  الحصول  من  الخريجين 

الفرص الوظيفية. 
• ناقش سمو السفير خالل جولته في 
الجهات  ممثلي  مع  العارضين  قاعة 
استقطاب  وآل��ي��ات  خطط  المشاركة 
حرص  كما  وتوظيفهم.  الخريجين 
الطالب  م��ن   12 تكريم  على  س��م��وه 
قدموا  الذين  المتميزين  والطالبات 
بها  نالوا  تطبيقية  ومشروعات  أعماالً 
نطاق  خارج  عالية  تقديرات  أو  جوائز 

الجامعة. 
• اختيرت شركة البئر السابع للتسويق 
الذين تم تصنيفهم بحسب  للعارضين 

إسهامهم في رعاية يوم المهنة. 
بن  محمد  اإلم����ام  ج��ام��ع��ة  ك��ان��ت   •
لحفل  رسميًا  راعيًا  اإلسالمية  سعود 
إل��ى  إض��اف��ة  المهنة  وي���وم  ال��ت��خ��رج 
الصحة  وزارة  هما  الماسيين  راعيين 
ومجموعة الطيار للسفر؛ وراع بالتيني 
هو مجموعة سامبا المالية، إضافًة إلى 
والفضيين  الذهبيين  الرعاة  من  عدد 

والبرونزيين بلغوا سبعة وثالثين. 
• حرصت أكثر من خمسة عشر وسيلة 
حفل  فعاليات  تغطية  على  إعالمية 
التخرج ويوم المهنة، من بينها القنوات 
العربية  وقناتا  جميعًا،  السعودية 
واقرأ؛ إضافًة إلى الصحف اإللكترونية 
وال��ورق��ي��ة  وع��اج��ل  كسبق  ال���ب���ارزة 
واالق��ت��ص��ادي��ة  ك��ال��ري��اض  الشهيرة 

وعرب نيوز والجزيرة. 

تمديد برنامج االبتعاث
الخارجي للمرة الثالثة حتى 2020م

الدفعة  بتخريج  األف��راح  انطالق  ومع 
أكثر  الفرح  ازداد  المبتعثين  الثالثة من 

الشريفين  الحرمين  خ��ادم  ب��إص��دار 
حفظه  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك 
برنامج خادم  بتمديد  الكريم  أمره  الله 
الحرمين لالبتعاث الخارجي لفترة ثالثة 
نهاية  من  تبدأ  سنوات  خمس  مدتها 
المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 
 -1440 العام  إلى  1435-1436ه����، 
1441 ه� )2020( بحول الله.وأوضح 
الدكتور  العالي  التعليم  وزي��ر  معالي 
التمديد  أن  العنقري  محمد  بن  خالد 
سيتيح الفرصة للمزيد من أبناء الوطن 
التعليم  في  المحلية  التجربة  ويثري 
»إن  قائاًل:  وأضاف  العلمي.  والبحث 
تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك 
مجلس  رئيس  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
بالموافقة على تمديد  الله  أيده  الوزراء 
سنوات  لخمس  وتمويله  البرنامج  هذا 
السامي  يأتي تجسيدًا الهتمامه  قادمة 
الكريم واهتمام سمو ولي عهده األمين 
 - الله  الثاني - حفظهم  النائب  وسمو 
الوطن  العالي في هذا  التعليم  بمسيرة 
اإلمكانات  كافة  وتسخير  المعطاء 
اإلع���داد  م��ن  يمكن  وب��م��ا  لتطويرها 
وبناء  لخدمة  مؤهلة  ألجيال  األمثل 
أرحب  آلفاق  بالمواطن  والسير  الوطن 
من الرقي والتطور في ضوء توجيهات 
قيادتنا الرشيدة. مؤكدا معاليه على ما 
بذل من جهود وتحقق من إنجازات في 
سواء  السعودي  العالي  التعليم  مجال 
الجغرافي،  االنتشار  مستوى  على 
خريجي  من  أكبر  أع��داد  واستيعاب 
مستوى  على  أو  ال��ع��ام��ة،  ال��ث��ان��وي��ة 
مع  تتواءم  التي  النوعية  التخصصات 
العمل،  التنمية وحاجة سوق  متطلبات 
أو من خالل تكريس الجودة واالعتماد 
األكاديمي فيما يقدم من برامج تعليمية 
جامعية سواء في الجامعات الحكومية 
األهلية.وأكد  والكليات  الجامعات  أو 
البرنامج  تمديد  أن  العنقري  الدكتور 
للمزيد  الفرصة  سيتيح  ثالثة  لمرحلة 
من أبناء الوطن الستثمار هذا البرنامج 
يهدف  ال���ذي  ال��ح��ض��اري  ال��ح��ي��وي 
المعارف  أن��واع  بشتى  تزويدهم  إلى 
التخصصات  مختلف  ف��ي  وال��ع��ل��وم 
والتطبيقات العلمية والنظرية من خالل 

دراستهم في أبرز الجامعات العالمية، 
في  المحلية  التجربة  يثري  م��ا  وه��و 
ويحسن  العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم 
معالي  ال��م��خ��رج��ات«. ون���وه  نوعية 
برنامج  بمخرجات  العنقري  الدكتور 
لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 
وأنها تعنى بمتطلبات خطط  الخارجي 
التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل، 
مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي قد 
استفادت من المرحلة السابقة والحالية 
وتراكم الخبرة في إدارة البرنامج وهو 
على  عام  بعد  عاما  إيجابا  انعكس  ما 
فقط  يعد  ال  ال��ذي  البرنامج  مسيرة 
واحدا من أكثر البرامج العالمية سمعة 
يمتاز  وإنما  البشرية  القوى  تأهيل  في 
بانخفاض نسبة التعثر التي ال تتجاوز 
اإلحصائية  ال��دراس��ات  واق��ع  من   %2
السنوات  خ��الل  البرنامج  لمسيرة 
على  دليل  وذل��ك  الماضية.  الثماني 
واجتهاده  السعودي  المبتعث  كفاءة 
لهذه  وتقديره  بالمسؤولية  وإحساسه 
ليعود  وطنه  له  قدمها  التي  الفرصة 
بشكل  ويسهم  والتجربة  بالعلم  مؤهال 
وليكون  التنمية،  مسيرة  ف��ي  فاعل 
البحث  مجاالت  في  عالميًا  منافسًا 
العلمي ورافدًا مهمًا في دعم الجامعات 
الحكومي  وال��ق��ط��اع��ي��ن  ال��س��ع��ودي��ة 
رفع  تصريحه  ختام  واأله��ل��ي. وف��ي 
معالي وزير التعليم العالي أسمى آيات 
الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
بتمديد  تفضله  على  ال��ل��ه-  حفظه   –
البرنامج ودعمه وتمويله وعلى ما يجده 
الكريم  مقامه  العالي من  التعليم  قطاع 
وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب 
الثاني - حفظهم الله- من رعاية كريمة 
خ��ادم  برنامج  سخي. انطلق  ودع��م 
الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي 
في عام 1426ه� لمدة خمس سنوات، 
وتم تمديده لفترة ثانية بأمر سام لمدة 
خمس سنوات جديدة اعتبارا من العام 
من  وتخرج  1432/1431ه�����  المالي 
وطالبة  طالب   )47000( حوالي  طالبه 

حتى هذا العام 2013م.
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برنامج الملك عبدالله 
لالبتعاث الخارجي

جاء برنامج خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز لالبتعاث 
الرشيدة  القيادة  من  إيمانًا  الخارجي 
بأن اإلنسان هو ثروة الوطن الحقيقية. 
ومناهجه  التعليم  سياسات  ولتنويع 
للدراسة  للمبتعثين  الفرصة  ولتوفير 
السمعة  ذات  المرموقة  الجامعات  في 
العالية، كان في الرابع عشر من شهر 
إنشاء  قرار  1426ه�  عام  اآلخر  ربيع 
الشريفين  الحرمين  خ��ادم  برنامج 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز لالبتعاث 
 - صاحبه  رؤي���ة  وك���ان  ال��خ��ارج��ي، 
البرنامج  هذا  - من  ورعاه  الله  حفظه 
الجامعات  لدعم  مهمًا  رافًدًا  يكون  أن 
الحكومي  والقطاعين  ال��س��ع��ودي��ة، 
من  المتميزة  ب��ال��ك��ف��اءات  واأله��ل��ي 
الموارد  بتنمية  وليقوم  الوطن،  أبناء 
ال��ب��ش��ري��ة ال��س��ع��ودي��ة، وإع���داده���ا، 
وتأهيلها بشكل فاعل؛ لتصبح منافسًا 
ومجاالت  العمل،  س��وق  في  عالميًا 

العلمي. البحث 

• الرؤية: إعداد أجيال متميزة لمجتمع 
المعرفة. معرفي مبني على اقتصاد 

البشرية  ال��م��وارد  إع��داد  الرسالة:   •
فاعل؛  بشكل  وتأهيلها  السعودية، 
سوق  ف��ي  عالميًا  منافسًا  لتصبح 
العمل ومجاالت البحث العلمي ورافدًا 
السعودية  الجامعات  دعم  في  مهمًا 
وال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي واأله��ل��ي 

المتميزة. بالكفاءات 

ابتعاث  نسبة  أع��ل��ى  وف��ي  ال��ي��وم   •
العالي  التعليم  دفع  للخارج،  تعليمي 
ال��س��ع��ودي، ض��م��ن ب��رن��ام��ج خ��ادم 
في  م��رة  وألول  الشريفين  الحرمين 
ألف  وستين  وس��ت��ة  بمائة  ت��اري��خ��ه 
متقطعة،  دفعات  ثماني  على  مبتعث 
منها سبع  الخمس،  العالم  قارات  إلى 
عنها  أعلن  والثامنة  سبقت،  مراحل 
مبتعث  أل��ف  وثالثين  بثالثة  رسميا 
في  ب��ل��دًا   46 م��ن  أكثر  ف��ي  للدراسة 

العالم.

البرنامج  في  االبتعاث  دول  ُحّددت   •

األكاديمية  ال��ب��رام��ج  ج���ودة  حسب 
البرنامج  ويقوم  االبتعاث،  دول  في 
ولم  مستمر،  بشكل  القائمة  بمراجعة 
دول  طليعة  في  المتحدة  المملكة  تزل 
مؤسسات  من  به  تتميز  لما  االبتعاث 
عالمي  صيت  ذات  عريقة  تعليمية 
الجودة  م��ن  عالية  بمقاييس  تتميز 
والمراحل  التخصصات  س��ائ��ر  ف��ي 

الّدراسية. 

التعليمي  التنموي  المشروع  ه��ذا   •
الضخم انعكست آثاره على مستويات 
السعودي،  المجتمع  داخ��ل  كثيرة 
تمثلت في دفع مسيرة التعليم، وارتفاع 
معيار الكفاءات العلمية، وتطور سوق 
التي  االستثمار  فرص  وتعدد  العمل، 
جمعت  بعقليات  جديد  جيل  يقودها 
الشعوب  تجارب وخبرات  في جعبتها 

والحضارات األخرى.

• خالل السنوات األخيرة احتل التعليم 
انطالقة  وم��ن��ذ  المملكة  ف��ي  ال��ع��ال��ي 
مع  تتناسب  مهمة  مكانة  البرنامج 
واألهداف  اإليجابية،  العالقات  واقع 
تستهدف  التي  للدولة  االستشرافية 
ت��ن��م��ي��ة وع���ي اإلن���س���ان ال��س��ع��ودي 
الجنسين، وكان  الشباب من  وبالذات 
عدد الطالب المبتعثين في عام 2008 
ال  وآي��رل��ن��دا  المتحدة  المملكة  إل��ى 
وخالل  وطالبة،  طالب   3000 يتجاوز 
 14000 إلى  العدد  ارتفع  واحدة  سنة 

وطالبة. طالب 

المملكة  إلى  المبتعثين  أعداد  بلغت   •
المرحلة  تلك  في  وآيرلندا  المتحدة 
الذكور  ع��دد  ك��ان  مبتعثًا،   15737
اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،11994 منهم 
من  المبتعثين  عدد  بلغ  كما  3743؛ 
ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة وم���ن ال��ج��ام��ع��ات 

السعودية حوالي 3335 مبتعثًا. 

• بلغ في تلك المرحلة عدد طالب اللغة 
مرحلة  في  مبتعثًا  و4951   ،4978
مرحلة  ف��ي  و3868  البكالوريوس، 
في مرحلة  الماجستير، و1679 طالب 

الدكتوراه. 

 15737 أص��ل  م��ن   12500 ك��ان   •
برنامج  نفقة  على  ي��درس��ون  مبتعثًا 

الشريفين. الحرمين  خادم 

 قصة االبتعاث الخارجي 
في المملكة

الملك عبدالعزيز يطلق االبتعاث في 
1355هـ.

أول  أن  إل��ى  التعليمية  الدالئل  تشير 
ال��خ��ارج��ي كانت  خ��ط��وات االب��ت��ع��اث 
الملك  عهد  في  األول��ى  مرحلتها  في 
عبدالعزيز طيب الله ثراه قبل حوالي 80 
عامًا؛ فلقد نظم التعليم في ذلك الوقت 
إعداد هؤالء الطالب في مدرسة خاصة 
عام  البعثات  تحضير  م��درس��ة  ه��ي 
أول مدرسة  1355ه� )1936م(، وهي 
بالبعثة  لاللتحاق  خريجيها  تعد  ثانوية 
الخارجية. كانت أول دولة عربية يرسل 
جمهورية  هي  سعوديون  طلبة  إليها 

مصر العربية وذلك عام 1360ه�. 
إلى وجود متخصصين  للحاجة  ونظرًا 
أعداد  زي��ادة  تم  القطاعات،  بعض  في 
الفترة حتى وصلوا  المبتعثين في تلك 
إلى 117 طالبًا، وبعدها فتح المجال إلى 

بلدان أخرى مثل لبنان.
مكتبات  في  المتوافرة  األدبيات  وتشير 
إلى  ال��خ��ارج  ف��ي  السعودية  البعثات 
مختلف  في  المبتعثين  أع��داد  تصاعد 
التخصصات في عهد المغفور له بإذن 
الله الملك فهد بن عبد العزيز، فاستمر 
الدعم واستمر االبتعاث خالل السنوات 

الخمس والعشرين الماضية.
المملكة  في  النوعي  التعليم  تطور  ومع 
الخارج،  إلى  االبتعاث  نسبة  تقل  بدأت 
الجامعي  التعليم  فرص  لتوافر  نظرًا 
والعالي في المملكة، واقتصر االبتعاث 
التخصصات  في  العالي  التعليم  على 
العلمية والطبية والتطبيقية النادرة التي 
تحتاجها متطلبات خطط التنمية. ولكن 
في  المبتعثين  إرسال  أهمية  تزايد  مع 
المجاالت التي اشتدت الحاجة إليها في 
المملكة من القوى العاملة المتخصصة، 
البشرية  القوى  إحالل  على  تعمل  كما 
األجنبية؛  ال��ق��وى  م��ح��ل  ال��س��ع��ودي��ة 
في  للدراسة  االبتعاث  جهات  تعددت 
خمس  على  المبتعثون  وتوزع  الخارج. 
التعليم  وزارة  هي  رئيسية  مجموعات 
ال��ع��ال��ي، ال��ج��ام��ع��ات وال��م��ؤس��س��ات 
والمؤسسات  وال����وزارات  التعليمية 

والمصالح الحكومية. 

موضوع الغالف
موضوع الغالف

من مثرات برنامج االبتعاث

سليمان الثويني*

كوكبة  هي  ها 
يزفها  ج��دي��دة 
ب����رن����ام����ج خ�����ادم 
الشريفين  الحرمين 
لطالب تسلحوا بالعلم 

الجامعات  أبرز  في  ودرس��وا  والمعرفة 
العالمية في المملكة المتحدة. هذه الدفعه 
الجديدة من المتخرجين سيكونون بإذن 
الله عماد المستقبل على مستوى التعليم 
المجتمع  في  العمل  مسؤوليات  وتولي 
وستكون لهم بصمة إيجابية في خدمة 
المجاالت،  جميع  في  وال��وط��ن  الدين 
وخصوصا  التعليم  ف��ي  فاالستثمار 
االبتعاث له مرددوه االيجابي في ثقافة 

الفرد والمجتمع على حد سواء. 
الفرد  تسليح  على  العمل  أن  الش��ك 
يمكن  م��ا  أب��رز  ه��و  والمعرفة  بالعلم 
حضاراتها  في  الرقي  من  المجتمعات 
أهمية  وتكمن  صعوباتها.  وت��ح��دي 
التعليم في نص دستور اإلسالم الخالد 
المطهرة  السنة  وكذلك  الكريم  القران 
طلبه.  على  والحث  متعلميه  إكرام  على 
قال الله تعالى – في معرض بيان فضل 
"ُقْل َهل يَْسَتِوي  المتعلم على غيره -  
َما  ِانَّ يَْعَلُموَن  ال  ِذيَن  َوالَّ يَْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ
اآلية 9(.  )الزمر،  االَْلبَاِب"  ُاْوُلوا  رُ  يََتَذكَّ
العلم  "طلب  الصحيح:  الحديث  وف��ي 
في  وورد  مسلم".  ك��ل  على  فريضة 
العلم   في طلب  الترغيب  أيضا  الحديث 
من حديث الرسول الكريم عليه صلوات 
َطِريَْقَا  َسَلَك  قال:"َمن  أنه  وسالمه  الله 
ِعْلَمًا سهل اللهُ له به َطِريَْقًا  يلتمس ِفيْهِ 
ة...". فطلب العلم وبذل المشقة  إلى الَجنَّ
والتعب من أجل الحصول عليه يوصل 
الرفيع  األجر  على  الحصول  إلى  المرء 

متى ما استحضرت النية لذلك. 
في  االستثمار  االبتعاث  باب  فتح  لقد 
على  للحصول  ال��س��ع��ودي  اإلن��س��ان 

مصادرها.  من  والمهارات  المعارف 
أنه  ال��س��ع��ودي  المبتعث  أث��ب��ت  ول��ق��د 
ما  متى  وال��ن��ج��اح  اإلب���داع  ف��ن  يجيد 
العلمي.  التحصيل  عوامل  له  توافرت 
مختلفة  دول  ف��ي  المبتعثون  ف��ق��دم 
ص��ورة  بها  أب���رزوا  التي  النجاحات 
وحققوا  اإليجابية  السعودي  الطالب 
التميز الدراسي. ما يميز برنامج خادم 
الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي 
أنه استثمار في العقول البشرية وتحقيق 
جميع  منها  يستفيد  مستدامة  تنمية 
أش��رع  ال��س��ع��ودي.  المجتمع  ش��رائ��ح 
في  ال��دراس��ة  نوافذ  االبتعاث  برنامج 
التقدم  الخارج مما يتيح للفرد معايشة 
تسهيل  في  تجاربه  ونقل  الحضاري 
األمور الحياتية في المجتمع. واالهتمام 
العالي بشكل خاص  والتعليم  بالتعليم 
هو سبب تقدم أمم كثيرة في العصور 
للتجربة  فالمتابع  كاليابان.  المتأخرة 
اليابانية في كيفية النهوض والعودة من 
وبنيتها  اقتصادها  دمر  أن  بعد  جديد 
 ، الثانية  العالمية  الحرب  في  التحتية 
يدرك كيف قام اليابانيون بنقل التقدم 
طريق  ع��ن  واالق��ت��ص��ادي  الصناعي 
الدراسة في دول العالم المتقدم. وتقدر 
المبتعثين  ع��دد  أن  المصادر  بعض 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  اليابانيين 
كان يتراوح بين 16,000 و20,000 في 
مختلف التخصصات إليجاد نقله نوعية 
ثم  ومن  الياباني.  المجتمع  تطوير  في 
العقول  اليابان توظيف تلك  استطاعت 
والتكنولوجية  الصناعية  واألف��ك��ار 
اليابان  نقلت  حديثة  دول��ة  بناء  ف��ي 
مع  األول  ال��ع��ال��م  دول  م��ص��اف  إل��ى 
اليابانية  التراث والعادات  الحفاظ على 

التاريخية. 
تلقي  على  المبتعث  دور  يقتصر  ال 
الكليات  داخل  والمحاضرات  الدروس 
وال��ج��ام��ع��ات، ب��ل ي��ت��ع��دى ذل���ك إل��ى 
دول  ب��ل��دان  مجتمعات  م��ع  االن��دم��اج 

أهلها  مع  الحديث  وت��ب��ادل  االبتعاث 
والثقافية  االجتماعية  االختالفات  عن 
المجتمع  ثقافة  يعكس  مما  الدول  بين 
ولقد  المبتعث.  في  ممثال  السعودي 
السعوديين  الطلبة  مشاركات  أب��رزت 
وعبر  الجامعات  في  العالم  أصقاع  في 
أنشطة طالبية في "اليوم العالمي" الذي 
والثقافي  االجتماعي  ال��م��وروث  يقدم 
تلك  في  طالبه  خ��الل  من  بلد  كل  في 
الجامعات أبرزت روح االندماج والعالقة 

اإليجابية مع المجتمعات األخرى. 
ولدى المبتعث فرصة جيدة في العمل على 
المستوى  على  المهارات  بعض  تطوير 
االعتماد  مهارة  تبرز  حيث  الشخصي 
على النفس بشكل جلي في أيام الغربة. 
فمن تنظيم األمور المالية الشخصية إلى 
العمل على مواصلة التحصيل الدراسي 
مما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير الذاتي. 
الجامعات البريطانية تساعد في تسهيل 
تقديم  طريق  عن  ال��دراس��ي  التحصيل 
برامج إرشاد ودعم للطلبة األجانب في 
بعض التخصصات كتوفير ورش عمل 
وهذا  البحثية،  الموضوعات  شرح  في 
يعين الطالب على تجاوز بعض عوائق 

النجاح الدراسي. 
االهتمام بالتعليم في جميع تخصصاته 
داخل المجتمع السعودي والعمل على 
تطوير برنامج االبتعاث يكفل بإذن الله 
تحقيق  على  ق��ادر  جديد  جيل  صناعة 
األم��ر  وم��ا  المجتمع.  أف���راد  تطلعات 
الحرمين  خادم  برنامج  بتمديد  الكريم 
إلى  ال��خ��ارج��ي  لالبتعاث  الشريفين 
االستثمار  على  تأكيد  إال  ثالثة  مرحلة 
وتشكيل  بالفرد  واالهتمام  التعليم  في 
م��ج��ت��م��ع م��ت��ع��ل��م م��ت��س��ل��ح ب��ال��خ��ب��رة 
العيش  متطلبات  وتحقيق  واإلنتاجية 

الرغيد ألبناء الوطن. 

*باحث دكتوراه في  جامعة َهل - كلية إدارة 
االعمال 

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

رؤية
رؤية
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كلمات من القلب يف يوم التخرج

هذا 
بفضل الله أوالً، 

فالحمد لله، ثم بدعاء 
الوالدين حفظهما الله، ثم 
القائمين على هذا البرنامج 

وفقهم الله..
تركي بن سليمان 

السديري

كم 
كانت فرحتي كبيرة 

عندما رأيت اسمي في 
قائمة المقبولين لالبتعاث وَكم 

هي فرَح�تي أكبر  أن أقرّ الله تعالى 
عينّي وعيَن من يهمه أمري بيوم 
تخرُجي. أشكر مليكنا الغالي على 
هذه الُفرصة الذَهبية لي ولجميع 

أبناء وطننا الغالي..
ساره أحمد السبت

خالل 
أربع سنوات زرعنا 

وجاهدنا وسهرنا، وها قد حان 
قطاف الزرع، فشكرًا لوالدتي الغالية 

وأخواتي. شكرًا لقائدنا خادم الحرمين 
الشريفين وشكرًا لسمو ولي عهده األمين 
وشكرًا لسمو السفير وشكرًا لمعالي وزير 

التعليم العالي. وشكر خاص اليوم 
لنصفي اآلخر: زوجتي..

أحمد بن فهد المنصور، مبتعث من 
وزارة التجارة والصناعة

أقف 
اليوم على عتبات 

التخرج بعد أن ارتويت من 
ماء العلم العذب وحققت األماني 

التي تدفقت بداخلي إلكمال مسيرتي 
التعليمية ألبلغ أعلى درجات العلم. 
ال يسعني في هذه المناسبة سوى 

شكر الله عز وجل ثم الوالدين.
عهود السفياني، آيرلندا

أزف 
مشاعري طرباً إلى 

األحباب أهديها 
فكم أهديت يا ملكي وكم أسديت 

يا وطني 
أزف نجاحي فرحاً للميدان والعمل، 

وعين الله ترعاني 
وأرفع كفي شاكرًة للرحمن على نعم 

منزلة كقطر السيل أحسبها.
بشائر بنت خالد الحريقي

اللهم 
لك الحمد حتى 

ترضى ولك الحمد إذا 
رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
حين يكون بينك وبين حلمك 

أعظم محفز وهما والداك فستشعر 
بالرضا والسعادة عند تحقيق 

األحالم. اللهم اجز والدّي 
ودولتي عني خير الجزاء..

آالء الشريده.

هذه 
السنة حملت في 

طياتها التجربة التي كنت 
أريد أن أخوضها. بحصولي 
على درجة الماجستير اقتربت 

من تحقيق حلمي وهو 
الدكتوراه. الحمد لله.

هبة القرشي

ها 
هو حلم مليكنا 

خادم الحرمين الملك 
المحبوب يتحقق اليوم بتخرج 
اآلالف الذين تغمرهم الفرحة 

بتحقيق أحالمهم مسلحين بالعلم 
والرغبة في المشاركة في التنمية 

المستدامة لوطنهم الغالي.
عائشة الصالح.

الحمدلله 
الذي تفضل علينا 

فأتممنا المهمة التي من أجلها 
أتينا. لقد انتهت مرحلة وستبدأ 

بمشيئة الرحمن مرحلة أخرى حتى 
نسهم في مسيرة هذا البلد العظيم 

تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين 
حفظه الله ورعاه وسدد على طريق 

الحق خطاه..
عبيد بن ناصر الدعرم

أشكر الله 
عز وجل، فقد تحقق 

تتويجي بوشاح التخرج في 
هذا اليوم المميز بفضل الله ثم 
بدعاء والدتي ومساندة زوجي 

وأبنائي لي..
تغريد احمد احمري، بكالوريوس، 

حاسب آلي، جامعة 
هيدرزفيلد

صاحب 
الفضل ٌيشكر 

وصاحب الكلمة ُيعبر ليبوح 
بمشاعره تجاه وطنه وحكومته. 

وأخص وزارة التعليم العالي التي 
بذلت الكثير لتذليل الصعوبات.  شكرًا 
لكل من ساعدني على النجاح بفضل 

الله. .
صخر الهذلي، هندسه كيميائية، 

جامعة نيوكاسل

موضوع الغالف
موضوع الغالف

كلمات من القلب يف يوم التخرج
تتزاحم 

الخواطر والمشاعر 
لعودتي للوطن، وأجد 

الياقوت والزمرد واللؤلؤ 
والمرجان تتسابق لتصنع عقدًا من 
عبارات االمتنان والعرفان لشكر 

خادم الحرمين الشريفين.
أحمد مبارك علي الراجح، جامعة 

اإلمام محمد بن سعود – 
األحساء

أحمد 
الله أوالً ثم أشكر 

وطني الغالي على كل ما 
قدمه ويقدمه لمواطنيه.  

ها نحن نعود إلى ترابه الطاهر 
وكلنا أمل لخدمته بعلمنا واعترافًا 

بجميله علينا.
آيات بدر الغفاري، دكتوراه، علوم 

األحياء الطبية، جامعة 
نوتنجهام

ها 
أنا ذا اليوم أنتشي 

فرحاً بحصولي على ثمرة 
يانعة طالما انتظرت قطفها بعد أن 

بذرتها في تربة خصبة ببرنامج خادم 
الحرمين لالبتعاث وسهرت على تعهدها 

ورعايتها لسنوات الملحقية الثقافية 
ببريطانيا.

 خالد مرزوق القثامي، دكتوراه، األحياء 
الطبية الجزيئة والتقنية الحيوية، 

جامعة شيفيلد

بشروا 
الدنيا بيوم تخرجنا، 

وزفونا على دروب العلم والعمل 
إلى وطن أنعم الله عليه بملك له 

رؤية طموحة وشعب ذي همة وعزيمة.
شكرًا أيها الملك العظيم وشكرًا أيها 

الوطن الكريم.
إبراهيم بن محمد الغامدي، ماجستير، إدارة 
الموارد البشرية الدولية. مبتعث من وزارة 

التربية والتعليم

األعمال 
التي كنت أراها 

عظيمة عندما كنت صغيرًا 
حققتها بفضل الله، كما أنه ال 

يوجد سر للنجاح، إنما هو نتيجة 
اإلخالص والجد والطموح معاً.

محمد بن فهد العجالن، 
ماجستير، إدارة المشاريع

عندما 
ترى فرحة التخرج في 

عيون والديك والمقربين إليك 
تنتهي عندئٍذ معاناة الغربة والدراسة. 

عند هذه اللحظة أصبحَت شخصًا 
مسؤوالً في وطنك، ولن تتوانى عن النهوض 

به. لذلك شكرًا وطني على إعطائي هذه 
الفرص، وأعدك أن أكون عند حسن الظن 

فّي بإذن الله.
سعد عبدالعزيز الصالح ،ماجستير، التسويق 

اإلليكتروني وشبكات التواصل االجتماع 
، جامعة مدلسيكس، لندن

قال 
تعالى: »وقل اعملوا 

فيسرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون«. في هذه المناسبة ال 

يسعني إال رفع آيات الشكر والتقدير 
إلى كل من وقف معي وشجعني على 

الوصول إلى هذا اليوم..
ماجد عبدالعزيز العقيل، ماجستير، 

العالج الطبيعي، مانشستر 
متروبوليتان. مبتعث من 

وزارة الصحة

بعد 
حمدي وشكري 

لك يا ربي، فخري وعزي 
بك يا وطني، فقد أعطيَت 

وسّخرت وهيأت ووهبت ليكون من 
الخريجين اسمي، وسأظل ما حييت 

ابنك الوفّي..
مانع محمد مانع العمري، ماجستير، 

طرق تدريس الرياضيات، 
جامعة إيست أنجليا

لحظات 
كفاح وجد واجتهاد 

أثمرت ولله الحمد بنجاح 
وتميز وفرح هدفه األول 

واألخير خدمة الوطن ورد 
فضائله التي ال تحصى، وقد 

زينته الملحقية بحفل رائع.
علي بن حسن الغامدي، 

ماجستير، هندسة

الحمد 
لله الذي بنعمته تتم 

الصالحات، في السنة الماضية 
تخرجت من مرحلة البكالوريوس 
مع مرتبة الشرف وهذه السنة ولله 

الحمد والمنة سوف أتخرج من مرحلة 
الماجستير، والشكر موصول لجميع 

من دعمني وساندني في غربتي..
سعود بن نايف العنزي، ماجستير، 

جامعة وولفرهامبتون

في 
هذا اليوم الجميل، ال 

يسعني إال أن أشكر والدي 
ووالدتي العزيزين وأبارك لهما 
ولوطننا الغالي بمناسبة تخرجي 

مع زمالئي من برنامج خادم الحرمين 
الشريفين لالبتعاث الخارجي وكلي 

أمل مع زمالئي أن نعود ألرض 
الوطن حتى نوفيه جزءًا يسيرًا 

مما قدمه لنا..
علي الريعان
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النتائج غري املباشرة لالبتعاث
عبيد العبدلي*

الشخصية  تجربتي  من  انطالقًا  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

في رحلة االبتعاث والتي تميزت 
مراحل  م��ن  غيرها  ع��ن  أرى-  -كما 
حياتي األخرى؛ أستطيع أن أصور هذه 
تحت  ت��ن��درج  زواي���ا  ع��دة  م��ن  الرحلة 

منظورين يمثال جزئي التجربة وهما:

أوالً: برنامج االبتعاث 
االبتعاث هو البرنامج التنموي الواسع 
الخارجية  صورته  في  لنا  يظهر  الذي 
العلمية  الدراسة  من  الهدف  أنه  على 
ولئن  فحسب.  األكاديمي  والتحصيل 
ك���ان ه���ذا ه��و ال��ه��دف األس����اس من 
من  أشمل  أن��ه  أرى  أن��ي  إال  االبتعاث 
أنه  ظني  في  المحصور.  المفهوم  هذا 
الذي  العلم  تلقي  عملية  على  يشتمل 
ينخرط فيه اإلنسان بحيث يشمل جميع 
واجتماعيًا  )أكاديميًا،  حياته  مجاالت 
ينّظم  االبتعاث  فبرنامج  واقتصاديًا(، 
الجوانب  تلك  بمالمسته  الدارس  حياة 
فهو  م��ب��اش��ر؛  وغ��ي��ر  م��ب��اش��ٍر  بشكٍل 
"برنامج لحياة الطالب".الرؤية والباعث 
هي  العظيم  البرنامج  لهذا  األس��م��ى 
السلبي.  ال  اإليجابي  بمفهومه  التغيير 
اإلنسان  في  أوالً  االستثمار  كان  لهذا 
القدرة  طياته  في  يحمل  ال��ذي  الشاب 
الفكري؛ففي  والتوافق  االنسجام  على 
إدراك��ي  ُبعٌد  المنتقاة  العينة  نوعية 
ألهمية السواعد الشابة المقبلة لتكوين 

جيٍل قادم.

ثانياً: نوع المبتعثين
تصوٌر  للمبتعثين  العددي  التوازن  في 
المجتمع  تجزئة  تفادي  ألهمية  جليٌّ 
فسعي  ان��س��ج��ام��ه؛  لتحقيق  وس��ع��ي 

لجميع  ال��ف��رص��ة  إلت��اح��ة  ال��ب��رن��ام��ج 
الراغبين من المجتمع السعودي تأكيد 
التنوع  على  ال��ب��رن��ام��ج  ح��رص  على 
فالركُب  السلبية.  االنتقائية  ال  النفعي 
سيسهل  م��ا  وه���و  منسجم  م��ت��ن��وٌع 
عودة  بعد  المجتمعية  الموازنة  تحقيق 

هذه الوفود إلى أرض الوطن.    
أن  ثقافة  كهذا  شامٌل  برنامٌج  يعزز 
وليست  وُتكتسب،  ُتصنع  الحضارة 
يؤكد  كما  ُاخرى.  دون  أمةٍ  على  حكرًا 
الحضارة  عوامل صناعة  أهم  أن  على 
هو تهيئة مادتها وتفعيل ُاِس عنصرها؛ 
السعودي  والشاب  اإلنسان.  وهو  أال 
وهو  شك  بال  ب��الده  تنمية  عنصر  هو 
أهمية  تأتي  هنا  نحُت حضارتها، ومن 
شاملةٍ  بمعرفةٍ  العنصر  ه��ذا  تغذية 
صرُح  بنقشها  يَزيُن  لبنًة  منه  تجعل 
لمجتمعنا  المعرفة  إتاحة  إن  الوطن.   
النخبة  انتقائية  إلى  باللجوء  تكون  ال 
بل  فحسب؛  اطالعها  وسعة  المثقفة 
ُتجلُب أيضًا عن طريق عدة قنوات منها 
المبتعثون المتشربون لسعة التنوع في 
المعارف من خالل قضاء أوقاٍت طويلة 
نهاًل وإدراك��ًا. وإذا ما ساد هذا الوعي 
في المجتمع حلت الوسطية المجتمعية 
محل النقيضين )التطرف والتقصير(.  

بإدراك ما تقدم وبتقدير حجم المشروع 
إسهام  فيبرز  المسؤولية؛  يتجزء حجم 
وه��ذا  للمبتعث.  الشخصية  المهمة 
بالمبتعث  المنوط  الفردي  ال��دور  هو 
يرى  من  ُي��درك  أي��ض��ًا.  له  والمرافق 
بفضل  تحقق  ال���ذي  النفسي  ال��دع��م 
أو  كانوا  أفرادًا  المبتعثين  أن  االبتعاث 
ُاسرًا يتمتعون بقدٍر عاٍل من االستقاللية 
الفرد لشؤونه  القرار. فإدارة  في اتخاذ 
وما  واألسرية  والشخصية  األكاديمية 

أم��رًا  ب��ات  غالبًا  نجاح  من  به  تحظى 
بفضل  المبتعثين  أوساط  في  منتشرًا 
الله. ويالحظ على المبتعثين الجرأة في 
الطرح والنقاش المثمر  في نطاق دوائٍر 
وأداب  ُتثمن وتدعم أساسيات  إيجابيةٍ 
للتعرض  متناغمة  بأريحيةٍ  ال��ح��وار 
نفعها  في  العائدة  المجتمعية  للقضايا 
الفرد والوطن على حٍد سواء  لمصلحة 
مما يعزز ثقافة القبول أو عدمه بناء على 
إدراك  إلى  يقود  هذا  منطقية.  معايير 
الفرد أن له إسهامًا تنمويًا في التنشئة 
السائد.  وتطوير  المستقبلية  الفكرية 
ومما يقوي أثر الفرد في أداء مهمته ثقته 
بنفسه أوالً وثقة ُمحيطه به ثانيًا؛ فمدة 
ومحيطه  المبتعث  على  تفيض  البعثة 
اتزانًا في التعاطي مع المستجدات من 
خالل أوساط المالمسة للحياِة اليومية 
على  الفرد  ق��درة  يؤكد  مما  للمبتعث 

التغيير اإليجابي
غير  النتائج  أن  سبق  مما  تلخص 
أكثر  االبتعاث  برنامج  من  المباشرة 
بينما يتساويان  المباشرة،  النتائج  من 
العام.  للصالح  النفعي  ال��م��ردود  في 
المجتمع  نفعها  َسيجني  النتائج  وهذه 
السعودي بقابليةٍ تحفُظ له خصوصيته 
يبعد  لألجواء  نقاءًا  وتهيء  جهة  من 
الفكري  التصادم  من  التوجس  عنه 
المجتمع  أن  والسبب  أخرى.  جهة  من 
سوف يستقبل هذه الوفود على جرعات 
ما  بفضل  نهاياتها  في  تتناغم  مرحلية 
وهذا  مقدماتها.  انسجامات  أورث��ت��ه 
والتجديد  بالمواكبة  المقصود  ه��و 

االجتماعي اإليجابي. 

*طالب في مرحلة البكالوريوس في القانون 
والدراسات الدولية - جامعة كوفنتري
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أحمد بن عبداللطيف 
الخطيب*

بــمــنــاســبــة يــوم 
الثالث  المهنة 
كبير  عدد  وتقدم 

العمل  ميدان  إلى  الخريجين  من 
زيــــادة نسبة  إلـــى  وحــاجــتــهــم 
ــول على  ــص ــح ال فـــي  فــرصــهــم 
تطلعاتهم  مع  تتناسب  وظائف 

وترضي طموحهم. 

