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إخت��راق علم��ي جدي��د ل��ه تأثي��رات هائل��ة، يتي��ح للعلماء 
واألطب��اء تعدي��ل الكود الجيني للبش��ر، للتخل��ص من نقاط 
الضعف والخلل فيه وبالتالي القضاء على ما يقارب 15،000 

مرضا متوارثا يصيب اإلنسان.   
عن طري��ق هذه التقنية، س��يتمكن األطب��اء من إجراء 
تغيي��رات عل��ى الحمض الن��ووي DNA أو »الحم��ض النووي 
الريبي منقوص األكسجين« Deoxyribo Nucleic Acid لدى 
المريض، وذلك بإزالة االخت��االت المتوارثة كالعمى الجيني 
أو فق��ر الدم المنجل��ي أو اضطراب��ات التمثي��ل الغذائي أو 
التليف الكيسي، أو حتى تلقيح اإلنسان بمزايا صحية جديدة.

العناص��ر  أح��د  باس��تبدال  الجدي��دة  التقني��ة  وتق��وم 
الكيميائي��ة الجزيئية )المريضة( المكونة لل� DNA لش��خص 
م��ا، بعنصر جديد صحي وبش��كل متناهي الدقة، حس��ب ما 
صرح »دايفيد ليو« David Liu الكيميائي وعالم البيولوجيا 
الجزيئي��ة في جامع��ة هارفارد، والذي أوض��ح أنه والفريق 
 CRISPR-Cas9 العامل مع��ه تمكنوا م��ن تطوير تقني��ة
بشكل كبير عما كان العلماء قد توصلوا إليه خال السنوات 
الماضي��ة، ولكن��ه أض��اف أن اس��تخدام هذه التقني��ة فعليا 
وعلى نطاق واس��ع لمعالجة األمراض م��ا زال يتطلب مزيدا 
م��ن األبحاث للتيق��ن تماما من س��امة اس��تخداماتها على 
البش��ر. هذا وقد تم نش��ر نتائج األبح��اث الحالية في مجلة 

Nature المرموقة والمعروفة عالميا.
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مشروع »نيوم«

يمتد بين المملكة واألردن ومصر بمساحة 26,500 كم2

مشروع »نيوم«.. تسعة قطاعات استثمارية 
تستهدف مستقبل الحضارة اإلنسانية
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رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د،  اأك�����د ويل 
الوزراء، وزير الدفاع، رئي�س جمل�س اإدارة 
���ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة، �صاحب 
�صلمان  ب��ن  حممد  االأم���ر  امللكي  ال�صمو 
نيوم  اأن م�صروع منطقة  العزيز،  بن عبد 
ا�صتثمارية  قطاعات  ت�صعة  على  �صركز 
احل�صارة  م�صتقبل  ت�صتهدف  متخ�ص�صة 
االإن�صانية، وهي: الطاقة واملياه، والتنقل، 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��ي��وي��ة، وال���غ���ذاء، وال��ع��ل��وم 
املتطور،  والت�صنيع  وال��رق��م��ي��ة،  التقنية 
واالإع��ام واالإن��ت��اج االإع��ام��ي، والرتفيه، 
وق���ط���اع امل��ع��ي�����ص��ة ال�����ذي مي��ث��ل ال��رك��ي��زة 
االأ����ص���ا����ص���ي���ة ل��ب��اق��ي ال���ق���ط���اع���ات؛ وذل���ك 
النمو والتنوع االقت�صادي،  بهدف حتفيز 
ومت���ك���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ص��ن��ي��ع، واب���ت���ك���ار 
م�صتوى  على  املحلية  ال�صناعة  وحتريك 
عاملي، مبينا اأن كل ذلك �صيوؤدي اإلى خلق 
ف��ر���س ع��م��ل، وي�����ص��ه��م يف زي����ادة اإج��م��ايل 

الناجت املحلي للمملكة. 
جذب  على  »نيوم«  م�صروع  و�صيعمل 
اال���ص��ت��ث��م��ارات اخل��ا���ص��ة واال���ص��ت��ث��م��ارات 
دعم  �صيتم  كما  احل��ك��وم��ي��ة،  وال�����ص��راك��ات 
»نيوم» باأكرث من 500 مليار دوالر خال 
العربية  اململكة  قبل  من  املقبلة  االأع���وام 
ال�������ص���ع���ودي���ة )�����ص����ن����دوق اال����ص���ت���ث���م���ارات 
ال���ع���ام���ة(، ب��االإ���ص��اف��ة اإل����ى امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

املحلين والعاملين.

خصائص الموقع
ومتتاز منطقة امل�صروع بخ�صائ�س مهمة، 
يتيح  ال��ذي  اال�صرتاتيجي  املوقع  اأب��رزه��ا 
اأف�صل  جتمع  التقاء  نقطة  تكون  اأن  لها 
واإفريقيا،  واآ�صيا،  العربية،  املنطقة  يف  ما 
�صمال  املنطقة  وتقع  واأم��رك��ا.  واأوروب����ا، 
كم2،   26.500 م�صاحة  على  اململكة،  غرب 
البحر  على  وال��غ��رب  ال�صمال  م��ن  وتطل 
ك��م،   468 ب��ط��ول  العقبة  وخ��ل��ي��ج  االأح��م��ر 
وي��ح��ي��ط ب��ه��ا م��ن ال�����ص��رق ج��ب��ال ب��ارت��ف��اع 
العليل  الن�صيم  اإلى ذلك  2.500م. ي�صاف 
ال���ذي ي�صهم يف اع��ت��دال درج���ات احل���رارة 
فيها. كما �صتتيح ال�صم�س والرياح ملنطقة 

معنى
:NEOM »نيوم«

)Neo( كلمة التينية
تعني »جديد«..

وحرف »ميم« )M( مشتق
من كلمة »مستقبل«

باللغة العربية، ليكون معنى
اسم المشروع:

»المستقبل الجديد«
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قفزة نوعية تاريخية خطتها اململكة العربية ال�صعودية حن اأعلن ويل العهد 
االأمر حممد بن �صلمان عن م�صروع »نيوم« ال�صخم الذي �صيكون عامة 
دالة يف تاريخنا الوطني، وحتوال اإيجابيا لاقت�صاد ال�صعودي الذي �صيحقق 
التي نظرت لها روؤي����ة 2030 ، عرب  الكبرة  ال��روؤى  امل�صروع  من خ��ال ه��ذا 
تركيز امل�صروع على عدة منطلقات تفيد من موقع اململكة عموما، وامل�صروع 
ظل  يف  العاملية  لل�صركات  هائلة  ا�صتثمارية  فر�صة  يعد  ما  وه��و  خ�صو�صا، 

وجود مناخ ا�صتثماري متميز يعطي الثقة واالطمئنان لروؤو�س االأموال.
اإن الروؤية ال�صعودية اجلديدة روؤية نوعية على جميع امل�صتويات، وهي 
بداية حقيقية لوعي ا�صتثماري حقيقي، يدخل يف �صراكات عاملية، وي�صتثمر 
خربات هذه ال�صركات، واإمكاناتها لبناء م�صتقبل واعد لاقت�صاد ال�صعودي، 
منطلقة مما �صبق اأن اأ�صار اإليه �صمو ويل العهد من خ�صو�صية موقع اململكة 
روؤية  وهي  امل�صروعات،  هذه  ملثل  متاما  واملائم  املتميز  ال�صعودية  العربية 
اإليها  اأ�صار  وقد  �صاحبتها،  وا�صحة  ثقافية  فكرية  روؤي��ة  وفق  اليوم  تاأكدت 
والظام  التطرف  ت�صمح لقوى  اململكة  لن  اأن  اأكد  بكل و�صوح حن  �صموه 
و�صطا«  دينا  »باالإ�صام  يعتز  ال��ذي  التوجه،  هذا  تعوق  اأن  بالدين  املتلب�صة 
وهي الو�صطية التي نراها بو�صوح يف املواطن ال�صعودي املت�صامح الراغب يف 