تقدم  أن  "الثقافية"  يسر 
النصائح  هذه  أيديهم  بين 

الجوهرية. 

والتطوير  اإلدارة  في  الخبيرة  نشرت 
الوظيفي والموارد البشرية كورين ميللر 
)Corinne Miller( صاحبة أحد أفضل 

الكتب مبيعًا في العالم 
 You’re Hired CV:  How to(   
write a brilliant CV( مقاالً عرضت 
في  متداولة  أسئلة  عشر  أشهر  فيه 
الجدير  المهنية.  الشخصية  المقابالت 
بالذكر أنه وإن اختلف مكان المقابالت 
هي  محصلتها  أن  إال  يجريها  وم��ن 

الوصول إلى األهداف اآلتية: 
الشخصية  والخبرات  المهارات  تحديد 

للمتقدم للوظيفة 
للوظيفة  المتقدم  حماس  مدى  معرفة 

ورغبته فيها
مناسبة  الوظيفة  كانت  إذا  ما  تحديد 

للمتقدم أم ال. 
وهذه األسئلة  الشائعة التي ينبغي على 
والتفكير  لها  اإلع��داد  للوظيفة  المتقدم 

فيها قبل الحضور إلى المقابلة:
تتحدث عن  أن  لك  األول: هل  السؤال 

نفسك؟

منسقة  تكون  أن  اإلجابة  في  يشترط 
عالقة  لها  أشياء  ذكر  تتضمن  بحيث 
بطبيعة الوظيفة المتقدم لها ، وتضمين 
المميزة  إنجازاتك  من  ببعض  ذل��ك 
خاللها  من  واختر  الذكر  تستحق  التي 
ما له صلة بالمهنة الجديدة، باإلضافة 
لهذه  حماسك  بمستوى  اإلش��ادة  الي 

المهنة.
القوة  نقاط  عن  م��اذا  الثاني:  السؤال 

فيما يتعلق بمهاراتك الشخصية؟
عند االجابة ينبغي ان تذكر ما تتميز به 
أن  ينبغي  شخصيتك من سمات، كما 
المرتبطة  والسمات  الخواص  ذكر  يتم 
وعما  الوظيفة،  وحيثيات  بواصفات 
الشركة  مديرو  أو  أصحاب  عنه  يبحث 

أو المؤسسة.  
الضعف  نقاط  هي  ما  الثالث:  السؤال 

لديك؟  

ذكر  ينبغي  الضعف  نقاط  اختيار  عند 
التي ال تالمس طبيعة العمل أو  النقاط 
ما  فيما  الحذر  ينبغي  ولذلك  الوظيفة. 
يتعلق بذكر بعض الجوانب السلبية في 

شخصيتك.
ال��س��ؤال ال���راب���ع: ك��ي��ف ك���ان عملك 

السابق؟ )لمن سبق له أن عمل(.
ينبغي توخي الحذر عند اإلجابة بحيث 
تفاؤلية،  إيجابية  السابقة  الخبرة  تكون 
حتى لو كانت هناك بعض الصعوبات 
أو المشكالت التي تمت مواجهتها فإنه 
السابقة  الوظيفة  نقد  عدم  األج��در  من 

مهما كان.
في  رغبتك  مدى  ما  الخامس:  السؤال 

العمل الذي تتقدم له؟
متضمنة  تكون  أن  يجب  هنا  اإلجابة 
ف��ي��ه��ا نفسك  ت���رى  ال��ت��ي  ل��ألس��ب��اب 
ويمكن  للوظيفة.  المناسب  الشخص 

ذكر أحد األسباب التالية:
الوظيفية وأمتلك  أنها تناسب مهاراتي 

المتطلبات الالزمة لذلك.
وجود اهتمام باإلنتاج والتسويق.

سمعة الشركة ومساهمتها في اكتساب 

الخبرة الجيدة .. الخ.
السؤال السادس: هل يمكن أن تتحدث 
عن موقف )سيناريو( صعب حدث لك 

وكيف تعاملت معه؟
السؤال  هذا  إجابة  عند  الحذر  ينبغي 
شرحًا  يتطلب  فالموقف  ال��ص��ع��ب، 
كيفية  ثم  وم��ن   ، للمشكلة  وتفصياًل 

تعاملك مع هذه المشكلة المحددة. 
السؤال السابع: ما هي إنجازاتك؟

اإلنجازات  اختيار  يتم  أن  األول��ى  من 
أن  يمكن  والتي  الوظيفة  بهذه  المتعلقة 
مراعاة  مع  الملموسة،  الفائدة  تعكس 
حال  في  الشخصية  اإلن��ج��ازات  ذك��ر 

كونها تستحق الذكر فعاًل.
ال��س��ؤال ال��ث��ام��ن: م���اذا ع��ن أه��داف��ك 

الوظيفية؟
هنا يقوم أصحاب القرار باختبار ما إذا 
كان لدى الشخص النية في االستقرار 
وطول  الوظيفة  ه��ذه  من  االنتقال  أو 
ينبغي  فيها.  البقاء  في  المرغوبة  المدة 
تخطط  بأنك  إخبارهم  اإلج��اب��ة  عند 
الشركة  أو  المؤسسة  هذه  مع  لاللتزام 

لمدة طويلة.
السؤال التاسع: ما هي توقعاتك لراتبك 

الشهري؟
المباشرة  اإلج��اب��ة  ع��دم  األفضل  من 
الموافقة  تتم  أن  إلى  تأجليها  ومحاولة 

على المتقدم.
ال��س��ؤال ال��ع��اش��ر: م��ا ه��و رأي���ك في 

المؤسسة أو الشركة التي تتقدم لها؟
يجب على المتقدم معرفة اآلتي:

وماليتها  الشركة  أو  المؤسسة  هيكل 
ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها.

أبرز الشخصيات العاملة فيها.
الزبائن والمنافسين.

اتجاهات وتحديات السوق. 

*طالب دكتوراه في تعليم اللغة بمساندة 
شبكات التواصل االجتماعية - جامعة ساوث 
هامبتون
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الثالثة والثمانين.
من  اليوم  هذا  مثل  »في  سموه:  وقال 
في  جديد  فجر  انبثق  ه�   1351 العام 
انطالقة  وبدأت  العربيَّة،  الجزيرة  قلب 
بقيادة  المجاالت  في مختلف  حضارية 
عبد  بن  العزيز  عبد  المؤسس  الملك 

الرحمن -رحمه الله-«
عليم من أوائل المشروعات  وبيَّن أن التَّ
يراود  هاجًسا  بها  االهتمام  كان  التي 
إيماًنا  الله-  -رحمه  العزيز  عبد  الملك 
عليم لنهضة الوطن ورقيه  منه بأهمية التَّ
في جميع مجاالت  وتطوّره  واستقراره 

الحياة. 
ن��واف:  بن  محمد  األمير  سمو  وق��ال 
هذه  على  ع��اًم��ا   83 وب��ع��د  »وال��ي��وم 
مسيرة  أن  نجد  المباركة  االنطالقة 
العربيَّة  المملكة  في  العالي  عليم  التَّ
رغًما  مة  متقِدّ مرحلة  بلغت  السعوديَّة 
في  القصيرة  الزمنية  الفترة  هذه  عن 
اليوم  فالمملكة  والشعوب،  األمم  حياة 
وخاصة  حكومية  جامعة   32 تحتضن 
و452 كلية، وعلى الرغم من هذا التطوّر 
ه  أنَّ إال  العالي  عليم  التَّ الكبير في مجال 
القيادة  طموحات  سقف  يالمس  ل��م 

الرشيدة ألبناء وبنات المملكة«. 
فكرة  »فانبثقت  يقول:  سموه  وتابع 

الشريفين  الحرمين  خ���ادم  برنامج 
سنوات  سبع  منذ  الخارجي  لالبتعاث 
في  السعوديين  الّدارسين  عدد  ليبلغ 
الخارج خالل هذه الفترة القصيرة أكثر 
وموظف  وطالبة  طالب  ألف   150 من 
مبتعث  ألف   47 من  أكثر  منهم  تخرج 

ومبتعثة«.
وأضاف: »اليوم يؤكد البرنامج الرؤية 
الشريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  الثاقبة 
البرنامج  هذا  وليصبح  الله-  -حفظه 
القيادة  الهتمام  وقيمة  جديدة  إضافة 
وهي  الوطن  وبنات  بأبناء  الرشيدة 

الشعوري  رصيدنا  من  تزيد  إضافة 
الكبير  الكيان  تأسيس  بفخر  والمعرفي 
العربيَّة السعوديَّة من أجل أن  المملكة 
نواصل المسيرة بكِلّ ثقة نحو مستقبل 

زاهر ومشرق«.
ن��واف:  بن  محمد  األمير  سمو  وق��ال 
»لذلك فاليوم هو بكِلّ فخر واعتزاز يوم 
فقط  إنجازنا  فيه  نستذكر  ال  سعودي 
شاكرين  أيًْضا  بمنجزاتنا  نحتفل  بل 
المولى عزَّ وجلَّ على ما منَّ به علينا في 
بالدنا من نعمة األمن واألمان واإليمان 
والعزة في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها 
يديم  أن  وتعالى  سبحانه  داعينه  الله- 
يوفقنا  وأن  وباطنة  ظاهرة  نعمه  علينا 

ا«. لما يرضيه عنَّ
المبتعثين  السفير  س��م��و  وخ��اط��ب 
عليكم  يخفى  »ال  قائاًل:  والمبتعثات 
تقدم  أس��اس  هما  والمعرفة  العلم  أن 
وازدهار األمم والشعوب وأساس بناء 
الحضارات العظيمة والوسيلة الوحيدة 
الفاعل  اإلس��ه��ام  ط��ري��ق  ف��ي  للسير 
الحضارة  تقدم  واس��ت��م��رار  دع��م  ف��ي 
تتمايز  والمعرفة  وبالعلم  اإلنسانيَّة، 
البعض،  بعضها  عن  والشعوب  األمم 
كِلّ  وف��ي  العلم  لنيل  جادين  فاسعوا 
ى يكون لكم دوٌر فاعٌل  التخصصات حتَّ

وأمتكم  لوطنكم  باهر  بناء مستقبل  في 
وللعالم أجمع، وإبراز الصورة المشرقة 

والمشرفة لديننا ووطننا«. 
الحرمين  خ���ادم  سفير  سمو  ���د  وأكَّ
أن  المتحدة  المملكة  ل��دى  الشريفين 
الشريفين  الحرمين  خ���ادم  برنامج 
الخارجي  لالبتعاث  ال��ل��ه-  -حفظه 
أرق��ى  ف��ي  العلم  لطلب  الفرصة  أت��اح 
البلد  ه��ذا  ف��ي  العلميَّة  المؤسسات 
الصديق وأسهمت متابعة وحسن إدارة 
الدكتور  العالي  عليم  التَّ وزي��ر  معالي 
خالد العنقري لهذا البرنامج في نجاحه 

وتحقيق أهدافه السامية«.
وه��ن��أ س��م��وه ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

مناسبتان الفتتان احتفي بهما  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

العربية  المملكة  سفارة  في 
المتحدة:  المملكة  في  السعودية 
والثمانين  الثالثة  الذكرى  مناسبة 
ـــذي شــهــد قيام  ال لــلــيــوم الــوطــنــي 
آل  عبدالعزيز  الملك  له  المغفور 
سعود بتوحيد البالد وتأسيس دولة 
والرخاء،  والمنعة  باالستقرار  تنعم 
ومناسبة تكريم دفعة جديدة، عدادها 
المتفوقين  من  وطالبة  طالباً   )72(
خــادم  برنامج  ضمن  والمتميزين 
لالبتعاث  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 

الخارجي.

األمير  أق��ام  الوطني  اليوم  بمناسبة 
العزيز، سفير  محمد بن نواف بن عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة 
بلندن حفل  السفارة  مقر  في  المتحدة، 
استقبال حضره كبار رجال الدولة في 
بمجلسيه  البرلمان  وأعضاء  بريطانيا 
المملكة  ل��دى  المعتمدون  وال��س��ف��راء 
المتحدة وعدد كبير من أعضاء الجالية 
واإلعالميون  بريطانيا  في  السعودية 

العرب والبريطانيون.
ك��م��ا ح��ض��ر ال��ح��ف��ل وزي����ر ال��دف��اع 
من  وع��دد  هاموند  فيليب  البريطاني 
الخارجية  وزارة  في  المسؤولين  كبار 

البريطانية والوزارات األخرى.
الوطني،  باليوم  االحتفاء  مع  وتزامنًا 
طالبًا   72 الملكي  السمو  صاحب  كرَّم 
في  والمتميزين  المتفوقين  من  وطالبة 
برنامج  ضمن  التخصصات  مختلف 
لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 

الخارجي.
ورفع سمو السفير في كلمة له في الحفل 
السنوي الثاني التهنئة الصادقة لخادم 
بن  الله  الملك عبد  الشريفين  الحرمين 
األمين  عهده  ولي  وسمو  العزيز  عبد 
 - الله  - حفظهم  الثاني  النائب  وسمو 
الوطني  لليوم  الغالية  الذكرى  بمناسبة 

تكريم
تكريم

االحتفاء مبناسبتني متزامنتني يف العاصمة الربيطانية

الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني السعودي
وتكرمي 72 من املتميزين ضمن برنامج خادم 

احلرمني الشريفني لالبتعاث
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الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وإلى األسرة المالكة 
العزيزة سائاًل  الذكرى  بهذه  كافة  الكريم  السعودي  والشعب 
الله تعالى أن يديم على بالدنا نعمة اإلسالم واألمن والرخاء 
الفضل  من  وطننا وشعبه  ويزيد  الرشيدة  قيادتنا  يحفظ  وأن 

والخير ويحفظ له استقراره وازدهاره إنه سميع مجيب.
وفي جو بهيج احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمقرها 
المتميزين  المبتعثين  الطلبة  من  مجموعة  بتكريم  لندن  في 
الذين نالوا جوائز تقديرية استثنائية أو فازوا ببراءات اختراع 
وأبحاثهم خالل  دراساتهم  في  مميزة  علمية  اعماالً  قدموا  أو 

مسيرتهم العلمية في المملكة المتحدة وآيرلندا.
الملكي األمير  السمو  التكريم بمبادرة من صاحب  وجاء هذا 
محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين 
أقامته  كبير  استقبال  حفل  مع  تزامنًا  المتحدة  المملكة  لدى 
للمملكة  الوطني  اليوم  بمناسبة  الماضي،  العام  في  السفارة 

العربية السعودية.
بن  محمد  الطالب  تاله  الكريم  بالقرآن  التكريم  حفل  بدأ  وقد 
عبد الغني الحربي ثم ألقى هاني شودري المبتعث من جامعة 
الملك عبد العزيز وطالب الدكتوراه في جامعة أكسفورد كلمة 
سمو  لدن  من  الكريمة  اللفتة  هذه  إلى  فيها  أشار  المكرمين 
»تعددت  قائاًل:  المبتعثين  إنجازات  ببعض  أشاد  ثم  السفير، 
وآيرلندا  بريطانيا  دولتي  في  المتميزين  المبتعثين  إنجازات 
في مختلف المجاالت العلمية... حيث كان من بينها اكتشاف 
واإلسهام  مسبقًا  معروفة  غير  للسرطان  مسببة  جينات 
الجروح  التئام  تسريع  في  وفعالة  جديدة  عالجات  إيجاد  في 
وتطوير تقنية البصمة اإلليكترونية الستخدامها في إدارة نظم 
اإلنترنت، باإلضافة إلى حصول عدد من الطلبة المبتعثين على 

براءات اختراع وجوائز تميز في المحافل والجمعيات العلمية 
الدولية كالجمعية الدولية للطاقة الهيدروجينية ومعرض إيينا 
جائزة  على  للحائزين  العلمي  والمجلس  لالختراعات  الدولي 
نوبل في الطب، وغيِرها من االنجازات الواعدة بمستقبل باهر 

لمبتعثي هذا الوطن«.
األمر في  لوالة  ثم  لله  بالشكر  المبتعث شودري كلمته  وختم 
المملكة حيث قال: »باسمي وباسم كل مبتعث ومبتعثة أتوجه 
الحرمين  خ��ادم  لمقام  والعرفان  الشكر  آي��ات  أسمى  برفع 
األمين  عهده  ولولي  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك  الشريفين 
األمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما  الملكي  السمو  صاحب 
الله ولوالة األمر على ما نجده نحن المبتعثين من دعم ومتابعة 

وتشجيع«.
من جهة أخرى أعقب هذا التكريم حفل استقبال بمناسبة اليوم 
الوطني للمملكة أقامته السفارة حضره عدد كبير من المدعوين 
من كبار رجال الدولة في بريطانيا وأعضاء البرلمان بمجلسيه 
مسؤولي  وكبار  المتحدة  المملكة  لدى  المعتمدين  والسفراء 
الجالية اإلسالمية باإلضافة إلى عدد كبير من أعضاء الجالية 

السعودية في بريطانيا واإلعالميين.
وقد تقدم المستقبلين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
في  وشارك  لندن  في  الشريفين  الحرمين  خادم  سفير  نواف 
االستقبال صاحب السمو األمير سلطان بن فهد بن عبدالله، 
رئيس القسم السياسي في السفارة، وصاحب السمو الملكي 
والوزير  عبدالعزيز  بن  ن��واف  بن  محمد  بن  سلمان  األمير 
المفوض في السفارة األستاذ عبدالرحمن السحيباني، والملحق 

العسكري اللواء الطيار ركن داود السليم.

أح��رزوه  لما  والمتميزات  المتميزين 
شكره  سموه  مقدًما  وتميز،  تفوق  من 
المملكة  ف��ي  التعليميَّة  للمؤسسات 
المتحدة، من جامعات وكليات ومعاهد، 
ورعايتهم  المبتعثين  الحتضانها 
وتشجيعها  وتقديرها  بهم  واهتمامها 
للمتميزين منهم وللعاملين في الملحقية 
لما  المتحدة،  المملكة  ف��ي  الثقافية 
يبذلونه من جهود مخلصة لتيسير مهمة 
ومساندتهم  والمبتعثات،  المبتعثين 
تعترضهم  قد  التي  الصعوبات  وتذليل 
نهم من اكتساب العلم والتفوق  في تمكَّ

فيه.
أن  وجلَّ  عزَّ  الله  السفير  سمو  وسأل 
األمن  نعمة  العزيز  الوطن  على  يديم 
واإليمان وأن يوفق والة األمر لكل خير 
في  خير  من  يقدمونه  ما  يجعل  وأن 

ميزان حسناتهم إنه سميع مجيب. 
من جانبه، عبَّر الملحق الثقافي الدكتور 
لقيادة  الشكر  عن  الخيل  أب��ا  فيصل 
السعوديَّة على رؤيتها  العربيَّة  المملكة 
الصائبة في االستثمار في أبناء الوطن.
ااِلنسان،  بناء  من  أفضل  »وما  وقال: 
إيجابًا  التفاعل  القادرة على  اللبنة  تلك 
مع متطلبات الحياة، تلك اللبنة التي ال 

يشيد الصرح إال بها بإذن الله«.

ومن جانبها، رفعت الطالبة سارة بنت 
جزاء العتيبي في كلمة ألقتها نيابة عن 
الطلبة المتفوقين الشكر والتقدير لخادم 
البصمة  صاحب  الشريفين  الحرمين 
ودعمه  العلميَّة  مسيرتهم  في  رة  المؤِثّ
لبرنامج  المحدود  غير  الله-  حفظه   -

االبتعاث. 
محمد  لألمير  الشكر  عن  أعربت  كما 
بن نواف على حرصه ومتابعته ودعمه 

المتواصل لهم. 
والطالبات  الطلبة  تسلَّم  الختام،  وفي 
التذكارية  والهدايا  التكريم  شهادات 
ور  الصُّ التقطت  كما  السفير،  من سمو 

التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل عدد من مديري الجامعات 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة وم��ن��س��وب��ي ال��س��ف��ارة 
الطلبة  وذوي  والمكاتب  والملحقين 

والطالبات المتفوقين.

 تكريم المتميزين
في العام الماضي

واستمرارا لهذه االحتفاالت فقد تم في 
العام الماضي تكريم 49 من المبتعثين 
الوطني   اليوم  ذك��رى  في  المتميزين 
بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في ذكراه 
منسوبي  عن  ونيابة  والثمانين  الثانية 
بلندن  السعودية  الثقافية  الملحقية 
في  والمبتعثات  المبتعثين  جميع  وعن 
الملحق  رفع  وأيرلندا  المتحدة  المملكة 
الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا 
الحرمين  خ��ادم  مقام  إل��ى  أباالخيل 
عبدالعزيز  بن  عبدلله  الملك  الشريفين 
وإلى مقام صاحب السمو الملكي األمير 
نائب  العهد  سلمان بن عبدالعزيز ولي 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى 
محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خادم  سفير  عبدالعزيز  بن  ن��واف  بن 

تكريم
تكريم

سمو األمير محمد بن نواف:          
عدد الدارسين السعوديين 
في الخارج بلغ ما ينوف 

على 150 ألف طالب وطالبة

 

Within frame in the left side of the page

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

 

تكريم 49 من المبتعثين المتميزين في الذكرى الثانية والثمانين لليوم الوطني

 

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في ذكراه الثانية والثمانين ونيابة عن منسوبي الملحقية الثقافية السعودية بلندن وعن جميع 
المبتعثين والمبتعثات في المملكة المتحدة وأيرلندا رفع الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا أباالخيل إلى مقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله بن عبدالعزيز وإلى مقام صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم 
الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وإلى األسرة المالكة والشعب السعودي الكريم كافة بهذه الذكرى العزيزة سائاًل 
الله تعالى أن يديم على بالدنا نعمة اإلسالم واألمن والرخاء وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويزيد وطننا وشعبه من الفضل 

والخير ويحفظ له استقراره وازدهاره إنه سميع مجيب.

وفي جو بهيج احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمقرها في لندن بتكريم مجموعة من الطلبة المبتعثين المتميزين 
الذين نالوا جوائز تقديرية استثنائية أو فازوا ببراءات اختراع أو قدموا اعماالً علمية مميزة في دراساتهم وأبحاثهم خالل 

مسيرتهم العلمية في المملكة المتحدة وآيرلندا.

وجاء هذا التكريم بمبادرة من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين 
للمملكة  الوطني  اليوم  الماضي، بمناسبة  العام  السفارة في  أقامته  تزامنًا مع حفل استقبال كبير  المتحدة  المملكة  لدى 

العربية السعودية.
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موبايلي تستثمر في تطوير 
مواردها البشرية عبر برنامج الصفوة

أن  جيًدا  "موبايلي"  اتصاالت  اتحاد  شركة  تدرك 
االستثمار في الموارد البشرية هي القاعدة األساسية 
من  األصعدة  مختلف  على  والنمو  الريادة  لمواصلة 
لتحقيق  إمكانياتها  الشركة  سخرت  المنطلق  هذا 
على  االعتماد  من خالل  الواقع  أرض  على  الرؤية  هذه 
إطالق  فجاء  العالمية  والتدريب  التأهيل  برامج  أفضل 
برنامج )الصفوة( ليكون اللبنة التي تعزز هذا الهدف 

السامي.
بهدف  )الصفوة(  برنامج  "موبايلي"  وأطلقت 
ضمن  للعمل  الشابة  الوطنية  الكفاءات  استقطاب 
عائلة »موبايلي« لمدة سنتين وهي مدة البرنامج الذي 
أولى  كمرحلة  متميزة  موهبة  خمسين  بتوظيف  بدأ 

تتبعها عدة مراحل خالل األعوام القادمة.
هذه  تطوير  في  "الصفوة"  برنامج  يسهم  وسوف 
في  للعمل  الفرصة  إعطائهم  طريق  عن  المواهب 
ألخرى كل  إدارة  من  متنقلين  الشركة  إدارات  جميع 
ستة أشهر وذلك الكتساب كافة الخبرات، إلى جانب 
لتطوير  متخصصة  وبرامج  مكثفة  بدورات  تزويدهم 
بشكل  االندماج  من  تمكينهم  إلى  باإلضافة  األداء 
العالية  الخبرات  ذوي  "موبايلي"  موظفي  مع  أكبر 
ومساندتهم  وتوجيههم  بدعمهم  يقومون  الذين 

من خالل بيئة عمٍل متميزة وكيان عائلٍة واحدة.
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة "موبايلي " 
الدكتور حمد الهاشمي أكد على أن دعم المواهب 
الوطنية وإتاحِة الفرصِة لها لإلبداِع والتطويِر هو جزء 
من استراتيجية "موبايلي" )GED( الرامية إلى تهيئة 
اإلبداع  من  الموظف  تمكين  على  قادرة  عمل  بيئة 

وتحقيق النمو والتطوير على المستوى الشخصي الذي 
درجات  أعلى  بتحقيق  المنشأة  على  بالمردود  يأتي 

التميز الدائم.
اهتماًما  تولي  إن "موبايلي"  الهاشمي  الدكتور  وقال 
نسب  معدالت  أعلى  تحقيق  على  بالمحافظة  خاًصا 
السعودة والعمل على ذلك وفق خطط وبرامج تبنتها 

"موبايلي" سعًيا منها إلى تحقيق الهدف السامي.
هذه  استقطاب  أن  إلى  الهاشمي  الدكتور  وأوضح 
عالية  اختيار  معايير  خالل  من  تم  الوطنية  الكفاءات 
والعالمية  السعودية  الجامعات  مختلف  من  الدقة 
والطلبة المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين 
إلى تطويرهم على  لالبتعاث، ونسعى في "موبايلي" 
السعودي  العمل  سوق  في  للدخول  المستويات  أعلى 

عامة و"موبايلي"
وانطالقا من رؤيتها نحو إيصال الرسالة السامية لهذا 
البرنامج تواصل "موبايلي" التعريف به من خالل برنامج 
أولى  بدأت  السعودية  الجامعات  مع  بالتعاون  منضم 
الهندسة  بقسم  سعود  الملك  بجامعة  المحاضرات 
في  أخرى  بمحاضرة  ذلك  بعد  اتبعتها  الكهربائية 
في كلية  اإلسالمية  بن سعود  محمد  اإلمام  جامعة 
جامعات  لتشمل  في  تستمر  أن  على  الحاسب  علوم 
المحاضرات  وشهدت  المقبلة،  المرحلة  خالل  آخر 
من  تفاعاًل  مزاياه وشهد  واستعراض  بالبرنامج  تعريفًا 
التي  التساؤالت  من  للعديد  وطرحهم  الطالب  قبل 
أجاب عنها عمر الرشيد نائب الرئيس المكلف إلدارة 

الكفاءات بشركة موبايلي.

إعالن
إعالن



البشرية وقتاًل لإلنتاج. 
االقتصاد  يأتي  النقيض  طرفي  وبين 
الله  ق��ال  اإلس��الم��ي ح��اًل وس��ط��ًا كما 
ًة َوَسطًا...{  تعالى:}َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُامَّ
في  وسطًا  سبحانه  جعلنا  فقد  اآلي��ة، 
االقتصاد كما جعلنا وسطًا في كل شيء. 
إذ  الحياة؛  والمال في اإلسالم  عصب 
هو إحدى الضرورات الخمس التي جاء 
اإلسالم  بحفظها، فاالقتصاد اإلسالمي 
الغنية  س��واء  الطبقات  جميع  يراعي 
توسيع  إل��ى  ويسعى  والفقيرة،  منها 
في  رأيت  فإذا  الوسطى.  الطبقة  رقعة 
متآكلة  الوسطى  الطبقة  أن  ما  مجتمع 
فاعلم أنه ال ينتهج المنهج اإلسالمي في 
االقتصاد وتوزيع الثروة. ففي عهد عمر 
رحمه  الخامس  الخليفة  عبدالعزيز  بن 

ال��ل��ه ك���ان ُي��ط��اف 
يوجد  وال  بالزكاة 
م��ن ي��أخ��ذه��ا. وقد 
المصطفى  أخ��ب��ر 
عليه  ال��ل��ه  ص��ل��ى 
هذا  بحدوث  وسلم 
كما في حديث عدي 
بن حاتم رضي الله 
معروف.  وهو  عنه، 
وق��د ح��رّر اإلس��الم  
فحرّم  االق��ت��ص��اد، 
وتحري  ال��م��ك��وس 
الركبان والبيع على 
ال��ب��ي��ع، ك��م��ا أت��اح 
الملكية  اإلس����الم  
ال���ف���ردي���ة ول��ك��ن 
بعدم  مقيدة  بحرية 
بمصلحة  اإلض��رار 
ال��م��ج��ت��م��ع ف��ح��رم 

لتتحكم  واإلغ���راق  والغش  االحتكار 
ق���وى ال��ع��رض وال��ط��ل��ب ف��ي ال��س��وق 
المقابل  وفي  العادل،  السعر  ويتحقق 
تعكس  التى  التمويلية  األدوات  أت��اح 
َلم  والسَّ كالمرابحة  الحقيقي  االقتصاد 
والمشاركة، وحرم الفوائد الربوية، ففي 
إطار المجتمع اإلسالمي كلما زاد الغني 
ِغنى زادت زكاة ماله، وبهذا يعود ِغناه 
بالنفع على الفقير فيتحرك المجتمع كله 

على أنه كتلة واحده متماسكة.  
ل��ك��ن ال���س���ؤال ه��ن��ا: ه���ل ال��ع��ول��م��ة 
؟  للجميع  ومنصفة  حرة  االقتصادية 
ال  فإنني  الموضوع  لهذا  أتطرق  عندما 
المقاالت  آالف  ُكتبت  فقد  بجديد  آتي 
نظريًا  االقتصادية  العولمة  ففكرة  فيه، 

تحمله  ما  وم��ع  وع��ادل��ة.  جيدة  فكرة 
تطبيقها  أن  إال  اإليجابيات  بعض  من 
من  شيئًا  يحمل  ال��واق��ع  أرض  على 
تدخل  ال  دولة  فأي  والظلم،  االستبداد 
العالمية  التجارة  منظمة  مظلة  تحت 
وال تنصاع ألنظمتها ُتحارب اقتصاديًا 
مما  اقتصادية  عزلة  شبه  في  وتعيش 
انضمامها  وعند  لالنضمام.  يضطرها 
العوائق  تخفيض  أو  إزالة  عليها  يجب 
التجارية والتعرفة الجمركية )التي تعد  
حضن األم الحنون للصناعات الوطنية 
وتستطيع  عودها  ويشتد  تكبر  حتى 
الدولية  الشركات  ن  وُتمّكِ تنافس(،  أن 
وتعامل  المحلية  أسواقها  دخ��ول  من 
المنتج  م��ع��ام��ل��ة  ب��ن��ف��س  منتجاتها 
أو  المحلية  الرسوم  حيث  من  الوطني 

كما  القياسية،  والمواصفات  الضرائب 
االنضمام  هذا  بموجب  الدولة  ُتميّز  ال 
والخدمات  السلع  بين  معاملتها  في 
ال��م��س��ت��وردة، وال��س��ل��ع وال��خ��دم��ات 
الشركات  تتمكن  عليه  وبناءً  الوطنية. 
العالمية من  والشركات  القارات  عابرة 
الصغيرة  الوطنية  الشركات  منافسة 
تتعامل  ت���زال  ال  ال��ت��ي  والمتوسطة 
السوق  معطيات  مع  تقليدي  بأسلوب 
الشركات  تلك  تستطيع  وال  المحلي، 
الدخل  العمر وضعيفة  الوطنية قصيرة 
تقنيًا،  متقدمة  دولية  شركات  منافسة 
اإلنتاجية  الوحدة  تكلفة  أن  جانب  إلى 
لديها منخفض جدًا، وهذا قد يؤدي إلى 
اغتيالها  أو  الوطنية  الصناعات  تدمير 

شركات  منافسة  وَم��ث��ل  مهدها.  ف��ي 
الدول النامية لشركات الدول الصناعية 
ُيقّدم  بعد  المشي  يتعلم  لم  طفل  كمثل 

ليشارك في ماراثون دولي للجري. 
الصناعية  الدول  تفرض  الُمقابل  وفي 
من  المنتجات  على  الجمركية  القيود 
سلعة  مثاًل  فالبترول  النامية،  ال��دول 
منظمة  اتفاقات  نطاق  خ��ارج  ت��زال  ال 
حرية  مع  فالمنظمة  العالمية.  التجارة 
والعواقب  الت�كلف�ة  كانت  التجارة مهما 
على الشعوب النامية، وليست مع حرية 
كما  الشعوب.  لكل  العادلة  التجارة 
انضمت  النامية  ال��دول  من  الكثير  أن 
للمنظمة تحت الض�غ�ط ، فانطبق عليها 

قول الشاعر:
إذا لم يكن إال األسنة مركبًا        

فما حيلة المضطر إال 
ركوبها ؟

إن األزمة االقتصادية 
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة 
ال����ت����ي ل�����م ي��ظ��ه��ر 
إال  اآلن  حتى  منها 
غ��ب��اره��ا  ت��ع��ص��ف 
وذل��ك  كله،  بالعالم 
ن���ت���ي���ج���ة ل��ت��س��ل��ط 
ال��ن��ظ��ام ال��رأس��م��ال��ي 
وال���ف���وائ���د ال��رب��وي��ة 
سمي  م���ا  ون���ش���وب 
ب����" أزم���ة ال��ق��روض 
ع��ال��ي��ة ال��م��خ��اط��ر" 
القطاع  أدخلت  التي 
والبنكي  المصرفي 
الخسائر  دوام���ة  ف��ي 
وبدأ  واالضطرابات. 
ال��ع��ال��م ي��ت��داع��ى الى 
وجوب تطبيق فكرة البنوك اإلسالمية، 
ِمَن  َاْحَسُن  القائل:)َوَمْن  الله  فسبحان 

اللَّهِ ُحْكًما ِلَقوٍْم ُيوِقُنوَن(.  
يكون  أن  ال��واج��ب  إن  ن��ق��ول  خ��ت��اًم��ا 
العولمة  من  مستفيد  أكبر  المسلمون 
ألنه  بعض  على  بعضه  العالم  وانفتاح 
الدامغة  والحجة  المبين  الحق  يملك 
 - العولمة  بفضل   - يستطيع  حيث 
أخبر  ما  يتحقق  وقد  للعالمين.  بيانها 
من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  به 
والنهار،  الليل  بلغ  ما  اإلس��الم  بلوغ 
واالنفتاح  العولمة  ه��ذه  بسبب  وذل��ك 

المعلوماتي غير المسبوق. 

*ماجستير في االدارة الدولية، طالب دكتوراة 
بجامعة مانشستر

 العوملة 
 واالقتصاد 
 يف منظور 
علم اإلدارة

فيصل  بن علي المديبغ الشهري*

في  اختالفات  وجود  البدهي  من  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

السياسية  والبيئات  ال��وح��دات 
واالقتصادية واالجتماعية  بين الدول، فمن 
المثال  سبيل  على  السياسية  االختالفات 
ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ف��ي ال��دول��ة واألن��ظ��م��ة 
والتشريعات و األحزاب السياسية. ومن 
صرف  أسعار  االقتصادية  االختالفات 
والسندات  الفائدة  وأس��ع��ار  العمالت 

واالقتراض وحجم السوق 
دخل  ومتوسط  والتضخم  والبطالة 
ومن  والطلب.  العرض  وحالة  الفرد 
والثقاقية  االجتماعية  االخ��ت��الف��ات 
واألعراف  والتقاليد  والعادات  األديان 
اختالفات  أيضًا  الدول  وبين  واللغات. 
تقنية وُبنى تحتية وقوى عاملة وغيرها.
هي  إذًا  والثقافة  واالقتصاد  السياسة 
تقوم  وعليها  ال���دول  رك��ائ��ز  أه��م  م��ن 
الدولية  اإلدارة  علم  ُعني  لذا  عالقاتها. 
وأث��ره��ا  أب��ع��اده��ا  لمعرفة  بدراستها 
ومن  الدولية.  والتجارة  األعمال  على 
األعمال  إلدارة  االقتصادية  التعريفات 
األعمال  ممارسة  دراس��ة  أنها  الدولية 
في األنشطة المختلفة عبر تجاوز حدود 
الدولة الواحدة بالتعامل مع اقتصاديات 

جديدة وبصفة مستمرة. 
قوانين  مثل  التجارية  للمعوقات  ونظرًا 
نشأت  ال��دول  بين  الجمركية  التعرفة 

فكرة "دعه يمر، دعه يعمل"، وهي فكرة 
نشأت في بريطانيا للتخلص من القيود 
األعمال  رج��ل  أم��ام  األس���واق  وفتح 
من وضعها  أول  إن  وُيقال  البريطاني. 
هو البريطاني آدم سميث عام 1787م 
المعروف ب�"أبي االقتصاد الحديث" في 
كتابه ثروة األمم رغم أن العرب كانوا 
الدولية  التجارة  ممارسة  إلى  سباقين  
والصيف  الشتاء  ورحلة  القدم؛  منذ 
المذكورة في القرآن الكريم خير شاهد 
العاِلم  بعده  طورها  وق��د  ذل��ك.  على 
البريطاني ديفيد ريكاردو عام 1835م. 
اآلن  ُيعرف  ما  ن��واة  كانت  هنا  وم��ن 
سعت  المنظور  لهذا  ووفًقا  بالعولمة. 
إلزال��ة  االقتصادية  العولمة  وتسعى 
الحدود االقتصادية والعلمية والمعرفية 
بسوق  أشبه  العالم  ليكون  الدول  بين 
كبير موحد، مما أدى إلى ازدهار التجارة 
بالشركات  يعرف  ما  وتنامي  الدولية 
أوعابرة  الجنسيات  متعددة  أو  الدولية 

  . ”Multinationals” القارات
العابرة  الشركات  أهمية  ولتوضيح 
ال��دول��ي��ة  ال���ش���رك���ات  أو  ل���ل���ق���ارات 
وتشكيل  العولمة  في  الكبير  وإسهامها 
االقتصاديات والسياسات الدولية نذكر 
أكبر 100  بين  المؤشرات، فمن  بعض 
اقتصاد في العالم هناك 51 شركة و49 
القيمة  تعد  المثال  سبيل  وعلى  دول��ة، 

فقط  موبيل  إكسون  لشركة  المضافة 
الناتج  من  أكبر  وهي  دوالر،  مليار   63
مثل  إسالمية  لدولة  اإلجمالي  المحلي 
يبلغ 62 مليار دوالر!  الذي  الباكستان 
مارت  وول  شركة  ميزانية  تعد   كما 
ميزانيات  مجموع  من  أكبر  األمريكية 
العالم! كما بلغت قيمة  161  دولة في 
الشركات  م��ن  واح���دة  ك��ل  مبيعات 
الخمس الكبرى في العالم )وهي جنرال 
موتورز،ووول مارت، وإكسون موبيل، 
من  أكبر  كرايزلر(  وديلمبر  وف���ورد، 
 182 لحوالي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
دولة في العالم! ومعظم هذه الشركات 
األمركية،  المتحدة  الواليات  في  توجد 
القوة  من  جانبًا  يفسر  ما  ه��ذا  ولعل 

االقتصادية األمريكية. 
العولمة  ان��ت��ش��ار  على  س��اع��د  وم��م��ا 
وفشل  الشيوعية  سقوط  االقتصادية 
في  االقتصادية  ماركس  ك��ارل  فكرة 
نشأت  وقد  الفردية.  الملكية  محاربة 
إلرهاب  طبيعية  فعل  ردة  الماركسية 
يدعو  الرأسمالي  فالنظام  الرأسمالية، 
للملكية بال حدود وبكل غاية، مما أدى 
أوروبا  في  الوسطى  الطبقة  تآكل  إلى 
والغنى،  الفقر  بين  ال��ف��ارق  وات��س��اع 
فجاءت الثورة الشيوعية لتجعل الناس 
الفردية  الملكية  ولتحارب  واحدة  طبقة 
الفطرة  مع  تصادمًا  هذا  في  أن  رغم 

اقتصاد
اقتصاد
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عندما بلغ ابني 
محمد السابعة من العمر 

أقامت له أمه حفاًل صغيرًا في 
المنزل بمناسبة بلوغ هذا السن وبداية 

تأديته للصالة. وهذا احتفال اعتدنا القيام به 
ألبنائنا وبناتنا عند بلوغ السابعة والعاشرة لتاكيد أهمية 

الصالة والتطبيق العملي لها كي نشعر المحيطين بهما من إخوتهم 
وأصدقائهم بأهمية الصالة واالستعداد لها. وقد دعا محمد لحفله بعض 

طالب فصله في مدرسته للحضور، وكان أحدهم غير مسلم. 
وقد فرحنا أن تكون فرصه إلطالع جميع األطفال خالل الفرح وتناول الحلوى 

والعصير على مكانة الصالة لدى المسلم.
العجيب في األمر أن ابني جاءني يوماً يبكي بكاءًا شديدًا بعد أن صلى العشاء وقبل 

النوم، 
فقلت: مابك يا حبيبي؟ 

فقال: أخشى أن أدخل الجنة معكم ويدخل صديقي اتشايان النار؟ وكنت دائماً أتحاشى 
ذكر النار لألطفال بتاتاً بل أرغبهم في الجنه ونعيمها، وهذا منهج نبوي كريم.

فقلت: من قال لك هذا؟
فقال: ألن غير المسلمين يدخلون النار وهوليس بمسلم !

فقلت: حبيبي محمد: أنت شاب حلوومسلم وطيب واألطفال كلهم يدخلون الجنة حتى أوالد 
غير المسلمين ! وكلما صليت عليك أن تدعو الله أن يهدي اتشايان وكل أصدقائك لإلسالم 

ويدخلون الجنة بإذن الله.
شعر ابني بالراحة وقال: أكيد بابا، كل األطفال يدخلون الجنة ؟! 

قلت: نعم ان شا الله بابا.
فرح وارتاح وقبّل رأسي، وذهب ينام. ما ألذ براءة الطفولة !!

في أيام العيد اعتدنا أن نصمم علبة شوكوالته مع بطاقة عليها صورة الحرم أو الكعبة، وعليها جملة 
عن العيد سواء عيد األضحى أو الفطر، ثم نضع فيها عبارة تهنئة وعنوان موقع على اإلنترنت عن 

اإلسالم، ومكتوب عليها: لزيادة معلومات عن عيدنا يمكن زيارة هذا الموقع. كنا نعطي أوالدنا هذه 
الهدية المعدة لتقديمها لزمالئهم ومدرسيهم. كما نذهب مع األوالد لنوزعها على عشرين بيتاً قريبة 

من بيتنا.
لقد كان لهذه الطريقة بفضل الله أثر كبير واضح على الجيران مع أن حينا يقطنه كثير من 

اإلنجليز األصليين الذين قد يحملون صورًا نمطية عن اإلسالم والمسلمين.
كان من النتائج أن بدأ بعضهم يبادلوننا الهدايا أحيانا ويعاملوننا معاملة حسنة 

ويحتفون بنا في الشارع عند المرور. 
صدق رسول الله عليه الصالة والسالم: "الدين المعامله" و"ألن يهدي 

الله بك رجاًل واحدًا خير لك من حمر النعم". 

د. عبد الله القفاري

ابني الصغري يتذكر النار!
حديث الدكتوراه

شعر
شعر

أصعب ما في أي عمل بدايته وأصعب ما في أي مرحلة أيامها األولى!

إنها الدكتوراه الرحلة المليئة بكل مثير وعسير!

أقف في بداياتها هائماً ولسان حالي يقول:

*خالد فهد الشغدلي، بليموث

ـــتـــــــــــــــاِد ـــق دونــــــــــــهُ خــــــــــرُط ال

ــــــوى زنــــــــــادي ــــــق ـــــه قـــــــد ي ـــــي ف

ــــــت مــــــــــــرادي ــــــم ــــــح ــــــه أق ــــــي ف

ــــــــــزادي أبـــــتـــــغـــــي عـــــلـــــمـــــاً ل

ــــــــــالدي ـــــــــــــوز ب أبـــــــتـــــــغـــــــي ف

ـــــي فـــــــي الـــــــبـــــــوادي ـــــاب ـــــح وص

ـــــــوادي قــــــد كــــســــا الــــشــــيــــُب س

ـــادي ــــ ــــ ــــ يـــن ـــــام  قــــــ ـــه  ــــ ــــ ــــ ب إذ 

كـــــيـــــف تــــــرضــــــي يـــــــا فـــــــــوادي

لـــــلـــــمـــــهـــــمـــــات الـــــشـــــــــــــــــــــــداد

ــــــومــــــي فــــــــي ازديـــــــــــــــاِد وغــــــم

ــــــــــادي ــــــى عـــــنـــــي رق ــــــل ــــــج وان

فــــــيــــــه ُتـــــــــهـــــــــَدى لـــــلـــــرشـــــاد

واجــــــــعــــــــل الـــــهـــــمـــــة حــــــــادي

ــــــــول الــــمــــنــــادي ـــــع ق ـــــم  واســـــت

ـــــوا بـــاجـــتـــهـــاد ـــــان ـــــف قـــــــــــــــد ت

لـــــمـــــهـــــوٌل ـــــــــري  ــــــــــ أم إّن 

ــــى الـــــــعـــــــود مـــنـــي ــــل ــــب فـــــيـــــه ي

ــــمٌ ـــــ ـــــــــرٌ عــــظــــي إنـــــــــــــــه أمــــــــــ

ــه ــي ف الــــــخــــــوض  وارتـــــــأيـــــــت    

ــــي ــــوم ــــق أبــــــتــــــغــــــي عــــــــــــــزًا ل

ــــــــــــــرك أهـــــلـــــي هـــــــــا أنـــــــــــا أت

ــــــــعُ الـــــعـــــمـــــر يـــمـــضـــي ــــــــي ورب

ـــي ـــان ــــ ــــ ــــ ـــف ـــــــُت  ك ـــــــل ــــا ق ــــم ــــل ك

ـــاً ـــون ــــــــــدوَن ه ـــف تــــرضــــي ال ـــي ك

ــــــــــت أهــــــــلٌ قــــــــم وكــــــــافــــــــح أن

هـــمـــومـــي زادت  ـــــــد  ق قـــــلـــــت 

ـــــرًا ـــــي قـــــــــد تــــــــغــــــــرّبــــــــُت كـــــث

عــــــزٌّ ــــــر  ــــــصــــــب ال إن  قـــــــــــال 

فـــــــتـــــــجـــــــمّـــــــل بـــــيـــــقـــــيـــــٍن

الــــتــــراخــــي عــــنــــك  ودع   قــــــم 

ــــــوٍم ــــــق ــــــــــوُز ل ــــــــــف إنـــــــمـــــــا ال
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من  وذلك  الواحد  اليوم  في  جامعتين 
بين  المتبادلة  الميدانية  الزيارات  خالل 
تم  وقد  الجامعات.  وتلك  الملحقية 
شكلت  جامعة  عشرة  إحدى  اعتماد 
الدفعة األولى من الجامعات التي اتفق 
لندن  بجامعة  المبتعثين  تحويل  على 
الملحقية  وكانت  إليها.  ميتروبوليتان 
تأمل في الحصول على القبول في أسرع 
وقت ممكن ليتمكن طالبنا وطالباتنا من 
الفصل  بداية  قبل  بالدراسة  االلتحاق 
أواخر  في  عادة  يبدأ  الذي  الدراسي 

شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر.
بأن  تصريحه  فيصل  الدكتور  وختم 
ما  جميع  لتفعيل  استعدت  الملحقية 
لديها من صالحيات لتخطي هذه العقبة 
بأقل الخسائر ألبنائنا وبناتنا المبتعثين 
لجميع  تمنى  كما  مآربهم،  وتحقيق 
باإلنجاز  مليئًا  دراسيًا  عامًا  المبتعثين 

والنجاح.
اجتماع  إلى  الثقافي  الملحق  دعا  وقد 
الدراسين  والمبتعثات  المبتعثين  مع 
بجامعة لندن متروبوليتان يوم الجمعة 
2012/9/8م  الموافق  1433/10/20ه� 
منهم  عشرات  وحضره  الملحقية،  في 
شرحت فيه طريقة عمل الفريق المشكل 
التواصل  وكيفية  أوضاعهم  لمعالجة 
المبتعثين  بين  حوارًا  شمل  كما  معه 

الثقافي  والملحق  جهة  من  والمبتعثات 
والفريق من جهة أخرى. 

الملحق الثقافي التقى مسؤوالً 
بريطانياً لمعالجة أوضاع 
المبتعثين بجامعة لندن 

ميتروبوليتان
المهنا  بن محمد  فيصل  الدكتور  التقى 
الثقافي  المجلس  مدير  أباالخيل 
 )The British Council( البريطاني 
الثقافي  والمستشار  الرياض  في 
بالمجلس أدريان تشاديك في الملحقية 
شوال  من   23 اإلثنين  يوم  بلندن 
1433ه� الموافق 2012/9/10م. وجاء 
وتبادل  التواصل  جهود  ضمن  اللقاء 
الملحقية  بين  والتعاون  المعلومات 
والمجلس في إطار العمل على معالجة 
المبتعثين  السعوديين  الطلبة  أوضاع 
التي  ميتروبوليتان  لندن  جامعة  في 
في  حقها  البريطانية  الحكومة  سحبت 
األجانب  للطلبة  التأشيرات  استصدار 
من خارج دول االتحاد األوروبي وإلغاء 
لجميع  منها  المستصدرة  التأشيرات 

األجانب الدارسين بها. 
وقد أفاد الملحق بأن الفريق الذي شكل 
بالملحقية عمل بشكل مستمر في إعداد 
ملفات الطلبة واستيفاء الوثائق الالزمة 
النتقال  الجامعات  بمندوبي  وااللتقاء 
المبتعثين إلى جامعات أخرى في داخل 

لندن أوالً وخارجها ثانيًا. 
من جهته بين مدير المجلس البريطاني 
بأن وزارة التعليم العالي البريطانية قد 
أوجدت مكتبًا لتدقيق الوثائق ومساعدة 
في  بالقرار  المتأثرين  األجانب  الطلبة 
الجامعات  في  قبول  على  الحصول 

األخرى. 
وبعد اللقاء أفاد الدكتور فيصل أباالخيل 
جميع  من  استفادت  الملحقية  أن 
المتاحة  المشروعة  والوسائل  القنوات 
تلك  من  المبتعثين  انتقال  لتسريع 
الجامعة مع ضمان مستوى تعليمي ال 
حيث  فيها  به  يتمتعون  كانوا  عما  يقل 
إن مشكلة الجامعة هي مخالفات تتعلق 
العلمي  بالمستوى  وليس  بالتأشيرات 

لها.
المبتعثين  أعداد  أن  بالذكر  جدير 
الدراسية  المراحل  في  السعوديين 

لندن ميروبوليتان كانت طالبًا  بجامعة 
واحدًا في مرحلة الدكتوراه و20 طالبًا 
في مرحلة الماجستير والبقية كانوا من 

طلبة الدراسات الجامعية. 

إنجاز 338 قبوالً في 22 
جامعة بريطانية للمبتعثين 
في جامعة لندن ميتروبوليتان

أزمة  بداية  من  قصير  وقت  خالل 
 London ميتروبوليتان  لندن  جامعة  
عملت   Metropolitan University
الملحقية الثقافية على تحقيق 338 قبوالً 
في  الجامعة  في  السعوديين  للمبتعثين 
22 جامعة في لندن وخارجها بعد قرار 
العمل  إيقاف  البريطانية  الحدود  وكالة 
األجانب  للطلبة  المصدرة  بالتأشيرات 
الجامعة نهاية شهر أغسطس  في تلك 

الماضي.
لهذا  المكون  الفريق  »واصل  وقد 
من  كل  برئاسة  الملحقية  في  الغرض 
إدارة  مدير  األحمدي  محمد  الدكتور 
مساعد  )سابقًا(  التعليمية  الشؤون 
واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الملحق 
مدير  نجوم  محمد  والدكتور  )حاليًا( 
طوال  عمله  األكاديمية  الشؤون  إدارة 
على  للحصول  والنهار  الليل  ساعات 
حتى  الواحد  للطالب  قبول  من  أكثر 

يختار األنسب له علميًا ومعيشيًا«. 
وفي شأن قرار المحكمة العليا االبتدائي 
جواز بقاء من يرغب من الطلبة األجانب 
في الجامعة فقد استفاد من هذا القرار 
نسبة  كانت  وبذلك  الطالب،  من  عدد 
واستطاعوا  قبول  على  حصلوا  الذين 
الدراسي  الفصل  دراستهم  مواصلة 
األول من عام 2013/2012م 94% من 
لندن  جامعة  في  الدارسين  المبتعثين 

ميتروبوليتان. 
الملحقية على تحقيق كل ما  وحرصت 
يخدم المبتعثين والمبتعثات السعوديين 
الملكي  السمو  صاحب  توجيه  وفق 
عبدالعزيز  بن  نواف  بن  محمد  األمير 
في  الشريفين  الحرمين  خادم  سفير 
التعليم  وزير  ومعالي  المتحدة  المملكة 
العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري 
لمواصلة الجهد وبذل الوسع فيما يحقق 

أهداف االبتعاث ويخدم المبتعثين. 

الماضي  شوال  شهر  نهاية  في  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

كونت الملحقية الثقافية في لندن 
فريق عمل للتعامل مع آثار قرار وكالة 
إيقاف   )UKBA( البريطانية  الحدود 
للطلبة  المصدرة  بالتأشيرات  العمل 
لندن  جامعة  في  للدراسة  األجانب 
 London Metropolitan ميتروبوليتان

.University
وقد أجرى الملحق الثقافي في أول يوم 
مدير جامعة  مع  هاتفيًا  اتصاالً  لألزمة 
عن  لالستفسار  ميتروبوليتان  لندن 
أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في 
الجامعة وناقش معه سبل التعامل مع 
البريطانية. كما تم ترتيب  قرار الوكالة 
اجتماعات أخرى مع بعض المسؤولين 
في الجامعة لمواصلة البحث عن سبل 
سعودي  طالب  لكل  الممكنة  الحل 
إلى  اإلشارة  وتجدر  بالجامعة.  يدرس 
آثار  مع  للتعامل  المكون  الفريق  أن 
القرار عكف على دراسة حالة كل طالب 
يدرس بالجامعة، وقد تم التواصل مع 
الطلبة عبر البريد اإلليكتروني إلبالغهم 
بما كان يجب عليهم القيام به وتحديد 
المعلومات والمستندات التي قد تطلبتها 
على  الحصول  في  مساعدتهم  عملية 
لمواصلة  أخرى  جامعات  في  مقاعد 
شرعت  قد  الملحقية  وكانت  دراستهم. 
بعض  مع  اللقاءات  من  عدد  إجراء  في 
أبدت  التي  البريطانية  الجامعات 
المبتعثين  الراغبين من  لنقل  استعدادًا 
االجتماعات  من  عددًا  وأجرت  إليها 

لذات الغرض.
الحدود  وكالة  موقع  ذكره  ما  وحسب 
من  الترخيص  سحبت  التي  البريطانية 
الستصدار  ميتروبوليتان  لندن  جامعة 
الطلبة  فإن  األجانب  للطلبة  التأشيرات 
سارية  تأشيرات  لديهم  كان  الذين 
يمكنهم  كان  بالجامعة  ويدرسون 
الدخول إلى بريطانيا لمعالجة وضعهم 
أما  أخرى.  جامعات  إلى  وتحويلهم 

تأشيرات  لهم  صدرت  الذين  الطلبة 
ولم يبدأوا الدراسة بالجامعة المذكورة 
فكان عليهم االنتظار في بلدانهم وعدم 
القدوم إلى بريطانيا حتى يصدر بحقهم 
تعليمات تبين لهم ما يجب عليهم القيام 

به.
كل  مع  تواصل  على  الملحقية  وكانت 
وسفارة  العالي  التعليم  وزارة  من 
لندن  في  الشريفين  الحرمين  خادم 
مع  وضعه  وإنهاء  طالب  كل  لمساعدة 
أي  إلى  انتقاله  أمر  وتيسير  الجامعة 
المتبعة  األنظمة  حسب  أخرى  جامعة 
الطمأنينة  له  يحقق  وبما  بريطانيا  في 
مع سياسة حكومة  تمشيًا  واالستقرار 
حفظه  الشريفين  الحرمين  خادم 
المواطن  خدمة  إلى  تسعى  التي  الله 
وتيسير  طموحاته  وتحقيق  السعودي 

أموره في أي موقع. 
الحدود  وكالة  قرار  أن  بالذكر  الجدير 
قرابة  على  حينها  أثر  البريطانية 
لندن  جامعة  في  أجنبي  طالب   2700
ميتروبوليتان، منهم ما يزيد قلياًل على 

مائتي طالب سعودي.

فريق العمل الخاص بجامعة لندن 
ميترو بوليتان واللقاء بعشرات 
المبتعثين إلى الجامعة بالملحقية

الثقافي  الملحق  ثانية صرح  ناحية  من 
المهنا  محمد  بن  فيصل  الدكتور 
بمعالجة  المكلف  الفريق  أن  أباالخيل 
في  والمبتعثات  المبتعثين  أوضاع 
جامعة لندن ميتروبوليتان واصل عمله 

الذي تمثل في اآلتي:
في  بالمبتعثين  المباشر  االتصال   -1
كثير  يقضي  كان  الذين  الجامعة  تلك 
المملكة  في  السنوية  إجازته  منهم 

إلشعارهم بما ينبغي عليهم فعله.
مبتعث  بكل  خاص  ملف  إعداد   -2

ومبتعثة من أجل تقديمه إلى الجامعات 
التي يمكن الطالب االنتقال إليها.

البريطانية  الجامعات  التواصل مع   -3
المبتعثين  انتقال  لتيسير  لندن  في 
إليها حسب رغباتهم وبما  والمبتعثات 
خالل  من  تخصصاتهم  مع  يتناسب 
األعداد  تشمل  تفصيلية  إحصائية 

والتخصصات والمراحل الدراسية.
خاص  إليكتروني  بريد  إنشاء   -4
للتواصل  الجامعة  في  بالدارسين 
 HYPERLINK ( المباشر مع الملحقية
"mailto:LondonMet@uksacb.
.)org" LondonMet@uksacb.org

أيام  عشرة  خالل  أنه  الملحق  وبين 
عقد  ولياًل  نهارًا  المتواصل  العمل  من 
الجامعات  مع  االجتماعات  من  عدد 
بمعدل  إليها  الطلبة  انتقال  يمكن  التي 

تعامل امللحقية مع أزمة التأشريات 
جبامعة لندن ميتروبوليتان 

تغطية
تغطية
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طالل بن محمد 
السيف* 

الكتابة  ش��أن  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

كبير في تطور 
وما  وتقدمها.  األمم 
الكتابة مقياسا  زالت 

الفكري والعلمي في أي  عالميا لإلنتاج 
العلمية  المؤسسات  وتتسابق  مجتمع. 
والنوعي  الكمي  تميزها  لتبرز  والفكرية 
فيما تنشرمما سيكون له تأثير  إيجابي 

في نمو المجتمع ونهضته.
يوميا  وُيقرأ  يكتب  ما  إلى  تنظر  حين 
ينفع  ال��ذي  عن  تتساءل  المقاالت  من 
الناس وال يذهب جفاء. كثير مما نكتب 
محض  هي  المقال،  هذا  ومنها  ونقرأ، 
ال  قد  عابرة  وانطباعات  آراء شخصية 
األدلة  على  كاف  تكون مستندة بشكل 
موضوعية.  المعالجة  لتكون  واألرق��ام 
وهذا ال يعني أنها عديمة الفائدة. ولكننا 
نعيش اآلن نهضة علمية وفكرية كبيرة 
إلى  في بالدنا، ونحن أحوج  ما يكون 
الدراسات والبحوث والكتابة المستندة 
من  أكثر  العلوم  ونتائج  الحقائق  إلى 

المقاالت العامة واآلراء العابرة.
في  أرى  أن  أتمنى  ذل��ك  أق��ول  حين 
في  المنهج  هذا  تسلك  مقاالت  إعالمنا 
إلى  يحتاج  كان  وإن  والنشر،  الكتابة 

تطور فكري ودربة علمية. 
األدب��ي��ة  الكتابة  بين  أم��ي��ز  أن��ا  نعم 
العواطف  عن  والتعبير  بالذاتية  المليئة 
ننسى  أن  ينبغي  ال  ولكن  اإلنسانية، 
العلمي  الخيال  رواي��ات  فيه  األدب  أن 
والقدرة على التصوير المنطقي لألشياء 

والعواطف والعالقات بينها. 
أملي أن من سيسهم في النقلة النوعية 
المنشودة في الكتابة هم المبتعثون. ال 
الفئة،  إلى هذه  أنتمي  أقول ذلك ألنني 
ألسباب  عليهم  األم��ل  أعقد  ألن��ي  بل 
الدراسة  في  الغربية  المناهج  أن  منها 
بالتفكير  يسمى  ما  على  تعتمد  والفكر 
فليس  Critical Thinking”؛  النقدي” 
بعين  بل  الثقة،  بعين  يقرأ  كتب  ما  كل 
إلى  يقود  قد  فكرًا  ينتج  هذا  التساؤل. 
هذه  يملك  وم��ن  تماسكًا.  أكثر  عمل 
المهارة فسيطبقها على ما يكتب، فيلزم 

نفسه اتباع الدليل والحجة والمنطق.
مجتمع  ف��ي  العيش  فرصة  أن  وبما 
فإنهم  للمبتعثين؛  أتيحت  ق��د  آخ��ر 
إعالمهم  ويرون  القوم  صحف  يقرأون 
على  أق��در  حينئٍذ  فهم  ويخالطونهم، 
المحلية  ثقافتهم  بين  والتمييز  المقارنة 
وتلك التي يعايشونها ويتعلمون منها.

البالد  في  والتعليم  الدراسة  نمط  إن 
الذي  العلمي  البحث  على  قائم  الغربية 

يستلزم مهارات في الوصول إلى النتائج 
والحكم  وتقويمها  بينها  والمقارنة 
يناسب  بما  عرضها  ثم  وم��ن  عليها، 
أهداف البحث. كل هذه المهارات تجعل 
العلمية.  الكتابة  على  أق��در  المبتعث 
نصيبها  ستنال  الفكرية  المقالة  وحتى 
من الدعم بالمعلومات واألدلة وستكون 
لغتها أقرب إلى اللغة الموضوعية منها 

إلى الذاتية.
الطاقات  هذه  ب��وادر  أرى  حين  أسعد 
اإلعالمية الشبابية التي انضمت لقائمة 
الكتاب في قنوات إعالمية مختلفة بفكر 
وتظهر  بثوابته  متمسك  واع  حضاري 
الحقيقة  إلى  السعي  بوادر  نتاجه  على 
أن  ألرج��و  وإن��ي  الصحيحة.  بطرقها 
أرى أسماء أخر تبرز في مجال الكتابة 

العميقة والنشر العلمي.
نحن  منا  المرجو  اإليجابي  التغيير  إن 
المبتعثين كبير حقًا، وقد يكون االرتقاء 
هذا  وج��وه  أح��د  هو  اإلعالمية  باللغة 
هي  من  الطاقات  من  أع��رف  التغيير. 
وبدء  المبادرة  زمام  اتخاذ  على  قادرة 
وعدم  اإلق���دام  لها  وأرج��و  المشوار، 
أسماء  الله  بإذن  ستكون  الترددألنها  

المعة في الفكر والنشر. 

*طالب في مرحلة الدكتوراه في إدارة الجودة 
االستراتيجية بجامعة بورتسموث

إبراهيم مبارك آل 
بالحارث*

تسعفني  ل���م  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

سنوات  ثماني 
قطاع  في  العمل  من 
ال��ت��م��ري��ض ب���وزارة 

الصحة ألكون كفؤًا للتعامل مع أصعب 
أسبوع لي ممارسًا لمهنة التمريض في 
تدرّجت  أنني  من  الرغم  على  بريطانيا 
في جميع المناصب الفنية والقيادية قبل 
من  األول  األسبوع  كان  إليها.  قدومي 
أحد مستشفيات  أول تطبيق عملي في 
جالسكو شاقًا وملهمًا لي للكتابة عنه. 
بالمستشفى  لي  األول��ى  اللحظة  منذ 
يمارسه  ما  بين  الكبير  بالفرق  شعرت 
وفي  بريطانيا  ف��ي  التمريض  ط��الب 
المملكة. لذا وجدت أن مجلة "الثقافية" 
بعض  لتقديم  األن��س��ب  الوسيلة  ه��ي 
كل  يلزم  التي  والتوجيهات  النصائح 
متدرب في مهنة التمريض أن يتنبه لها 
حتى يحقق بإذن الله تعالى الهدف من 
عمله من خالل العالقة المنظمة والمهنية 
في  عنه  المسؤول  المشرف  وبين  بينه 
أي  في  أو  بالمستشفى  العمل  مكان 

موقع آخر:
المشرف  بك  يجتمع  أن  على  احرص 
فيه  يناقش  األول  فاالجتماع  يوم:  أول 
جميع ما تريد التعرف عليه من المهام 
باإلضافة  بها  تقوم  التي  والواجبات 
إلى بيان ما تريده وتحتاجه في العمل. 
اجتماع  هناك  يكون  أن  على  واحرص 

دوري بينكما لمناقشة أمور التطبيق.
احرص على أن تكون دقيقًا في مواعيد 
المهني  فالعمل  واالنصراف:  الحضور 
بداية  قبل  م��وج��ودًا  تكون  أن  يتطلب 
الدوام ب� )15( دقيقة حيث يلزمك تغيير 
مالبسك وارتداء الزي الرسمي، وكذلك 
استالم العمل من طاقم التمريض الذي 
حاالت  بكل  ملمًا  يجعلك  مما  سبقك 

المرضى في القسم.
للمرضى:  نفسك  تقديم  على  احرص 

يجب أن تدرك جيدًا بأنك لست موظفًا 
في كل  القسم، ويجب عليك  في  دائمًا 
التمريضية  الرعاية  فيها  تقدم  م��رة 
للمريض أن تعرّف بنفسك وأن تشرح 
العمل الذي تريد أن تقوم به لكي تترك 
انطباعًا حسنًا عنك. إذا الحظ المشرف 
بينك  قوية  عالقة  بناء  باستطاعتك  أن 
وبين المريض فبالتأكيد سيكون تقويمه 

لك ممتازًا.  
ابتسم دائما وقل " شكرًا ": تذكر دائمًا 
محمودًا  انطباعًا  تعكس  االبتسامة  أن 
من  الكثير  تزيل  فهي  وبالتأكيد  عنك، 
الحواجز بينك وبين المرضى من جهة 
وبينك وبين زمالئك في القسم من جهة 
أخرى. يجب أن يكون تواصلك معهم 
تحقيقه  تريد  ما  لتحقيق  وفريدًا  رائعًا 
لتنمية  خاللها  من  تسعى  أه��داف  من 
التمريضية.  مهاراتك  وصقل  مواهبك 
مدى  على  واض���ح  دل��ي��ل  االب��ت��س��ام��ة 
المقدم  العمل  ع��ن  ورض���اك  رغبتك 
قولك  أن  كما  بالمستشفى.  القسم  في 
"شكرًا" و"جزاك الله خيرًا" ونحو ذلك 
على  السرور  تدخل  الثناء  عبارات  من 
مما  وبينه  بينك  الثقة  وتبني  المريض 
يسهل عملك ويشيع جوًا من الطمأنينة 

والرضا في مكان العمل. 
تعرفه:  ال  عّما  ال��س��ؤال  على  اح��رص 
ال  عّما  ال��س��ؤال  من  تخجل  أالّ  يجب 
أحيانًا  واللهجة  اللغة  فاختالف  تعرفه 
يريد  م��ا  بكل  اإلل��م��ام  عليك  يّصعب 
المريض أو المدرب منك. وثق تمامًا أن 
سعيدين  سيكونان  والمدرب  المريض 
وس��ي��زداد  استفساراتك  على  ب��ال��رد 
احترامهم لك حينما يعلمون أنك طالب 
متدرب ولست مؤهاًل للقيام بما يقوم به 
الموظفون. عليك أن تعرف أن مشرف 
اجتاز  قد  عنك  المسؤول  التمريض 
هنا  الصحة  وزارة  وضعتها  معايير 
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وال��ج��ام��ع��ة 

لقياس معلوماته 
ال��ت��م��ري��ض��ي��ة، 

يعد  فهو  وبالتالي 
التي  األولى  المرجعية 

تتعلم منها. 
أظ��ه��ر رغ��ب��ت��ك ال��ش��دي��دة 

ال  ن��ش��ط��َا:  وك���ن  التعلم  ف��ي 
يرى  أن  من  أكثر  المدرب  يزعج  شيء 
المتدرب غير مهتم أو نشيط في العمل 
في القسم. لذا أظهر مهاراتك ومارسها 
تنتظر  ال  علمية.  وطرق  وفكر  باحترام 
شيئًا،  منك  يطلب  أو  يسألك  أن  أحدًا 
بل بادر أنت بتقديم ما يجب أن تقدمه. 
التعلم  في  رغبتك  تظهر  أن  تنس  وال 
بكل حواسك الخمس، وأن تحمل معك 
وما  يوميًا  تتعلمه  ما  لتسجيل  مفكرة 
يصعب عليك تعلمه حتى تقوم بالبحث 

عنه. 
وال  المستشفى  ف��ي  العمل  تنتقد  ال 
تدرك  أن  يجب  الخبرة:  بداعي  ترفض 
ال��س��ي��اس��ات واإلج�����راءات  أن  ج��ي��دًا 
إلى  مستشفى  من  تختلف  التمريضية 
تنتقد  فال  أخ��رى.  إلى  دول��ة  ومن  آخر 
القسم  في  المقدم  التمريضي  العمل 
التمريض  مجال  في  خبرتك  بداعي 
مرنًا  تكون  أن  عليك  بل  دولتك.  في 
وأن تطور قدرتك العلمية والعملية من 
خالل التعرف على سياسات وإجراءات 

العمل في بريطانيا. 
أرجو لكل متدرب في ميدان التمريض 
وغيره كل توفيق ونجاح، والله المستعان 

وهو نعم الوكيل. 

*ممرض مبتعث إلى جامعة جالسكو كالدونيان

ورقة من مبتعث
ورقة من مبتعث

 عالقة طالب 
التمريض مبشرفه
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 أهمية مكافأة
مديري الشركات المساهمة

إن إنشاء شركات مساهمة عامة كبيرة 
المساهمين  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  تضم 
تجعل موضوع متابعة مديري الشركة 
والتأكد من قيامهم بعملهم على الوجه 
المساهمين  على  صعبًا  المطلوب 
الخبرة  لهم  تتوافر  ال  قد  الذين  األفراد 
مديري  قيام  إلى  يؤدي  قد  مما  الكافية 
لحسابهم  مواردها  باستغالل  الشركة 

الشخصي.
ثالث  االقتصاديون  ذك��ر  ذل��ك  ولمنع 
وس��ائ��ل رئ��ي��س��ة ق��د ت��ح��د م��ن ه��ذه 

التجاوزات:
مجلس  وج��ود  ال��وس��ائ��ل  ه��ذه  أول   •

مديري  عمل  يتابع  إدارة 
الشركة ويقدم تقريرا سنويًا 
تضم  التي  العامة  للجمعية 
المساهمين. وحرص الُمنظم 
السعودي بالنص في المادة 
66 من نظام الشركات على 
مجلس  ال��ش��رك��ة  ي��دي��ر  أن 
إدارة ال يقل عن ثالثة أعضاء 
العمومية  الجمعية  تعينهم 
المساهمين  ت��ض��م  ال��ت��ي 
ول��م��دة ال ت��زي��د ع��ن ث��الث 
ما  للتجديد  قابلة  س��ن��وات 
الشركة  نظام  ذلك  يمنع  لم 
المعنية ذلك التجديد. وذلك 

على  لحثهم  الُمنظم  من  محاولة  في 
تنمية الشركة وأموال المساهمين فيها 
الئحة  ص��درت  كما  التجديد.  لضمان 
هيئة  مجلس  بقرار  الشركات  حوكمة 
 2006-212-1 برقم  المالية  السوق 
يقوم  والتي  1427/10/21ه����  وتاريخ 
��ح(  وّضِ أو  )ال��ت��زم  مبدأ  على  أغلبها 
المدرجة  الشركات  على  يجب  بحيث 
بهذه  االلتزام  إما  المالية  السوق  في 
الالئحة أو توضيح سبب عدم االلتزام. 
الالئحة  هذه  من  12/ج  المادة  وألزمت 
اإلدارة  أعضاء مجلس  أغلب  يكون  أن 
صلب  من  الذين  التنفيذيين  غير  من 
عملهم التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية 
بواجبها حيال تنمية أموال المساهمين. 
ولتفعيل إسهامهم اشترطت الالئحة أن 
المجلس  ثلث  يمثلون  منهم  عدد  يكون 

مستقلين  ع��ض��وي��ن  ع��ن  ي��ق��ل��ون  وال 
أو  بالشركة  صلة  تربطهم  ال  بحيث 
إداراتها ليقوموا بعمل حيادي لمصلحة 

المساهمين.
السوق  كفاءة  هي  الثانية  الوسيلة   •
المالية، ففي حال األداء المالي السيء 
أسهمها  أس��ع��ار  ستنخفض  للشركة 
الشركات  ن  يمّكِ مما  شديدا  انخفاضا 
األخرى من االستحواذ عليها، وبالتالي 
وظائفهم.  ال��ش��رك��ة  م��دي��رو  يفقد  ق��د 
فإنهم  ذل��ك  ح��ص��ول  ع��دم  ولضمان 

سيسعون لتنمية الشركة. 
• األداة الثالثة هي ربط زيادة ونقصان 
يحقق  بما  ال��ش��رك��ة  م��دي��ري  م��ك��اف��أة 
مصلحة المساهمين. ولهذا فقد حرص 
هذه  تنظيم  على  ال��س��ع��ودي  المنظم 

الشركة  مديرو  العالقة حتى ال يستغل 
غياب مالكها واستغالل موارد الشركة 
بمصالح  تضر  زيادة  مكافآتهم  بزيادة 
الذي  األداء  تعكس  وال  المساهمين 

قاموا به.

اإلطار النظامي لمكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة في 

النظام الحالي

الشركات  نظام  74م��ن  المادة  نظمت 
هذه العالقة بالنص على اآلتي:

مكافأة  طريقة  الشركة  نظام  "يبين 
ان  وي��ج��وز  اإلدارة،  مجلس  أع��ض��اء 
تكون هذه المكافأة راتبًا معينًا أو بدل 
حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو 
نسبة معينة من األرباح، ويجوز الجمع 

بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. 
مع ذلك إذا كانت المكافأة نسبة معينة 
من أرباح الشركة فال يجوز أن تزيد هذه 
الصافية  األرباح  النسبة على 10% من 
بعد خصم المصروفات واالستهالكات 
الجمعية  قررتها  التي  واالحتياطات 
أو  النظام  هذا  الحكام  تطبيقًا  العامة 
توزيع  وبعد  الشركة  نظام  لنصوص 
ربح على المساهمين ال يقل عن 5% من 
يخالف  تقدير  وكل  الشركة.  مال  رأس 

ذلك يكون باطاًل. 
الى  اإلدارة  مجلس  تقرير  ويشتمل 
الجمعية العامة العادية على بيان شامل 
مجلس  أع��ض��اء  عليه  حصل  م��ا  لكل 
رواتب  المالية من  السنة  اإلدارة خالل 
حضور  وب���دل  األرب����اح  ف��ي  ونصيب 
ومصروفات وغير ذلك من 
المزايا، كما يشتمل التقرير 
المذكور على بيان ما قبضه 
بوصفهم  المجلس  أعضاء 
ما  أو  اداريين  أو  موظفين 
قبضوه نظير أعمال فنية أو 

إدارية أو استشارات."
المادة تنظم طريقة  إن هذه 
مجلس  أع��ض��اء  م��ك��اف��أة 
اإلدارة بصفتهم أعضاء في 
المجلس يحضرون جلساته 
المطلوب  ال��دور  لون  ويفّعِ
عضو  ألن  المجلس،  م��ن 
يكون  ق��د  اإلدارة  مجلس 
وقد  فقط  اإلدارة  مجلس  في  عضوًا 
المجلس  عضوية  إلى  باإلضافة  يكون 
للشركة  ماليا  مديرا  أو  تنفيذيا  مديرا 
أن  فالذي يظهر  وبالتالي  أو غير ذلك. 
مكافآت  موضوع  عالجت   74 المادة 
أعضاء المجلس بسبب كونهم أعضاء 
أن  هذا  على  وي��دل  فقط.  المجلس  في 
الفقرة الثالثة أعاله من هذه المادة التي 
أعضاء  مكافآت  عن  اإلفصاح  أوجبت 
أن يكون اإلفصاح في  ألزمت  المجلس 
قسمين، القسم األول يتعلق بما قبضوه 
بصفتهم أعضاء في المجلس. ويالحظ 
األرب��ع��ة  للبنود  ال��ف��ق��رة  ه��ذه  إش���ارة 
المادة  من  األولى  الفقرة  في  المذكورة 
والتي ستناقش الحقًا، ويشتمل القسم 
الثاني على ما يتعلق بما قبضه عضو 
مجلس اإلدارة بصفته موظفا أو إداريا 

عبدالله بن عبدالعزيز المحمود*

في ظل االهتمام المتزايد بالنزاهة  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

ومحاربة الفساد وعدم استغالل 
حكومة  عليه  تحرص  ال��ذي  السلطة 
الله  حفظه  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 
يأتي هذا الموضوع. وهو يناقش مكافأة 
الشركات  إدارات  مجالس  أع��ض��اء 
العربية  المملكة  في  العامة  المساهمة 
من  لها  ويوضع  وضع  وما  السعودية 
وتعمل  المكافآت  هذه  تقنن  تنظيمات 
جهة  من  الخاص  القطاع  تحفيز  على 
وتحد من سوء استغالل أصحاب القرار 

من جهة أخرى.