اال�صتفادة االقت�صادية، و�صمان م�صتقبل اأوالده وحفدته.
 لقد كانت نربات �صمو ويل العهد ولغة خطابه وا�صحة جلية للجميع، 
التوجه احل�صاري  ه��ذا  يعوق  ب��اأن  ت�صمح  الأحد  لن  ال��دول��ة  اأن  توؤكد  وه��ي 
واع،  توجه علمي  الريعي  ال�صعودي غر  االقت�صاد  وازده��ار  فنمو  امل�صتنر، 
يقف خلفه قرار امل�صوؤول الفطن، ورغبة املواطن املوؤمل، ولن ت�صمح الدولة 
لكائن من كان اأن يقف يف وجه هذا التوجه اجلديد، با�صم التطرف وتلب�س 

عباءة الدين.
توجه  التوجه اجلديد  باأن  �صيقتنع  العهد  �صمو ويل  واملتاأمل حلديث 
»اإن��ن��ا  ق��ال  ح��ن   ، العاملية  االإ���ص��ام��ي��ة  الو�صطية  قيم  ي��وؤك��د على  ح�����ص��اري 
�صنعود اإلى ما كنا  عليه، االإ�صام الو�صطي املعتدل املنفتح على العامل وعلى 

االأديان«.
ال�صعب  م��ن   %70« ق��ال  لقائه ح��ن  الثانية يف  املهمة  االإ���ص��ارة  وج���اءت 
من  �صنة  ثاثن  ن�صيع  ل��ن  �صراحة  وبكل  ال��ث��اث��ن،  �صن  دون  ال�صعودي 

حياتنا يف التعامل مع اأي اأفكار متطرفة، �صوف ندمرهم اليوم وفورا«.
كانت  التي  هي  املثمرة  االقت�صادية  التاريخية   التحوالت  اإن  واأق��ول: 
االإ�صكاالت  الثقافية واالجتماعية، وهو ما  روؤية تنظرية تعي  تنطلق من 
باأننا قادمون على  واأث��ق  العهد حفظه اهلل،  �صمو ويل  روؤي��ة  وا�صحا يف  ب��دا 

تغيرات اإيجابية متميزة على جميع امل�صتويات.
ولن يكون هناك تراجع اأو تخاذل بحول اهلل، فاجلميع مت�صامنون مع 
�صام  يف  حياتهم  يعي�صوا  اأن  على  وحري�صون  الواعية،  االقت�صادية  الروؤية 
وحب واأمن وا�صتقرار، و�صكون حزم امل�صوؤول �صمانا بحول اهلل لهذا امل�صتقبل 

احلافل الواعد.

مشروع »نيوم«..
الرؤية االقتصادية 

ومنطلقاتها الفكرية
الحازمة

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

اأر�س خام،  منطقة نيوم من ال�صفر على 
وهذا ما مينحها فر�صا ا�صتثنائية متيزها 
ع��ن بقية امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ن�����ص��اأت وت��ط��ورت 
عرب مئات ال�صنن و�صنغتنم هذه الفر�صة 
باإمكانيات  للحياة  جديدة  طريقة  لبناء 
اق��ت�����ص��ادي��ة ج����ب����ارة. وت�����ص��م��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مزايا  »نيوم»  منطقة  لتطوير  امل�صتقبلية 
التنقل  ح��ل��ول  يف  بع�صها  يتمثل  ف��ري��دة، 
الذكية ب��دءا م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ذات��ي��ة وحتى 
ال���ط���ائ���رات ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة، واالأ���ص��ال��ي��ب 
الرعاية  الغذاء،  واإنتاج  للزراعة  احلديثة 
ال�صحية التي تركز على االإن�صان وحتيط 
املجانية  ال�صبكات  رفاهيته،  اأج��ل  من  به 
ب�  ي�صمى  ما  اأو  ال�صرعة  فائق  لاإنرتنت 
»الهواء الرقمي«، التعليم املجاين امل�صتمر 
امل��ع��اي��ر العاملية،  ب��اأع��ل��ى  ع��ل��ى االإن���رتن���ت 
املتكاملة  الرقمية  احلكومية  اخل��دم��ات 
مبجرد  للجميع  اخلدمات  كل  تتيح  التي 
من  البناء  لكود  جديدة  معاير  اللم�س، 
اأجل منازل خالية من الكربون، وت�صميم 
اإبداعي ومبتكر ملنطقة »نيوم« يحفز على 
امل�صي وا�صتخدام الدراجة الهوائية تعززه 

م�صادر الطاقة املتجددة.
وك���ل ذل���ك �صيخلق ط��ري��ق��ة ج��دي��دة 
ل��ل��ح��ي��اة ت��اأخ��ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار طموحات 
ما  اأح���دث  وتطبيق  وتطلعاته،  االإن�����ص��ان 

تو�صلت اإليه اأف�صل التقنيات العاملية«.

المشروع األكثر كفاءة
اأهدافه  لتحقيق  »نيوم«  م�صروع  ويتطلع 

امل�����ص��روع االع��ت��م��اد ال��ك��ام��ل ع��ل��ى الطاقة 
البديلة.

وم���ن االأ���ص��ا���ص��ات ال��ت��ي ي��ق��وم عليها 
م�����ص��روع »ن���ي���وم« اإط���ال���ت���ه ع��ل��ى ���ص��اح��ل 
ال��ب��ح��ر االأح����م����ر، ال�����ذي ي��ع��د ال�����ص��ري��ان 
االقت�صادي االأبرز، والذي مترُّ عربه نحو 
10% من حركة التجارة العاملية، باالإ�صافة 
اأن املوقع يعد حم��ورا يربط القارات  اإل��ى 
اإذ ميكن  اآ�صيا واأوروبا واإفريقيا،  الثاث: 
ل� 70% من �صكان العامل الو�صول للموقع 
وهذا  اأق�صى،  كحد  �صاعات  ثماين  خ��ال 
تزخر  م��ا  اأف�����ص��ل  جمع  اإمكانية  يتيح  م��ا 
�صعيد  على  الرئي�صة  ال��ع��امل  مناطق  ب��ه 
والتعليم،  واالأب��ح��اث،  والتقنية،  املعرفة، 

واملعي�صة، والعمل.
الرئي�س  املدخل  املوقع  �صيكون  كما 
بن  �صربط  ال���ذي  �صلمان  امل��ل��ك  جل�صر 
اآ���ص��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا، مم��ا ي��ع��زز م��ن مكانته 
م�صروع  و�صي�صمل  االقت�صادية.  واأهميته 
اأرا����ص���ي داخ���ل احل����دود امل�صرية  »ن���ي���وم« 
خا�صة  منطقة  اأول  و�صيكون  واالأردن��ي��ة، 

ممتدة بن ثاث دول.
ك��م��ا اأن ع��ن�����ص��ر ال��ت��م��وي��ل وال���ق���درة 
املالية هو اأحد اأهم مقومات امل�صروع الذي 
ب�صكل  ال�صعودي  االقت�صاد  على  �صيعتمد 
رئي�س، ويقف خلفه �صندوق اال�صتثمارات 
اإل��ى �صندوق  العامة، ال��ذي حت��ول اأخ��را 
ع���امل���ي رئ���ي�������س ب���اإم���ك���ان���ي���ات ا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
وا���ص��ع��ة من  ل�صبكة  وال��و���ص��ول  ���ص��خ��م��ة، 
امل�صتثمرين وكربى ال�صركات يف كل اأنحاء 

الإجن���اح  توظيفها  �صيتم  وال��ت��ي  ال���ع���امل، 
امل�صروع.