أهمية الشركات المساهمة 
العامة والسوق المالي

التمويل للمشاريع  المالية  توفر السوق 
توزيع  على  أيضًا  ويساعد  الضخمة. 
أقلية  أيدي  في  الثروة حتى ال تنحصر 
لذوي  الفرصة  يوفر  عندما  الناس  من 
مدخراتهم  لتوظيف  المحدود  الدخل 

في  استثمارها  في  يرغبون  ال  قد  التي 
البنوك بسبب الربا مثاًل. كما أن الزكاة 
النقد  تقلص  إل��ى  ي��ؤدي��ان  والتضخم 
ونقص قيمته مع مرور الزمن. فالسوق 
المحدود  الدخل  لذوي  بالنسبة  المالية 
طريق لالستثمار والحصول على عوائد 
المحدودة  المسؤولية  من  واالستفادة 
لهم  تتوافر  ال  التي  الشركة  ديون  عن 
فردية  أعماالً  يمارسون  كانوا  لو  فيما 

خاصة بهم.
المالية  السوق  تكون  أن  يفترض  ال   
م��ك��ان��ًا ل��م��م��ارس��ة ال��ب��ي��ع وال��ش��راء 
حقائق  على  المبني  غير  العشوائي 
أن  بد  الشركات، فال  أداء  وبيانات عن 
تكون نظرة المساهم والمستثمر طويلة 
المدى، وأن تدار المحفظة االستثمارية 
بطريقة حرفية. وبما أن المستثمر الفرد 
ق��راءة  على  ال��ق��درة  لديه  تكون  ال  ق��د 
بأمور  تتأثر  التي  الشركات  أداء  وفهم 
الدولة  باقتصاد  يتعلق  بعضها  كثيرة 
البنوك  أنشأت  وإيراداتها،  وإنفاقها 
العمل.  لتقوم بهذا  صناديق االستثمار 
لشركات  مجاالً  المالية  السوق  وتوفر 

الستثمار  التقاعد  ومؤسسات  التأمين 
ليتمكنوا  وتنميته  لديهم  الموجود  النقد 
المستقبلية  بالتزاماتهم  ال��وف��اء  م��ن 

المتزايدة. 
لهذه  ال��م��ؤس��س��ون  ي��ق��وم  ال  ول��ك��ي 
باستغالل  العامة  المساهمة  الشركات 
أموال المساهمين والتالعب بها حرص 
حدده  نظامي  إطار  وضع  على  الُمنظم 
بالمرسوم  ال��ص��ادر  الشركات  نظام 
الملكي رقم م/6 وتاريخ 1386/3/22ه� 
لتأسيس الشركات المساهمة وإدارتها 
فيها وغير  المساهمين  وضمان حقوق 
ثم  المؤسسون،  ب��ه  يلتزم  مما  ذل��ك 
تأسيسها.  إعالن  بعد  اإلدارة  مجلس 
وتحقيق  المساهمين  حقوق  ولضمان 
السوق  هيئة  أنشأ  المنظم  فإن  العدالة 
الصادر  نظامها  بموجب  لتقوم  المالية 
م/30  ال��رق��م  ذي  الملكي  بالمرسوم 
والتاريخ 1424/6/2ه� بتنظيم ومراقبة 
السوق المالية التي تتداول فيها األوراق 
يضمن  بما  وغيرها  أسهم  من  المالية 

عدالة السوق للمستثمرين فيها.

 مكافأة
 أعضاء جمالس 
إدارات الشركات 

السعودية
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مع  متناسبا  المكافأة  هذه  استحقاق 
العضو،  التي يحضرها  الجلسات  عدد 
باطال".  يكون  ذلك  يخالف  تقدير  وكل 
وشددت المادة أيضا على "أنه - وفي 
جميع األحوال - ال يتجاوز مجموع ما 
يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من 
مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 
ألف ريال سنويا. كما يجب أن يشتمل 
تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
العادية على بيان شامل لكل ما حصل 
عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة 
رواتب ونصيب من صافي  المالية من 
األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير 
كذلك  يشتمل  وأن  المزايا،  من  ذلك 
المجلس  أعضاء  قبضه  ما  بيان  على 
ما  أو  إداري��ي��ن  أو  موظفين  بوصفهم 
أو  إدارية  أو  فنية  أعمال  نظير  قبضوه 
استشارات، وأن يشمل أيضا على بيان 
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات 
التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 
اجتماع للجمعية العامة. وأجازت المادة 
للجمعية العامة - بناء على توصية من 
المجلس - إنهاء عضوية من تغيب من 
اجتماعات  ثالثة  حضور  عن  األعضاء 

متتالية للمجلس دون عذر مشروع".
بالرغم من أن هذه المادة مشابهة إلى 
حد كبير للمادة الحالية إال أنها حاولت 
عالج عدد من األمور أهمها وضع حد 
يحصل  التي  للمكافآت  شامل  أعلى 

عليها العضو بأن ال يتجاوز مجموعها 
المالية  السنة  في  ريال  ألف  خمسمائة 
المكافأة  تناسب  ولضمان  ال��واح��دة 
العضو  يحضرها  التي  الجلسات  مع 
أوجبت المادة وجود تناسب بين مكافأة 
التي  والجلسات  اإلدارة  مجلس  عضو 
الشركات  بين  التفريق  دون  يحضرها 
اآلخر  األم��ر  داخلها،  األعمال  وحجم 
عن  التغيب  موضوع  عالج  محاولة  هو 
جلسات المجلس فباإلضافة إلى شرط 
وع��دد  المكافأة  بين  تناسب  وج���ود 
فإن  العضو  يحضرها  التي  الجلسات 
العمومية  للجمعية  الحق  أعطت  المادة 
يتغيب  الذي  العضو  إنهاء عضوية  في 
عذر  دون  جلسات  ثالث  من  أكثر  عن 
وال أعلم إذا كان هذا اإلنهاء سيتعارض 
العمل  عقد  ك��ان  إذا  العمل  نظام  مع 
وبالتالي  سنة  عن  تزيد  محددة  لمدة 
هذه  في  نظامي  غير  اإلنهاء  يكون  قد 
الحالة، باإلضافة إلى أن المادة لم تلزم 
المجلس إدراج ذلك على جدول األعمال 
أراد  إن  اختياريا  األم��ر  جعلت  وإنما 
العمومية،  للجمعية  التوصية  المجلس 
المادة  هذا  تأثير  من  ُيضعف  قد  وهذا 

على أرض الواقع
من المالحظ أن النظام الجديد لن يأتي 
رغم  المجال  هذا  في  الكثير  بالشيء 
سنة  وأربعين  خمس  من  أكثر  م��رور 
على النظام القديم بل إنه سيكون جافا 

حصلت  التي  التطورات  مواكبة  لعدم 
التنفيذيين  مكافأة  تكون  ب��أن  وذل��ك 
مرتبطة بأدائهم وأداء الشركة، ومكافأة 
المستقلون  فيهم  بمن  التنفيذيين  غير 
مرتبطة بحجم العمل وجهدهم المبذول 
فهو  وبالتالي  ولجانه.  المجلس  في 
في  الحديثة  التطورات  مع  يتناسق  لم 
وهنا  وحوكمتها.  ال��ش��رك��ات  م��ج��ال 
تكثيف  ض���رورة  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
أن  من  فبالرغم  اإلف��ص��اح،  متطلبات 
نظام الشركات والئحة الحوكمة أوجبتا 
مجلس  أعضاء  مكافأة  عن  اإلفصاح 
التنفيذيين  كبار  من  وخمسة  اإلدارة 
تمنع  واض��ح��ة  آلية  وج��ود  ع��دم  لكن 
من  تضعف  قد  المختلفة  اإلجتهادات 
دور اإلفصاح والشفافية. كما أن تعزيز 
من  ع��ددا  سيدفع  وضبطه  اإلف��ص��اح 
األكاديميين والمختصين المهتمين بهذا 
األمر لبحثه بناء على األرقام الموجودة 
في تقارير الشركات السنوية والخروج 
بتوصيات تدعم المحاوالت المستقبلية 
على  بالوقوف  الجزئية  ه��ذه  لتنظيم 
يضمن  بما  ومعالجته  الموجود  الخلل 
الشركات  وينمي  المساهمين  حقوق 

والسوق المالي. 

*طالب دكتوراه في القانون بجامعة ليفربول

المدير  يستلمه  كالذي  مستشارا  أو 
إضافة  تنفيذيا  مديرا  بصفته  التنفيذي 
لما يستلمه للقيام بأعمال المجلس كما 

نصت المادة 79 من النظام.
أربعة  ع��ددت  المادة  هذه  أن  ويالحظ 
بعضها،  أو  عليها  النص  يمكن  أمثلة 
الجلسات  حضور  وبدل  الرواتب  وهي 
األرب��اح.  من  نسبة  أو  عينية  وم��زاي��ا 
أو  أعلى  أي حد  المادة  ولم تحدد هذه 
األول  الثالثة  استخدام  تم  إذا  شروط 
تم  إذا  لكن  المجلس.  أعضاء  لمكافأة 
استخدام نسبة األرباح فال بد من توافر 
شرطين، األول أال تزيد هذه النسبة التي 
من   %10 عن  المجلس  ألعضاء  ُتمنح 
صافي األرباح بعد خصم المصروفات 
التي  واالح��ت��ي��اط��ات  واالس��ت��ه��الك��ات 
تقررها الجمعية العامة، والثاني توزيع 
ربح على المساهمين ال يقل عن 5% من 

رأس المال. 

بتاريخ 1412/11/2ه� صدر قرار معالي 
إلى  استنادا   1071 رقم  التجارة  وزير 
ال��وزراء رقم  البند 12 من قرار مجلس 
202 وتاريخ 1404/8/13ه� بوضع حد 
وهذا  المجلس.  أعضاء  لمكافآت  أعلى 
حضور  بدل  يزيد  أال  هو  األعلى  الحد 
الجلسات عن ثالثة آالف ريال عن كل 
جلسة من جلسات مجلس اإلدارة، كما 
األرباح  الستخدام  ثالثا  شرطا  أضاف 
لمكافأة عضو المجلس وهو أن العشرة 
ريال  أل��ف  مائتي  عن  تزيد  ال  بالمائة 
للعضو الواحد. ويالحظ أن هذا القرار لم 
يضع حدا أعلى للكل، بل ظلت الرواتب 
والمزايا العينية بدون تحديد، كما لم تتم 
مراعاة نجاح الشركة من عدمه ومقدار 
الشركات  إن  حيث  داخلها  األع��م��ال 
الكبرى تحتاج لجهد مضاعف، وكذلك 
لم تتم مراعاة الجهد الذي يبذله العضو 

أو يتوقع أن يبذله في تحديد المكافأة.

التطورات التي حصلت 
والئحة حوكمة الشركات

التنظيم المقر في النظام والقرار الوزاري 
لمكافأة  تنظيمًا  كونهما  ع��ن  فضاًل 
أعمال المجلس ولجانه التي تعد جزءا 
ال يتجزأ من المجلس، فهو تنظيم تقادم 
عليه الزمن، وال يواكب التطورات التي 
حصلت في إدارة الشركات وحوكمتها 
اتجهت  لذا  األخيرين.  العقدين  خالل 
إع��ادة  إل��ى  الكريمة  الملكية  اإلرادة 
إلقراره  تمهيدًا  الشركات  نظام  دراسة 
بالشكل الجديد الذي يواكب التطورات.
وقبل مناقشة الطريقة التي ينوي النظام 
مجلس  أعضاء  مكافأة  تنظيم  الجديد 
أهم  شديد  باختصار  سنناقش  اإلدارة 
األعمال المنوطة بمجلس إدارة الشركة 

والتي ذكرتها الئحة الحوكمة.
بصفتها  المال  سوق  هيئة  قامت  لقد 

منظمًا ومراقبًا للسوق المالية بناء على 
نظام  في  لها  الممنوحة  الصالحيات 
السوق المالية بإصدار الئحة الحوكمة 
في  حصلت  التي  التطورات  على  بناء 
هذا المجال، وحثت الشركات المدرجة 
المالية بالتقيد بها أو شرح  في السوق 
لهذه  القارئ  إن  التقيد.  عدم  أسباب 
اإلدارة  مجلس  أن  يستخلص  الالئحة 
مديرين  المديرين،  من  نوعين  يضم 
تنفيذيين يجب  غير  ومديرين  تنفيذيين 
التنفيذية  اإلدارة  األغلبية.  يشكلوا  أن 
وتسيير  اليومي  بالعمل  تقوم  التي  هي 
السياسات  على  بناء  الشركة  أم��ور 
العامة واستراتيجيات وأهداف الشركة 
ويفوضهم  اإلدارة  مجلس  يقرها  التي 
للقيام بها. لذا فإن أداء الشركة مرتبط 
وجهدها،  المجموعة  هذه  ب��أداء  أكثر 
التنفيذية  غير  اإلدارة  مهمة  تتركز  كما 
لمناقشة  المجلس  في حضور جلسات 

والقيام  عليها،  والتصويت  أعماله 
بأعمال لجان المجلس التي يتم تكليفهم 
الترشيحات  أو  المراجعة  كلجان  بها، 
المتفرق  أو غيرها. وعملهم  والمكافآت 
خالل السنة قد ال يتعدى مجموع عمل 

شهر واحد.
حوكمة  الئحة  أن  اإلش���ارة  وت��ج��در   
معايير  باستخدام  أوص��ت  الشركات 
سياسات  وضع  عند  ب��األداء  مرتبطة 
وكبار  المجلس  ألع��ض��اء  المكافآت 
ألي  ت��وض��ح  ل��م  لكنها  التنفيذيين، 
المعايير  هذه  تستخدم  المجموعتين 
وما هو المقصود باألداء هل هو األداء 
الكل،  أم  الشركة  أداء  أم  الشخصي 
تسترشد  إرش��ادي��ة  لوائح  تضع  ول��م 
المكافآت.  إق��رار  عند  الشركات  بها 
إرشادية  الئحة  إص��دار  ُيستحسن  لذا 
المكافآت  ه��ذه  تحديد  طريقة  توضح 
التنفيذيين،  وغير  التنفيذيين  للمديرين 
وعدم السماح للمديرين غير التنفيذيين 
من  جدًا  كبيرة  حصة  على  بالحصول 
األرباح نظير حضورهم لعدد قليل من 
حتى  أو  واللجان  المجلس  جلسات 

غيابهم عنها.

ما الذي سيأتي به النظام 
الجديد بناء على المشروع 
الذي أقره مجلس الشورى؟

ال��ذي  للشركات  الجديد  النظام  إن 
أورده  ما  الشورى حسب  أقره مجلس 
صحيفة  في  السالمة  محمد  األستاذ 
 6364 رق��م  ع��دده��ا  ف��ي  االقتصادية 

سينص على األمور التالية:
طريقة  األس��اس  الشركة  نظام  "يبين 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ويجوز 
أو  معينا  راتبا  المكافأة  هذه  تكون  أن 
مزايا  أو  الجلسات  عن  حضور  ب��دل 
عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، 
من  أكثر  أو  اثنتين  بين  الجمع  ويجوز 
المكافأة نسبة  كانت  فإذا  المزايا،  هذه 
أن  يجوز  فال  الشركة  أرباح  من  معينة 
تزيد هذه النسبة على 10في المائة من 
على  ربح  توزيع  وبعد  األرباح،  صافي 
المساهمين ال يقل عن 5 في المائة من 
رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون 
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استطاعت  المملكة 
ت��ح��دي��ث وت��ط��وي��ر 
ن����ظ����ام ال��ت��ع��ل��ي��م 
وتعزيز  والمناهج 
ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء 
لدى  مبكر  سن  في 
والطالبات  الطالب 
وه�����ذا األم�����ر ب��دأ 
األخير  العقد  خالل 
وذل������ك ل��ت��ح��دي��ث 
المستقبل  وتطوير 
االق������ت������ص������ادي 

للمملكة. 
وأوض�����ح ص��اح��ب 
ال��س��م��و ال��م��ل��ك��ي 
بن  محمد  األم��ي��ر 
نواف بن عبدالعزيز 
التعليم  »قطاع  أن 
على  حصل  العالي 
ضخمة  استثمارات 

ومن  األخيرة  العشر  السنوات  خالل 
للعلوم  عبدالله  الملك  جامعة  ضمنها 
بن  عبدالله  الملك  وبرنامج  والتقنية 
وإقامة  الخارجي  لالبتعاث  العزيز  عبد 
وهي  العالم  في  للطالبات  جامعة  أكبر 
عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة  جامعة 
المستمر  االنفتاح  على  مؤشر  وه��ذا 
على التعليم للفتيات وخاصة في مجال 

التعليم العالي«. 
وعّد سموه المؤتمر العلمي واألكاديمي 
وغيره من المؤتمرات أحد الطرق للبناء 
المجتمع  لنقل  الموجودة  األسس  على 
لألمام في مسيرته الطموحة نحو النمو 

المستدام والتطور لألجيال القادمة. 
وأش����ار إل���ى أن ك��ل ه���ذه ال��ج��ه��ود 
مجال  في  خاص  وبشكل  والمبادرات 
التعليم والتعليم العالي تعود إلى الرؤية 
الشريفين  الحرمين  لخادم  السديدة 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 
-أي����ده ال��ل��ه- وه���ي م���ب���ادرات تضع 
األسس لوطننا في مسيرته الدائمة نحو 
عززت  حيث  والمعرفة،  العلم  اكتساب 
الماضية  عامًا  الثمانين  خالل  الدولة 
واالقتصادي  السياسي  المناخ  م��ن 
إلى  والمتطلع  المستقر  واالجتماعي 

األمام وبتفكير متنور. 
وقال »في هذا المحفل العلمي اليوم أرى 
طلبة وطالبات سعوديين نفتخر جميعنا 
لتعزيز  وقدراتهم  وقتهم  كرسوا  بهم 
مكانة بالدهم وتقدمها والمحافظة على 

ما مّن الله به عليها من خير كثير وبذلك 
نكون قد حققنا 

ينعم  ق��وي  وط��ن  ف��ي  المؤسس  حلم 
كلمته  وف��ي  واالزده���ار«.  باالستقرار 
أشار الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن 

محمد المهنا أباالخيل إلى أهمية برامج 
التعليم العالي في عهد خادم الحرمين 
الشريفين حفظه الله، وكيف استطاعت 
للمعالي  المتطلع  الشباب  استيعاب 
والممتلئ بالحيوية والقدرة على العطاء 
لبالدهم ولإلنسانية. كما أشاد الملحق 
الثقافي بالتعاون المثمر بين الجامعات 
في كل من المملكتين إليجاد بيئة بحثية 
المبتعثين.  للطلبة  مفيدة  وتعليمية 
هذا  أن  الخيل  أب��ا  الدكتور  بين  وق��د 
الشباب  العلمي يعكس قدرات  المؤتمر 

وإمكاناته  السعودي 
التفوق  ومدى  العلمية 
ال����ذي وص���ل���وا إل��ي��ه 
بفضل  ثم  الله  بفضل 
لبرامج  المنفذة  الجهة 
وزارة  وهي  االبتعاث 
بقيادة  العالي  التعليم 
م���ع���ال���ي وزي����ره����ا 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 

محمد العنقري. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت 
برونيل  جامعة  مديرة 
جوليا  ال��ب��رف��ي��س��ورة 
جامعة  إن  باكنجهام 
بعقد  سعيدة  برونيل 
العلمية  المناسبة  هذه 
في رحابها مشيرة إلى 
التعاون العلمي القائم 
المتحدة  المملكة  بين 
العربية  وال��م��م��ل��ك��ة 
السعودية ومثمنة الجهود الكبرى التي 
يقوم بها سمو السفير األمير محمد بن 
نواف في هذا السبيل حيث تميز سموه 
التعليمي  المجال  ف��ي  حافل  بسجل 

والدبلوماسي. 
وقد احتوى برنامج المؤتمر على العرض 
العلمية  والملصقات  لألوراق  والتحكيم 
التي بلغ عددها 399 شملت 245 ملصقًا 
مجاالت  عشرة  في  علمية  ورقة  و154 
عامة تستوعب الدراسات في المجاالت 
العلمية والصحية واالجتماعية والطبية، 
والتجارة  التطبيقية  والعلوم  والهندسة 
واالق��ت��ص��اد وال��س��ي��اس��ة وال��ق��ان��ون 
اإلنسانية  والعلوم  واللغويات  والتعليم 
واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا 
هذه  وكانت  والفضاء.  الطيران  وعلوم 
األعمال العلمية قد اجتازت سلسلة من 
آليات القبول التي أعدتها اللجنة العلمية 
فهد  الملك  جامعة  عليها  تشرف  التي 

للبترول والمعادن بالظهران.
عقدت  األربعة  المؤتمر  أيام  أول  وفي 
في  متخصصة  تدريبية  دورات  أرب��ع 
شركات  قدمتها  ال��ذات  تطوير  مجال 
العلمية  ل��ألوراق  وتحكيم  متخصصة 
ثقافية  أمسية  عقدت  كما  والملصقات، 
نسائية وحفل ختامي يوم األحد شرفه 
السعودي  الثقافي  الملحق  س��ع��ادة 
المهنا  محمد  ب��ن  فيصل  ال��دك��ت��ور 
نشأت  بن  سهل  والدكتور  أباالخيل 

عبدالجواد. 

 سمو األمير محمد:

 المؤتمر العلمي أحد 
الطرق لنقل المجتمع إلى 
األمام في مسيرته نحو 

النمو المستدام
السمو  ص��اح��ب  رع��اي��ة  تحت  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الملكي األمير محمد بن نواف بن 
الحرمين  خ���ادم  سفير  عبدالعزيز، 
أقيم  المتحدة  المملكة  لدى  الشريفين 
الدولي  ال��س��ع��ودي  العلمي  المؤتمر 
السادس في جامعة برونيل بلندن حيث 
عنوان  تحت  أي��ام  أربعة  لمدة  استمر 

»االستثمار في المعرفة«. 
وق����د أق���ي���م ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ال���ذي 
ش���رف���ه س��م��و األم���ي���ر م��ح��م��د ي��وم 
الموافق  1433/11/26ه�������  الجمعة 
على  ج��ول��ة  سبقه  2012/10/12م 
في  للمؤتمر  ال��م��ص��اح��ب  ال��م��ع��رض 
جامعة  وم��ع��رض  السعودية  الخيمة 
الراعي  والمعادن  للبترول  فهد  الملك 

العلمي للمؤتمر. 
كلمته خالل  في  السفير  وقد دعا سمو 

تشجيع  إلى  لالفتتاح  الخطابي  الحفل 
الطلبة السعوديين في كل التخصصات 
»على العمل بجهد كبير مشيرًا إلى أن 
هؤالء الطلبة هم الذين سيحملون اسم 
المملكة العربية السعودية في المحافل 

العلمية في المستقبل«. 
سعود  الملوك  ت��ش��رّف  »لقد  وق���ال: 
وفيصل وخالد وفهد -رحمهم الله- في 
مواصلة مسيرة مؤسس المملكة العربية 
 - عبدالعزيز  الملك  الحديثة  السعودية 
رحمه الله - وقادوا المملكة بكل نجاح 

عبر عدد من التحديات والمتغيرات«. 
لخادم  الحالي  العهد  »في  أنه  وأوضح 
عبدالله  الملك  الشريفين  الحرمين 
ولي  ولسمو  سعود  آل  عبدالعزيز  ابن 
الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 
األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

الركن  التعليم هو  فإن  الله-  -حفظهما 
األساسي في جميع خطط الحكومة«. 

منذ  انتقلت  المملكة  أن  سموه  وبيّن 
أكثر  وعبر   1932 ع��ام  في  توحيدها 
صحراوية  دولة  من  عامًا  ثمانين  من 
رائدة وقوة  إلى دولة  متنامية األطراف 
وصاحبة  العربي  العالم  في  اقتصادية 
أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. 
ن��واف  ب��ن  محمد  األم��ي��ر  سمو  وأك���د 
العربية  المملكة  نجاح  من  ج��زءًا  أن 
السعودية يعود إلى خطط التنمية الذكية 
إمكانات  م��ن  لالستفادة  والطموحة 
البالد االقتصادية ففي عام 1932 كانت 
المدارس قليلة واألمية مرتفعة والمناهج 
وفي  االجتماعية  العلوم  على  تركز 
القرن الواحد والعشرين فإن القيادة في 

برعاية مسو األمري حممد بن نواف:

 انعقاد املؤمتر العلمي السعودي الدويل 
السادس يف جامعة برونيل

مؤتمرات
مؤتمرات
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الموظف "السفير" ... 

بقلم: الدكتور خالد بن عبداهلل السحيم

إنَّ إيجاد القناعة بأهمية التميز في العمل فرصة ثمينة لتنمية القدرات وامللكات للموظف في أي مؤسسة 

كانت. وبطبيعة احلال إنَّ التحدي األكبر لتلك الشركة أو املؤسسة يكمن في إيجاد السفراء القادرين على 

حتمل مسؤولية إيصال أهدافها ورسالتها إلى العالم اخلارجي على كافة األصعدة، سواًء كانت اجتماعية، 

اقتصادية، تنموية، ثقافية أو توعوية..الخ.

وفي املشهد االجتماعي الراهن، تواجه الشركات مسألة الثقة املتبادلة مع كثير من موظفيها، مما يفقدهم 

العملية  واملناسبات  الفعاليات  لها في مختلف  إيجابيًا  ليكونوا صوتًا  الالزمة  واإلنتمائية  الفعالية  أدوات 

واإلجرائية في مجتمع العمل، ويرجع ذلك لعدم توفر الوسيلة احملددة الختيار املرشحني املناسبني للعمل. 

وبناًء على ذلك البدَّ من إيجاد وسائل وآليات فعالة لترسيخ ثقافة عمل شفافة وواضحة تعزز من تنافسية 

العمل  وثقافة  لفعاليات وأنشطة  املشرقة  الصورة  إبراز  بيئة مناسبة متكن موظفيها من  وتبتكر  العمل 

السائدة بها وقبل ذلك تشعرهم بالرضاء الوظيفي، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون املوظف مدركًا للتأثير 

املترتب على تفاصيل صغيرة قد ال يراها خالل أحاديثه خارج نطاق العمل سواًء في سيارته التي حتمل 

اجتماعية تفرض عليه  املنزل، مع األصدقاء في جلساتهم وغيرها من فعاليات  أو في  الشركة،  شعار 

احلرص لبناء عالقة إيجابية مع جمهور لن يرى فيه إال مرآة وأمنوذجًا لشركته أو مؤسسته التي يعمل 

بها. وهذا ما تسعى لترسيخه االتصاالت السعودية في بيتها الداخلي من خالل إميانها بضرورة تطوير 

فكر وثقافة العمل بشكٍل متجدد، يجعل من املوظف قائداً غير ذي سلطة يقدم املعلومة التي توفرها له 

الشركة وفق منهجية مؤسساتية تضمن احلديث عنها بهدوء وتأني دومنا استعراض أو تكلف يذكر خالل 

حياته اليومية التي يصادفها خارج نطاق العمل.

يستحضرني هنا قول للمهامتا غاندي، يقول فيه: "يجب أن تكون أنت التغيير الذي تريد أن تراه في 

من  ما حتتويه  بكل  السعودية  باالتصاالت  اخلاصة  التجارية  العالمة  نكون سفراء  أن  العالم"، مبعنى 

خدمات وأنشطة مختلفة حتت سقف مجتمع االتصاالت السعودية أو خارجه، لتصبح القدوة التي يتمثلها 

الناس ويعشقون احلديث عنها دون ملل أو سلبيات قد تؤثر على مسيرة جناحنا، ونحن نواصل تطوير 

تعزيز منو  على  إيجابًا  ينعكس  موظفينا مبا  قبل  من  املسؤولية  باإللتزام وحتمل  اإلحساس  تعزز  بيئة 

العالمة التجارية اخلاصة بنا.

بالتأكيد، نتبنى في االتصاالت السعودية، استراتيجية االهتمام باملوظف، وتنمية الفكر اإليجابي فيما بينه 

والقياديني، للوصول إلى رسائل إيجابية يبثها في مجتمعنا ضمن مبادئ توجيهية يستطيع من خاللها 

التعامل مع العمالء بالشكل املطلوب الذي يلقى أذانًا صاغية وعيون مفتوحة تستخلص الصورة املشرفة 

السعودية  التي نسعى في االتصاالت  لقيمنا  اإلنتماء األصيل  لنا والصادرة عن كالم املوظف مبا يبرز 

لتعريف مجتمعنا الواسع األطياف بها.    

مدير عام املوارد البشرية في االتصاالت السعودية

إعالن
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إلى  اإلجراء  يحول  نحو  على  لالبتعاث 
إتقان.

الجديد  الهيكل  أن  إل��ى  أش���ار  وق��د 
للملحقية يتضمن وحدة خاصة بمتابعة 
البريطانية،  الجامعات  مستوى  وتقييم 
التواصل  على  الملحقية  حرص  مؤكدًا 
البريطانية  التعليمية  المؤسسات  مع 
بغرض  معها  ت��ع��اون  ع��الق��ات  وب��ن��اء 
وطالبات  طلبة  انسجام  فرص  تحسين 

وأضاف  الجامعات.  هذه  في  المملكة 
من  يحصل  »وهذا  قائاًل:  أباالخيل  د. 
إبرام االتفاقيات  النظر في كيفية  خالل 
والتي  الجامعات  مع  العالقات  لتفعيل 
لمست  وق��د  ماضية.  عقود  إل��ى  تعود 
هذه المحاولة في آخر زيارة إلى جامعة 
مديرة  مع  البحث  تم  حيث  مانشستر 
العالقة«  تطوير  كيفية  ف��ي  الجامعة 
الخطوة  بهذه  الجامعة  ترحيب  مؤكدًا 
العالقة  ه���ذه  لتأصيل  تطمح  ال��ت��ي 
وتحسينها. كما تطمح الملحقية لترجمة 
ومذكرات  اتفاقيات  إل��ى  األفكار  ه��ذه 
في  الطالب  قبول  لتحسن فرص  تفاهم 
الجامعات البريطانية كما أنها ستحسن 
الجامعات وفرص  فرص تواصلهم مع 
انسجامهم في البرامج الدراسية". كما 
قدم الملحق عرضًا عن توجه الملحقية 
لتقليل االعتماد على التعامالت الورقية 
اإلدارة  إل��ى  ك��ام��ل  بشكل  وال��ت��ح��ول 
اإلليكترونية في جميع أعمالها لتسهيل 

التواصل مع الطلبة.
هذه  ال��ري��اض"   " صحيفة  غطت  وق��د 

الزيارة في تقرير موسع قالت فيه:
لندن - جمانا الراشد:

عبدالعزيز  الملك  المؤسس  ح��رص 

طيب الله ثراه على وضع قواعد حكيمة 
للكيان  الحكومية  المؤسسات  وإنشاء 
بالعيش  السعودي  المواطن  ينعم  لكي 
فوضع  واألم��ان.  األمن  من  جو  وسط 
في  ل��ي��زرع  ع���اٍل  مستوى  ف��ي  العلم 
والتنوير  والثقافة  المعرفة  أبنائه  عقول 
أول  عبدالعزيز  الملك  عقد  والطموح. 
اجتماع تعليمي في المملكة في جمادى 
العلماء  فيه  عام 1343ه�، حث  األولى 

على نشر العلم والتعليم وتنظيم التوسع 
فيه. وعلى مدى 82 عاما ترسم القيادة 
وتحول  وتخطط  المؤسس  أبناء  من 
مستقبل الوطن الى واقع مشهد متفوق 
بتجلياته  ملموس  حاضر  صناعة  عبر 
األول  القيادة  هاجس  ويبقى  المعرفية، 
من  الوطن  تنمية  في  يتمثل  واألخير 
هدفها  البشرية.  الكوادر  تأهيل  خالل 
التنافسية  درجات  أعلى  إلى  الوصول 
فتأتي  المجاالت.  شتى  في  والتقدم 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رؤية 

عبدالله بن عبدالعزيز لبناء بلد يضاهي 
الدول المتقدمة، ومواطن سعودي منتج 
البشرية  الحضارة  تقدم  ف��ي  يسهم 
وبرامج  مشروعات  إط��الق  خ��الل  من 
وحجمها،  أهدافها  في  كبيرة  تنموية 
حضارة  موطن  لتكون  المملكة  وتهيئة 
النمو  لكن  وازده���ار.  ونمو  ورفاهية 
وجود  غير  من  اليه  نصل  أن  يمكن  ال 
قياديين يضعون جميع طاقتهم لتحقيق 

األهداف السامية.

سموه: االستثمار في التعليم هو 
االستثمار الحقيقي والنبيل الذي يعود 

مردوده على الجميع

الشديد  الحرص  فإن  التوجه  هذا  عبر 
النابع من القيادة على متابعة المبتعثين 
مهمة  أولوية  ورعايتهم  بهم  والعناية 
الحرمين  خ���ادم  س��ف��راء  ي��ج��س��ده��ا 
الشريفين في كل عاصمة من عواصم 
من  وأبناؤنا  بناتنا  فيها  يتواجد  العالم 
أجل التحصيل األكاديمي، وإثراء العقل 

بالمعرفة.
السمو  ق��ام صاحب  اإلط���ار  ه��ذا  ف��ي 
بن  ن���واف  ب��ن  محمد  األم��ي��ر  الملكي 
الحرمين  خ���ادم  سفير  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
قبل  المتحدة  المملكة  لدى  الشريفين 
في  الثقافية  الملحقية  ب��زي��ارة  فترة 
من  مفصل  لشرح  واستمع  بريطانيا. 
بن  فيصل  الدكتور  الثقافي  الملحق 
هيكلية  ع��ن  أباالخيل  المهنا  محمد 
تهدف  التي  الجديدة  العمل  وآل��ي��ات 
لتحقيق أفضل الخدمات وأيسر السبل 
والمرونة  المبتعثين  والطالبات  للطالب 
العمل  ش���ؤون  إدارة  ف��ي  للموظفين 
اليومي للمبتعثين وكذلك متابعة مرافقي 
الراحة  سبل  توفير  وضمان  المبتعثين 
الثقافية  الملحقية  تسعى  حيث  لهم. 
في المملكة المتحدة إلى المساهمة في 
تنمية وإعداد الكوادر البشرية السعودية 
وتأهيلها على نحو فاعل يحقق أهداف 
ورؤية خادم الحرمين الشريفين بتنفيد 
وتفعيل عملية االبتعاث وتبادل الخبرات 
التعليمية  والمؤسسات  الجامعات  مع 
يخدم  بما  المضيف  البلد  في  والثقافية 
ال��ص��ورة  وي��ع��ك��س  ال��وط��ن  مصلحة 
المشرفة للنهضة التي تشهدها المملكة 

في شتى المجاالت. 

 سمو األمير محمد:

أتينا لنمثل هذا الوطن 
مهبط الوحي والحرمين 

الشريفين، والرسالة 
المحمدية

من  الشديد  الحرص  إط��ار  في  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن 
الكوادر  تأهيل  خ��الل  من  والمواطن 
برنامج  تنفيذ  حسن  وعلى  البشرية، 
لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 
الخارجي، ومتابعة الدور الذي تقوم به 
قام  بريطانيا،  في  الثقافية  الملحقية 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
خ��ادم  سفير  عبدالعزيز  ب��ن  ن���واف 
المملكة  ل��دى  الشريفين  الحرمين 
المتحدة، بزيارة للملحقية يوم الخميس 
2013/11/15م  الموافق  1434/1/1ه� 
والعاملين  بالمسؤولين  خاللها  التقى 
وتقديره  شكره  ع��ن  عبر  حيث  فيها 
الثقافية  الملحقية  تبذلها  التي  للجهود 
الرعاية  ف��ي  السابقون  والملحقون 

واالهتمام بالطلبة المبتعثين.
نواف  بن  محمد  األمير  سمو  أكد  كما 
الملحقية  بمنسوبي  ولقاءه  زيارته  أن 
الحرمين  خادم  الهتمام  انعكاس  هي 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الملكي  السمو  وص��اح��ب  سعود  آل 
األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
بالطلبة  ال��ل��ه  حفظهما  ال��دف��اع  وزي���ر 
سموه:  وق��ال  المبتعثين.  والطالبات 
ال  نفسه  إلى  البالد  ملك  ينظر  »عندما 
يرى عبدالله بن عبدالعزيز لكن يرى كل 

مواطن ومواطنة«.
خادم  برنامج  إل��ى  سموه  تطرق  كما 
الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي 
إستراتيجية  يمثل  »برنامج  أنه  فبين 
الدولة«. وأنه لذلك يحرص من موقعه 
الشريفين:  الحرمين  ل��خ��ادم  سفيرًا 
على  والوقوف  البرنامج  متابعة  »على 
أبنائنا  ومتابعة  بريطانيا  في  تقدمه 
أحوالهم  ومعرفة  المبتعثين  وبناتنا 
زيادة  سبل  وتيسير  خدمتهم  وكيفية 

تحصيلهم العلمي«.
وأضاف سموه قائاًل: »إن االستثمار في 

الحقيقي  االستثمار  هو  والعلم  التعليم 
وال��ن��ب��ي��ل ال���ذي ي��ع��ود م����ردوده على 
الجميع«. كما أوضح أن االستثمار في 
الحكيمة  القيادة  رؤية  من  نابع  التعليم 
للمملكة. وأنه: »من الممكن أن يستثمر 
اإلنسان في أي شيء، لكن التعليم في 
والعقيدة  األس��اس،  هو  اليوم  عالمنا 
العمل  لكن  الحامية،  هي  شك  ب��دون 

بدون علم ليس منه فائدة«.
»رؤي��ة  هناك  أن  سموه  أوض��ح  وق��د 
وق��ت  م��ن  المملكة  ل��ق��ي��ادة  واض��ح��ة 
الله  طيب  عبدالعزيز  الملك  المؤسس 

ثراه«.
وسمعه  شاهده  ما  إن  بقوله  وأوض��ح 
ال���زي���ارة ج��ع��ل��ه يشعر  خ���الل ه���ذه 
نجاح  متطلبات  أن  إل��ى  باالطمئنان 
تسير  بريطانيا  في  االبتعاث  برنامج 
ثم  أوالً  ال��ل��ه  بفضل  صحيح  بشكل 

بفضل جهود الجميع.
الجميع  على  أن  على  سموه  شدد  كما 
وبناء  والطالبات  الطلبة  مع  التواصل 
الطمأنينة  وب��ث  معهم  الثقة  جسور 
الملحقية  ب��أن  ليشعروا  نفوسهم  في 
ومن  لهم  أه���اًل  جنباتها  بين  تضم 

وسمعة  سمعتهم  على  المحافظة  أجل 
سفارة  أب��واب  أن  على  مؤكدًا  الوطن، 
مفتوحة  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 
وقت.  أي  وفي  المواطنين  جميع  أمام 
في  جميعًا  »نحن  س��م��وه:  وأض���اف 
يجمعنا  السعودية،  العربية  المملكة 
خدمة  هو  واح��د  ه��دف  البلد  ه��ذا  في 
مهبط  ال��وط��ن  ه��ذا  يمثله  وم��ا  وطننا 
الوحي والحرمين الشريفين، والرسالة 
المحمدية. هذه هي الدولة التي أتينا هنا 
لنمثلها ونخدمها حتى نستطيع أن نقوم 

بواجبنا في هذا العالم المتغير«.
فيصل  الدكتور  الثقافي  الملحق  وكان 
أم��ام  عرضه  ف��ي  أش��ار  ق��د  أباالخيل 
إلى  الملحقية  أعمال  األمير لسير  سمو 
البرامج  متابعة  هو  الملحقية  هدف  أن 
التعليمية بشكل علمي ومتقن وتحويل 
عمل الملحقية من التلقي إلى المبادرة، 
كما أشار إلى أهمية االنتقال من التنفيذ 
إلى التطوير، ومن التسيير إلى التخطيط 

المستقبلي.
كما بين أن الملحقية تسعى للعمل وفق 
أهداف وسياسات وزارة التعليم العالي 
الشريفين  الحرمين  خ��ادم  وبرنامج 

متابعات
متابعات

األمري حممد بن نواف يف زيارة امللحقية الثقافية:

 زيارة مسوه انعكاس الهتمام خادم احلرمني 
وويل عهده األمني باملبتعثني
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 اجلمعية السعودية يف جامعة نوتنجهام 
حتصل على اجلائزة الذهبية

وجه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة 
الملحق  الخيل  أبا  المهنا  والدكتور فيصل بن محمد  المتحدة 
الثقافي رسالتي تهنئة وشكر إلى الطلبة المبتعثين في جامعة 

نوتنجهام: ناصر الحربي ومحمد زيتوني وأحمد العطاس. 
في  للطلبة  السعودية  الجمعية  حصول  بمناسبة  ذلك  جاء 
واحدة من  باعتبارها  الذهبية  الجائزة  على  نوتنجهام  جامعة 
الجامعة، ولحصولها أيضًا على جائزة  أفضل الجمعيات في 
التميز في تمثيل المملكة العربية السعودية من خالل األنشطة 

والفعاليات التي أقيمت في مدينة نوتنجهام.
التي  الذهبية تمنح فقط للجمعيات  الجائزة  أن  بالذكر  الجدير 
خاللها  من  وتعكس  العام  خالل  وبرامجها  بأنشطتها  تتميز 
جامعة  ف��ي  وي��وج��د  مجتمعاتها.  ع��ن  الصحيحة  ال��ص��ورة 

نوتنجهام أكثر من 200 جمعية. 

 مبتعث سعودي يقدم بحثاً 
في مؤتمر طب القلب الدولي بألمانيا

المتحدة  المملكة  في  السعودي  الثقافي  الملحق  أشاد  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

طالب  بمشاركة  الخيل  أبا  المهنا  محمد  بن  د.فيصل 
بن  حسن   University of Ulster ألستر  بجامعة  الدكتوراه 
طب  مؤتمر  في  الصحة،  وزارة  من  المبتعث  الشهراني  علي 
للقلب  األوروب��ي��ة  الجمعية  نظمته  ال���ذي  م   2012 القلب 
 European Society of Cardiology )ESC(Congress
الفترة  في  أقيم  ال��ذي  األلمانية  ميونيخ  مدينة  في   2012
وقد شارك  25-2012/8/29م.  الموافق  7-1433/10/11ه��� 
الحدث  هذا  فعاليات  في  دولة   140 من  متخصص   28000

الدولي السنوي.

 4000 مع  اختيرت  التي   - دراسته  إن  حسن  الطالب  وقال 
العوامل  استكشاف  إلى  هدفت   - المؤتمر  في  قدمت  بحث 
الثقافية التي تسهم في تأخر النساء المصابات بجلطة القلب 
)احتشاء عضلة القلب( باتخاذ قرار بدء العالج في الفترة التي 
تسبق الدخول إلى المستشفى في ثالثة مستشفيات بالرياض 
إلى  أنه توصل  الشهراني  على مدى خمسة شهور. وأضاف 
استنتاج أن النساء ينتظرن في المعدل ثالث عشرة ساعة قبل 
أن يقررن اللجوء إلى استشارة طبيب في المستشفى، ويحاول 
بينما  ال��دواء،  بتناول  القلب  جلطة  أع��راض  عالج  منهن  عدد 
يقتصر عدد منهن على الدعاء إلى الله تعالى أن يشفيهن، وأقل 
من النصف كن يرين أن مشكلتهن الصحية تتعلق بالقلب، كما 
أن عددًا كبيرًا منهن لم يسمع بمانعات تخثر الدم وهي أدوية 
صنعت لزيادة سيولة الدم ومنع حدوث جلطات القلب. واختتم 
حديثه بالقول إن أقل من نصف العينة التي درسها قام بتأجيل 

العالج ألنهن لم يدركن أهمية أعراض الجلطة. 
في  قدم  الذي  الشهراني  للمبتعث  السادس  البحث  هذا  ويعد 
مؤتمرات علمية عالمية. وقد شارك الطالب حسن الشهراني 
في مؤتمرات دولية سابقة، كان آخرها في لندن في شهر أبريل 

2012 م. 

 امللحق الثقايف يدشن اخلط 
الساخن ألندية الطلبة السعوديني

دشن في بداية شعبان الماضي الملحق الثقافي الدكتور  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

للرقم  الساخن  الخط  أباالخيل  المهنا  فيصل بن محمد 
الموحد )02035190500( الذي يربط الهيئة اإلدارية لألندية 
في  الطالب ومرافقيهم  لجميع  ويقدم خدماته  األندية  برؤساء 

جميع أنحاء بريطانيا وآيرلندا.
للدورة   ( لألندية  العام  الرئيس  من  موجز  بشرح  اللقاء  وبدأ 
الماضية 31 ( األمير بدر بن سعود بالفوائد التي من المتوقع 
أن يجنيها الطالب من هذه الخدمة من خالل التواصل عبر رقم 

موحد بأعضاء الهيئة اإلدارية ورؤساء أنديتهم.
اإلنساني  وإسهامها  الخدمة  بهذه  الثقافي  الملحق  أشاد  وقد 
الحربي  الغني  عبد  الدكتور  التدشين  حضر  واالجتماعي. 
المشرف العام ) سابقًا ( على األندية بالملحقية، وفواز الحكمي 

نائب الرئيس العام لألندية للدورة 31. 

 امللحق الثقايف ومنسوبو امللحقية يبايعون 
مسو األمري سلمان بن عبد العزيز بوالية العهد

المهنا  محمد  بن  فيصل  الدكتور  الثقافي  الملحق  أعلن  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الملحقية مبايعتهم لصاحب  أباالخيل وجميع منسوبي 
وليًا  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع. 
تعيين  في  القرار  وصواب  االختيار  حسن  الجميع  ثمن  وقد 
بن  الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين  لدن خادم  سموه من 
تعالى  الله  وسألوا  ورع��اه،  الله  حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز 
يملك  الذي  الرجل  فهو  والسداد،  التوفيق  العهد  ولي  لسمو 
البصيرة والحكمة وسداد الرأي، وسيكون بحول الله العضد 

األيمن لخادم الحرمين الشريفين. 
حفظ الله بالد الحرمين الشريفين، وزادها قوة وعزًا وتمكينًا، 
سميع  إن��ه  وال��رخ��اء،  واالستقرار  األم��ن  نعم  عليها  وأدام 

مجيب. 
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 وفد من مجعية الكشافة العربية السعودية املشاركني يف 
دورة رسل السالم الثانية يف ويلز يزور امللحقية الثقافية

الملحق  استقبل  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الدكتور/  الثقافي 
المهنا  محمد  بن  فيصل 
أباالخيل في الملحقية يوم 
االثنين 8 شعبان 1434ه� 
الموافق 2013/6/17 نائب 
الكشافة  جمعية  رئ��ي��س 
ية  د لسعو بية  ا لعر ا
بن  عبدالله  البروفيسور/ 
وال��وف��د  الفهد  سليمان 
المشاركين  له  المرافق 
السالم  رس��ل  دورة  ف��ي 
ويلز،  في  المقامة  الثانية 

رسل  برنامج  فكرة  عن  موجز  شرح  إلى  الحضور  واستمع 
السالم والدورة التدريبية الثانية التي عقدت في ويلز بمشاركة 
الجامعات ومؤسسات التعليم الفني  جوالة  من  كشافًا   150
السعودية  العربية  المملكة  ف��ي  الشبابية  والمؤسسات 
ومشاركة عدد من عمداء وأساتذة الجامعات السعودية، كما 
بدور  السعودية  العربية  الكشافة  جمعية  رئيس  نائب  أشاد 
أندية  رؤساء  من  عدد  مشاركة  خالل  من  الثقافية  الملحقية 
الطلبة السعوديين في هذه الدورة. وكان لتفاعل واقتراحات 

رؤس����اء األن���دي���ة األث���ر 
االيجابي في إثراء الندوة.
الثقافي  الملحق  وع��ب��ر 
التي  للجهود  تقديره  عن 
السمو  ص��اح��ب  يبذلها 
عبدالله  بن  فيصل  األمير 
التربية  وزي��ر  محمد  بن 
رئ��ي��س   - وال��ت��ع��ل��ي��م 
العربية  الكشافة  جمعية 
الملحق  السعودية، وأشاد 
رسل  بمشروع  الثقافي 
ال����س����الم ال�����ذي ن��ش��أ 
مباركة  ورعاية  بدعوة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
هذا  تفعيل  سبل  مناقشة  وتم  الله-،  -حفظه  سعود  آل 
بريطانيا  المبتعثين في  الطلبة  البرنامج من خالل مشاركة 
فهم رسل للسالم وهم من يمثل المملكة العربية السعودية 

الخارج. في 
وفي نهاية اللقاء تم تقليد الملحق الثقافي المنديل الكشفي 
رئيس  نائب  من  تذكاريًا  درع��ًا  وتسليمه  السالم  لرسل 

الكشافة.  جمعية 

وفد من جامعة تبوك يقوم بزيارة للملحقية
قام وفد من جامعة تبوك في يوم الخميس 1434/9/17ه�  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الموافق 2013/7/25م مكون من سعادة وكيل الجامعة 
بن  فالح  الدكتور/  األستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات 
البعثات  إدارة  على  المشرف  وسعادة  السلمي  الله  رج��اء 
أعضاء  شؤون  عمادة  وكيل  وسعادة  عجوه  محمد  الدكتور/ 
بزيارة  عريشي  سلطان  الدكتور/  والموظفين  التدريس  هيئة 
أوضاع  مناقشة  الزيارة  هذه  خالل  تم  وقد  الثقافية  للملحقية 
مبتعثي الجامعة والسبل الكفيلة لدعمهم وتذليل العقبات التي 
الملحقية  قبل  من  معد  عرض  على  الوفد  واطلع  تواجههم، 
يحتوي على جميع بيانات مبتعثي الجامعة وأماكن تمركزهم 
في بريطانيا، وكانت من ضمن النقاط المطروحة مناقشة آلية 
السعوديين  المبتعثين  من  التدريس  هيئة  أعضاء  استقطاب 

المتخرجين من بريطانيا. 

 امللحقية الثقافية تطلق 
نظام االستدعاءات عرب موقعها

 إقرار اهليكلة 
 اإلدارية اجلديدة 

للملحقية الثقافية

التطور  مواكبة  إلى  الثقافية  الملحقية  سعي  إطار  في  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

دشن  للمبتعثين  المقدمة  بالخدمات  واالرتقاء  التقني 
المهنا  محمد  بن  فيصل  الدكتور  لندن  في  الثقافي  الملحق 
أباالخيل يوم الثالثاء 1433/08/27ه� الموافق 2012/07/17م 
تلقي  النظام  يتيح هذا  اإلليكتروني، حيث  نظام االستدعاءات 
استدعاءات المبتعثين فيما يخص الخدمات المقدمة لهم ومن 
كما  معتمدة.  آلية  وفق  العالقة  ذات  الجهة  إلى  توجيهها  ثم 
من  باالستدعاء  التقدم  عملية  تحويل  إلى  النظام  هذا  يهدف 
النظام الورقي إلى النظام اإلليكتروني. ومما يميز هذا النظام 
ن المتقدم باالستدعاء من متابعة اإلجراءات التي تتم  أنه ُيمِكّ

على االستدعاء حتى وصول الرد على استدعائه. 
تجدر اإلشارة إلى أن النظام يقوم بتقويم االستدعاء من خالل 
عملية آلية بحيث يكون لكل طالب أو مشرف دراسي حساب 
في هذا النظام يمكنه من االطالع على هذا التقويم. كما يوفر 

نظام االستدعاءات للطالب الخدمات التالية:

في  الح��ق��ًا  الستخدامها  الشخصية  البيانات  تسجيل   1
االستدعاءات المقدمة من قبل المبتعثين.

تحديث البيانات الشخصية.  2
التقدم بطلبات االستدعاء.  3

مالحظات  )ع��رض  المقدمة  االس��ت��دع��اء  طلبات  متابعة   4
الملحقية حيالها وتقويمها(.

عرض التقويم العام.  5

االستدعاءات   نظام  في  والتسجيل  الدخول  للطالب   ويمكن 
 "HYPERLINK "http://uksacb.org/story/complaints

عبر رابط بموقع الملحقية. 
كما يمكن تحميل دليل استخدام الطالب لنظام االستدعاءات 
HYPERLINK "http://uksacb.org/complaint/  من خالل
Student/php/Complaints-StudentGuide.pdf" \t "_

blank" رابط بموقع الملحقية كذلك. 

العربية  المملكة  بسفارة  الثقافية  الملحقية  أق��رت  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

اإلداري��ة  الهيكلة  أشهر  عدة  قبل  لندن  ف�ي  السعودية 
التنظيمية للملحقية الثقافية والتي تضمنت استحداث مناصب 
منها،  بكل  المناطة  والمهام  االختصاصات  وتحديد  جديدة 
بحيث تم استحداث منصب مساعد الملحق للشؤون التعليمية 
الملحق  مساعد  منصب  استحداث  وكذلك  واألكاديمية، 
للشؤون  إدارت��ي��ن  واستحداث  والمالية،  اإلداري���ة  للشؤون 
األكاديمية واإلرشاد الطالبي وقسم المساندة بإدارة الشؤون 
التي  المتابعة والجودة  وحدة  استحداث  تم  كما  التعليمية. 

ترتبط مهام عملها ارتباطًا مباشرًا بالملحق الثقافي. 
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أنشطة
أنشطة

أنشطة
أنشطة

لندن – الشؤون الثقافية   AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الثقافي  الملحق  استقبل 
المهنا  محمد  بن  فيصل  الدكتور 
الثالثاء  الملحقية  ف��ي  أب��اال��خ��ي��ل 
في  العسكري  الملحق  ال��م��اض��ي 
العميد  وايرلندا  المتحدة  المملكة 

طيار عبدالله الزغيبي.
وقد تبادل الملحقان األحاديث الودية 
المبتعثين  الطلبة  أح��وال  وناقشا 

في  يحرزونه  ال��ذي  والتقدم  الدراسي  وسيرهم  العسكريين 
برامجهم التدريبية. كما تطرق الملحقان إلى البحث في أفضل 
الملحقيتين  بين  المستمر  والتواصل  التنسيق  حول  الوسائل 
من جهة وبينهما وبين جهات االبتعاث من جهة أخرى تسهياًل 
العسكريين  من  للمبتعثين  واألس��رع  األفضل  الخدمة  لتقديم 

سعيًا لتحقيق المصلحة العامة.
الغالية  الثقة  على  الزغيبي  العميد  أباالخيل  الدكتور  هنأ  وقد 
وتعيينه ملحقًا عسكريًا في المملكة المتحدة وايرلندا، وتمنى له 

التوفيق في عمله الجديد. 

الثقافي  الملحق  استقبل  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

محمد  بن  فيصل  الدكتور 
بلندن  الملحقية  في  أباالخيل  المهنا 
الموافق  1434/3/10ه�  الثالثاء 
الثقافي  الملحق  2013/1/22م 
الدكتور خالد  أيرلندا  في  السعودي 

بن عبد الله العيسى. 
العيسى  الدكتور  اطلع  وقد 

والتقى  المتعددة  وأقسامها  لندن  في  الملحقية  إدارات  على 
بالمسؤولين عن المبتعثين في أيرلندا وناقش معهم األمور التي 
تخص مبتعثي ايرلندا. وفي نهاية الزيارة تناول الجميع طعام 

العشاء على شرف الملحق الثقافي في أيرلندا.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العيسى الذي يحمل الدكتوراه في 
طب األمراض الجلدية قد عين مؤخرًا في موقعه الجديد وباشر 

عمله في الملحقية بمدينة دبلن عاصمة أيرلندا. 

امللحق الثقايف يستقبل امللحق العسكري اجلديد يف لندن

امللحق الثقايف يف آيرلندا يزور امللحقية الثقافية يف لندن

طلبة من جامعة الدمام يف زيارة للملحقية

قام عشرة من طالب جامعة الدمام مع مشرفهم الدكتور  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

العمارة  بكلية  المشارك  األستاذ  العويد  العزيز  عبد 
ال��ث��الث��اء  ي���وم  الملحقية  ب��زي��ارة  بالجامعة  والتخطيط 
الموافق 2012/9/4م لالطالع على تجربتها  1433/10/17ه��� 
تجول  وقد  المتحدة.  المملكة  في  المبتعثين  شؤون  إدارة  في 
األكاديمية  أقسامها  على  واطلعوا  الملحقية  أنحاء  في  الطلبة 
العمل فيها  المساندة وعرفوا كيف يسير  واإلدارية واألقسام 
والمرافقين  والدارسين  للمبتعثين  خدماتها  تقدم  وكيف 
لوصول  الحاجة  دون  الحديثة  التقنية  وسائل  باستخدام 

المبتعث إلى مقر الملحقية في لندن. 
مديري  من  بعدد  الزائرين  الطلبة  ضم  ال��ذي  اللقاء  وخ��الل 

الثقافي  الملحق  تحدث  بالملحقية  األقسام  ورؤساء  اإلدارات 
د.فيصل بن محمد المهنا أبا الخيل عن تجربة الملحقية الطويلة 
ثمراتها  أحد  شخصيًا  هو  كان  عامًا  خمسين  تجاوزت  التي 
االبتعاث  بتجربة  مروا  الذين  الطلبة  ألفواج  خدماتها  وقدمت 
وتحدث  الماضي.  الهجري  القرن  أواخ��ر  منذ  العلم  وطلب 
المسؤولون بالملحقية عن إداراتهم وأقسامهم كل فيما يخص 
مجال عمله. ثم جرى نقاش مفتوح عن أحوال الطلبة المبتعثين 
وكيفية العمل بالملحقية وأجيب عن االستفسارات التي طرحها 

الزائرون.
كليات  من  اختيروا  الذين  الدمام  جامعة  طلبة  أب��دى  وق��د 
الطب والهندسة والعمارة والتخطيط عن إعجابهم بما تقدمه 
الملحقية وعبروا عن فخرهم بتواصلها واهتمامها بالمبتعثين. 
كما أشاروا إلى نظام التأمين الطبي المميز بخدماته الشاملة 
حيث ال يحتاج المبتعثون ومرافقوهم دفع أي مبلغ لقاء الخدمة 
أو  المملكة  في  إجازاتهم  خالل  أو  بريطانيا  في  لهم  الطبية 

رحالتهم العلمية في أي مكان في العالم.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة أتت على هامش دورة في مهارات 
القيادة حضرها الطلبة في لندن وقدمها أحد الخبراء في هذا 

المجال باللغة اإلنجليزية. 
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لقاء  الطلبة املبتعثني يف مانشستر وزيارة جامعتها

المهنا  الدكتور فيصل بن محمد  الثقافي  الملحق  التقى  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

مدينة  في  المبتعثين  السعوديين  بالطلبة  أباالخيل 
مانشستر يوم الجمعة 1433/12/3ه� الموافق 2012/10/19م. 
وقد حضر اللقاء الذي عقد في مركز التراث اإلسالمي بالمدينة 
عدد كبير من الطلبة الدارسين في جامعات مانشستر المتعددة 
استمر لساعات تضمنت استقباالً وكلمة ترحيبية من النادي 
قدمها رئيسه للدورة 31 الطالب محمد أبو طالب وعرضًا لفيلم 
ولقاء  مانشستر  في  السعوديين  الطلبة  ن��ادي  عن  وثائقي 
أسئلتهم  عن  فيه  أجاب  والطلبة  الثقافي  الملحق  بين  مفتوحًا 

واستفساراتهم واقتراحاتهم.

وكان الدكتور أبا الخيل قد عقد اجتماعات في جامعة مانشستر 
نانسي  ديم  البروفسورة  الجامعة  مديرة  مع  لقاءه  شملت 
جينتز.  مايك  بالجامعة  الدولي  التطوير  إدارة  ومدير  روثِول 
الملحقية  بين  العالقة  تعزيز  سبل  االجتماعات  تناولت  وقد 
والجامعة وتبادل المعلومات والبحث عن فرص التميز للطلبة 

المبتعثين في الجامعة.
الله للعلوم  وقد حضر لقاء الطلبة وفد من جامعة الملك عبد 
المهندس  للجامعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  برئاسة  والتقنية 
نظمي النصر. وقد قدم الوفد عرضًا عن الجامعة وفرص العمل 

فيها وأجاب عن أسئلة الطلبة المتعلقة بالدراسة.
الله للعلوم والتقنية  الجدير بالذكر أن وفد جامعة الملك عبد 
قد عقد اجتماعًا سابقًا من اليوم نفسه مع الملحق تناول سبل 
التعاون مع الملحقية فيما يحقق أهداف الجامعة ويفتح آفاق 
استيعاب عدد من الخريجين من المبتعثين في مراكز البحث 

بالجامعة.
محمد  الدكتور  من  كل  الملحقية  جانب  من  اللقاءات  حضر 
ومساعد  سابقًا   ( التعليمية  الشؤون  إدارة  مدير  األحمدي 
بدر  ( واألستاذ  التعليمية واألكاديمية حاليًا  للشؤون  الملحق 

الورقان مدير إدارة الشؤون المالية ) سابقا(. 

 امللحق الثقايف يستقبل وكيل جامعة 
امللك فهد للدراسات والبحوث التطبيقية

استقبل الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الموافق  1433/11/26ه����  يوم  الملحقية  في  أباالخيل 
2012/9/13م الدكتور سهل عبد الجواد وكيل جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن للدراسات والبحوث التطبيقية ووكيل الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف خالل زيارته للندن. 
وقد تبادل الملحق مع وكيل الجامعة األحاديث عن الجوانب 
والمؤتمر  السعودية  الجامعات  مبتعثي  تخص  التي  العلمية 
العلمي السعودي الدولي الذي انعقد خالل 11-14 من أكتوبر 

الماضي في جامعة برونيل بلندن.
كما اطلع الدكتور عبد الجواد على الملحقية وتعرف على طبيعة 
عملها وتحدث مع مديري اإلدارات واألقسام العلمية واإلدارية 
فيها عن سير العمل وتحقيق أفضل الخدمات للطلبة والطالبات 

المبتعثين. 
تجدر اإلشارة إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كانت 
السادس،  الدولي  السعودي  العلمي  للمؤتمر  الرسمي  الراعي 
وقد كان أحد أهداف زيارة وكيلها االطالع على االستعدادات 
العلمية لعقد المؤتمر وكيفية تنفيذ أعمال المؤتمر الذي تشرف 
بإدارة  المبتعثين  الطلبة  بجهود  ويقام  سنويًا  الملحقية  عليه 
المتحدة  المملكة  في  السعوديين  الطلبة  ألندية  العامة  الهيئة 

وأيرلندا. 

 تكرمي مبتعثة سعودية يف 
مؤمتر لألمراض الصدرية بفيينا

  مدير مستشفى التأهيل يف مدينة 
امللك فهد الطبيةيزور امللحقية

أشاد الملحق الثقافي د. فيصل بن محمد المهنا أباالخيل  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

جامعة  من  المبتعثة  الخثالن  علي  بنت  نور  بالمبتعثة 
في  لمشاركتها  لألطفال  الصدرية  األم��راض  طب  في  الدمام 
الثاني والعشرين لألمراض الصدرية لعام  المؤتمر األوروبي 
الصدرية  لألمراض  األوروبية  الجمعية  نظمته  الذي  م   2012
European Respiratory Society والذي أقيم نهاية السنة 
المؤتمر  هذا  ويعد  فيينا.  النمساوية  العاصمة  في  الماضية 

األكبر من نوعه في العالم.
وقد ُكرمت المبتعثة نور في هذا المؤتمر الختيار ملخص بحثها 
للعام  الوراثي  الرئوي  التليف  أفضل ملخص بحث في مجال 
للملحقية  اإلنجاز  هذا  الخثالن  الطالبة  أهدت  وقد  الماضي. 

الثقافية السعودية في لندن. 
جامعة  في  دكتوراه  طالبة  هي  المبتعثة  أن  بالذكر  الجدير 
ليستر، وسبق أن شاركت في مؤتمرات محلية ودولية متحدثة 

ومشاركة بأوراق علمية. 

بن  فيصل  الدكتور  السعودي  الثقافي  الملحق  استقبل  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

األرب��ع��اء  الملحقية  ف��ي  أب��اال��خ��ي��ل  ال��م��ه��ن��ا  محمد 
1433/11/17ه� الموافق 2012/10/3م الدكتور أحمد بن محمد 
أبو عباة المدير الطبي لمستشفى التأهيل وعضو مجلس التدريب 
تبادل  وقد  الطبية.  فهد  الملك  مدينة  في  والتأهيل  واالبتعاث 
مدينة  مبتعثي  وأوض��اع  الودية  األحاديث  ضيفه  مع  الملحق 
الملك فهد الطبية في بريطانيا وآيرلندا البالغ عددهم 38 مبتعثًا 
يدرسون التخصصات الطبية والمساندة في مرحلتي الماجستير 

والدكتوراه وحل كل ما يعترض سبل دراستهم وتفوقهم.
المبتعثين  من  عددًا  التأهيل  مستشفى  مدير  التقى  ذلك  بعد 
الذين حضروا للقاء الدكتور أبو عباة والمتابعين ألوضاعهم 
يرأسه  الذي  بالملحقية  الحكومية  الجهات  مبتعثي  قسم  في 

الدكتور مصطفى البار.
وقد عبر الدكتور أبو عباة في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره 
تذليل  في  والسعي  للمبتعثين  الدقيقة  متابعتها  على  للملحقية 
عمل  في  التقني  بالتطور  مشيدًا  طريقهم  في  الصعوبات 
على  يساعد  الذي  اإلليكتروني  العمل  سير  ونظام  الملحقية 
سرعة التواصل بين الطالب والملحقية ووزارة التعليم العالي 

من جهة وبين الملحقية وجهة االبتعاث من جهة أخرى. 
الملحق الصحي السعودي  المبتعثين  حضر االستقبال ولقاء 

في لندن الدكتور علي بن حامد الغامدي. 

مبتعث سعودي يف بريطانيا ينال جائزة متيز يف أمريكا

أشاد الملحق الثقافي د. فيصل بن  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

بإنجازات  أباالخيل  المهنا  محمد 
الطالب فهد بن أحمد بانخر المبتعث من 
لمرحلة  وينبع  للجبيل  الملكية  الهيئة 
لفبرا  بجامعة  الهندسة  في  الدكتوراه 
مؤخرًا  نال  حيث  المتحدة  بالمملكة 
جمعية  ف��ي  المتميز  الطالب  ج��ائ��زة 

الضغط العالي، وذلك خالل المؤتمر الدولي لتعديل 
 International Power 2012م  العالي  والضغط  الطاقة 
Modulator and High Voltage Conference IEEE الذي 
أقيم في مدينة سان دييجو بالواليات المتحدة األمريكية. ويعد 
مجال  في  المتخصصة  المؤتمرات  أق��وى  من  المؤتمر  هذا 

دراسة الطالب.
وقد قام المبتعث با نخر بابتكار جهاز وتقنية جديدة لقتل بكتيريا 
فائقة  توليد نبضة مجال كهربائي  اإليكوالي بتصميمه جهاز 
اإليكوالي  بكتيريا  لقتل  الثانية(وتطبيقه  من  )أجزاء  السرعة 

بطريقة مغايرة تمامًا لما يستخدم حاليا في النطاق الصناعي، 
إلى جانب تصميم جهاز يقيس نبضة المجال الكهربائي.

وقد حققت دراسة المبتعث السعودي نتائج مبهرة تم التحقق 
منها من شركات بريطانية مختصة في مجال األغذية وأرفقت 
تقارير تفيد بأن بكتيريا اإليكوالي تم القضاء عليها بفضل هذه 

التقنيه الجديدة.
ويأتي هذا النجاح تاكيدًا لما حققه الطالب فهد بانخر في العام 
المنصرم حيث حاز على جائزة التميز البحثي من قبل جامعة 

لفبرا بالمملكة المتحدة.
جدير بالذكر أن مبتعث الكلية الصناعية بينبع عضو في عدد 
من المعاهد والجمعيات من أهمها معهد الهندسة والتكنولوجيا 
اإلليكترونية  للهندسة  الدولية  والجمعية  المتحدة  بالمملكة 
كما  المتحدة،  بالمملكة  والتحكم  القياس  ومعهد  والكهربائية 
نال جائزة أحسن بحث جماعي في مرحلة الماجستير وجائزة 
من  األكاديمي  وغير  األكاديمي  للتميز   Sir Robert Martin

جامعة لفبرا. 

أنشطة
أنشطة
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برنامج البالد لخريجي الجامعات 
)AUGP(

لخريجي  البالد  برنامج  البالد  بنك  صمم 
مصرفيين  إلع��داد   )AUGP( الجامعات 
معايير  وفق  اختيارهم  يتم  شباب  سعوديين 
عالية لاللتحاق ببرنامج تدريبي مكثف وسريع 
الجامعات  لطالب  موجه  البرنامج  هذا  اإليقاع. 

المحلية والدولية.

مدة برنامج البالد 6 أشهر مقسمة على فترتين 
ثالثة أشهر يتم خاللها حضور دورات تدريبية 
مكثفة , والثالثة أشهر المتبقية تكون في قطاعات 
على  خاللها  التركيز  يتم  وإدارات��ه،  البنك 
بالتزامن  السلوكية والتقنية،  المهارات  تطوير 
اختصاصات  جميع  في  المتدربين  تناوب  مع 
)أقسام( البنك ليكتسبوا خبرة ومعرفة مباشرة 
محترفين  مصرفيين  يصبحوا  ألن  تؤهلهم 
المشاركون  وسيتلقى  هذا  وجيز.  وقت  خالل 
تدريبًا ملموسًا في مجاالت مصرفية الشركات، 
 ، والخزينة  المخاطر  إدارة  األفراد،  مصرفية 

العمليات ، سياسات االئتمان، المالية .

الكمي  المتدربين  أداء  إخضاع  يتم   وسوف 
والنوعي للمراقبة عن كثب، وذلك للتثبت من 
التزامهم بموجبات البرنامج في جميع األوقات. 
المعهد  كما سيتم قضاء فترة ثالثة أشهر في 
المصرفي وذلك لحضور مجموعة من الدورات 
المصرفية والسلوكية . ويتم تقييم االداء من 
الدورات  إعطاء  أثناء  ُتجرى  اختبارات  خالل 

وخالل التناوب في األقسام، حيث ينبغي على 
لكي   70% عن  تقل  ال  عالمة  نيل  المتدرب 
أداء  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  قبوله.  ويتم  ينجح 
تقييمه  سيتم  البرنامج  مدة  خالل  المتدربين 
في مجاالت مثل الحضور، االلتزام بدوام العمل، 
المشاركة الفعلية في جميع المناسبات الفردية 
والجماعية، مهارات التواصل مع اآلخرين وروح 
التفكير  الواحد، واألهم من كل ذلك،  الفريق 

المبدع واتخاذ المبادرات.

وفي حالة إكمال البرنامج بنجاح، سيتم تصميم 
لتمكينه من  متدرب  لكل  فردي  تطوير  برنامج 
القطاع  في  واعد  وظيفي  مسار  على  الحصول 

المصرفي.

وسيحظى المتدرب في البرنامج بتعويض مالي 
ومزايا تشمل راتب شهري منافس، بدل نقل، بدل 
التابعين  وأقرب  للموظف  صحي  تأمين  سكن، 
للتأمينات  العامة  المؤسسة  إلى  وانتساب  له، 

االجتماعية.
المتقدم  على  فيجب  التوظيف  لشروط  بالنسبة 
على  حديثًا  حاصل  الجنسية،  سعودي  يكون  أن 
المالية،  في  الماجستير   / البكالوريوس  درجة 
مرتبط  اختصاص  أي  أو  التسويق  المحاسبة، 
عالمات  معدل  على  حاصل  األعمال،  بمجال 
اللغة  وُيتقن   ،)5 من   3( أو   )4 من   2( عام 

اإلنجليزية.

ALBILAD UNIVERSITY GRADUATE PROGRAM (AUGP)
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 لقاء الطلبة املبتعثني يف نوتنجهام
 وزيارة جامعتها

ضمن برنامج الزيارات المجدولة لسعادته قام الملحق  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

يوم  أباالخيل  المهنا  محمد  بن  فيصل  الدكتور  الثقافي 
إلى  بزيارة  2012/11/16م  الموافق  1434/1/2ه����  الجمعة 
جامعة نوتنجهام التقى خاللها بمدير الجامعة البرفسور ديفيد 
جرين اوي ومدير العالقات الدولية الدكتور فنسترورامو وعدد 
من المسؤولين بالجامعة، كما التقى الدكتور أبا الخيل بمديرة 
المشرفين  وبعض  األكاديمي  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  برنامج 

على البرنامج في الجامعة. 
العلمية  العالقة  حول  مناقشات  اللقاءات  خالل  جرت  وقد 
والتدريبية القائمة والممكنة بين الملحقية والجامعات السعودية 
من جهة وجامعة نوتنجهام من جهة أخرى ومتابعة سير الطلبة 
وقد  اإلنجليزية.  اللغة  ومعهد  الجامعة  كليات  في  السعوديين 
توصل الطرفان إلى االتفاق حول إيجاد لجنة دائمة للتواصل 
والتباحث بشأن العالقة الجيدة القائمة بينهما وسبل تعزيزها 
السعوديين  للطلبة  الفائدة  يحقق  بما  واستمرارها  وتقنينها 
أمورهم.  وتيسير  الجامعة  في  مستقباًل  أو  حاليًا  الدارسين 

وبناء على ذلك سيقوم وفد من الجامعة بزيارة الملحقية.
وفي مساء اليوم نفسه التقى الملحق الثقافي بالطلبة السعوديين 
في كل من جامعة نوتنجهام وجامعة نوتنجهام ترنت في لقاء 
وقد  نوتنجهام.  في  السعوديين  الطلبة  نادي  لتنظيمه  سعى 
 31 للدورة  النادي  لرئيس  ترحيبية  كلمة  اللقاء  برنامج  شمل 
في  النادي  أنشطة  عن  فيلم  وعرض  العتيبي  سلطان  الطالب 
الملحق كلمة نقل خاللها  ألقى  الواحدة والثالثين. كما  دورته 

تحيات صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبد 
العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة 
ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري 
الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الدولة  توليه  ما  إلى  وأشار 
اهتمام  من  الرشيدة  وحكومتهما  األمين  عهده  ولي  وسمو 
بالتعليم العالي وبرامج االبتعاث ورفاهية المواطن على جميع 
األصعدة. وذكر الملحق الطلبة المبتعثين بضرورة بذل الجهد 
واستثمار فرصة االبتعاث في بناء الذات واإلنجازات العلمية 

للعودة إلى الوطن سريعًا واإلسهام في بنائه وتنميته.
وقد جرى بعد ذلك لقاء مفتوح استمر عدة ساعات ألقى فيه 
حوار  والوفد  الملحق  سعادة  مع  وجرى  األسئلة  المبتعثون 
بالمبتعثين على  المتعلقة  األمور  مناقشة بعض  صريح شمل 

المستويين الفردي والجماعي. 
وطالبة،  طالبًا  تسعين  قارب  الحضور  عدد  أن  بالذكر  جدير 
وشمل الوفد كاًل من الدكتور أحمد بن سيف الدين مدير إدارة 
العنقري  عبدالرحمن  واألستاذ  بالملحقية  الثقافية  الشؤون 
مدير مكتب الملحق الثقافي واألستاذة مها اليوسف مسؤولة 
ألقى كل من  وقد  بالسفارة.  السعوديين  بقسم شؤون  الطلبة 
اللقاء  في  كلمتين  اليوسف  واألستاذة  الدين  سيف  الدكتور 
المضيف  البلد  في  النظامية  بالضوابط  االنضباط  أهمية  عن 
وتقاليدها  وقيمها  المملكة  مكانة  تعكس  التي  السيرة  وحسن 

األصيلة النابعة من الدين اإلسالمي الحنيف. 

 افتتاح معرض 
صور األمرية أليس جبامعة أبردين

الخميس  باسكتلندا  أب��ردي��ن  ج��ام��ع��ة  ف��ي  افتتح  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

معرض  م   2012/10/18 الموافق  1433/12/2ه������ 
وقائع  تسجل  التي  النادرة  التاريخية  الصور  من  لمجموعة 
عام  في  السعودية  العربية  المملكة  إلى  أليس  األميرة  رحلة 

1938، وذلك انطالقًا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بدعم وتعزيز 
مبدأ التفاهم والتعاون بين الحضارات والشعوب، فضاًل عن 
الثقافي  الملحق  ألقى  وقد  المملكة.  وتاريخ  بتراث  التعريف 
الدكتور فيصل بن محمد المهنا أباالخيل كلمة نقل فيها تحيات 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نواف بن عبد العزيز 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لضيوف 
عن  أباالخيل  الدكتور  أعرب  كما  ومشاركين.  طلبة  االفتتاح 
الشكر لمكتبة الملك عبد العزيز العامة على إقامة هذا المعرض 
ولجامعة أبردين التي استضافت المعرض، موضحًا أنه يمثل 
في  أليس  األميرة  جانب  من  قيمًا  وإسهامًا  عادية  غير  رحلة 

تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين.
وفي كلمة ألقاها البروفسور أيان دايموند مدير جامعة أبردين 
في افتتاح المعرض، أشاد بالروابط التاريخية التي تجمع بين 
وصفها  والتي  المتحدة  والمملكة  السعودية  العربية  المملكة 
بأنها مستمرة حتى الوقت الحاضر. وقد رحب مدير الجامعة 
بالطلبة السعوديين الدارسين في جامعة أبردين عمومًا والذين 
سيتخرجون من كليات الطب والجيولوجيا والدراسات البترولية 
باستضافة  سعادته  عن  أع��رب  كما  الخصوص.  وجه  على 
الملكة فيكتوريا  أليس حفيدة  األميرة  الجامعة لمعرض رحلة 
إلى المملكة العربية السعودية، وهي الرحلة التي انطلقت من 
التي  الظهران  الرياض لتنتهي في  الطائف ثم  إلى جبال  جدة 

كانت آنذاك تشهد اكتشاف النفط بكميات تجارية وافرة. 