نقطة ربط
نقطة  مبنزلة  »ن��ي��وم»  م�صروع  و�صيكون 
يجذب  مما  االقت�صادية،  للمحاور  رب��ط 
روؤو����س االأم����وال واال���ص��ت��ث��م��ارات العاملية 
اإل��ي��ه، وم��ن ث��ّم ح�صول ال�����ص��ن��دوق على 
امل������دى ال���ط���وي���ل ع���ل���ى ع����وائ����د ���ص��خ��م��ة 
���ص��ت�����ص��ه��م يف ت���ع���زي���ز اق���ت�������ص���اد امل��م��ل��ك��ة 
اأرباح عالية  ال�صعودية، وحتقيق  العربية 
ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن. ك��م��ا ���ص��ي��ح��د امل�����ص��روع 
م���ن ت�����ص��رب االأم��������وال خل�����ارج امل��م��ل��ك��ة، 
ويهدف اإلى اأن يكون اأحد اأهم العوا�صم 

االقت�صادية والعلمية العاملية.
وي����ع����د ا����ص���ت���ق���ط���اب امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ال��ع��امل��ي��ن اإل�����ى امل��ن��ط��ق��ة واإ����ص���راك���ه���م يف 
قبلهم  م��ن  وبنائها،  وتنميتها  تطويرها 
نات الرئي�صة لنجاح  ومل�صلحتهم، اأحد املُمكِّ
ه����ذا امل�������ص���روع واأه�����م ع��ن��ا���ص��ره اجل��اذب��ة 
ال��ت��ي ت�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى ال��ن��م��و واالزده�����ار 
العالية  امل��رون��ة  ذل��ك  ي��وؤك��د  اأعمالهم؛  يف 
قبل  من  والت�صريعات  االأنظمة  ل�صياغة 
التقني  االبتكار  تعزز  التي  امل�صتثمرين، 
واملجتمعي وفق اأف�صل املمار�صات العاملية، 
اإذ اإن اأنظمة منطقة امل�صروع م�صتقلة عن 

اأنظمة اململكة فيما عدا ال�صيادية منها.

فرص استثنائية
وقال االأمر حممد بن �صلمان »�صيتم بناء 

االأك��رث  املنطقة من  تكون  ب��اأن  الطموحة 
االأك��رث، وذلك  تكن  اإن مل  العامل  اأمنا يف 
يف  العاملية  التقنيات  اأح��دث  توظيف  عرب 
كفاءات  وتعزيز  وال�صامة،  االأم��ن  جمال 
حماية  اأج��ل  من  العامة؛  احلياة  اأن�صطة 

ال�صكان واملرتادين وامل�صتثمرين.
اخل��دم��ات  جميع  اأمت��ت��ة  �صتتم  ك��م��ا 
 %100 بن�صبة  فيها  واالإج�����راءات  املقدمة 
االأك��رث  »ن��ي��وم«  م�صروع  ي�صبح  اأن  بهدف 
كفاءة حول العامل؛ ومن ثم يتم تطبيقها 
القانونية  كاالإجراءات  االأن�صطة  كل  على 
واحلكومية واال�صتثمارية وغرها، بل اإن 
معاير  الأعلى  �صتخ�صع  باأكملها  املنطقة 
ال���ع���امل���ي���ة، و���ص��ت��ك��ون جميع  اال����ص���ت���دام���ة 
امل��ع��ام��ات واالإج�����راءات وامل��راف��ع��ات فيها 

اإلكرتونية دون ورق.
و�صيتم ال�صعي بقوة لتطبيق مفهوم 
الذي  اجلديد  لاقت�صاد  العاملة  القوى 
الكفاءات واملهارات  ا�صتقطاب  يعتمد على 
واإدارة  لابتكار  للتفرغ  العالية  الب�صرية 

القرارات وقيادة املن�صاآت.
اأم��������ا امل�����ه�����ام امل����ت����ك����ررة وال�������ص���اق���ة، 
ال��روب��وت��ات،  م��ن  ه��ائ��ل  ع���دد  ف�صيتوالها 
ال�صكان،  ت��ع��داد  ع��دده��ا  يتجاوز  ق��د  ال��ت��ي 
مم���ا ق���د ي��ج��ع��ل اإج���م���ايل ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي 

للفرد يف املنطقة هو االأعلى عامليا.
وك����ل ت��ل��ك امل���ق���وم���ات واخل�����ص��ائ�����س 
من  ال�����ص��دارة  يف  »ن��ي��وم»  م�صروع  �صت�صع 
ح��ي��ث ك��ف��اءة اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لي�صبح 

االأف�صل للعي�س يف العامل.
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أمير عسير:
مشروع »نيوم« يترجم

طموحات القيادة الرشيدة
يحيى التيهاني

االأم��ر في�صل  امللكي  ال�صمو  رفع �صاحب 
منطقة  اأم���ر  عبدالعزيز،  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن 
ثم  وت��ع��ال��ى،  �صبحانه  هلل  ال�صكر  ع�صر، 
�صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خل��ادم 
بن عبد العزيز، و�صمو ويل عهده االأمن 
بن  حممد  االأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
نيوم  م�صروع  على  اهلل،   �صلمان، حفظهم 
جمل�س  رئي�س  العهد،  ويل  اأطلقه  ال��ذي 
ال��ع��ام��ة،  اال����ص���ت���ث���م���ارات  ����ص���ن���دوق  اإدارة 
الثاثاء املا�صي، وياأتي يف اإطار التطلعات 
ال���ط���م���وح���ة ل�����روؤي�����ة امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

اإلى حتول   ال�صعودية  2030، التي تهدف 
اململكة اإلى منوذج عاملي رائد، يف خمتلف 
الرتكيز على  احل��ي��اة، من خ��ال  جوانب 
ال�صناعات  يف  القيمة  �صا�صل  ا�صتجاب 

والتقنية احلديثة .
اأن   واأو�صح االأم��ر في�صل بن خالد 
م�صروعات  م��ن  �صبقه  وم��ا  امل�����ص��روع  ه��ذا 
ه��ذا  يف  االإن�����ص��ان  تنمية  �صبيل   يف  ت��اأت��ي 
نيوم  م�صروع  اأن  م�صيفا   الغايل،  الوطن 
���ص��ي��ك��ون ل���ه اآث�����ار ك��ب��رة واإي��ج��اب��ي��ة على 
ال���وط���ن م���ن خ����ال اإي���ج���اد ف��ر���س عمل 
تنمية  اإل��ى  تهدف  م�صتوياتها،  مبختلف 

بادنا  ب�صورة �صاملة.

تفا�صيل  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ع  م��ن  اأن  واأك����د 
امل�������ص���روع ي��ع��ل��م م����دى اه���ت���م���ام وح��ر���س 
و�صمو  ال�صريفن  حكومة خادم احلرمن 
ما  كل  بتنمية   اهلل،  حفظهم  العهد،  ويل 
الغايل  ال��وط��ن  بهذا   االرت��ق��اء  �صاأنه  م��ن 

واأبنائه من خال ا�صتثمار كل م�صادرنا.
ورف�������ع ����ص���م���وه ن���ي���اب���ة ع�����ن اأه������ايل 
منطقة ع�صر  اآيات ال�صكر واالمتنان هلل 
�صبحانه وتعالى اأوال، ثم خلادم احلرمن 
العهد،حفظهم  ويل  و���ص��م��و  ال�����ص��ري��ف��ن، 
خدمة  �صبيل  يف  ج��ه��وده��م  ك��ل  على  اهلل، 
الوطن واملواطن وحتقيق اأعلى م�صتويات 

الرفاهية لهذا ال�صعب الويف.