أنشطة
أنشطة
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 محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
في زيارة إلى الملحقية

 امللحقية الثقافية ترصد سجالت الطلبة املتميزين 
إلبرازها وتشجيع أصحاهبا

استقبل الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الموافق  1434/3/19ه���  الخميس  مكتبه  في  أباالخيل 
2013/1/31م معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وقد تبادل الملحق 
الدراسي  وسيرهم  المؤسسة  مبتعثي  أوض��اع  ضيفه  مع 
ومتابعة  إش��راف  من  لهم  الملحقية  تقدمها  التي  والخدمات 

وتواصل مستمر. 
حيث  الموضوعات  من  العديد  بحث  اللقاء  خالل  جرى  كما 
من  يبذل  ما  جانبه  من  الغفيص  الدكتور  معالي  استعرض 
والمشروعات  الخارجي  االبتعاث  ببرامج  واهتمامات  جهود 

البشرية  الكوادر  تنمية  وتستهدف  الطلبة  تخدم  التي  الرائدة 
في المملكة على أرقى وأحدث التقنيات الحديثة، وأن ذلك نابع 
الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  المملكة  اهتمام حكومة  من 
وسمو ولي عهده األمين بإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتأخذ 
التنمية الشاملة لتحقيق متطلبات المجتمع  دورها في مسيرة 
وحاجات سوق العمل من التخصصات التقنية المختلفة وسد 
التأهيل  ذات  الوطنية  الكفاءات  من  السعودي  السوق  احتياج 

العالي.
به  تقوم  التي  الواضح  بالدور  أباالخيل  الدكتور  أش��اد  وقد 
والتأهيل  التدريب  مجال  في  وأنشطة  برامج  من  المؤسسة 
التقني والمهني وفق المناهج العملية الحديثة وإعداد الشباب 
والمتميزة  الملموسة  الجهود  وكذلك  العمل  لسوق  السعودي 
التي تبذل من قبل المؤسسة والمبادرات اإليجابية التي تقوم 
بها في مجال االبتعاث الخارجي، كما أثنى على تعاون إدارة 
االبتعاث في المؤسسة فيما يخدم طالب المؤسسة المبتعثين.
تألو  لن  الملحقية  أن  الثقافي  الملحق  أكد  اللقاء  نهاية  وفي 
جهدًا في تقديم المساعدة في كل ما يخدم أهداف المؤسسة 
كوادرها  تنمية  في  ويساهم  وتطلعاتها  واألكاديمية  التعليمية 
واستثمار فرص االبتعاث لتحقيق الغرض منه حيث يعود ذلك 

بالنفع على المبتعث والوطن على حد سواء. 

صرح الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الملحقية  أن  الماضي  فبراير  شهر  بداية  في  أباالخيل 
ودعم  التحفيز  برامج  وضمن  المتحدة  المملكة  في  الثقافية 
والطالبات  الطالب  دعت  للمبتعثين  العلمي  والتميز  التفوق 
المبتعثين إلى تسجيل تميزهم وتوثيقه بغية إبرازه واالحتفاء 
قناة  تمثل  المبتعثين  للطلبة  إلكترونية  وذلك على صفحة  به، 
لتسجيل  الثقافية  الملحقية  مع  خاللها  من  يتواصلون  رئيسة 
تميزهم الدراسي وإنجازهم البحثي ومساهماتهم اإلبداعية في 
وبين  المعرفية.  وحقولهم  العلمية  اختصاصاتهم  مجاالت 
الدكتور أبا الخيل أن الملحقية طلبت استكمال البيانات وتحميل 
من  لتميزهم  الداعمة  المستندات  على  المحتوية  الملفات 
سجالت أو شهادات أو خطابات، بغية توثيقها وحفظها لدى 

الملحقية الثقافية. 
وقال الملحق الثقافي: »إن مجاالت التفوق والتميز األكاديمي 
مجاالت  ثالثة  المتحدة  المملكة  في  السعوديين  للمبتعثين 
االختراع  ب��راءات  تسجيل  يشمل  الذي  العلمي  اإلب��داع  أولها 
معتمدة،  رسمية  جهات  من  علمية  جوائز  على  الحصول  أو 

دوريات  في  البحوث  بنشر  المتعلق  البحثي  التميز  وثانيها 
علمية محكمة أو المشاركة بأوراق أو ملصقات في مؤتمرات 
علمية محكمة، وثالثها التميز الدراسي المشتمل على تحقيق 
مستويات عليا في البرامج األكاديمية، وفي مختلف المراحل 
الدراسية )البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو غيرها(«. 
جميع  لتشجيع  الخطوة  هذه  أهمية  الخيل  أبا  الدكتور  وبين 
من  عليا  مراتب  إلى  ودفعهم  نجاحهم  إبراز  على  المبتعثين 
اإلنجاز العلمي في أبحاثهم ودراساتهم التي ستكون فخرًا لهم 

وألسرهم ووطنهم الغالي.
التحفيز  ه��ذا  أن  على  بالتأكيد  تصريحه  الملحق  واختتم 
المفدى  المليك  دائمًا  به  يوجه  لما  ترجمة  يأتي  والتشجيع 
حفظهما  األمين  عهده  ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم 
الله وسمو سفير المملكة في لندن ومعالي وزير التعليم العالي 
المملكة وبناتها إلظهار قدراتهم في  المجاالت ألبناء  من فتح 
اإلبداع والتميز خدمة لبالدهم ونفعًا لمجتمعهم الذي يطمح إلى 
كثرة المتميزين وتحقيق أعلى درجات النجاح في شتى ميادين 

العلوم والمعارف. 

لقاء الطلبة املبتعثني يف ليدز وزيارة جامعتها

ضمن برنامج الزيارات المجدولة للجامعات قام وفد من  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

1434/1/23ه���  بتاريخ  الجمعة  يوم  الثقافية  الملحقية 
الموافق 2012/12/7م بزيارة إلى جامعة ليدز التقى خاللها مع 
مدير جامعة ليدز البروفسور مايكل آرثر ومع عدد من منسوبي 

الجامعة.
العلمية  العالقة  حول  مناقشات  اللقاءات  خالل  جرت  وقد 
ليدز  وجامعة  الملحقية  بين  والممكنة  القائمة  والتدريبية 
ومعهد  الجامعة  كليات  في  السعوديين  الطلبة  سير  ومتابعة 
اللغة اإلنجليزية. وقد توصل الطرفان إلى االتفاق حول إيجاد 
القائمة  الجيدة  العالقة  والتباحث بشأن  للتواصل  دائمة  لجنة 
بينهما وسبل تعزيزها وتقنينها واستمرارها بما يحقق الفائدة 
الجامعة  في  مستقباًل  أو  حاليًا  الدارسين  السعوديين  للطلبة 

وتيسير أمورهم. 
وفي مساء اليوم نفسه التقى وفد الملحقية بالطلبة السعوديين 
في مدينة ليدز ضمن فعالية أشرف على تنظيمها نادي الطلبة 
السعوديين في ليدز للدورة 31. وقد شمل برنامج اللقاء كلمة 
ألقى  كما  أباالخيل.  عبدالله  الطالب  الترحيبية  النادي  رئيس 
الملحق الثقافي كلمة نقل خاللها تحيات كل من صاحب السمو 
خادم  سفير  عبدالعزيز  بن  ن��واف  بن  محمد  األمير  الملكي 
المعالي  وصاحب  المتحدة  المملكة  في  الشريفين  الحرمين 

وأشار  العنقري  بن محمد  الدكتور خالد  العالي  التعليم  وزير 
وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الدولة  توليه  ما  إلى 
من  الرشيدة  وحكومتنا  الله-  –حفظهما  األمين  عهده  ولي 
اهتمام بالتعليم العالي وبرامج االبتعاث ورفاهية المواطن على 
شؤون  بقسم  الطلبة  مسؤولة  ألقت  وبعدها  األصعدة.  جميع 
على  فيها  أك��دت  كلمة  اليوسف  مها  بالسفارة  السعوديين 
أهمية االلتزام بالضوابط النظامية في البلد المضيف موضحة 
الجهود المباركة للسفارة في تذليل جميع العقبات التي تواجه 
المبتعثين في بريطانيا وحرص سمو السفير على تحقيق ذلك 

بكل الوسائل الممكنة.
المبتعثون األسئلة،  فيه  ألقى  لقاء مفتوح  وقد جرى بعد ذلك 
بعض  مناقشة  ومباشر شمل  حوار شفاف  الوفد  مع  وجرى 
األمور المتعلقة بالمبتعثين على المستويين الفردي والجماعي.
قسم  رئيس  السبيل  محمد  الدكتور  من  ك��اًل  الوفد  وشمل 
ومدير  سابقًا   ( العالي  التعليم  وزارة  لمبتعثي  البكالوريوس 
إدارة الشؤون التعليمية حاليًا ( والمهندس إبراهيم الطريري 
المشرف على وحدة المتابعة والجودة في الملحقية واألستاذة 
السعوديين  ش��ؤون  بقسم  الطلبة  مسؤولة  اليوسف  مها 

بالسفارة. 

أنشطة
أنشطة
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 لقاء الطلبة املبتعثني يف كاردف 
وزيارة  جامعتها

البريطانية  للجامعات  المستمر  زياراته  برنامج  ضمن  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

الملحق  التقى  مدنهم  في  المبتعثين  بالطلبة  وااللتقاء 
الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا أباالخيل بمدير جامعة 
كارديف البروفيسور كولن ريوردان في مدينة كاردف عاصمة 

مقاطعة ويلز الجمعة 1434/3/27ه� الموافق 2013/2/8م. 
وخالل اللقاء تطرق الجانبان إلى العالقات العميقة بين الملحقية 
الملحق أهمية بناء شراكات  البريطانية، كما بين  والجامعات 
المجال  في  فقط  ليس  والبريطانية  السعودية  الجامعات  بين 
التعليمي والبحثي وإنما في ميادين المشاريع واالستشارات 
المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة في جميع المجاالت أيضًا

من جانبه ذكر مدير جامعة كاردف أن الجامعة تسعى دومًا 
إلى بناء عالقات قوية مع الطالب الدوليين خاصة السعوديين 
ليس فقط أثناء الدراسة وإنما بعد االنتهاء من الدراسة كذلك.

وقد تطرقت المحادثات إلى أهمية بناء شراكات واتفاقيات مع 
مجال  في  خاصة  المجاالت  جميع  في  السعودية  الجامعات 
األكاديمية  بالبرامج  الملتحقين  الطالب  أعداد  وزيادة  الطب، 

المتميزة.
الملحقية  بين  مشتركة  لجنة  تكوين  على  الطرفان  اتفق  وقد 
التعاون  مبادئ  تأصيل  على  للعمل  كاردف  وجامعة  الثقافية 
إلى  باإلضافة  والمالية  التنظيمية  الجوانب  ليشمل  المشترك 
التعليمية  والمؤسسات  السعودية  الجامعات  مع  الشراكات 

والبحثية األخرى.
ونائبة  الجامعة  مدير  نائبة  كاردف  جامعة  من  اللقاء  حضر 
مدير الجامعة لخبرات الطلبة والمعايير األكاديمية ومدير مكتب 
الطلبة األجانب ومديرة برامج اللغة اإلنجليزية. كما حضره من 
الملحقية الدكتور محمد نجوم مدير إدارة الشؤون األكاديمية 
ومن  المالية،  الشؤون  إدارة  مدير  الصرامي  خالد  واألستاذ 

سفارة المملكة في لندن األستاذ عبد الله عسيري مدير قسم 
شؤون السعوديين.

اللقاء مع الطلبة المبتعثين 

في  المبتعثين  السعوديين  بالطلبة  االلتقاء  المساء جرى  وفي 
القرآن  من  آيات  بتالوة  بدأ  حيث  المجاورة  والمدن  كاردف 
بن  أحمد  السعوديين  الطلبة  نادي  رئيس  رحب  ثم  الكريم، 
للمبتعثين،  اللقاء  هذا  أهمية  وبين  بالحضور  الغامدي  صالح 
كما استعرض الخدمات التي يقدمها النادي للمبتعثين وطرق 
المبتعثين  أبناء  من  طالبًا   )129( أن  وذكر  معهم  التواصل 

استفاد من المركز التعليمي بالنادي.
بعد ذلك ألقى الدكتور فيصل أبا الخيل كلمة تحدث فيها عن 
إعدادًاً  اللقاء  على  القائمين  المبتعثين  وشكر  باللقاء  سعادته 
المجاورة  المدن  من  قدموا  الذين  المبتعثين  وكذا  وتنظيمًاُ، 
صاحب  ودع��وات  تحيات  الجميع  وأبلغ  لحضوره،  لكاردف 
سفير  عبدالعزيز  بن  نواف  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وتحيات معالي 
وزير التعليم العالي األستاذ الدكتور خالد العنقري، كما أوضح 
وحثهم  وطن،  لخير  سفراء  خير  بأنهم  للحاضرين  الملحق 
البريطاني  والمجتمع  الجامعة  مع  اإليجابي  التفاعل  على 
لكونهم همزة الوصل بين جهات ابتعاثهم في المملكة العربية 

السعودية والمؤسسات التعليمية البريطانية.
بما ذكره مسؤولو جامعة  أباالخيل سروره  الدكتور  بين  كما 
كاردف عن الطلبة السعوديين وقدرتهم على المنافسة والتميز.
عن  أج��اب  حيث  الثقافي  الملحق  مع  الحوار  ُفتح  ذلك  بعد 

استفسارات المبتعثين، وختم اللقاء بطعام العشاء. 

مواصلة لبرنامج الزيارات واللقاءات بالطلبة المبتعثين  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

المهنا  الدكتور فيصل بن محمد  الثقافي  الملحق  التقى 
2013/2/16م  الموافق  1434/4/6ه���  السبت  يوم  أباالخيل 
بالطلبة المبتعثين في مدينة ساوث هامبتون وعدد من المدن 

حولها.
أن تأجل عن موعد سابق قبل ثالثة  اللقاء بعد  وقد جاء هذا 
أسابيع بسبب األحوال الجوية الصعبة في حينها. وقد شمل 
برنامج اللقاء كلمة رئيس النادي الترحيبية الطالب سامي بن 

مسفر الشهراني.
جرى بعد ذلك لقاء مفتوح ألقى فيه المبتعثون األسئلة وجرى 
األم��ور  بعض  فيه  نوقشت  شامل  ح��وار  الملحقية  وف��د  مع 
بعض  وعرضت  المتخرجين  ومستقبل  بالمبتعث  المتصلة 
المقترحات عن تطوير الجوانب العلمية والمعيشية للمبتعثين.

المتابعة  وحدة  من  أباالخيل  محمد  األستاذ  كاًل  الوفد  شمل 

الطلبة  مسؤولة  اليوسف  مها  واألستاذة  بالملحقية  والجودة 
بقسم شؤون السعوديين بالسفارة.

قبل  زار جامعة ساوث هامبتون  قد  الملحق  أن  بالذكر  جدير 
في  الجامعتين  بمنسوبي  الزيارة  خالل  والتقى  أسابيع  ثالثة 

المدينة.
وقد جرت خالل اللقاء مناقشات حول العالقة العلمية والتدريبية 
القائمة والممكنة بين الملحقية والجامعات السعودية من جهة 
والجامعات في مدينة ساوث هامبتون من جهة أخرى ومتابعة 
سير الطلبة السعوديين في الكليات ومعاهد اللغة اإلنجليزية. 
للتواصل  طرق  إيجاد  حول  االتفاق  إلى  الطرفان  توصل  وقد 
والتباحث بشأن العالقة الجيدة القائمة بينهما وسبل تعزيزها 
السعوديين  للطلبة  الفائدة  يحقق  بما  واستمرارها  وتقنينها 

الدارسين حاليًا أو مستقباًل في الجامعتين وتيسير أمورهم. 

مدير جامعة ولفرهامبتون يف زيارة إىل امللحقية
استقبل الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد المهنا  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

أباالخيل في الملحقية الخميس 1434/3/26ه� الموافق 
البروفسور جيف ليَر مدير جامعة ولفرهامبتون  2013/2/7م 
وجو جتنز مديرة مكتب الطلبة األجانب في الجامعة. وقد تبادل 
المبتعثين  وأوض��اع  الودية  األح��ادي��ث  ضيفيه  مع  الملحق 
يعترض  ما  جميع  تذليل  وسبل  الجامعة  في  السعوديين 
دراستهم وتفوقهم، كما عبر مدير الجامعة عن سعادته بوجود 

طلبة سعوديين متميزين في الجامعة علميا وخلقيا.
تقدمها  التي  الخدمات  عن  شرحًا  المدير  قدم  اللقاء  وخالل 
الجامعة للطلبة األجانب، كتخصيص قاعة للصالة قام الطلبة 
الجامعة  في  المسلمين  الطلبة  من  زمالئهم  مع  السعوديون 
شكره  عن  عبر  كما  وتجهيزها.  تصميمها  في  بالمشاركة 

والسعي  للمبتعثين  الدقيقة  متابعتها  على  للملحقية  وتقديره 
العمل  سير  بنظام  مشيدًا  يحتاجون  ما  كل  في  لمساعدتهم 
الطالب  بين  التواصل  سرعة  على  يساعد  الذي  اإلليكتروني 

والملحقية والجامعة. 
من جانبه أكد الدكتور أبا الخيل على أهمية التوصل إلى تعاون 
علمي مقنن مع هذه الجامعة وغيرها من الجامعات المتميزة 
التعاون  يحقق  بما  المتعددة  والبحثية  العلمية  المجاالت  في 
العلمية  والمؤسسات  الجامعات  وبين  بينها  العلمي  والتبادل 

السعودية. 
بالملحقية  األكاديمية  الشؤون  إدارة  من  االستقبال  حضر 
الدكتور محمد نجوم مدير اإلدارة واالستاذة روان واألستاذة 

ميساء أدهم. 

 لقاء  الطلبة املبتعثني يف ساوث هامبتون 
وزيارة  جامعتها

أنشطة
أنشطة
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اعتمد الملحق الثقافي في لندن الدكتور فيصل بن محمد  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

المهنا أبا الخيل نتيجة انتخابات الهيئة اإلدارية العامة 
ألندية الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة وآيرلندا للدورة 
)32( التي أقيمت في الملحقية الثقافية بلندن مؤخرًا. وقد فازت 
األندية في  الذي شارك فيه ثالثون من رؤساء  في االنتخاب 
على  األص��وات  بأغلبية  "التميز"  قائمة  وآيرلندا  بريطانيا 
في  العامة  اإلدارية  الهيئة  وتضم  "تكاتف".   قائمة  منافستها 

دورتها القادمة األسماء اآلتية:
- رامي عادل محمد باشا رئيسًا 

- مازن سراج الدين ضياء الدين بخاري نائبًا للرئيس 
- ريهام محمد صالح غشيري نائبة الرئيس لشؤون الطالبات

- سالم على سالم عريجة المنسق المالي
- عاطف عبد الوهاب عبد الرحمن عيوني منسق األنشطة

- أحمد مفرح محمد مسرعي منسق المراكز التعليمية.
وقد هنأ الملحق الثقافي في خطابه إلى رئيس الهيئة الجديدة 
المبتعث رامي باشا وجميع أعضاء الهيئة اإلدارية العامة على 
عمل  يكون  أن  على  وأكد  فيهم  زمالؤهم  وضعها  التي  الثقة 
المنظمة  القواعد  عليه  نصت  لما  وفقًا  العامة  اإلدارية  الهيئة 
كما  وايرلندا.  المتحدة  المملكة  في  السعوديين  الطلبة  ألندية 
حضه على سرعة البدء في إعداد مقترح الخطة العامة لألنشطة 
المركزية ورفعها إلى إدارة الشؤون الثقافية بالملحقية تمهيدًا 

لعرضها على مجلس إدارة األندية العتمادها. 
يشار إلى أن مدة الهيئة اإلدارية العامة لألندية هي سنة دراسية 
واحدة، وفي هذا العام سُتجرى االنتخابات السنوية ألعضاء 
الهيئة اإلدارية العامة ألندية الطلبة للدورة ) 33 ( خالل شهر 

نوفمبر القادم بإذن الله.
وتأتي هذه الهيئة خلفًا للهيئة اإلدارية العامة لألندية في دورتها 
31 حيث قامت مشكورة برئاسة المبتعث سمو األمير بدر بن 
سعود آل سعود وعضوية كل من فواز بن خيري الحكمي نائب 
الطالبات  لشؤون  الرئيس  نائبة  علي سلطان  وحنان  الرئيس 
وإبراهيم بن عبدالله المسعري منسق المراكز التعليمية وسعيد 
العمودي منسق األنشطة ورزان بكر المنسق المالي بمتابعة 

التي  الفرعية لألندية  للدورة 31 واألنشطة  المركزية  األنشطة 
بلغ عددها 45 ناديًا في بريطانيا وأيرلندا.  

دفة  سيرت  قد  العامة  االنتخابات  لجنة  أن  بالذكر  جدير 
االنتخابات بطريقة احترافية حازت رضا الجميع. وقد تألفت 
فيصل  والمبتعثين  رئيسًا  السحيباني  ياسر  المبتعث  من 

الزهراني وعبد الله األسمري ووفاء الشنقيطي أعضاء. 
ألقاها في اجتماع الجمعية  التي  الكلمة  الملحق في  وقد شكر 
العمومية لألندية نيابة عنه مدير إدارة الشؤون الثقافية الدكتور 
وثمن   31 للدورة  العامة  اإلداري��ة  الهيئة  تركستاني  أحمد 
أثنى  كما  المتعددة،  ونشاطاتها  األندية  خدمة  في  جهودها 
الجو  تهيئة  في  الدؤوب  وعملها  االنتخابات  لجنة  على جهود 

المناسب لالنتخابات.
وقد جرى خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد قبل وقت 
قصير من إجراء االنتخابات مناقشة التقرير الختامي لألنشطة 

والتقرير المالي للدورة الذي حظي بمناقشة شفافة وصريحة. 

اعتماد اهليئة العامة ألندية الطلبة يف دورهتا 32

ضمن برنامج زياراته للجامعات والمبتعثين قام الملحق  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

يوم  أباالخيل  المهنا  محمد  بن  فيصل  الدكتور  الثقافي 
الجمعة 19-4-1434 الموافق 1-3-2013 بزيارة إلى جامعة 
أنتون  البرفيسور  الجامعة  بمدير  خاللها  التقى  جالسكو 
من  وعدد  بيومونت  ستيف  البرفيسور  ونائبه  موسكاتيللي 

عمداء الكليات ومدير مكتب استقطاب الطلبة األجانب.
وقد جرت خالل اللقاءات مناقشات حول العالقة العلمية القائمة 
جهة  من  جالسكو  وجامعة  جهة  من  الملحقية  بين  والممكنة 
الجامعة.  كليات  في  السعوديين  الطلبة  سير  ومتابعة  أخرى 
السعوديين  الطلبة  بمستوى  الجامعة  مدير  أشاد  حين  وفي 
التواصل  ض��رورة  حول  االتفاق  إلى  الطرفان  توصل  فيها 
والتباحث بشأن العالقة القائمة بينهما وسبل تعزيزها وتقنينها 
الدارسين  السعوديين  للطلبة  الفائدة  يحقق  بما  واستمرارها 

حاليًا أو مستقباًل في الجامعة وتيسير أمورهم.
بزيارة  له  المرافق  والوفد  الملحق  قام  الجامعة  زيارة  وبعد 
مستشفى  في  للعالج  يخضع  ال��ذي  الغامدي  محمد  الطالب 
الملحق على وضع  اطمأن  الزيارة  انفيرماري. وخالل  رويال 

الطالب الغامدي الصحي والدراسي.
بالطلبة  الثقافي  الملحق  التقى  نفسه  ال��ي��وم  مساء  وف��ي 
المبتعثين في كل من  السعوديين في مدينة جالسكو شملت 
جامعة جالسكو وجامعة جالسكو كاليدونيان في لقاء سعى 

شمل  وقد  جالسكو.  في  السعوديين  الطلبة  ن��ادي  لتنظيمه 
الطالب  تالها  الحكيم  الذكر  من  بآيات  افتتاحه  اللقاء  برنامج 
الطالب   32 للدورة  النادي  رئيس  ألقى  ثم  القحطاني،  صالح 

سعيد الغامدي كلمته الترحيبية.
صاحب  تحيات  خاللها  نقل  كلمة  الملحق  ألقى  ذل��ك  بعد 
سفير  عبدالعزيز  بن  نواف  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
وزير  ومعالي  المتحدة  المملكة  في  الشريفين  الحرمين  خادم 
إلى  وأشار  العنقري  محمد  بن  خالد  الدكتور  العالي  التعليم 
ولي  الشريفين وسمو  الحرمين  بقيادة خادم  الدولة  تبذله  ما 
عهده األمين حفظهما الله وحكومتهما الرشيدة من جهود وما 
تنفقه من جهد ومال في رعاية التعليم العالي وبرامج االبتعاث 
بين  العالقة  أن  وذكر  المجاالت.  في جميع  المواطن  ورفاهية 
الجميع  على  يتحتم  شراكة  عالقة  هي  والملحقية  الطالب 
الطالبان  قدم  ثم  المرجوة.  األه��داف  إلى  للوصول  إنجاحها 
ما  لبعض  مصورًا  عرضًا  الغامدي  وخالد  عفيص  بن  محمد 
يواجه الطالب المبتعث من تحديات، وقدما بعض التوصيات 
والمقترحات في هذا الخصوص. بعدها أجاب الملحق والوفد 

المرافق على أسئلة الحضور.
وفي ختام اللقاء قام نادي الطلبة السعوديين بتكريم أعضاء 
هيئته اإلدارية في الدورة 31، واستالم الدروع من يد الدكتور 

أبا الخيل، ثم تناول الجميع طعام العشاء. 

 لقاء  الطلبة املبتعثني يف جالسكو 
وزيارة  جامعتها

أنشطة
أنشطة
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احلرف األخــــري

التخرج.. 
 أبدايـٌة هو 
أم هنـايٌة؟

في كل عام دراسي يتخرج ألوف من الطالب والطالبات من أبناء الوطن في الداخل والخارج، وقد  AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH

العلمي،  والتحصيل  الدراسة  سبيل  في  أحيانًا  والغربة  الصعوبات  ومارسوا  المشقات،  تكلفوا 
وبذل الوطُن معهم الكثيرَ من الماِل والجهِد إلدراِك هذا الهدف، ولبلوغ هذه الغاية الّسامية. وهذا حٌق 

من حقوق المواطن، وواجٌب له على الوطن والدولة. 
ويكثر في أوقات التخرج أن ينظر الطالُب والطالبُة إلى ما تّم إنجازه في هذا الباب على أنه وصوٌل للهدِف 
الّدرس من  أياَم  ما جمعه  بعُضهم عن بعض  وقد ينصرُف   .!! للراحةِ  وبدايٌة  للتعِب،  ونهايٌة  األعلى، 

محاضرَ وكتٍب وملخصاٍت، فيكون كما قال األول:
استودَع العلم قرطاسًا فضيَعه          وبئس مستودُع العلم القراطيُس

هذه  تضمنته   بما  منه  دراي��ةٍ  دون  القراطيس  في  فقط  العلم  ترك  من  أن  هنا  الشاعر  هذا  ومقصود 
القراطيُس؛ فإنه يضيع علمه ويفقد. وهنا نقُف لنسأل : هل التخرج نهاية المسيرة وقطاف النتاج ؟؟ 

إن الحقيقة الماثلة لذي العقِل الراجِح المتأمِل أن التخرج نهايٌة وبدايٌة من نواح شتى! فهو أوالً نهاية 
مرحلة التعلم المنتظِم والجلوِس على مقاعِد الدراسة، وهو نهايُة تعٍب ومكابدٍة أكلت من العمر سنواٍت 
طواالً تزيد على خمس عشرة سنة؛ ولذلك نحتفُل به، ونبارُك لمن تخرّج، وندعو له، ونقدم إليه الهدايا. 
فقد أدرك المطلوَب ووصَل إلى الهدف ! وهنا قد يظن ظانٌّ أن التخرَج نهايُة طلب العلم ، وهيهات ! فهذا 
أعِط   : قالوا وصدقوا  المتقاذف. وقديمًا  المترامي  لبحره  له، وال شاطَى  فالعلم ال نهايَة  غير صحيح؛ 
العلَم كلَّك يْعِطك بعَضه. والتخرُج من الناحية العلمية أيضًا هو بداية تكويِن الشخصيةِ العلمية، وبدايُة 
الشخصية الفكرية المنتجة في مجالها العلمي؛ فإنه ال بّد في حياة المرء من لحظةٍ فاصلةٍ بين التأسيِس 

من جهةٍ، واإلنتاج ومواصلة التطوير من جهة أخرى. وهذه اللحظُة الفاصلُة هي لحظة التخرج. 
والتخرج من جهةٍ أخرى هو بدايُة اإلنتاِج والمشاركة في نفع المجتمِع وخدمةِ الوطن، فكما أن التعليم 
حٌق للمواطِن على الوطن؛ فخدمُة الوطن حٌق للوطن على المواطن. فالتخرج بدايُة واجٍب. وال ينفع األمَم 
والشعوَب شيءٌ مثُل مساهمةِ أبنائها ومواطنيها في خدمتها وتأسيسها ورعاية مؤسساتها. ولذلك فإن 
، وتبذل الغالي والنفيس لتوطين العلم، أي لكي يصبح العلم بيد أبناِئها  كثيرًا من األمم تسعى بكل جٍدّ
وبناتِها، يتملكون ناصيته، ويخدمون أمتهم ووطنهم. والتخرج من جهة أخرى هو نهاية الحياة النظرية 
في حياة الطالب والطالبة، وهو بداية الحياة التطبيقية لهما؛ فكلُّ ما تعلمه الطالُب من علٍم نافٍع ينبغي 
أن يستفيد منه ومن تطبيِقه. ونتذكر هنا الدعاء المأثور : اللهم إني أعوُذ بك من علٍم ال ينفُع ! فليس 
المقصوُد به فقط نوعًا معينًا من العلوم غير نافع، بل يقصد به أكثرَ شيٍء العلُم النافُع الذي ال يعمل به. 

وهذا حال كثيٍر من الناس لألسف. 
واألخالِق  النافِع  الحقيقّيِ  العلِم  فبين  األخالقيةِ،  والمبادِئ  القيِم  إلى  يجرنا  النافِع  العلِم  والحديُث عن 
تالزٌم وتناسٌب؛ ألن العلَم بال أخالٍق قد يتحول إلى وحٍش كاسٍر. وما نراه من تطويٍر حثيٍث في أسلحة 
ِقيم. والقيم التي ال يشدها  الدمار والعلوم الذرية العسكرية هو نموذٌج قائٌم على العلم بال أخالق وال 
العلم، وينشرها هي قيم فردية تنفع صاحبها وتقتصر عليه، وال تغري باالقتداء بها إن لم يصاحبها 

العلم والدراية. 
الوطن كثيرة في  التي تقف في وجه  التحديات  التخرج أن  ويجب أن أذكر هنا في سياق الحديث عن 
مجاالت شتى. وليس باإلمكان التغلب عليها، وإحراز التقدِم المنشوِد إال إذا استطعنا أن ندرك العلَم 
والمعرفَة، وأن ننطلق في نقل العلِم والمعرفةِ من حيز النظر إلى حيز التطبيق، وأن نعلي شأن القيم 
والخلق؛ فهي الحضارُة، وهي التقدُم. وفي طليعةِ هذه القيِم معرفُة أنفسنا وحقوِق ديننا ووطنِنا والواجِب 
علينا نحوه، فنسهَم في نفِع أنفِسنا وأهلينا ووطنِنا وحفِظه ورعايتِه، ونعمل على تطويِره بهذا العلِم الذي 
تعلمناه، والذي تعبنا في تحصيله، وسهرت من أجله في  الليالي الطوال عيوُننا، وسهرت أكثرَ منها قلقًة 
خائفًة عيوٌن كريمٌة طيبٌة أخرى تنتظرنا هي عيون أمهاتنا وآبائنا، وهي تستحق أن ترى ثمرة هذا التعب 

علمًا نافعًا وخلقًا رفيعًا ووطنًا آمنًا متطورًا يحقق للجميع المساواة والحب. 
ونصيحتي لكل طالب علم ومتخرج أن يتيقن أن بداية الطريق الصحيح تبدأ منه هو وليس من غيره، 
وبداية اإلصالح من النفس قبل اآلخرين. وأخيرًا أقول من قلٍب مفعم بالحب والتقديِر للجميع من طالبنا 

وطالباتنا أتمنى صادقًا لكم أن توفقوا وتسّددوا في كل شأٍن وأمر. 

 * المدير العام للمركز الثقافي
 اإلسالمي في لندن

 للتواصل مع الكاتب :
arabic.philo@gmail.com

 د. أحمد بن
محمد الدبيان

فواز الحكمي* 

الرياضة  تعد 
واحدة من أهم 
تساعد  التي  الوسائل 
السعرات  ح��رق  على 
وتضمن  ال��ح��راري��ة 

كانت  إذا  الدائمة.  الرشاقة  الله  ب��إذن 
تخفيف  على  تساعد  الغذائية  الحمية 
البدني يضمن  النشاط  فإن  الزائد  الوزن 
عدم استعادة الوزن الذي تم التخلص منه   
فالرياضة وحدها كفيلة بمساعدة الجسم 
أمراض  من  والوقاية  الدهون  حرق  على 
القلب والشرايين والكولسترول والسكري 
الناتجة عن البدانة أو غيرها من أمراض 
اللياقة  وتعتمد  والسمنة.  الحركة  نقص 

على أربعة عوامل أساسية:

1 ص��ح��ة ال��ق��ل��ب وال��رئ��ت��ي��ن وال����دورة 
أنواع  ممارسة  وذلك من خالل  الدموية: 
الرياضة الهوائية مثل الركض، والمشي، 
والسباحة، والتنس، وكرة القدم وغيرها ، 

وجميعها تقوم على حركة متواصلة

في  العضالت  بنسبة  وترتبط  القوة:   2
ال��ج��س��م،  وت��أت��ي م��ن خالل 
األجسام  كمال  رياضتي 

ورفع األثقال

3 ال��ل��ي��ون��ة ف��ي ال��ح��رك��ة:  
خالل  م��ن  نكتسبها  ال��ت��ي 
تمديد الجسم وأنواع الرياضة 
والتمارين  الجمباز  مثل  المساعدة 

اإليقاعية.

4 التوازن: نكتسبه من مختلف 
أن����واع ال��ري��اض��ة ال��ه��وائ��ي��ة 
التزلج  ري��اض��ة  وخصوصا 

والجمباز.

النشاط البدني
البدني على  النشاط  يساعد 
الدهون  من  عالية  نسبة  فقد 
ال��وزن  ال��ف��رد  فيفقد  ي��وم��ي��ًا، 
مما  العضالت  وي��ق��وي  ال��زائ��د 
ي��ج��ع��ل��ه ق����ادرًا 
القيام  ع��ل��ى 
ب��وظ��ائ��ف��ه 
وواج��ب��ات��ه 
ال���ي���وم���ي���ة 

وال��ح��ي��وي��ة ب��ش��ك��ل أف��ض��ل وب��راح��ة 
أو  مباشر  بشكل  يوثر  ذلك  نفسية. كل 
غير مباشر على شعور الفرد باالطمئنان 
والثقة في قدراته في أداء جميع الواجبات 
كالصالة  التعبدية  الواجبات  أهمها  ومن 
يقول  األسرة.  بحقوق  والقيام  والصيام 
الرسول عليه الصالة والسالم في الحديث 
الصحيح: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته، 
عن  ومسؤول  بيته  أهل  في  راع  والرجل 
زوجها  بيت  في  راعية  والمرأة  رعيته، 
في  راع  والخادم  رعيتها،  عن  ومسؤولة 
وكلكم  رعيته،  عن  ومسؤول  سيده  مال 

راع ومسؤول عن رعيته".

الرياضة واالطمئنان األسري 
يتحقق االستقرار األسري ألفراد بتحقيق 
وش��ع��وره��م  األع��ض��اء  جميع  رغ��ب��ات 
فكل  لآلخر.  فرد  كل  يقدمه  بما  بالرضا 
منهم لديه واجبات ومهام يجب أن يقوم 
بها ويؤديها على الشكل المطلوب. كذلك 
التبادل العاطفي بين أفراد األسرة يتحقق 
التي  واألمنيات  الرغبات  تلبيه  خالل  من 
له.  يحققها  أن  اآلخر  من  فرد  كل  يطمح 
والرشاقة واحد من المطالب التي تتحقق 
والطموحات.  اآلم��ال  من  الكثير  معها 
كما أنه عامل يساعد الفرد على الشعور 
بالراحة النفسية والثقة بالقدرة على أداء 

الكثير من المهام التي تناط به.