أنا واحد من 20 مليون نسمة
وأنا ال شيء من دونهم.. وبهم سننجح

العدد 212  |  09 صفر 1439  |  29 أكتوبر 2017مشروع »نيوم«



مشروع »نيوم«أخبار الوطن

منصور بن مقرن:
المشروع نقلة نوعية

لالقتصاد السعودي
 اأكد �صاحب ال�صمو امللكي االأمر من�صور 
ب���ن م��ق��رن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ن��ائ��ب اأم���ر 
ال��ذي  ن��ي��وم،  م�صروع  اأن   ع�صر،  منطقة 
اأعلن عنه �صمو ويل العهد، رئي�س جمل�س 
اإدارة �صندوق اال�صتثمارات العامة، االأمر 
حم��م��د ب��ن ���ص��ل��م��ان، ���ص��ي��ع��زز امل�����ص��روع��ات 
احل��رك��ة  ت��دع��ي��م  يف  و�صي�صهم  ال��ت��ن��م��وي��ة 
تعاي�صها  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م��وي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

اململكة العربية ال�صعودية .
اأن  ب��ن مقرن  االأم���ر من�صور  وب��ن 
احلكيمة  للروؤية  جت�صيدا  ي��اأت��ي  امل�صروع 
باالقت�صاد  ل��اأخ��ذ  امل�صتقبلية  وال��ن��ظ��رة 
اإل����ى اآف�����اق ب��ع��ي��دة وف���ري���دة ت��ع��زز م��ك��ان��ة 

التنموية  للم�صرة  وا�صتمرارا  االقت�صاد، 
لروؤية اململكة 2030.

واأ�����ص����اف اأن����ه ي��ربه��ن ع��ل��ى ح��ر���س 
املتميزة مع  توثيق عاقاتها  اململكة على 
دول اجل����وار ال�����ص��دي��ق��ة، م��ن خ���ال ه��ذا 
امل�صروع الفريد الذي يربط ثاث قارات، 
امل��م��ل��ك��ة�  ب����ن ث�����اث دول  ه�����ي:  ومي���ت���د 
اجل��وان��ب  ع��ن  ف�صا  واالأردن،  وم�����ص��ر، 

االجتماعية والتنموية.
اأن  ب��ن مقرن  االأم���ر من�صور  وب��ن 
م�صروع نيوم �صيحدث نقلة نوعية يف خلق 
بيئة اقت�صادية جديدة تعود بالنفع الكبر 
�صي�صهم  اأن��ه  وامل��واط��ن، كما  ال��وط��ن  على 

وامل��وه��وب��ن  املبدعن   ق����درات  تنمية  يف 
والطموحن من اأبناء هذا الوطن الغايل، 
مقدما اأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير خلادم 
احل��رم��ن ال�����ص��ري��ف��ن، امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، و���ص��م��و ويل ع��ه��ده االأم���ن 
االأمر حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز، 
حفظهم اهلل، على كل جهودهم يف كل ما 
من �صاأنه خدمة الوطن واملواطن، �صائا 
املولى عز وجل اأن يدمي على هذه الباد 
وال�صامة  واالأم���ان  االأم��ن  نعمة  و�صعبها 

واال�صتقرار .
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أخبار الوطن

كالوس كلينفيلد
رئيسا تنفيذيا 

لـلمشروع
اأع��ل��ن ���ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة، توقيع ويل ال��ع��ه��د، نائب 
�صاحب  ال�صندوق،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 
ال�صمو امللكي االأمر حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز، عقد تعين 
التنفيذي  الرئي�س  من�صب  ل�صغل  كلينفيلد  ك��او���س  ال��دك��ت��ور 

ل�م�صروع »نيوم«.
االإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  التنفيذي  الرئي�س  ه��و  وك��او���س 
وه��و ع�صو فخري مبعهد  وواأرك��ون��ي��ك.  األ��ك��وا،  ل�صركتي  ال�صابق 
بروكينغز، وع�صو يف جمل�س العاقات اخلارجية. كما اأنه ع�صو 
للحائزين على جائزة  لينداو  الفخري الجتماع  ال�صيوخ  جمل�س 
املنتدى  اأم��ن��اء  جمل�س  يف  ع�صو  من�صب  اأي�����ص��ا  وي�صغل  ن��وب��ل. 

االقت�صادي العاملي.
 وقد كان الدكتور كاو�س �صنوات عديدة ع�صوا يف املجل�س 
وهو  يل،  ال�صيني  االإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال��ع��امل��ي  اال�صت�صاري 
االأع��م��ال  ل��ق��ادة  اال���ص��ت�����ص��اري  املجل�س  ���ص��ان��غ��ه��اي،  ع��م��دة  جمل�س 
لا�صتثمار  اال�صت�صاري  املجل�س  وع�صو  �صانغهاي،  يف  ال��دول��ي��ة 
االأجنبي لرئي�س وزراء رو�صيا، اإ�صافة اإلى اأن مدير م�صروع »نيوم« 
خدم اأعواما عديدة يف جمال�س اإدارات �صركة باير، بنك مورغان 

�صتانلي، و�صركة هيوليت باكارد.
وهو من مواليد 6 نوفمرب 1957، يف مدينة برمين باأملانيا، 
جورة  جامعة  من  االأع��م��ال  ردارة  يف  بكارلوريو�س  على  وحا�صل 
من  االإدارة  يف  الدكتوراه  وعلى  باأملانيا،  غوتنجن  مبدينة  اأغ�صت 

جامعة وورزبرغ باأملانيا اأي�صا.
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ال��ت��ق��ى ���ص��اح��ب ال�صمو امل��ل��ك��ي االأم����ر حم��م��د بن 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان 
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س ال�صوؤون االقت�صادية 
والتنمية، رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق اال�صتثمارات 
اال�صتثمار،  م�صتقبل  م��ب��ادرة  هام�س  على  العامة، 
ك��ا م��ن رئ��ي�����س ���ص��رك��ة ف��رج��ن ال�����ص��ي��د ري��ت�����ص��ارد 
بران�صون والرئي�س التنفيذي لبنك ال�صن العاملي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة  وال��رئ��ي�����س  ت��ون��غ يل  ال�����ص��ي��دة 
اأر�صيلور ميتال ال�صيد اديتال ميتال ، كل على حدة.
وج�����رى خ����ال ال���ل���ق���اءات ا���ص��ت��ع��را���س ع��دد 
الفر�س  فيها  االق��ت�����ص��ادي��ة مب��ا  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
وجم��االت   ،2030 اململكة  روؤي���ة  وف��ق  اال�صتثمارية 

ال�صراكة امل�صتقبلية املتاحة يف اململكة.

محمد بن سلمان لرويترز: السعودية البلد الوحيد
الذي يتميز باالستقرار منذ 100 عام

حممد  االأم���ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
بن �صلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ب��اأن 
روؤية 2030 م�صتمرة وتتمركز حول الكثر 
من الفر�س الكبرة، م�صراً اإلى اأن اأرامكو 

تعترب واحدة من هذه الفر�س.
وق��ال يف ح��وار مع روي���رتز: »م�صروع 
اأخ��رى، ولدينا م�صروع  نيوم يعترب فر�صة 
ال��ب��ح��ر االأح���م���ر، ل��دي��ن��ا م�����ص��روع ال��ق��دي��ة، 
لدينا الكثر من امل�صاريع ال�صغرة واأي�صا 
التي  ال�صخمة  امل�صاريع  من  الكثر  لدينا 

�صنعلنها خال ال�صنوات القليلة القادمة«.
اكتتاب  ب��اأن عملية ط��رح  �صموه  واأك��د 
اأرامكو ت�صر يف الطريق ال�صحيح وكما هو 

خمطط له يف عام 2018.
اأن التوقعات ت�صر اإلى  وك�صف �صموه 
مليون   40 م��ن  اأك��رث  للمملكة  �صي�صل  اأن��ه 
�صائٍح  مليون  ثاثون   ،2030 ع��ام  يف  �صائح 
�صياأتون لزيارة مكة املكرمة واملدينة املنورة 
�صياأتون  املتبقون  �صائح  ماين  والع�صرة 
التاريخية  امل��واق��ع  ل��زي��ارة  اأو  لا�صتجمام 

اأوللتجارة.
وح�����ول ت���اأث���ر م���و����ص���وع ق��ط��ر على 
تعد م�صاألة  �صموه: »قطر  قال  روؤي��ة 2030 
ون��ح��ن ملتزمون  ج���دا،  �صغرة ج��دا ج��دا 
اأي  ب��ع��ي��دا ع��ن  ب��ت��وف��راالأم��ن لبلدنا  ج���دا 
اإن  �صيئا واح��دا،  اأق��ول  ا�صطرابات. و�صوف 
ال��ب��ل��د ال��وح��ي��د يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط ال��ذي 
ميلك �صجا ميتدلقرابة مائة �صنة تقريًبا 
يف ال�صامة واال�صتقرار هي اململكة العربية 

ال�صعودية. وفيما يلي ن�س احلوار:

هل ال يزال الطرح االأويل
ل�سركة اأرامكو لالكتتاب العام

يف امل�سار ال�سحيح؟
نحن على الطريق ال�صحيح يف عام 2018، 

ولكن االإدراج ال يزال قيد املناق�صة.
و���ص��وف ي��ك��ون االك��ت��ت��اب ال��ع��ام يف عام 

2018، اإنه على امل�صار ال�صحيح.