الرياضة للزوج 
القوة  ورمز  األسرة  رزق  مصدر  الرجل 
ترى  المرأة  أن  كما  األس��ري.  واألم��ان 
الذي  والشموخ  اعتزازها  مصدر  فيه 
والدها  أو  زوجها  في  الفتاة  إليه  تتطلع 
والصحة  بالقوام  فاالهتمام  إخوتها.  أو 
للرجل تزيده قوة على أداء واجباته تجاه 
ما  بقدر  به  ارتباطهم  من  وتزيد  أسرته 
المتعددة  واجباته  من  وينجزه  يمارسه 
ينظر  وكما  األس��رة.  وداخ��ل  الحياة  في 
الرشاقة  مصدر  بأنها  للمرأة  ال��رج��ل 
والصحة فيجب أن يهتم بذاته في جوانب 
فإن  ولألسف  كذلك.  والرشاقة  الصحة 
مما يعانيه مجتمعنا عدم اهتمام الرجال 
أو  حياتهم  ف��ي  المهم  ال��ج��ان��ب  ب��ه��ذا 
االستخدام السيئ للقوة والصحة. ولكن 
تعالى:  الله  قول  يتذكر  أن  ال��زوج  على 

." ُهنَّ "هن لباٌس لكم وأنتم ِلبَاٌس لَّ

الرياضة للزوجة
والرشاقة  والصحة  الجمال  رمز  الزوجة 
في جميع المجتمعات والثقافات. ممارسة 
أكثر  الجسم  تجعل  بانتظام  الرياضة 
رشاقة وحيوية، وخاصة المشي والجري 
الجسم  تخلص  إنها  حيث  والسباحة، 
فائدة  لها  أن  كما  والسمنة،  البدانة  من 
أقل عرضة  الجسم  تجعل  صحية، حيث 
أثناء  فوائد  ولها  ب��األم��راض.  لإلصابة 
وتساعد  علميا،  ثبت  كما  الطمث  فترة 
الرشاقة والجسم الصحي  على استعادة 
تساعد  الرياضة  وال���والدة.  الحمل  بعد 
األعمال  من  الكثير  ممارسة  على  المرأة 
ومن  وخارجه.  المنزل  داخل  والواجبات 
بالواجبات  القيام  تعين على  أنها  المؤكد 
الشرعية تجاه الله عز وجل وتجاه الزوج 

وجميع أفراد األسرة وصلة الرحم. 
هذا  في  نقصًا  هناك  ف��إن  األس��ف  وم��ع 
اهتمام  عدم  أو  مجتمعنا  داخل  المفهوم 
االجتماعية  منها  عوامل  لعدة  يرجع  به 
التجهيزات  في  نقص  وهناك  والثقافية، 
النساء  لممارسة  المتوافرة  واإلمكانات 
للرياضة والمتوافقة مع تعليمات شريعتنا 

السمحة.

الرياضة لألوالد
من  كبيرًا  ج���زءًا  تمثل  األوالد  صحة 
مثاًل  فالسمنة  األس��رة،  داخل  االستقرار 
لها أثار سلبيه على صحة األوالد وعالقات 
الوالدين. إن صحتهم في األسرة أمر مهم 
األس��ري  االطمئنان  على  ينعكس  ألن��ه 
لنموا  النفسية  بالراحة  الوالدين  وشعور 
ترتبط  أي��ض��ًا  األوالد  صحة  أوالده���م. 
والعضوية  اليومية  لواجباتهم  بأدائهم 
نموهم  فترة  طوال  أقرانهم  ومشاركتهم 

بكل راحة وثقة. 
يعاني أطفالنا من ضعف إسهام األسرة 
والمدرسة عبر سلسلة اإلرشاد والتوجيه 
األسري  في ممارسة الرياضة. فالتواصل 
حول  ضعيف  واألس���رة  المدرسة  بين 
األوالد مع  تفاعل  اإلرشادات ومدى  هذه 
كثير  تهتم  ال  كما  المدرسية.  األنشطة 
برنامج  بوجود  مجتمعنا  في  األس��ر  من 
نهاية  إج���ازات  أث��ن��اء  لألطفال  ري��اض��ي 
األسبوع أو اإلجازات السنوية التي غالبًا 
ما تشهد قلة في النشاط وإفراطًا في النوم 

وتناول الوجبات السريعة غير الصحية. 

*طالب دكتوراه في علوم الرياضة بجامعة 
برونيل في لندن

رياضة
رياضة

الرياضة واالطمئنان األسري
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Under the theme of “Investment in

Knowledge”, the 6th Saudi Scientific

International Conference was held

at Brunel University

Saudi students 
presented 399 
scientific papers 
and posters

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH Under the auspices of his 
royal highness, Prince 

Mohammed bin Nawaf bin 
Abdulaziz Al Saud, 
Ambassador of the Custodian 
of the Two Holy Mosques to 
the UK, and under the 
sponsorship of the Saudi 
Ministry of Higher Education, 
represented by the Saudi 
Cultural Bureau in London, and 
King Fahd University of 
Petroleum and Minerals, the 
6th Saudi Scientific 
International Conference (SIC) 
was held at Brunel University 
on 12 October 2012.  
The SIC is a tradition that has 
proven to be a great 
opportunity in building 
relationships and exchange 
experiences among Saudi and 
British universities, companies 
and key policy-makers of 
education. HRH Prince 
Mohammed bin Nawaf toured 

the accompanying exhibition 
held at the special Saudi Tent 
prior to the opening ceremony. 
He said in his opening speech: 
“The SIC is a boost for Saudi 
students to continue to shine in 
their fields, while they carry the 
name of Saudi Arabia into the 
future of scientific realms”. He 
added that “our late kings, 
Saud, Faisal, Khalid and Fahd, 
strove to safeguard the 
founding principles of modern 
Saudi Arabia in its 
development journey and 
successfully led the kingdom 
into new frontiers through thick 
and thin”. He emphasized that 
“the current reign of his 
Majesty, Custodian of the Two 
Holy Mosques, King Abdullah 
bin Abdulaziz Al Saud, and the 
Crown Prince, HRH Prince 
Salman bin Abdulaziz Al Saud, 
sees a special emphasis on 
Education as a cornerstone of 

governance”. HRH pointed out 
that the kingdom has, since its 
establishment in 1932 and 
through more than eighty years 
to date, progressed from a vast 
desert country to a leading 
economic force in the Middle 
East and North Africa. HRH 
attributed the successes of the 
Kingdom to the astute and 
ambitious development plans 
as laid by its leaders to benefit 
from its own economic 
resources. HRH also said that 
it was “the higher education 
sector in particular that 
received the bulk of the 
massive investments during 
the past ten years, where it 
saw the founding of King 
Abdullah’s University of 
Science and Technology; the 
King Abdullah Scholarship 
Program as well as the 
establishment of one of the 
biggest universities in the 
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world for girls, Princess Noura 
bint Abdul Rahman University. 
This is a clear indication of the 
kingdom’s active efforts to 
open up by providing 
education for girls, particularly 
in higher education.” He also 
said that “today I see before 
me, in this academic gathering, 
a considerable number of male 
and female Saudi students 
who have dedicated their time 
and effort towards placing their 
country firmly on its 
development journey which 
can only promise a prosperous 
and a thriving homeland”. HRH 
added that the education 
initiatives have managed to 
capture the imagination of the 
ambitious youths in their 
outlook to give back to their 
homeland”. HRH further 
praised the fruitful cooperation 
between KSA and the UK on 
this front and the 
establishment of a constructive 
and a valuable academic 
research environment. The 
SIC, HRH pointed out, reflects 
the academic capabilities of 
the Saudi youths, which in turn 
was made possible through the 
efforts of the KASP executives, 
namely the Ministry for Higher 
Education, led by its minister, 
Dr. Khalid bin Mohammed Al 
Ankari.
The Vice Chancellor of Brunel 
University and its head of 
departments, Prof. Julia 
Buckingham, said in her 
welcoming speech that the 
university was honoured to 

hold such a key conference. 
She also praised the mutual 
academic cooperation between 
KSA and the UK as well as 
the effective achievements of 
HRH, Ambassador Mohammed 
bin Nawaf to the UK, towards 
the continuation of such an 

endeavour.
 The four-day event, organised 
by the Administrative 
Commission for Saudi 
Students Clubs in the UK 
and Ireland, is an annual 
scientific conference inviting 
Saudi students from all over 
the world to participate in 
one of the most successful 
Saudi student conferences 

worldwide. The conference is 
multidisciplinary, and the call 
for papers covers the subjects 
of Medical Sciences, Health & 
Social Studies, Engineering, 
Applied Sciences, Business 
& Economics, Politics and 
Law, Education & Linguistics, 
Humanities and ICT.
This year, more than 500 
papers were submitted and 
70% of them were accepted. 
According to the organisers, 
more than 1700 female and 
male students submitted 
new ideas on scientific fields, 
health, society, medicine, 
engineering, applied science, 
commerce, economy, politics, 
law, education, linguistics, 
human sciences, information 
technology, communications, 
aviation and space sciences. 
The SIC held this conference 
under the working title of 
“Investment in Knowledge” 
with presentation of some 
399 scientific papers and 
posters by Saudi students 
who study at universities 
and research centres across 
the UK and Ireland. In more 
than 10 committees over 
200 volunteers worked in 
the conference. Prior to its 
beginning, some workshops 
and self development 
seminars were held for 
student participants and two 
exhibitions on Saudi culture 
and King Fahd University for 
Petroleum and Minerals took 
place under the Saudi Tent on 
Brunel University campus. ◊

Brunel 
University was 

honoured to 
hold such a key 

conference 
 

Prof. Julia Buckingham
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The year 2013 is our 66th year. We have come a long way since the summer 
of 1947, when Suliman S. Olayan launched his first business in the Eastern 
Province of Saudi Arabia. While still private and closely held, the group he 
founded has blossomed over the decades into a multinational enterprise 
with offices on three continents and 15,000 people employed by 50 
affiliated companies.

Today the Olayan Group is a major international investor and leading 
diversified business in the Middle East. In both investment and operations, 
we pride ourselves on forging durable relationships with high-quality 
partners in a perpetual quest for business excellence.
Going forward, we will continue to build our reputation on the bedrock 
values of our founder: dedication, integrity, teamwork, and continual 
improvement.

Beginning in the late 1980s, the Group embarked on a series of new 
activities in Saudi Arabia, focusing on light manufacturing and franchising, 
reaching beyond the Kingdom to other Gulf countries and the greater 
Middle East. At the same time, it consolidated and strengthened existing 
operations, a process that continues to this day

The Olayan Group remains guided by the vision of its founder and 
chairman, Suliman Saleh Olayan, who died in July 2002 at the age of 83. 
This self-made man journeyed from Unayzah to Wall Street during an era 
in which caravans gave way to global commerce. His values - hard work, 
determination, insatiable curiosity and unassailably scrupulous business 
practices - form the foundation on which The Olayan Group stands.
Our diverse and talented people exhibit these values every day.

Olayan Group
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Dilara Hafiz* 

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH Congratulations to all our young and bright 
students on your graduation! You should be 

proud of your achievements. All the hard work, 
the long hours spent in the library, the sweat and 
tears spent over exams and essays, have finally 
paid off. It is indeed a milestone moment and you 
should give yourself a pat on the back. You did it!
As you stand on this cusp of your lives relieved 
that the hard part is over, some of you might look 
back at the long and lonesome days spent in the 
UK away from home and family with nostalgia. 
The gray and dreary weather, the short dark 
days of winter, questionable student food and 
noisy dorms might suddenly seem interesting 
(or at least different).  Indeed, one can view 
these as a new experience to add to the stack 
of life’s experiences.  Hard as it may have been 
but, as they say, what doesn’t kill you can only 
make you stronger. This is the kind of stuff that 
makes us stronger and more resilient. The stuff 
that prepares us – gives us a taste, of the real 
life ahead. One day, you will look back at this 
experience with amusement, even, and, in sha 
Allah, live to tell the tale to your children and 
grandchildren. 
Most importantly now, however, is that your 
graduation day marks the beginning of your 
new life. Some of you may go on to pursue 
higher education or doctorates, and others may 
choose to roll their sleeves up and jump straight 
into the professional and business worlds right 
away (maybe take a little breather and dust the 
cobwebs of the library off first). But, whatever you 
end up doing, you will be pleased to know that 
learning does not end here - not by a long shot. 
Indeed, today you enrol in the school of life! 

The good news though is there will be no essay 
writings or exams. But while some of your new 
life’s lessons might be how to steer clear of 
an angry boss or avoid workplace politiks, it 
is the technical and computing skills, or how 
to pitch yourself and your academic know-
how to a prospective employer, that you will 
be continuously learning – sometimes through 
trial and error, sometimes through skill set and 
vocational courses.
Modern life, with its economic hardships and 
fierce competitions, has added new pressures 
on our school graduates. An academic degree 
certainly looks good on the resume and will 
subsequently open doors and provide new 
opportunities. While that might be a testimony 
that you have fully completed the requirements 
of an academic institution, it is the day to day 
that will prove most challenging.  However, a 
life lived well is a life rich of accomplishments 
and achievements, so don’t be afraid to try new 
things. By all means, you should seize every 
chance to excel in your field of study, but at the 
same time you should not hesitate to adjust your 
strategy as you go and to sharpen your approach 
in accordance with life’s demands. You are young 
and full of potential, so why limit your capabilities 
to one specific area of knowledge or expertise? 
But enough of that! Life is not all about work. 
Read newspapers to learn about world current 
affairs, teach yourself a new language and 
explore books from a variety of sources, 
learn about art and history, meet new people 
from all walks of life, and, most importantly, 
embrace life! ◊

*A writer who contributes to ”Althaqafiya” now and 
then. 
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Esra Alhamal* 

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH When I was in high school, my classmates 
used to ask me which university I was 

planning to attend, and my answer was always the 
same. I just said I wish to make it abroad.
My family is well educated, but they all earned their 
degrees in the Kingdom, except for my mother who 
did her masters’ in Bahrain and my grandfather 
who completed his criminology degree in Michigan. 
It was a given that I would follow their path into 
higher education, but leaving the country was not 
anticipated. It was just a desire I had and thought 
about without thinking it would even be possible. 
Then the surprise happened. I received an email 
from the Ministry of Higher Education accepting 
me for the King Abdullah Scholarship Program. 
In just few months, I was enrolled in an American 
university and on a plane going to start the most 
exciting journey of my life.
The beginning of my journey started in Arizona,  
the United States where I picked my strong 
American accent and my passion for design 
and bright colours. After I completed the English 
Language program and a few university courses 
there, I moved to Manchester to be closer to home, 
Saudi Arabia, and to continue my degree. My 
accent is still intact, but now I am more diverse 
with a wealth of knowledge from the two academic 
institutions I attended.
I studied a bachelor’s degree in interior design. It 
was unlike everyone’s expectations. The field of 
study was considered easy by many relatives and 
friends back home. However, it was a challenging 
study with constant project work that required a high 
level of organizational and problem solving skills. 
Communication was a great part of the degree 
requirements, which was not limited only to oral 

communication, but included visual communication 
as well with drawings and sketches. It involved 
a variety of computer-aided programs, such as: 
AutoCAD, Sketchup, Illustrator, Phototoshop, and 
InDesign. Learning interior design has changed my 
whole perspective of spatial dimensions. I cannot 
look into spaces like I used to. I have to look longer 
into designs and explore their details. Interior design 
is not only about beautifying rooms; it is a whole 
transformation of space, and it controls how people 
move and do various activities in a building.
Interior designers are needed to design the insides 
of houses, offices, banks, shops, restaurants, 
schools, hospitals, stages, TV sets, cars, yachts, 
and even video game backgrounds.  Experiencing 
a creative field in a creative city like Manchester 
helped me understand my field better, and 
exposed me to a range of architectural heritage 
that is present around the city.
I was extremely lucky to be able to live and study 
in two well-developed Western cultures. That was 
only possible because of Allah’s favour and the 
generosity of the Kingdom’s scholarship program. 
I hope to take my degree further and study a 
postgraduate program in Architecture. Doing a 
second degree would widen my academic horizons 
and would enable me to make a real change 
in the Saudi built environment, where I could 
design affordable homes and facilities that are 
environmentally fitted to the Saudi weather.
“Going abroad” was a simple dream of a teenager, 
but that dream turned into reality. Now, I am an 
interior design graduate equipped with knowledge 
and skills to venture into the future by Allah’s will! ◊

*A graduating student with a bachelor’s degree in 
interior design from Manchester University.

From Dhahran to Manchester:

My journey of studying interior design

Issue 79 - Al-Thaqafiya 23



Cover Story
Cover Story

20 Al-Thaqafiya - Issue 79

which form the basis of the 
Saudi society. After all, the 
Arabian Peninsula is the 
homeland of the Arabian 
tribes whose fatherly influence 
and reach stretch across 
its width and breadth. We 
are firm believers that our 
culture is part and parcel of 
our existence and beliefs. 
However, we cannot allow 
for certain unorthodox habits 
to tie us down and prevent 
us from development and 
progress. These habits are 
no longer suitable for these 
changing times. It is thus 
the responsibility of our new 
generation to help change 
some of these old and 
unhealthy habits to the better 
while maintaining their cultural 
and religious identities.

The history of graduation 
ceremonies and career fairs 
in the UK and Ireland: 

The First Ceremony in 
2010
The First Batch of KASP 
Graduates for UK and Ireland 
(2010; H 1432) saw the 
graduation of 1250 male and 
females students covering 
Bachelor, Master’s and PhD 
degrees. The total number 
of students who were sent 
on this program was 15,737, 
of which there were 11994 
males, 3743 females and 3335 
government personnel and 
Saudi universities scholarship 
winners. The number of 
students who studied English 
Language was a whopping 
4978, while the other 
categories included 4951 for 
Bachelors, 3868 for Masters 
and 1679 for PhD students. 
It is worth noting here that 
12,500 students, out of 15,737, 
were on fully-funded KASP 

program. 
The graduation ceremony 
was held under the auspices 
of HRH Prince Prince 
Mohammed bin Nawaf 
bin Abdulaziz Al Saud, 
Ambassador of the Custodian 
of the Two Holy Mosques 
to the U K, as well as his 
Excellency the Minister for 
Higher Education Dr. Khalid 
bin Mohammed A. Al Ankary. 
The ceremony, which was 
held at ExCel Hall, London, 
was packed to the rafters by 
students and guests despite 
its immense size. Among the 
notable attendees were a large 

number of prominent academic 
and official personalities such 
as Dr. Muhammed Al-Isa, 
the Cultural Attache’ in the 
US, His Eminence Sheikh 
Abdulrahman Al Sudais, 
Imam of the Grand Mosque 
in Makkah (now General 
President of the Affairs of 
the Sacred Mosque and the 
Prophetic Mosques), as well 
as other officials of the Royal 
Embassy, the Military and the 
Cultural Bureaus.
Graduate students, who 
numbered 1200 between 
males and females, marched 
into the hall in their colourful 

Joyful words on this 
happy occasion

“I am thankful for the  
opportunity to study abroad. I 
look forward to the graduation 

ceremony and possibly continuing 
my studies to obtain a PhD”. 

Asma Al-Bossi

“I’m truly grateful to  
my God first, and then my country 
and family as without their support 

the completion of this degree wouldn’t 
have been possible.”

Asrar AlNakeeb

“Attending the event in  
London with my wife and my son 

will never be unforgettable. It will be 
a moment pride for me. I’m really 
pleased to have achieved my goal  

and I wish that my parents 
 were with me”
Moqren Alzaben

“My journey to earn 
a degree in Applied Linguistics 

from University College Cork has 
been nothing short of exhilarating. 

I could not have done it without the 
support of my classmates, my family, 

my wonderful wife, and most  
of all my mother.” 

Talal Al-ghizzi
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gowns in two different lots 
(one for males and one for 
females) sporting different 
coloured scarves that indicated 
their degrees (Bachelors, 
Masters and PhDs). HRH 
the Ambassador opened the 
ceremony with a speech in 
which he welcomed the guests 
and praised the sterling efforts 
of the Bureau for organising 
the event. It was followed by a 
speech by his Excellency the 
Minister for Higher Education 
Dr. Khalid Bin Mohammed 
A. Al Ankari, as well as two 
other short speeches by the 
representatives of the male 
and female graduates. 
The students who had received 
distinction marks were duly 
rewarded with special coat 
of arms in recognition of their 
efforts. Present during the 
ceremony were Dr. Abdullah 
Al-Musa, former Deputy 
Minister for High Education 
for Scholarship Affairs, and 
Dr. Ghazi bin Abdulwahid 
Al-Makki, the former Cultural 
Attaché in the UK and Ireland. 
The graduates, in turn, also 
presented coat of arms to 
HRH the Ambassador, the 
Minister, the deputy minister in 
appreciation for their efforts.
But a ceremony is not 
complete without a closing 
speech by his eminence 
sheikh Abdulrahman Al Sudais 
who expressed his joy for 
being part of the event.
Running parallel to the 
ceremony was a Career Fair 
event where representatives 
of Saudi universities held 
separate cubicles packed 
with brochures that spelled 
‘Opportunities’ to attract the 
graduates into suitable jobs 
that befitted their qualifications. 
Both events were duly 
covered by all the major media 

networks including Saudi TV 
Channel 1 and MBC.

The Second Ceremony in 
2012
The Second Batch of KASP 
Graduates for UK and Ireland 
(2012; H 1433) followed on 
the same footsteps as the 
First. However, the number 
of students was considerably 
higher indicating a mounting 
success for the program. 
The total number of graduates 
was 4551, of which there were 
3154 male and 1397 female 
students. The PhD male and 
female students numbered 
700, which also mirrored the 
number of Bachelor students. 
However, the number of 
Master’s students (male and 
female) was a whopping 3113. 
The fields of study pursued 
by the students were more 
defined too. For this batch, 
1611 students studied 
Business Management, 655 
Internet Technology, 414 
Engineering and Engineering 
Industry, 378 Medical Services, 
34 Architecture and Building, 
137 Physics, 307 Law, 170 
Anthropology, 136 Educational 
Sciences, 89 Medicine and 
619 in other miscellaneous 
studies.
Like the previous year, the 
ceremony was also held at 
ExCel Hall under the auspices 
of HRH the Ambassador to 
the UK Prince Mohammed bin 
Nawaf bin Abdulaziz, however 
it was Imam Mohammad bin 
Saud Islamic University who 
was the official sponsor of the 
ceremony. 
And like the previous year, 
the ceremony was attended 
by a considerable number 
of Saudi officials, as well as 
nearly two thousand students 
and members of their families. 

The opening speech was 
followed by the screening 
of a short documentary that 
highlighted the Scholarship 
program tracing its journey 
from the Kingdom to Britain 
and Ireland, which was 
ensued by two speeches 
by student representatives. 
The guests were also treated 
to a screening of another 
documentary that highlighted 
the sterling efforts of the 
Cultural Bureau in the UK 
for catering to more than 
17000 students since its 
establishment to date. 
Subsequently, the 
Ambassador, the Minister and 
the ceremony sponsors each 
delivered a speech expressing 
his pride and joy at the 
accomplishments of our bright 
students, but the highlights of 
which was the spontaneous 
reaction by the Ambassador 
when he left the podium to 
shake hands with the students 
to congratulate them on their 
achievements. They were 
overjoyed and dashed to take 
group pictures with the prince. 
Like last year too, a Career 
Fair event was held on parallel 
footing to the Graduation 
ceremony whose aim was 
to attract the bright students 
into suitable employment and 
capitalize on their excellence. 
Students with distinction marks 
were also awarded special 
coat of arms in recognition of 
their efforts.
It is worth noting that more 
than fifteen different news 
outlets covered both events 
- including all the Saudi TV 
Channels, Al-Arabiya and 
Iqra’, as well as the electronic 
and hard copy magazines and 
national newspapers such as 
al-Riyadh, Aliqtisadiya, Arab 
News and Al-Jazirah. ◊
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new educational institutions for 
cooperation: “If your school or 
country is not on our approved 
list today, keep checking and 
keep trying, because you 
never know what tomorrow 
may bring.”
Kim Berndt, Marketing 
Manager of Eden College in 
Dublin, Ireland, concurred: 
“You’ve got to be persistent. 
Keep trying to find the right 
people to connect with and 
invite them to your school so 
they can see first-hand the 
quality of your programmes 
and the unique environment 
your school can offer.”
Eden College is the very latest 
school to be added to the 
KASP approved list, and their 
attendance at ICEF Dubai 
came at precisely the right 
time. “We are very excited to 
be given this opportunity and 
are looking forward to finding 
new Saudi agents here in 
Dubai who can help us bring 
Saudi students to Eden.” 
Since their attendance at the 
workshop, Eden has confirmed 
that they have their first group 
of Saudi students starting their 
English courses imminently.
The Saudi government 

invests a hefty 9 billion SAR 
(approximately 1.782 billion 
EUR) in the programme each 
year, and this provides full 
funding for 125,000 students 
– for both undergraduate and 
graduate programmes abroad. 
At present, the undergraduate 
fields of study are limited to 
medicine, medical science 
and health sciences; however, 
more options exist for graduate 
studies.
The Ministry of Higher 
Education website details 
which countries currently 
qualify to receive students. 
The Saudi government 
turned to these countries to 
learn valuable lessons when 
developing their own education 
system, namely the US, 
Australia, Malaysia, South 
Korea and Finland.

King Abdullah and his 
long-term visionary 
policy:
“If you wanted to work the land 
for a year, plant wheat; if you 
wanted to work the land for few 
years, plant trees; but if you 
wanted to work the land till the 
end of time, plant minds!”
This seems to be the basis 

for King Abdullah’s long-term 
visionary policy. Indeed, the 
Scholarship Program which 
bore his name aims at the 
development and preparation 
of the enormous Saudi human 
reserves in an effective 
manner with the long term 
aspiration that its yielding 
results are poured back into 
homeland thus assisting 
in its state and societal 
rebuilding. This massive 
educational initiative, which 
rests on the exchange of 
academics and expertise of 
the host universities, is a clear 
indication of the recent revival 
the kingdom is witnessing on 
numerous fronts. 
Never in the past has striving 
for higher education in the 
kingdom reached such 
important levels. The KASP 
seem to have injected this 
yearning for study among 
students, males and females 
alike. Indeed, we see today the 
number for those desperate 
to join the program has more 
than doubled. Where in 2008, 
the number for scholarships 
to the UK and Ireland did not 
exceed 3000, the number hit 
a record high of 14000 in the 
following year! Building on the 
king’s vision to better prepare 
a future general through 
development and exposure to 
other cultures and academic 
critical inquiry, it is a joy to see 
how our students were easy 
to adjust and quick to absorb 
foreign academic jargon - a 
lingo exclusive to academics 
that even locals find hard to 
decipher. 
The KASP’s noble aims are 
best summed as history in the 
making. The aspirations are 
for the students to return to the 
homeland, after having gained 
the necessary academic 
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knowledge and widened 
their horizons, to participate 
effectively in various aspects 
of its development. This, 
needless to say, reflects the 
continuous societal progress 
the kingdom is witnessing into 
the twenty first century. It is as 
such a golden opportunity that 
every student should strive to 
capture. It is further needed by 
country and citizen because 
the journey ahead is arduous 
and we need to prepare for it. 
As Ambassadors, each 
student stands to represent 
our beloved country. Not only 
by reflecting our rich culture 
and heritage, but also to try to 
change the negative beliefs 
some people hold about it. 
Equally, the students, upon 
their return, should also try 
to change some of the bad 
habits the Saudi society 
acquired including such things 
as the culture of dependency 
on others and avoidance of 
responsibility. 
Making history is not an easy 
task. It requires hard work 
and the assuming of full 
responsibility to make our 
present and map our future. 
To reach the top of the ladder, 
it is required that we build 
strong and sturdy steps so 
that we do not tumble down. 
The king’s vision is a landmark 
policy. After eighty two years 
of the founding of the kingdom 
on the hands of its late king 
Abdulaziz, who made great 
sacrifices to firmly place it on 
the political and geographical 
maps, it is only right that we 
do our utmost to insure its 
continuation and prosperity.
As the world changes around 
us, it is inconceivable that 
we should remain stationary. 
We are forever proud of our 
religion, history, and heritage 

Hisham Albattal*

School days can be trying, especially when you add to them 
things like the alienation of being away from home and the ever 
changing English weather. The trials and tribulations of being in a 
foreign country and strapped to the chairs of the libraries are a test 
to our resolves. But, the fruits reaped at the end of this laborious 
journey are mighty sweet! Indeed, there is nothing in the world 
that compares to one’s sense of achievement and happiness on 
graduation day - something that only a few manage to accomplish.  
Many of you may have started your journey with Bachelor degrees 
then gradually climbed up the academic ladder to Masters’ and 
then PhDs’. Your hard work and perseverance have paid off.  Not 
only that you reached the top in your education endeavour, but you 
have also set the example for young scholars after you. 
Someone once said, “If you think education is expensive, try 
ignorance.” This self-explanatory saying can be evident in some 
of our private and public institutions who have failed to identify 
the importance and value of good education and continue to 
degenerate into ignorant blunders. They fail to see that education 
is a necessity, and not a luxury.  
Now you can change that. You can endeavour to make 
optimum use of your good education to increase your potential 
and accomplish your goals as you strive to contribute to the 
development of our country. There is a whole world of opportunity 
at your fingertips, and a nation with educated citizens who is 
equipped with the best of resources. Education is the backbone of 
a society. Without it, the society is going nowhere. 
Doctors, engineers, computer scientists, lawyers, academics…
all help a country to thrive and advance. Without them a society 
is incomplete. It is the duty of each one of us to do their bit in 
order to insure the continued growth and progress of our beloved 
homeland. 
So on this graduation day, I say to all of the grads congratulations 
for completing your studies and, most importantly, for not giving 
up - even when the going was tough. May your hard work, loyalty, 
discipline, and valour be duly rewarded through your future deeds. 

*A graduating student with a bachelor’s degree in electronic engineering 
from the University of Hull.

Celebrate your 
achievements
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saying “ya marhaba” to their 
new professional life with 
steadfastness and courage.
The KASP is not only limited 
to providing educational 
opportunities. On the contrary, 
London also witnessed the 
incredible event of Career Fair, 
which is particularly targeted 
to cater to the newly grads in 
order to assist them find jobs 
back at home even before 
they arrived. Career Fair goes 
hand in hand with the KASP, 
cleverly annexed to the overall 
plan and vision to make sure 
the grads are suitably placed 
in appropriate jobs that benefit 
country and citizen. Indeed, 
Career Fair has also become 
a landmark event of its own 
right as companies race to pick 
the best of the crop to include 
among their ranks. 

King Abdullah Scholarship 
Program (KASP):
“For them to know the world 
and for the world to know 
them,” said King Abdullah in 
a 2005 address to the media 
regarding the scholarship 
program that would bear 
his name. It enables Saudi 
Arabian students to pursue 
their higher education goals 
and meet national labour 
needs while gaining global 
experience and understanding 
of other cultures. Since its 
launch, the program has 
grown to serve over 150,000 
students in 46 countries across 
the globe, over 20 percent of 
which are women.
Originally under a five-year 
watch at its inception in 2005, 
the King Abdullah Scholarship 
Program (KASP) received 
short extensions in 2007 and 
2009. A major extension was 
announced early this year that 
will keep the program running 

to 2020. Such a move reflects 
the Kingdom’s response to 
addressing the growing needs 
of higher education of the 
youth demographics in Saudi 
Arabia to feed its job market 
and economic demands to 
become a greater competitor in 
the world market. The Ministry 
of Higher Education (MOHE) 
says the focus of the program 
is to prepare Saudi youth for 
the various fields in the public 
and private sectors.
KASP recipients receive full 
university tuition coverage, as 
well as full medical and dental 
insurance, a monthly stipend, 
materials allowances, and 
annual airfare vouchers for the 
student and his or her family 
to Saudi Arabia and back to 
the host country. Recipients’ 
joining families receive the 
same insurance coverage, and 
joint scholarships are given 
to students with spouses. 
Students also receive rewards 
for high grade point averages, 
for papers published, as well 
as the publishing of research. 
Ensuring a representative 
student population studying 
abroad, scholarship recipients 
rang from the privately 
educated elite of larger cities 
in Saudi Arabia to the youth 
from smaller towns. Dr. Khalid 
bin Mohammed A. Al Ankary, 
Minister of Higher Education, 

advised Saudi students 
to “take advantage of the 
academic opportunities offered 
by the Kingdom” while asking 
Saudi students upon travelling 
abroad to “regard themselves 
as good ambassadors in 
helping the job market and the 
local economy to grow.”

Rooted in History:
Recent studies indicate that 
the idea for “Abroad Studies” 
began back in 1936 (1355 H) 
by the late king and founder 
of modern Saudi Arabia, 
Abdulaziz bin Abdurrahman 
Al Saud. His vision was to 
prepare the students with the 
necessary qualifications at a 
private high school at home 
ahead of being sent abroad. 
The first Arab country to 
receive Saudi students was 
Egypt in 1941 (1360 H). 
Due to increased demands 
for qualified cadres in certain 
fields, the number of students 
to be sent abroad reached 117 
students, and subsequently 
included other countries, such 
as Lebanon.
Furthermore, records found 
at Saudi Arabia’s cultural 
bureaus abroad indicate that 
the number of students sent 
overseas to pursue certain 
study fields was on the 
increase during the reign of the 
late king Fahd bin Abdulaziz, 

2013 GRADUATES InClUDE:

1328 with Bachelor’s degrees
1393 with Master’s degrees

669 with PhD degrees
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thus revealing that the program 
was continued during the past 
twenty five years. However, 
as qualitative education 
developed in the kingdom, the 
number of overseas students 
saw a relative drop, particularly 
as higher education became 
more available at home. As 
such, overseas students 
were confined to specialised 
scientific or medical 
professions as required by the 
country’s development needs. 
The growth in demand for 
certain vocations, as well the 
kingdom’s efforts to replace 
foreign labour with local human 
power, consequently increased 
the need for overseas students 
and across major sectors 
of government: Ministry of 
Higher Education, universities, 
ministries and government 
institutions.

Royal Renewal:
Today, as we celebrate the 
graduation of the third batch 
of the KASP students, our joy 
is bifold as we also celebrate 
King Abdullah’s approval 
to extend the scholarship 
program for another five 
years. The Minister for Higher 
Education, Dr. Khalid bin 
Mohammed A. Al Ankary, 
expressed his great pleasure 
at the royal decree describing 
the move as “clear proof 
the kingdom is putting the 
education of the future 
generation as a priority.” 
He also pointed out that the 
kingdom is in need of young 
people who are able to study 
unique college majors in 
technology, engineering and 
social sciences in order to 
provide new opportunities for 
Saudis in these fields. “The 
scholarship program comes as 
one of many plans to improve 

the outcome of the Saudi 
Arabian education system and 
we only had a 2 % failure rate 
among all students we sent 
overseas in the past 8 years,” 
said the Minister of Higher 
Education.
KASP started in 2005 and 
so far over 47,000 Saudi 
students have graduated 
from Western universities due 
to this privilege. There are 
over 150,000 young Saudis 
studying overseas, over 

60,000 of them in the United 
States.

Enormous Saudi 
scholarship program 
extension details: 
The following report provides 
additional details on the 
extension below as well as 
an update on current market 
conditions in Saudi Arabia:
Dr. Saad Nasser Aldwayan is 
an International Cooperation 
Consultant at the Ministry of 
Higher Education in Saudi 
Arabia. His session, given on 
the opening day of the recent 
ICEF Online Workshop, Feb. 
3 - 5, 2013, provided a packed 
room of attendees with an 

overview of the educational 
system in Saudi Arabia as well 
as the trends and preferences 
of Saudi students wishing to 
study abroad. As Dr. Aldwayan 
pointed out, with 79 percent 
of the Saudi population under 
the age of 40, and 36 percent 
of the population younger than 
15 years of age, the growth 
potential in Saudi Arabia is far 
too great to ignore. Currently, 
1.15 million students are 
enrolled in higher education, 

with 5% in private institutions. 
Females make up 60 percent 
of the student population.
The popular King Abdullah 
Scholarship Program (KASP) 
was of particular interest to 
attendees, many of whom were 
keen to learn how their schools 
could qualify for partnerships, 
and what changes might be 
afoot. Universities offering 
high quality education and a 
very international environment 
are at the top of the list 
of accredited institutions. 
Dr. Aldwayan encouraged 
attendees to keep a sharp 
eye on the programme, which 
is continually monitoring 
participants and looking for 

The KASP’s noble aims are 
best summed as ‘history in the 
making’. The aspirations are 

for the students to return to the 
homeland, after having gained the 

necessary academic knowledge 
and widened their horizons, to 
participate effectively in various 

aspects of its development.
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london – special for 
“Althaqafiya” 

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH Spring never seemed 
prettier as thousands of 

young students, bouncing with 
excitement and joy, swarmed 
the Royal Festival Hall (RFH), 
one of London’s trendiest 
hotspots, to dawn their 
graduation robes and to march 
in celebration of their 
achievements. The Cultural 
Bureau of the Royal Saudi 

Embassy in the UK, together 
with family members and 
friends, celebrated the 
graduation of nearly 3400 
students, who came to the UK 
to study as part of the King 
Abdullah Scholarship Program 
(KASP) on  March 31st 2013 
(19 Jumada I,1434 H).
The young happy faces, some 
tearful with joy, beamed with 
pride as they filed in, one 
after the other, heads held 
up high, before his Royal 

Constituting the third batch of the King Abdullah 
Scholarship Program in the UK and Ireland:

3400 fresh Saudi graduates 
head for the job market 
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Highness, Prince Mohammed 
bin Nawaf bin Abdulaziz 
Al Saud, Ambassador of 
the Custodian of the Two 
Holy Mosques to the U K 
and excellency, the Cultural 
Attaché to the UK, Dr. Faisal 
M. Almohanna Abaalkhail, in 
their traditional graduation 
procession. A truly well 
deserved honour as some of 
them not only completed their 
studies with success, but also 
excelled in their efforts gaining 
themselves distinction marks in 
their chosen fields of study. 
This is the third batch to 
graduate as part of the 
ambitious project which 
began eight years ago, and 
the third reaping of fruits for 
those who were lucky enough 
to capitalise on this golden 
opportunity to study abroad. 
they have had the chance 
to interact with academics 
and students of various 
nationalities and backgrounds, 
while firmly maintaining their 
cultural and religious identity. 
Commenting on the graduation 
of the third batch, the Cultural 
Attaché to the UK, Dr. Faisal 
M. Almohanna Abaalkhail said 
that the KASP is an ambitious 
program that benefited all the 
private and public sectors of 
the country. These sectors 
await the homecoming of 
the graduates with great 
anticipation because they 
know of the positive effects 
these newly grads will bring 
to their field of production. 
Dr. Abaalkhail added: “It is a 
subject close to our hearts 
when we talk about celebrating 
the investment in human 
capabilities because it will 
inevitably reflect positively on 
building our beloved homeland 
of which we are very proud”. 

Dr Abaalkhail also said: 
“the community of overseas 
students covers a wide 
spectrum of the society. It 
includes students from across 
the kingdom with different 
social backgrounds which 
are supported by various 
institutions and programs 
but the KASP remains the 
major program for overseas 
students.”
The Cultural Attaché added 
that “the determined efforts 
of the Ministry for Higher 
Education at making the 
educational experience for 
the Saudi students both 
enriching and worthwhile are 
commendable. It is well fit for 
the job at hand, which I am 
certain, will reflect positively 
back at home.”
Dr Abaalkhail thanked his royal 
highness, the Ambassador to 
the UK, Prince Mohammed 
bin Nawaf bin Abdulaziz Al 
Saud and his Excellency the 
Minister for Higher Education, 
Dr. Khalid bin Mohammed A. Al 
Ankary for officially sponsoring 
the graduation ceremony and 
for their insightful guidance to 
the Cultural Bureau to help it 
carry out its duties towards our 
sons and daughters”.