هل تتوقع اأن جتلب م�ستثمرين 
رئي�سني لـ »نيوم«؟هل تتوقعون

اأن بع�ض املوؤ�س�سات العديدة
التي اأدارت املال للمملكة
ل�سنوات رمبا تعيد بع�سا

من هذا املال وتلعب دورا؟
اأن  فاإن اال�صتثمار لي�س هو  بطبيعة احلال 
معنا  ت�صتثمر  حتى  ال��ي��وم  معكم  ن�صتثمر 
غ����ًدا، وه���ذه ف��ر���س، وك��ل��م��ا وف��رن��ا فر�صة 

جيدة، �صوف ياأتي امل�صتثمر بحثاً عنها.
الفر�س  بع�س  هناك  اأن  اأعتقد  واأن���ا 
اال�صتثنائية يف نيوم، واأعتقد اأنه يف االأم�س 
جمموعة  هناك  كانت  امل�صرح  خ�صبة  على 
م���ن امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ال��رئ��ي�����ص��ن م���ن جميع 
اأنحاء العامل، امللتزمن بجلب ا�صتثماراتهم 
وهم  باالأم�س،  عنها  اأعلنوا  التي  نيوم  اإل��ى 
ي��ع��رف��ون ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ي��ن��وون ال��ذه��اب 
اإل���ي���ه���ا، وه���ن���اك ال��ك��ث��ر م���ن غ���ر اأول���ئ���ك 

اأتى  امل�صرح غرهم ممن  الذين كانوا على 
باالأم�س. يف عام 2018، �صن�صمع الكثر من 

هذه االإعانات.

هل �سيتم طرح نيوم يف اكتتاب اأويل؟
اأدن��ى �صك، يف نهاية اليوم �صيتم طرح  دون 
�صوف  االأول����ى  املنطقة  االأ����ص���واق،  يف  ن��ي��وم 
ُت��ط��رح يف االأ����ص���واق ال��ع��ام��ة، ك��م��ا ل��و كنت 

تطرح مدينة نيويورك.

ميكنك اخلروج و�سراء االأ�سهم
يف »نيوم«؟

والرئي�س  املحافظن  جمل�س  وتعن  نعم، 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي، وت���ع���ن امل���ح���اف���ظ وجم��ل�����س 
االإدارة.

ال اأعتقد اأن ذلك قد مت من قبل يف 
التاريخ؟

راأ�صمالية  مدينة  اأول  �صتكون  ���ص��ك،  دون 
يف ال��ع��امل. ه��ذا ه��و ال�����ص��يء ال��ف��ري��د ال��ذي 

�صيكون ثوريا يف املدينة ومنوها.

ما هو االإطار الزمني
للقيام بذلك؟

قبل  م��ن  ُي��ع��ّن  االإدارة  جمل�س  اأن  تخيل 
امل��ال��ك��ن وي��ت��م ت��ع��ي��ن امل��ح��اف��ظ م���ن قبل 

جمل�س االإدارة، دوره هو �صيء واحد فقط: 
النمو، خافا لغرها من مدن العامل.

وك��م��ا ه���و احل����ال يف ن���ي���وي���ورك، يتم 
االحتياجات،  بع�س  لتلبية  املحافظ  تعين 
مبا يف ذلك النمو، ولكن يف نيوم لن يتعن 
ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأي م��ن تلك 
امل�صاكل، كل ما ينبغي اأن يكون على باله هو 

النمو فقط.

ما هي ن�سبة »نيوم«
التي �ستملكها الدولة؟

ل���دي���ن���ا ���ص��ل��ط��ة »ن����ي����وم« و����ص���رك���ة ن���ي���وم؛ 
ال�صعودي  اال�صتثمار  �صندوق  و�صيتملك 

100% يف �صركة »نيوم«، ولن يتم اإدراجها يف 
االأ�صواق حتى تن�صج الفكرة ب�صكل وكاٍف. 
ق��د ي��ك��ون ذل��ك بعد ع��ام 2030، ق��د يكون 
قبل ذلك، غر اأن الفكرة واال�صرتاتيجية 

هي تعوميها يف نهاية املطاف.

امل�ستثمرون ال يح�سلون
على ح�سة يف ال�سركة،
يح�سلون على فر�سة؟

نعم، �صواء يف ال�صناعة اأو الطاقة اأو منط 
احل���ي���اة اأو ال��ق��ط��اع��ات ال��ت�����ص��ع��ة ال��ت��ي مت 

االإعان عنها.

كيف �ستكون احلياة خمتلفة
يف »نيوم« عما هي عليه

يف اململكة؟
بلدان،  نيوم بن ثاثة  تقع  تعلمون،  كما 
ف��ه��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 3.5 ك���م م���ن م�صر، 
بال�صيارة، اإنها اأقل من دقيقتن من اأقرب 
بعد  على  فاإنها  نقطة  اأب��ع��د  وم��ن  نقطة، 
20-25 كم بال�صيارة، اإنها مثل القيادة من 

جزء واحد من مانهاتن اإلى �صوهو.

ما هو معنى وداللة اال�سم
ومن اختار اال�سم؟

كان  التي  االأ�صماء  من  الكثر  لدينا  ك��ان 
من املفرت�س اأن نعتمدها، وكانت جميعها 
ا�صما  ن��ري��د  نكن  ولكننا مل  ج��ي��دة  اأ���ص��م��اء 
ا�صما  اأو  العربية،  اللغة  اأ�صا�س  على  يقوم 
لغة  اأي  اأو  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
اأردن��ا �صيئا ميثل االإن�صانية ب�صكل  اأخ��رى، 
عام؛ كانت هناك اقرتاحات كثرة، اأخذنا 
الت�صعة  القطاعات  م��ن  االأول����ى  االأح����رف 
هذه  يف  الرئي�صة  املعامل  وبع�س  الرئي�صة 
»م�صتقبل«  كلمة  يف  وو�صعناها  املنطقة، 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ت��ع��ن��ي  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اأي  وه������ي، 
ا�صم  م�صتقبل(  )ن��ي��و  اجل��دي��د  امل�صتقبل 
طويل جدا؛ ولذلك متت ت�صميتها بنيوم. 
حتى  ال��وق��ت  نف�س  يف  م�صتقبلي  ا�صم  اإن��ه 

يكون هناك معنى وراء ذلك.

هل هناك اأي تغيري
على االإطالق يف روؤيتك؟

ال��ك��ث��ر من  ت��ت��م��رك��ز ح����ول  روؤي������ة 2030 
الفر�س الكبرة؛ لذلك اأرامكو هي واحدة 

ولي العهد يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية فرص االستثمار بالمملكة

على هام�ض امللتقى.. لقاء �سمو ويل العهد مع وزير اخلزانة يف الواليات املتحدة االأمريكية 
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أخبار الوطن

م���ن ه����ذه ال���ف���ر����س، »ن���ي���وم« ه���ي ف��ر���ص��ة 
اأخ�����رى، ل��دي��ن��ا م�����ص��روع ال��ب��ح��ر االأح��م��ر، 
من  الكثر  لدينا  القدية،  م�صروع  لدينا 
امل�صاريع ال�صغرة واأي�صا لدينا الكثر من 
خال  �صنعلنها  ال��ت��ي  ال�صخمة  امل�صاريع 

ال�صنوات القليلة القادمة.

هل طرح اكتتاب اأرامكو مهم لعملية 
تطوير �سوق املال ال�سعودي؟

ال���ف���ك���رة ل��ي�����ص��ت م���ن اأج�����ل اإع�������ادة هيكلة 
اقتنا�س  اأج��ل  ما هي من  بقدر  االقت�صاد 
الفر�س املتاحة والتي مل نتطرق لها من 

قبل.
ل���دي���ن���ا ق���������درات ع���ال���ي���ة ول����ك����ن مل 
ن�����ص��ت��خ��دم ���ص��وى ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا. ن��ح��ن ال 
ن�صتفيد اإال من النفط، لدينا العديد من 
الفر�س لتمكن القدرات املتاحة لدينا يف 

اململكة وا�صتغالها بال�صكل االأمثل.
يف ق����ط����اع ال����ن����ف����ط، م����ث����ل ال���ن���ف���ط 
وما  والبرتوكيماويات  امل�صب  و�صناعات 
الكثر  م��ا زلنا نكت�صف  ال��غ��از،  ذل��ك.  اإل��ى 
االأح��م��ر. وكذلك  البحر  االأ���ص��ي��اء يف  م��ن 
باإمكاننا  اأن��ه  نعتقد  بال�صياح،  يتعلق  فيما 
اأن ن�صل اإلى اأكرث من 40 مليون �صائح يف 
�صياأتون  �صائح  مليون  ثاثون   ،2030 عام 
ل����زي����ارة م��ك��ة امل���ك���رم���ة وامل���دي���ن���ة امل���ن���ورة 
�صياأتون  املتبقن  �صائح  ماين  والع�صرة 
التاريخية  امل��واق��ع  ل��زي��ارة  اأو  لا�صتجمام 
�صائح هو عدد  اأربعون مليون  اأو للتجارة. 

كبر.
وهذا  �صائح،  مليون   15 لدينا  اليوم 
رق����م ���ص��خ��م اأي�������ص���ا. ن��ح��ن ل���ن ن���ب���داأ من 
ال�صفر ومنلك قدرة كبرة على اال�صتثمار 

يف هذه االأعداد.

اإن الكثر من املعادن يف ال�صعودية مل يتم 
ا�صتخراجها اأو اال�صتفادة منها حتى االآن.

ن�صبة ما مل تتم اال�صتفادة منه حتى 
95%، مع  اإل��ى  ت�صل  قد  بل   %90 االآن هي 
عادية،  معادن  عن  نتحدث  ال  باأننا  العلم 

نحن نتحدث عن معادن مثل الذهب.
فالذهب، حتى االآن مل يتم ا�صتخراج 
ما قيمته تزيد على 240 مليار دوالر. لي�س 
اأي�صا  الف�صة  لدينا  ب��ل  وح�صب،  ال��ذه��ب 

بقيمة تزيد على 150 مليار دوالر.
لذا نحن نتحدث عن معادن ال تقدر 

بثمن مبجموع يزيد على تريليون دوالر.
تريليون  على  ت��زي��د  قيمتها  م��ع��ادن 
الكثر  نكت�صف  زلنا  ال  االآن  ونحن  دوالر، 
م���ن االأ����ص���ي���اء، ن��ح��ن ن��ق��وم ب��ع��م��ل الكثر 
م��ن ال��ربام��ج ك��ي نعرف بال�صبط م��ا هي 
اململكة؛  يف  لدينا  امل��وج��ودة  امل��ع��ادن  قيمة 
على  قيمته  يزيد  ما  اكت�صاف  ميكننا  هل 
اأمورا  اأن نك�صف  2 تريليون دوالر، هل لنا 

اأكرث واأكرث مما لدينا االآن يف ال�صعودية؟ 
ت��ت��ج��اوز  ل��دي��ن��ا م���ا ق��ي��م��ت��ه  ول��ك��ن��ن��ا االآن 
االإع��ان عن هذه  و�صيتم  تريليون دوالر، 
االآن �صمن  م���ن  ���ص��ه��ري��ن  خ���ال  االأم�����ور 

برنامج الت�صنيع ال�صعودي.

قطاع النقل هام:
البحري، واجلوي، واالأر�سي

�صخمة  م�صاريع  هنالك  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
اآ�صيا  امللك �صلمان الذي يربط  مثل ج�صر 
 %10 االأح��م��ر  ال��ب��ح��ر  وي�صهد  ب��اأف��ري��ق��ي��ا. 
اأي  نقدم  ال  ولكننا  العاملية،  التجارة  م��ن 

خدمات. فر�س �صخمة.
وكثافة  �صخمة،  نقل  �صبكة  هنالك 
ال�صعودية دون  ف��وق  االأج���واء  نقل متر يف 
ولذلك،  ال��ع��ادل.  ن�صيبنا  على  نح�صل  اأن 
النقل.  جم���ال  يف  �صخمة  ف��ر���س  ه��ن��ال��ك 

ولدينا اأي�صا قطاعات اأ�صغر متبعرثة.

رقم 6: املحتوى املحلي
مليار   200 بقيمة  ت��ق��در  ب�صائع  ن�صتورد 
دق��ة، تخرج من  اأك��رث  اأك���ون  دوالر. ولكي 
اأك����رث م��ن 200 مليار  ���ص��ن��وًي��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة 
لل�صناعات  دوالر  مليار   60 اأوال:  دوالر. 
يف  مليارا   20 من  اأك��رث  ثانيا:  الع�صكرية. 
ال�صيارات.  قطاع  ثالثا  ال�صياحة؛   جم��ال 
هدفنا هو اأن ن�صف ذلك املجموع ي�صرف 
�صوف  ف��ه��ذا   .2030 بحلول  اململكة  داخ���ل 
ف��ر���س خللق  وك��ذل��ك  هائلة  ي��ول��د فر�صا 
ال�صناعة  امل��م��ل��ك��ة:  يف  ج��دي��دة  ���ص��ن��اع��ات 

ال�صياحة،  ال�صيارات،  جتميع  الع�صكرية، 
يعد  املحتوى  ف��اإن  ولذلك  كثرة.  واأ�صياء 

قطاًعا هاًما للغاية.

رقم 7 هو اال�ستثمار
اخل�صخ�صة بداية من اأرامكو ثم املطارات 
الريا�صية.  بالنوادي  وو���ص��واًل  املوانئ  ثم 
حيث  �صخم،  خ�صخ�صة  برنامج  هنالك 
اإل��ى  اأم�����وااًل ه��ائ��ل��ة �صتذهب  ���ص��وف ي��ول��د 
�صندوق اال�صتثمارات العامة، و�صوف ت�صخ 

فيفر�س كبرة داخل وخارج ال�صعودية.