Career Fair
With standing ovations and 
smiles all around, the newly 
graduates made their way 
afterwards to the Career Fair 
event, also organised by the 
Cultural Bureau, to meet their 
prospective employers. Driven 
by their yearning to contribute 
back to the society, their 
excitement was boundless!
Ah.. Ode to be young! The 
prospects of new life, the 
sheer excitement of new 
beginnings, the endless 
horizons that await them are 

all abstracts that are hard to 
capture on a camera but you 
could see it in their eyes and 
hear it in their determined 
footsteps as they flooded 
into the Career Fair in their 
droves. These young gents 
and ladies, who have come 
from all over Saudi Arabia to 
study and make a thing of 
their lives, egged on by their 
ambition, love for academic 
research and curiosity to 
discover new spheres, all 
aided by the generosity of their 
loving country, were brimming 
with an admirable resolve. 
These are the young men 
and women whose country 
welcomes them back with an 
open arm and heart and holds 
high expectations of them. 
They, in turn, cannot wait to 
share with their homeland their 
accumulated knowledge and 
experience. 
Representatives from sixty 
five Saudi public and private 
ministries, companies as 
well as various academic 
institutions were present at the 
Career Fair ready to snatch 
them up into their professional 
worlds. They wanted to offer 
our young students a stab at 
employment or, for those who 
want it, a chance to further 
their education. This was 
indeed a sight to behold and 
a further cause for celebration 
as this day epitomizes the crux 
of the KASP and the targeted 
aims of the project. 
It’s a win win situation. On 
that glorious day, and under 
the auspices of Prince 
Mohammed bin Nawaf bin 
Abdulaziz Al Saud, and 
by the good offices of the 
Cultural Bureau, the majority 
of these young students were 
saying goodbye to the long 
arduous school journey and 



council will be a qualitative 
shift in the functioning of the 
council,» Al-Alshaikh said.9

Dr. Al-Alshaikh welcomed 
the inclusion of the women 
members into the Majlis and 
pointed out that those «Saudi 
women are outstanding Muslim 
ladies who have excelled in 
education, health, economic, 
administrative and social fields 
in society”. He said the council 
would follow the guidelines 
as laid down by the king to 
work for the progress and 
unity of the nation to insure 
regional security and peace.10 
Justice Minister Muhammad 
Al-Eissa said the participation 
of women would enrich the 
discussions at the Consultative 
council. He also stressed that 
“It is a welcome addition to 
the Shoura as it brings people 
with different experiences, 
expertise and backgrounds.”11

Educational Perspective
From the educational 
perspective, it is noteworthy 
to mention that women in 
Saudi Arabia have reached 
the highest levels in various 
education fields - a direct 
result of King Abdullah’s policy 
and reform measures. Since 
assuming the throne, the king 
has made a number of key 
reform steps in the kingdom. 
One of the most important 
achievements was the king’s 
landmark reform of the judicial 
system and the consequent 
creation of specialised courts. 
The king also set up “the 
Allegiance Commission” or 
Hay’at al-Bay‘ah, which is a 
codification of the unwritten 
rules that have governed the 
selection of Saudi rulers since 
the passing of King Abdulaziz 
in 1953.  King Abdullah also 
established the visionary 

scholarship program for our 
young generation to study 
abroad.
One of King Abdullah’s first 
moves was to revive the 
educational system. Soon 
thereafter, the country saw 
a boom in universities and 
colleges for higher education 
across the country. The king 
and his ministers invested 
heavily in the formation of 
a consultative body on key 
issues, where critical views 

were encouraged thus creating 
a healthy dialogue among all 
segments of the society. 
The Custodian of the 
Two Holy Mosques, King 
Abdullah, launched eight 
new educational and welfare 
projects worth more than 
SR 14 billion at King Saud 
University (KSU), including 
a 7.5 billion riyal campus 
for women, a SR1.8 billion 
medical city and a SR1.2 
billion housing project. The 
King Abdullah Project for 
the Development of Public 
Education has allocated SR 
4.2 billion to improve the 
educational environment 
and SR3.58 billion for extra-

curricular activities. The 
training and development of 
teachers is another thrust of 
the project, where a further SR 
2.94 billion was allocated for 
it. A curriculum development 
program will receive SR 980 
million.12

Princess Noura Bint Abdul 
Rahman University, the 
first women’s university in 
Saudi Arabia, has been 
expanded and modernized to 
accommodate 40,000 students 
and 12,000 employees. It 
has 15 colleges and a large 
number of departments.13

Over SR 200 billion has been 
earmarked for education in 
this year's budget. “At the 
moment, nearly 90 percent 
of the students are receiving 
education in Saudi Arabia’s 
25,000 public schools.”14 Saudi 
Arabia has 14.2% of women 
in national workforce in the 
education fields.15

The Ministry of Education 
plans to provide 7,200 
administrative jobs for women 
at the headquarters of the 
ministry’s girls’ education, and 
41 educational departments 
across the country, according 
to a ministry source. Nearly 70 
percent of administrative jobs 
in girls’ education are already 
held by women. The Cabinet 
also approved measures to 
increase job opportunities for 
women16.

Societal perspective
The 30 women Shoura council 
members represent 48% of 
the female population in the 
kingdom, but as mothers, the 
role of women has a greater 
influence in the nurture of the 
country’s future generation.
King Abdullah’s decree to allow 
for women participation in 
the council’s decision-making 

The president of the Majlis HE Sh. Dr. 
Abdullah Al Alshaikh
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process was a huge step 
towards female empowerment. 
“Since women constitute half 
of the Saudi population, it is 
unreasonable for this vital 
organ of the population to 
be denied the opportunity to 
participate within the limits 
of the Islamic Shari’a in the 
building of our nation,” he 
concluded. 
It’s a remarkable achievement 
for Saudi women where, 
previously, they had no say in 
this vital government council 
that has a considerable effect 
on matters that concern 
the society. Today, they 
occupy key positions in key 
establishments across several 
fields, including education, 
medicine and economics. 
King Abdullah first made 
the announcement that he 
intended to include women in 
the Shoura back in 2011. Two 
years later, the announcement 
became a reality. The 
appointment of 30 women on 
the Shoura is big leap destined 
to open more doors. 
The role of the Shoura Council 
The Shoura Council is the 
formal advisory body of Saudi 
Arabia. This august body 
provides advice to the King, 
drafts laws and debates major 
issues. The influence of the 
Assembly in its present form 
comes from its responsibility 
for the Kingdom's four-year 
development plans, from 
which the annual budgets are 
derived, its ability to summon 
government officials for 
questioning, and its role as 
policy debate forum. In this 
2,119 page book on Majlis 
Ash-Shoura, Al-Mohanna 
wrote that the council played 
a key role in regional and 
global social, economic and 
political issues that had direct 

relevance to the Kingdom.17. 
By the end of 2003, the 
council achieved a place in 
the International Parliamentary 
Union. The fourth term council 
held 845 sessions and issued 
1174 declarations during its 
second year. In September 
2011, just a few days before 
the 2011 municipal elections, 
King Abdullah stated that 
women may become members 
of the council. 
The members of the Shoura 
Council “…work in tandem 
to interpret laws, as well as 
to examine annual reports 
referred to the Council by 
state ministries and agencies. 

The Shoura advises the King 
on policies the King submits 
to it, along with international 
treaties and economic plans. 
The Council is authorized to 
review the country’s annual 
budget and call in ministers 
for questioning and it plays 
an important role as a policy 
debate forum. It can request 
that government officials 
participate in key meetings 
and it can ask for access to 
government documents.”18 ◊

* A journalist based in London 
and a regular contributor to 
“Althaqafiya”.
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Dr. Mozammel Haque* 

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH King Abdullah’s 
decision to appoint 30 

women to the previously 
all-male Shoura Council 
(Consultative Council), has 
signalled a new era in the 
Kingdom’s political-making 
apparatus. This historic 
decision, the closest Saudi 
women have ever come to 
public participation in 
politics, is a turning point in 
Saudi Arabia and a 
milestone initiative hailed for 
the King’s efforts to reform 
the existing political system. 

Women not only constitute half 
of the Saudi population (which 
is nearly 20 millions), but they 
also form the backbone of the 
society whose development 
into the 21st century rest on. 
Critics of the Saudi system 
claim that appointing women to 

the Shoura Council is a largely 
symbolic measure, because 
the council can advise the king 
and question ministers, but it 
has no power to make or veto 
legislation and its members 
are appointed by the king. 
Two decrees reconstituted 
the council, which advises the 
government on new legislation, 
for a new four-year term - and 
stated that women should 
always hold at least a fifth 
of its 150 seats.1 One of the 
royal decrees amended an 
article in the Shoura Council's 
statute to guarantee women 
representation on the body, 
while the other named the 
150 members, among them 
30 women.2 However, the 
momentous move will no doubt 
stand to bring fresh energy and 
insights to the council and their 
participation will open doors for 
women across the board.
This article will examine the 

issue from three different 
perspectives: Islamic, 
educational, and societal. It 
will also list a brief background 
of the Shoura Council and its 
activities.

Islamic perspective
The inclusion of women in the 
Shoura Council as members is 
in full compliance with Shari’a 
Law, which is the primary 
source of law in the land as 
derived from the teachings of 
the Quran and the Sunnah 
(the traditions of the Prophet 
PBUH). According to the 
Basic Law of Saudi Arabia 
adopted by a royal decree in 
1992, the king must comply 
with Shari’a and the Quran as 
laid down by the Kingdom’s 
founder the late king Abdulaziz 
Al Saud in 1927. Members 
of Majlis Ash-Shoura or 
the Consultative Council 
are chosen from different 

A new step into the future:

Inclusion of 30 Women 
in the Shoura Council
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provinces, representing three 
significant groups: religious 
establishment, bureaucracy 
and the business groups. 
They are usually highly 
educated and experienced 
people who are regarded as 
experts in their fields. Mostly 
academics, retired senior 
officers, ex-civil servants and 
businessmen, all the Majlis 
members nonetheless have 
to carry out their duties within 
the framework of Islam. The 
royal decree to include female 
members within the Majlis 
falls precisely within those 
parameters, and following the 
king’s consultations with the 
Ulama (religious scholars). 
In Islam, men and women 
are equal as human beings. 
However, their roles have been 
separately defined whereas 
that of the women was better 
geared towards the noble task 
of strengthening the family 
base and to the rearing of 
offsprings in accordance with 
the teachings of Islam. That 
said, Islam did not confine 
their role to the ‘family’ alone. 
As women enjoyed the same 
right to freedom of expression 
as men, Islam was clear in 
granting them the equal right of 
participating in society affairs 
and hold public positions 
provided that they do not mix 
with men in public.3 Indeed, the 
active participation of women 
in consultation is a known fact 
in Islamic history and goes 
back to the days of the Prophet 
(PBUH) and his companions, 
who regularly consulted 
them as a useful source of 
knowledge.4 A case in point, 
Justice Muhammad Al-Eissa 
cited the consultation given to 
the Prophet by Um Salamah 
(may she be beatified) 
during the Hudaibiyah Peace 

Treaty.5 Dr Naseef, the former 
Secretary General of the 
Muslim World League, told 
me: “It is a known fact that 
when the Prophet (PBUH) 
asked the people to slaughter 
their sacrificial animals and 
shave off their heads during 
the Hudaibiyah event; they 
refused. It was Um Salamah, 
his wife, who advised him to 
do it first in order to set the 
example for them. And so it 
was. The Prophet did and the 
people immediately followed 
his example.6

As such, from an Islamic 
perspective, the participation 
of women in public life was 

always an important key 
because of their valuable 
addition to the welfare of the 
community and the country. 
“The participation of women in 
the Shoura would give them 
an opportunity to add their 
opinions, make legislative 
proposals and demand action 
on various matters. This paves 
the way for their voices to be 
heard,” the Justice Minister 
said, adding that society has 
the right to benefit from their 
knowledge and expertise.7

“Religion has given women the 
inalienable right to participate 

in political life and the freedom 
to speak their mind, but this 
right and freedom have been 
taken away from them due to 
colonialism and other societal 
changes in modern history. 
Thus, sidelining women’s 
role in the society became an 
established tradition, not based 
on religion. But this is no 
excuse. We need to bring them 
back! Islam is the reference 
and not tradition of the people”, 
said Dr. Naseef.8

The royal decree to appoint 
women to the Majlis involved 
lengthy debate between the 
Royal Court and the «Ulama». 
To allay their fears, special 
gates are being incorporated 
into the Shoura Council 
building so that women 
can enter and leave via a 
different entrance from the 
men. There will be a separate 
seating area for them and 
an earlier announcement 
spoke of screens and internal 
communications to prevent 
any mingling of the sexes, 
which is forbidden by the 
country's law. Sheikh Abdullah 
bin Muhammad Ibrahim Al-
Alshaikh, President of the 
Shoura Council, appointed 
a special committee to 
implement the directive of 
the king for the enrolment 
of women as members 
of the consultative body. 
Speaking about the new 
committee for women's affairs, 
Dr. Al-Alshaikh said: «all 
arrangements to accommodate 
the women members will be 
executed by the committee 
to receive women members 
at the sixth session of the 
council.» Administrative staff 
to assist women members 
will be appointed before they 
arrive.»The enrolment of 
women as members of the 

King Abdullah addressing the Shoura 
Council in the opening of one of its 

sessions
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Saudi Arabian Chevron (SAC) develops the 
petroleum and human resources of Saudi Arabia in 
operating on behalf of the Kingdom its 50 percent 
interest in the petroleum resources of the onshore 
Partitioned Zone.  

It has operated on behalf of the Kingdom there since 
1949.  Working through Wafra Joint Operations 
with the Kuwait Gulf Oil Company (KGOC), SAC 
explores for, develops prospects and produces 
oil.  Its 950-strong workforce is nearly 85% Saudi, 
including most senior management.  SAC with 
KGOC are now in the third phase of a more than 
decade-long staged assessment to determine the 
technical and economic viability of employing 
steam to produce the heavy oil in the PZ’s carbonate 
reservoirs.

Chevron’s unique relationship with the Kingdom 
has grown and developed for nearly eight 
decades, since it ushered in the modern oil industry 
with the discovery of the first commercial well in 
the Kingdom in Dhahran, Eastern Province, and 
subsequently with partners formed the Arabian 
American Oil Company (Aramco), the predecessor 
to today’s Saudi Aramco.  

We are proud to participate in Tawteen, which 
gives us access to some of the most promising 
graduates in a range of disciplines important to us 
in the oil industry.  This prestigious event provides us 
the opportunity to directly acquaint graduates with 
the rewarding job positions, ongoing development 
and educational programs, and highly competitive 
packages we in Saudi Arabian Chevron offer.  

We invite you to stop by our booth and see for 
yourself the possibilities with Saudi Arabian 
Chevron – growing together, our people and our 
business.

تقوم شركة شيفرون العربية السعودية بتطوير الموارد البترولية 
والبشرية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية في حصة 
المملكة التي تبلغ 50% من الموارد البترولية في الجزء اليابس 
منذ  المملكة  عن  بالنيابة  تعمل  حيث  المقسومة،  المنطقة  من 
وبالتعاون  بالوفرة،  المشتركة  العمليات  خالل  ومن  1949م.  عام 
العربية  شيفرون  تقوم  الخليج،  لنفط  الكويتية  الشركة  مع 
السعودية بأعمال استكشاف وتطوير وإنتاج الزيت الخام. وتبلغ 
نسبة الموظفين السعوديين بالشركة حوالي 85% من قوة العمل 
غالبية  النسبة  هذه  وتتضمن  موظفًا،   950 قوامها  يبلغ  التي 
كبار موظفي اإلدارة. وتعد شيفرون العربية السعودية والشركة 
الكويتية لنفط الخليج اآلن في المرحلة الثالثة من مراحل التقييم 
المرحلي الذي استغرق ما يزيد عن عقد من الزمان لتحديد الجدوى 
من  الثقيل  الزيت  إنتاج  في  الغاز  الستخدام  واالقتصادية  الفنية 

المكامن الكربوناتية بالمنطقة المقسومة.

لقد تطورت العالقة الفريدة التي تجمع شيفرون العربية السعودية 
والمملكة لما يقرب من ثمانية عقوٍد، وذلك منذ أدخلت صناعة 
البترول الحديثة باكتشافها ألول بئر بترول تجاري في المملكة 
حين  شركائها  مع  تباعًا  ثم  الشرقية،  بالمنطقة  الظهران  في 
أسست شركة الزيت العربية األمريكية )أرامكو(، وهي الشركة 

السابقة ألرامكو السعودية حاليًا.

إننا نفخر بمشاركتنا في “توطين”، حيث يتيح لنا ذلك إمكان 
التخصصات  من  كثير  في  الخريجين  أفضل  بعض  مع  التواصل 
المهيب  الحدث  هذا  إن  البترول.  صناعة  مجال  في  لنا  المهمة 
يمنحنا الفرصة المباشرة لتعريف الخريجين بمزايا الوظائف التي 
تمنحها شيفرون العربية السعودية، وما لديها من برامج تطوير 
وبرامج تعليمية مستمرة، وما تتضمنه هذه الوظائف من مجموعة 

مزايا عالية التنافسية.

إننا ندعوكم إلى زيارة جناح الشركة، والتعرف بأنفسكم على 
الفرص المتاحة لدينا في شيفرون العربية السعودية. إن شعارنا 

الذي نعمل في ظله هو “النمو معًا – موظفونا وأعمالنا”.

 Saudi
 Arabian
Chevron

  شركة
 شيفرون
 العربية

السعودية
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Petro Rabigh is the largest integrated Refining & 
Petrochemical complex in the world. It is a Joint 
Venture between Saudi Aramco, the world’s 
largest Oil & Gas Company and Japan’s Sumitomo 
Chemical with each owning 37.5% each.

The underlying aim of the project was to support 
the further diversification of the Kingdom’s 
economy by creating feasible downstream 
opportunities.

Petro Rabigh produces refined products such 
as gasoline, diesel, jet fuel and naptha to meet 
domestic & International demand. Further 
downstream we produce petrochemicals such 
as polyethylene and polypropylene, which are 
used as polymer feeds for the production of food 
and liquid packaging material, automobile parts, 
computer parts, clothing, construction materials 
and other various applications. In addition, we 
produce monoethylene glycol and propylene 
oxide, which are utilized to produce everyday 
products such as drinks bottles, fabrics, solvents 
and antifreeze. 

Saudi Aramco provides Petro Rabigh with 
guaranteed access to hydrocarbons feedstock, 
making our operations both low cost and 
reliable. Despite being one of the lowest cost 
ethane derivative producers in the world, we 
continue in our efforts to enhance value through 
improvement in revenue generation & cost 
reduction.

Sumitomo Chemical provides patent 
technological expertise and experience in the 

global marketing of chemical products. This 
consolidation of knowledge and infrastructure, 
along with the global aspect of the partnership, 
marks the beginning of a new era in Saudi 
Arabia, one in which it uses its natural resources 
to achieve a global edge in a wide variety of 
industries. Petrochemicals are only the beginning. 

Demand for Petro Rabigh’s quality & attractively 
priced products is high; hence an industrial 
conversion park called Rabigh PlusTech Park 
was built adjacent to the complex that will drive 
demand even higher.  This is a fully integrated 
industrial park that was planned & designed with 
the intention to further enhance downstream 
opportunities. It is an industrial area of more 
than 2million square meters that is open for 
companies & investors to convert petrochemical 
products into downstream products, which will 
benefit from being in close proximity to our 
petrochemicals feedstock supplies infrastructure 
and the services we have to offer.

Within the Rabigh PlusTech Park we also have 
incorporated a Plastics Training Centre which 
handles all the ongoing training & development 
needs of workforce/ investors of the PlusTech 
Park along with the local community.

Petro Rabigh also continues to pursue ongoing 
efforts for increased Sustainability and Corporate 
Social Responsibility towards the wider 
community. A recent example was the first ever 
Beach Clean Up day in association with the GCC 
and GPCA to highlight the responsible use of 
plastics & to change the mindsets of the people.



resources. To that end, the 
King devised a program that 
enabled Saudi students to 
pursue their higher education 
goals and meet the national 
labour needs while gaining the 
experience and understanding 
of other cultures. “For them 
to know the world and for the 
world to know them,” said King 
Abdullah in his 2005 address 
to the media regarding the 
scholarship program that 
later bore his name. Since 
its launch, the program has 
grown to reach 46 countries 
across the globe where over 
20 percent of its students are 
women.
Japan’s long-term strategy, 
Powell and DiMaggio argue, 
can bear positive results. 
Japanese and Saudi strategies 
can both be seen as an 
application of the “diffusion” 
concept, in which cultures and 
state-of-the-art technologies 
are transferred (or, more 
precisely, migrate) from well 
advanced countries to less 
advanced countries, since the 
latter seek not only to emulate 
the former, but to eventually 
overtake the provider. Japan 
is a good case in point where 
back in the 1970s, its TV 
manufacturing industry had 
only one brand (Mitsubishi) 
competing against more than 
six UK leading 

brands (Decca, Bush, Mallard, 
Ferguson, Pye and Philips). By 
the end of the 1980s, however, 
Japanese manufacturers had 
taken over the TV and hi-fi 
market by forcing the British 
and other manufacturers to 
fold. The same fate met the car 
and motorbike industries.
There is no reason why the 
Kingdom of Saudi Arabia 
(KSA), with such an ambitious 
foreign education programme 
and a huge investment in its 
future human capital, cannot 
emulate Japan, provided, 
of course, that all the right 
measures and conditions are 
fulfilled to ensure that success. 
After all, the phenomenon 
of knowledge transfer is an 
established social occurrence. 
History informs us that Europe 
greatly benefited from the 
Muslim civilisation through 
that same process. As an 
Islamic country, lead by our 
visionary leader and His 
senior Ministers, we are now 
witnessing a revival of our 
ancestors’ glorious past of the 
great civilisation of Andalusia. 
This is very true as we see 
day after day an increase 
in the number of academic 
institutions, foreign trained 
researchers in the Kingdom. 
KSA thus 

is emulating Japan and the 
Saudi students can be found 
in the world’s most renowned 
universities around the globe.
Consequently, the results of 
this strategic decision are felt 
today through the emergence 
of a neo-elite strata in the 
society, which comprises 
of leading scholars and 
researchers similar to those 
found in Western countries. 
The aims of KASP hopefully 
are for these elite to pour 
its knowledge and expertise 
back into the motherland to 
assist in its state and society 
building. Not only that we, 
the beneficiaries of such a 
program, wish to repay some 
of the goodwill and massive 
efforts and funds poured 
into our education, but we 
genuinely want to contribute to 
raising the standards of life in 
our country and to be able to 
compete with our counterparts 
abroad shoulder to shoulder.
While this strategy was 
devised in the first place 
to gradually eliminate the 
dependency on foreign experts 
and labour as well as to create 
jobs for the local Saudi citizens 
across the 

Job Market
Job Market

various sectors of the 
economy, we still seem to be 
grappling with foreign labour 
issues.  According to a Saudi 
Arabian Monetary Agency 
(SAMA) report in 2011, KSA 
has a multi-national labour 
force estimated in excess of 
seven million legal immigrants, 
and several hundreds of 
thousands of illegal workers 
from various Muslim countries 
who continue to cross our 
massive borders by all means 
possible.
While labour migrations are 
unavoidable in this globalised 
world, particularly in view of 
the current global recession 
and political upheavals 
across the continents, it is 
understandable that many 
would seek labour in the more 
stable and resource rich KSA. 
However, the presence of 
the illegal workers is having 
dire effects on the national 
economy. These effects are 
long and short term. The most 
obvious of which is depriving 
Saudi citizens of employment. 
It is thus recommended that 
measures be taken in which 
to contain and regulate such 
migrations to allow for native 
Saudis an equal chance at 
employment. Indeed, now that 
we have been afforded the 
necessary qualifications and 
expertise, there is no reason 
why we can’t do the same 
job better. Furthermore, it is 
a myth that illegal immigrants 
contribute to the economy of 
any state (U.S. vs. Mexico, 
for example) because the 
overwhelming amount of their 
earned wages (remittances) 
is not spent in the country, but 
simply sent back home.
As academic research 
continues to grow and develop 
in the Kingdom, it will, no 

doubt, reflect positively at 
home and abroad. From an 
international perspective, such 
educational missions also 
serve to revive communication 
between the Kingdom and 
other countries of the world, 
through the dialogue of 
religions and civilisations.  
We are all members of the 
one human family and it is 
imperative that we interact 
positively with one another, 
regardless of race, colour or 
creed. In the case of Saudi 

Arabia, this will not only help to 
dispel the some negative views 
against Islam and the Muslims, 
but will also present the true 
picture of Muslims.
There is no doubt that one of 
the most challenging aspects 
of the KASP is for the local 
market to try to help create 
jobs for the graduates upon 
their return. Not only will this 
respond to the aspirations and 
needs of the newly grads, but 
it will also fulfil the aims of the 
program as devised by the 
King and his ministers. In this 
respect, more transparency 
and accountability should be 

demanded of the civil servants 
who fail to carry out their 
jobs properly or to assist in 
identifying the market gaps 
in order to create jobs and 
consequently reduce the 
national outlay. So far, they 
have been slack in their duties 
thus directly contributing to the 
frustration of the “unemployed 
educated”. Needless to say, 
this has been forcing Masters 
and Doctorate graduates to 
accept menial jobs outside 
their field of study in order to 
support their families.
The disregard for such 
an acute issue is further 
creating such exasperating 
labels as “over-qualified” or 
“specialisation is not needed 
by the market at present”. 
Frustrated and unemployed, 
the newly grads are very 
likely to lose faith in their own 
abilities.
It is my view that the 
appropriate institutions 
should give these issues 
a serious consideration in 
order to try to remedy the 
unemployment issue through 
sound and practical solutions 
that both see the newly grads 
appropriately placed in jobs as 
well as to fulfil the aspirations 
of the KASP. Failure to do so 
will be a total waste of efforts 
and resources, and all the 
knowledge gained abroad will 
benefit neither the country nor 
its citizens. ◊  

* A PhD candidate at the 
University of London majoring in 
Conflict analysis and resolution. 
 
Reference:  
Powell, W. W. and DiMaggio, 
P. J. (Edit), 199. The New 
Institutionalism in Organizational 
Analysis. Chicago: The University 
of Chicago Press.
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Prince Faisal bin Khalid 
were the first to greet the 
prince, many ambassadors, 
foreign diplomats and Saudi 
businessmen also came to 
wish the prince good luck. ◊

References: 
Asharq Alawsat. Prince 
Muqrin: Reform Will Continue 
in Earnest. 042013/02/ http://
www.asharq-e.com/news.
asp?section=1&id=32800. 
 

Okaz. The Selection of Prince 
Muqrin embodies the King's 
wisdom in putting the interest of the 
nation first.032013/02/. http://www.
okaz.com.sa/new/Issues/20130203/
Con20130203569664.htm.

Biography of HRH Prince Muqrin bin Abdulaziz
Second Deputy Prime Minister

• He was born in 1364 AH - 1945 AD

• He grew up in the care of his father, King Abdul Aziz - a lover of knowledge,  
courage and chivalry

•	He	was	educated	first	at	the	Model	Institute	of	the	Capital
• He joined the Saudi Air Force in 1384 AH - 1964 AD

• He continued his studies in Britain, and graduated in 1388 AH - 1968 AD as a lieutenant pilot

•	In	1389	-	1969,	he	received	advanced	training	courses	on	fighter	planes	at	Dhahran	Air	
Base,	and	worked	in	the	second	squadron	to	fly	for	the	period	of	1390	-	1970	to	the	year	
1393 AH - 1973 AD.

•	In	1393	-	1973	he	enrolled	at	a	trainers’	course	in	Britain	and	then	joined	in	1974	-	1394	joined	
a	staff	war	course	in	the	United	States	and	earned	a	diploma	(equivalent	to	MA)

•	In	1397	e	1977,	he	was	appointed	Assistant	to	the	Director	of	Air	Operations	and	head	of	the	
Plans	and	Operations	Section	in	the	Royal	Saudi	Air	Force

• 02/05/1400 AH - 1980, a royal order was issued appointing him Governor of Hail

•	16/08/1420	AH	-	2000,	a	royal	order	was	issued	appointing	him	Governor	of	Al	Madinah
•	19/09/1426	AH	-	2005,	he	was	appointed	as	President	of	the	General	Intelligence
• 29 Sha’ban 1433 AH - 19 July, 2012, he was appointed as an adviser to the Custodian of the 
Two	Holy	Mosques	and	his	special	envoy

• 20/03/1434 AH - 2013, a royal decree was issued appointing him  
Second	Deputy	Prime	Minister.
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Sanawi Sharahiley* 

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH I personally and the 
Saudi people continue to 

celebrate our leader king 
Abdullah’s greatest 
achievements to date in great 
joy and admiration. On this 
occasion of graduation, I need 
to mention the highly-praised 
King Abdullah Scholarship 
Program (KASP). This 
program, which was first 
launched in 2005, was recently 
extended for a third phase of 
five years starting from the end 
of the fiscal year of 14351436- 
H. (November 2015).  The 
Custodian of the Two Holy 
Mosques’ approval to extend 
KASP was a clear embodiment 
of the Saudi leadership’s 
support for higher education. A 
cause for celebrating this 
unprecedented program is that 
it will continue to provide 
greater opportunities for more 
citizens to obtain higher 

education in various disciplines 
and fields of knowledge. 
Currently, there are more than 
150,000 Saudi students joining 
premier universities across the 
world under KASP. I think it is 
the largest ever in any foreign 
government’s scholarship 
program outside its country’s 
borders in the world, and the 
third highest in the number of 
one country’s students abroad 
after China and India. I happen 
to be one these lucky Saudis.   
These Impressive statistics stir 
such emotions as envy and 
admiration in the hearts of 
many people. The words of my 
professor, Dr. Jean-Mathieu 
Essoh Essis (the sole Ivory 
Coast student to obtain the 
famous Fulbright Scholarship 
for both his Masters and PhD 
in Public Policy, 19921997-), 
still ring true in my ears till this 
day. Dr. Essis, who holds an 
enormous respect for Islam 
and the Muslims, told me: 

“Sanawi, two decades from 
now, I expect your country to 
be at the forefront of innovation 
and knowledge as it is now in 
the field of Islamic politics and 
economy”.
Beaming with pride and joy, I 
couldn’t but secretly ask myself 
the following questions: Are 
we really going to be able to 
make his predictions come 
true? If so, can we achieve 
those within the timeframe 
given considering that KASP 
has been already eight years 
in existence? I am hopeful.
The emergence and the 
development in recent 
decades of the Japanese 
civilization in the fields of 
technology and science was 
the result of an idea *(Powell, 
DiMaggio, 1991). The King’s 
ambitious and revolutionary 
scholarship program was 
also the result of an idea. His 
Majesty saw that a country’s 
best capital is its human 

Scholarship Programme Abroad:

A Great investment  
and a challenging  
market
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Newly appointed Second
Deputy Premier Prince 
Muqrin bin Abdulaziz: 

A Man for 
Challenging 
Tasks

AL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAHAL-THAGAFIAH Just when it seemed that 
king Abdullah has 

exhausted all the necessary 
reforms to the kingdom, the 
Custodian of the Two Holy 
Mosques pleased everyone by 
appointing his brother Prince 
Muqrin bin Abdulaziz to the key 
position of second deputy 
prime minister. The recent 
royal decree appointing 
women to participate as full 
members in the Shoura 
Council, as well as the 
establishment of a national 
anti-corruption body, the 
development of judicial 
systems, and the introduction 
of councils and bodies to 
regulate and improve the oil 
and economy sectors, seem to 
be only a part of the king’s 
grand plans for continued 
efforts to bring about the 
much-needed reforms. By 
appointing prince Muqrin, the 
king is also making certain that 
those at the helm of leadership 

will carry on the leadership 
responsibility, namely giving 
citizens the bulk of their 
attention and prioritizing the 
development of the homeland.
Indeed, Prince Muqrin, whose 
professed ambition is for the 
people of Saudi Arabia to 
achieve all their desires in the 
fields of health, education, 
the economy and so on, also 
aspires for the country to 
access the ranks of the great 
powers. The meeting of visions 
between king and prince within 
the context of a wider push 
for reform make the prince the 
perfect candidate for such a 
key position. In an interview 
with Alsharq Alawsat, Prince 
Muqrin said that “any impartial 
observer would realize the 
extent of efforts that have 
been exerted in all areas 
during the era of the Custodian 
of the Two Holy Mosques, 
King Abdullah bin Abdulaziz, 
spanning from scholarship 

programs to the increased 
opening of universities, with 
heavy impetus placed on the 
education and health sectors”.
The second deputy prime 
minister also elaborated on 
his own personal drive for 
greater electronic exchange 
of information between 
government departments. 
According to Prince Muqrin, 
this will be a comprehensive 
and integrated service as 
citizens cannot get the full 
benefit through one ministry 
alone, but rather through the 
exchange and communication 
of information between various 
ministries and government 
sectors, which will benefit 
everyone. He added: “It is 
important that this electronic 
information exchange is linked 
to the needs of the citizens in 
various fields. We are living 
in an age where the pace of 
technological development is 
accelerating and we can only 
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respond to this.” He expressed 
his high hopes of making 
significant strides in this area 
in the future. 
Born in 1945, the youthful 
prince thus becomes one of 
the decision makers to pursue  
the kingdom’s march into the 
twenty first century. During 
his pledge of allegiance, the 
prince promised to “work 
closely with the people” and 
called on government officials 
to commit themselves to the 
country's development needs. 
Prince Muqrin added: “Unity 
and commitment can generate 
development in our country”.
In strategic and economic 
terms, the kingdom’s long 
standing policies, which 
the world has come to rely 
on, namely the country’s 
commitment to stability in the 
oil market, will not be affected 
by the prince’s appointment in 
the new position. Domestically, 
the development of the 
kingdom in all aspects of life 
requires a leader such as 
prince Muqrin. Saudi Arabia 
in the next twenty years will 
face economic and social 
challenges that will require skill, 
imagination, charisma, and 
‘divine assistance’ to deal with. 
The king and Crown Prince 
Salman bin Abdulaziz are 
confident that the second 
deputy premier is the man 
for the job. Following his 
appointment, prince Muqrin 
said he was overwhelmed by 
the confidence the royal vote 
placed in his abilities. He said: 
“I deem it a great honour that 
I have been selected by the 
Custodian of the Two Holy 
Mosques King Abdullah to be 
the country’s second deputy 
premier, and I will do my best 
to uphold this royal trust.” He 
stated that this confidence is 

precious and comes with great 
responsibility, and so he has 
asked God to help him to bear 
it and perform to the best of his 
ability to please God, his king 
and his country, especially his 
beloved citizens. He added: 
“King Abdullah has advised us 
to look after citizens … to the 
extent that he has sometimes 
been tough on ministers 
when urging them to resolve 
the problems of citizens. We 
should always renew and 
assess our efforts in the service 
of our religion, king, homeland 
and people.” 
Prince Muqrin is the youngest 
surviving son of the founder 

the late king Abdulaziz and has 
already served in several state 
roles. According to his official 
biography, he began his career 
in the Saudi Royal Air Force 
in the 1970s and reached 
the rank of “head of plans 
and operations divisions”. He 
received some of his air force 
training in Britain and later in 
the United States. In 1980 he 
was appointed governor of 
Hail province, an agricultural 
region in the north, a position 
he held for twenty years during 
which time he was instrumental 
in introducing modernity and 

development to all its sectors. 
He then became governor of 
Al-Mdinah province in 1999. 
At the end of 2005, he was 
promoted to head of Saudi 
Arabia’s general intelligence 
service before becoming a 
special royal adviser and envoy 
to King Abdullah in mid 2012. 
On February 1, 2013, a royal 
decree was passed announcing 
prince Muqrin as the second 
deputy prime minister. 
He is well known for his 
leadership and humanitarian 
qualities. Saeed Al-Ghamdi, 
a businessman, said: “His 
vision, managerial skills and 
contribution to education and 
scholarship programs, in 
addition to his keenness to 
constantly meet the people and 
know their problems first-hand, 
are rare qualities.” 
In his interview with Alsharq 
Alawsat, the prince underlined 
the need to “expound and 
develop social programs 
and strengthen the policy of 
proximity with citizens” within 
the context of a wider push 
for reform sought by the 
Custodian of the Two Holy 
Mosques King Abdullah. The 
prince added that the new 
programs, to be introduced by 
government agencies, “would 
benefit citizens mainly in the 
areas of healthcare, education, 
housing and employment.” 
Prince Muqrin’s appointment 
was favourably received 
across the board. Scores of 
princes, Islamic scholars, 
Shoura Council members, 
senior military and civilian 
officials and about 1,000 
citizens, visited the Royal 
Court to pledge their 
allegiance to the popular 
prince. While the minister of 
Education Prince Faisal bin 
Abdullah, Aseer Governor 

Prince Muqrin 
aspires for 
the country 

to access the 
ranks of the 
great powers
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◊ This special issue of “Althaqafiya” comes on an important 
occasion in the history of the Saudi scholarships abroad and 
the work of the Saudi Cultural Bureau in London. 
The Bureau is celebrating on the 30th and 31st of March, 
2013 the graduation of nearly 3,500 students in the UK 
and Ireland under the Custodian of the Two Holy Mosques 
King Abdullah bin Abdulaziz Program for Scholarship 
Abroad during the Third Graduation Ceremony and Career 
Fair. It represents the culmination of over eight years since 
the beginning of this ambitious program, which aims to 
open up opportunities for study, research and exploration 
to our students in various countries of the developed world. 
This event and the history of the Saudi scholarship abroad 
are fully covered in this issue since the days of the late 
King Abdulaziz bin Abdul Rahman, founder of the modern 
Kingdom may Allah rest his soul. Attached with this issue is 
a supplement containing names of graduates for this year 
(2013), names of their universities, their areas of specialties 
and their earned degrees. 
The reader will find in this special issue a range of 
important topics such as a brief biography the Man for 
Difficult Tasks, HRH Prince Muqrin bin Abdulaziz, the 
Second Deputy Prime Minister chosen by the Custodian of 
the Two Holy Mosques recently to be his second deputy in 
the leadership of the country along with his forearm HRH 
Prince Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime 
Minister and Minister of Defense. 
Another important topic in this special edition is the one 
written by Dr. Mozammel Haque on the Inclusion of 30 
Women in Majlis Alshoura or the (Consultative Council). 
This is an historical step taken by the Custodian of the Two 
Holy Masques in his effort to reform and revive the Saudi 
political system. 
This issue contains also some contributions of graduates 
and other students putting their ideas, research, poetry and 
thoughts in words that express themselves and experience 
away from home. 
The reader will find in a number of advertisements for 
Saudi companies who are participating in the Third Career 
Fair in order to make themselves known and provide 
the opportunity for graduates and continuing students to 
explore opportunities for work now or after graduation. 
In the Career Fair, more than sixty exhibitors from both 
government and private sectors seek to recruit graduates 
and students in all disciplines. 
“Althaqafiya” works continuously to become a cultural 
bridge between the United Kingdom and the Kingdom 
of Saudi Arabia. In doing so, it covers the most important 
events in Saudi Arabia to readers of English. It is very 
significant to build a strong and dual communication 
between the Saudi and British cultures to insure a fluent 
dialogue and a better understanding of each other. ◊
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