هل �سوف تطلب من ال�سركات
التي ك�سبت املال يف ال�سعودية على 

مر ال�سنني اأن ت�ستثمر بع�سا من 
اأموالها مرة اأخرى هنا؟

نحن ال نريد اأن ن�صغط على امل�صتثمرين، 
واإذا مل نتمكن من توفر فر�س جيدة يف 
اأحد،  ياأتي  لن  اأن��ه  يعني  فهذا  ال�صعودية، 
واإننا نعتقد اأن لدينا فر�صا كبرة حقا يف 
اململكة العربية ال�صعودية، ونحن نريد اأن 
نقوم ب�صياغتها واأن ن�صتثمر فيها باأنف�صنا 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  النا�س  منكن  واأن 

من اال�صتثمار فيها اأي�صا.
واإن���ن���ا ن��ق��ول ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن: نحن 
ال ن��ري��د م��ن��ك��م اأن ت�����ص��ت��ث��م��روا م���ن اأج���ل 
نريد  نحن  فقط،  العوائد  على  احل�صول 
اأن ن�صهم يف  ن��ري��د  اأ���ص��ي��اء ج���دي���دة،  خ��ل��ق 
حتقيق االإجنازات. هذا هو ما نقوم به مع 
�صندوق روؤية �صوفت بانك ذي املئة مليار 

دوالر الذي ُيعد اأكرب �صندوق للتكنولوجيا 
ي�صاهم  فال�صندوق  لذا  باأ�صره.  العامل  يف 
ال�صركات  املنجزات للعديد من  يف حتقيق 
املختلفة يف جميع اأنحاء العامل؛ الأن لديه 
اأ�صهما يف هذه ال�صركات، وهذا هو ال�صبب 
وراء حتقيقها الأرباح بن�صبة 20 يف املئة يف 

خم�صة اأ�صهر.
ونحن نفعل نف�س ال�صيء على �صبيل 
�صندوق  اأك��رب  وه��و  باك�صتون،  مع  املثال 
با�صتثمار  اأجمع  العامل  يف  التحتية  للبنى 
ُيقدر بخم�صن مليار دوالر اأمريكي ون�صبة 
عوائد ا�صتثمار ت�صل اإلى 14 يف املئة، وهذا 

ما نتوقع.
ن���ح���ن ن���ق���وم ب���ا����ص���ت���ث���م���ارات ع��م��ي��ق��ة 
البع�س  ببع�صها  االأم���ور  لربط  و�صخمة 
جديدة،  واأ�صياء  ج��دي��دة،  قطاعات  وخلق 

على نطاق وا�صع وبالكثر من املال.
ال��ع��ام��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات  اإن ���ص��ن��دوق 
ي��ق��وم ب����دور ج��دي��د يف ع���امل اال���ص��ت��ث��م��ار، 
كان  العامة،  اال�صتثمارات  �صندوق  فقبل 
اأن  يعني  ال��ك��ث��رة  االأم����وال  ذو  ال�صندوق 

املداخيل �صتكون قليلة.
اإن فل�صفتنا وطريقتنا يتمحور حول 
ا�صتخدام الكثر من املال يف خلق �صناعة 
ج���دي���دة ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ث��ر م���ن امل�����ال. ه��ذا 
بن�صبة  اأرب��اًح��ا  ال��ذي جعلنا نحقق  ال�صبب 
20% مع �صوفت بانك خال خم�صة اأ�صهر، 
وهذا ال�صبب الذي جعلنا نوؤ�ص�س �صندوًقا 
يف  دوالر  مليار   50 قيمته  تبلغ  ا�صتثمارًيا 
باك�صتون الذي من املتوقع اأن يعود علينا 

ويحدث   %14 بن�صبة  ا�صتثمارية  ب��ع��وائ��د 
جم����االت وا���ص��ت��ث��م��ارات خم��ت��ل��ف��ة، ول��ه��ذا 
تفتح  روك  وب�����اك  ب��اك�����ص��ت��ون  ال�����ص��ب��ب 

فروًعا لها هنا".

هل ما زلت واثقا من تقييم �سركة 
اأرامكو ال�سعودية

مببلغ 2 تريليون دوالر؟
اأن ه��ن��اك الكثر م��ن اجل���دل حول  اأع���رف 
هذا املو�صوع ولكن يف نهاية املطاف الكلمة 

االأولى واالأخرة هي كلمة امل�صتثمر.
اكتتاب  اأك��رب  يرافق  اأن  الطبيعي  من 
يف العامل الكثر من ال�صائعات. فلو نظرنا 
اإل��ى اأك��رب اكتتاب قبل اأرام��ك��و، وال��ذي كان 
م�صحوًبا  ك��ان  قد  باأنه  لوجدنا  بابا،  لعلي 

بالكثر من ال�صائعات.
بابا  امل�صتثمر وعلي  اأثبت  النهاية  ويف 
اأرام��ك��و نف�صها على  خ��اف ذل��ك. و�صتثبت 

اأر�س الواقع يف يوم االكتتاب العام.
ع��ن  ع���ن���دم���ا حت����دث����ت  ال�����واق�����ع  ويف 
ال��ت��ق��ي��ي��م، ���ص��ت��ج��دين ق���د حت���دث���ت ع���ن 2 
اأن  ميكن  التقييم  اأن  رغم  دوالر،  تريليون 

يكون اأكرث من 2 تريليون دوالر.
ل���ذل���ك ف��ع��ن��دم��ا ن���ق���ول 2 ت��ري��ل��ي��ون 
دوالر هذا يعني اأننا قد و�صعنا التقييم يف 
بب�صع  يتحقق  اأن  ميكن  مما  اأق��ل  م�صتوى 

مئات من املليارات.

ما مدى تاأثري اخلالف اخلليجي- 
القطري اأو احلرب اليمنية على روؤية 

2030 وم�ساعر اال�ستثمار يف اململكة 
العربية ال�سعودية؟

اإن قطر تعد م�صاألة �صغرة جدا جدا جدا. 
لبلدنا  االأم���ن  بتوفر  ج��دا  ملتزمون  اإن��ن��ا 
اأق��ول  و���ص��وف  ا���ص��ط��راب��ات.  اأي  بعيدا ع��ن 
ال�صرق  يف  الوحيد  البلد  اإن  واح���دا،  �صيئا 
ال��ذي ميلك �صجااًّ ميتد لقرابة  االأو���ص��ط 
واال�صتقرار  ال�صامة  يف  تقريبا  �صنة  مائة 

هي اململكة العربية ال�صعودية.
وقد  �صجل،  اأف�صل  لديها  ال�صعودية 
اأثبتت نف�صها بقوة يف كل م�صكلة يف ال�صرق 
االأو�صط والعامل وتعاملت معها، ومل يزدها 

هذا اإال قوة.

كيف يكون البيع اجلزئي
من �سركة اأرامكو اأ�سا�سيا يف روؤيتك 

2030؟ وذلك نظرا
الأن اململكة قادرة على جني مثل ذلك 
اأو اأكرث يف اأ�سواق راأ�ض املال دون طرح 

اأرامكو لالكتتاب،
ما هي االإ�سارة التي تر�سلها هنا؟

ال ينبغي للحكومة اأن ت�صيطر على القطاع 
اخل���ا����س. ف���اأن���ت ت��خ��ل��ق ف��ر���ص��ا، واأع���م���اال 
للم�صتثمر،  ت�صلمها  ثم  وت��ط��ورا،  جت��اري��ة، 

وهنالك يبداأ اإن�صاء �صيء جديد.
كل  يف  لينمو  تدعمه  ���ص��وف  بالطبع 
وقت؛ الأنه جزء من اقت�صادك، ال ميكنك اأن 
تدعه ي�صقط، يف الواقع نحن متخلفون عن 
ركب الدول االأخرى يف جمال اخل�صخ�صة، 

ولذلك نحاول اللحاق بالركب.

هل ينبغي تو�سيح اأمر
ج�سر نيوم الإ�سرائيل؟

ال، ال ينبغي علينا تو�صيح اأمره؛ الأنه بن 
�صد  ميكننا  ال  بالطبع  وم�صر.  ال�صعودية 
ي��وؤخ��ذ بعن  ���ص��وف  م�����ص��ار دويل، ول��ذل��ك 
االعتبار م�صاألة عدم �صد اجل�صر الأي م�صار 

دويل.

هل هي بالقرب من �سنافري واجلزر 
االأخر؟

حتى االآن مل نقرر بعد مكان اإن�صاء اجل�صر 
ن��ب��ن��ي��ه ع��ل��ى ج��زي��رة  ن���ح���اول اأال  ول��ك��ن��ن��ا 
رائعة،  مرجانية  �صعبا  هنالك  الأن  ت��ران؛ 
اأي�����ص��ا رائ��ع��ة ه��ن��اك، و�صيكون  وال��ط��ب��ي��ع��ة 
من امل��وؤمل بحق اأن يكون اجل�صر فوق هذه 
يكون  اأن  نحاول  لذلك  املرجانية؛  ال�صعب 
اأعجوبة  و�صيكون  امل��ي��اه  اأع��م��اق  يف  اجل�صر 
ع��امل��ي��ة جل�����ص��ر م��ب��ن��ي يف م��ث��ل ه���ذه البيئة 

البحرية الفريدة.

هل �سيتم متديد اتفاقية اأوبك مع 
املنتجني االآخرين حتى نهاية عام 

2018؟
ن��ح��ن م��ل��ت��زم��ون بالعمل م��ع ك��اف��ة ال���دول 
اأم خ��ارج منظمة  ���ص��واء م��ن داخ��ل  املنتجة، 
اأوب�����ك. ل��دي��ن��ا ات��ف��اق��ي��ة رائ��ع��ة وت��اري��خ��ي��ة. 
يف  ي�صهم  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  اأم���ر  اأي  و�صندعم 
ا���ص��ت��ق��رار ال��ط��ل��ب وال��ع��ر���س ع��ل��ى النفط. 
ال��ن��ف��ط مت��ك��ن من  ���ص��وق  اأن  االآن  اأع��ت��ق��د 
ال�صخري،  النفط  اإم����دادات  ك��اف��ة  اح��ت��واء 

ونحن االآن نعيد االأمور اإلى جماريها.

هل طراأ اأي تغيري فيما يتعلق 
ب�سيا�ستكم جتاه اليمن؟

يف  ج��دي��دا  اهلل  ح���زب  ن�صنع  اأن  اأردن�����ا  اإذا 
تغير  احل��ل يف  ف�صيكون  االأو���ص��ط،  ال�صرق 

�صيا�صتنا يف اليمن.

هل �ست�ستمرون
حتى نهاية املطاف؟

لن  اأن���ه  م��ن  ن��ت��اأك��د  حتى  م�صتمرون  نحن 
ي��ك��ون ه��ن��اك منظمة م��ث��ل ح���زب اهلل م��رة 
اأخرى. وال�صبب هو اأن اليمن اأخطر بكثر 
املندب.  باب  م�صيق  من  لقربها  لبنان  من 
اأن  ذل��ك  �صيعني  �صيٍء هناك  اأي  فلو ح��دث 
وهذه  �صتتوقف.  العاملية  التجارة  من   %10

هي االأزمة احلقيقية.

.. ومع رئي�ض �سندوق اال�ستثمارات الرو�سي

مع ممثل
رئي�سة وزراء
اململكة املتحدة

مشروع »نيوم«



يتطلع إلى عدم االعتماد على النفط
كمصدر أساسي للدخل

صندوق
االستثمارات العامة 
..أبرز االستحواذات

ي���وم اجلمعة  ال��ن��ف��ط،   اأ���ص��ع��ار  تخطت 
 60 ح��اج��ز   ،2017 اأك��ت��وب��ر   28 امل��ا���ص��ي 
عامن،  يف  م��رة  الأول  للربميل  دوالرا 
االأم��ر  العهد  ل��ويل  ت�صريحات  عقب 
متديد  فيها  يدعم  �صلمان  بن  حممد 
ت��خ��ف��ي�����ص��ات االإن�����ت�����اج ال���ت���ي ت��ق��وده��ا 

»اأوبك«.
ال���ع���ه���د،  ويل  ت�������ص���ري���ح  واأزال 

بلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015
بعد مقابالت ولي العهد..

برميل النفط يتخطى 60 دوالرا
االأ�صواق  على  �صيطرت  التي  ال�صبابية 
يف االأ�صابيع االأخرة حول رغبة »اأوبك« 
ورو�صيا يف متديد اتفاق خف�س االنتاج.

بتوقيت   15:56 ال�صاعة  وبحلول 
ج��ري��ن��ت�����س ارت���ف���ع���ت ال���ع���ق���ود االآج���ل���ة 
 1.8 ي���ع���ادل  مب���ا  دوالر   1.05 ل���ربن���ت 
اإلى 60.35 دوالر للربميل، بعد  باملائة 
اأن �صعدت اإلى 60.53 دوالر وهو اأعلى 

�صعر منذ يوليو 2015 ويزيد اأكرث من 
35 باملائة فوق اأدنى م�صتوى لعام 2017 

امل�صجل يف يونيو .
وارت���ف���ع اخل�����ام االأم����رك����ي غ��رب 
 2.1 اأو  دوالر   1.11 الو�صيط  تك�صا�س 
�صعد  اأن  بعد  دوالر   53.75 اإل��ى  باملائة 
م�صتوى  اأعلى  وه��و  دوالر،   53.93 اإل��ى 

منذ اأوائل مار�س .

تهدف ال�صعودية اإلى تنويع االقت�صاد، 
وتطوير هيكل االإنتاج، وخلق قطاعات 
ج�����دي�����دة م�����ول�����دة ل����ل����دخ����ل؛ ب��ح��ي��ث 
اإي��رادات  الكلي على  ينخف�س االعتماد 
ق��ط��اع ال��ن��ف��ط يف ع���امل ي�����ص��ه��د حت��وال 

كبرا نحو ع�صر ما بعد النفط.
اعتمدتها  التي  الطرق  بن  وم��ن 
دور  تعزيز  ال��ت��ح��ول  ه��ذا  نحو  اململكة 
�صندوق اال�صتثمارات العامة، وحتديث 
برامج  ك��اأح��د  وم��ه��ام��ه  اإ�صرتاتيجيته 

حتقيق روؤية 2030.

تاريخ تأسيس الصندوق
اال�صتثمارات  �صندوق  تاأ�صي�س  يرجع 
)1971(؛   1391 ع�����ام  اإل�������ى  ال���ع���ام���ة 
اال�صتثمار  اإن�����ص��ائ��ه  م��ن  ال��ه��دف  وك���ان 
ال��ط��اب��ع  ذات  االإن��ت��اج��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  يف 
التجاري، و�صاهم ال�صندوق منذ ن�صاأته 
بهدف  ال�صركات  م��ن  ع��دد  تاأ�صي�س  يف 
دعم االبتكار، وتنويع وتطوير القطاع 
غ����ر ال���ن���ف���ط���ي يف امل���م���ل���ك���ة، وك���ذل���ك 
جمموعة  يف  انتقائي  ب�صكل  اال�صتثمار 
وا���ص��ع��ة م��ن ال�����ص��رك��ات واالأ����ص���ول على 

ال�صعيدين املحلي والدويل.

نقطة تحول
ق����رار  �����ص����در   2015 م����ار�����س   23 ويف 
جم��ل�����س ال�������وزراء ب��ت��ب��ع��ي��ة ال�����ص��ن��دوق 
والتنمية  االقت�صادية  ال�صوؤون  ملجل�س 
برئا�صة �صمو ويل العهد االأمر حممد 
ب���ن ���ص��ل��م��ان رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ص��وؤون 

االقت�صادية والتنمية.
وه�����و م����ا م���ث���ل ن��ق��ط��ة حت�����ول يف 
ت����اري����خ ال�������ص���ن���دوق؛ ل���ي���واك���ب اجت����اه 
امل��م��ل��ك��ة وروؤي��ت��ه��ا ن��ح��و ع���دم االع��ت��م��اد 
للدخل،  اأ�صا�صي  كم�صدر  النفط  على 
اأ�صاليب  يف  والنظر  م�صادره،  وتنويع 
ا�صتثمار احتياطات الدولة مبا ي�صمن 

اال�صتغال االأمثل لها.

تأثير عالمي
ي�صبح  اأن  اإل�����ى  ال�������ص���ن���دوق  وي�����ص��ع��ى 
تاأثر على  وذات  رائ��دة،  ا�صتثمار  جهة 
عجلة  ي���دف���ع  واأن  ال����ع����امل،  م�����ص��ت��وى 
وذل��ك  للمملكة،  االقت�صادي  التحول 
عرب اال�صتثمارات الفاعلة طويلة املدى 
احلوكمة  معاير  باأعلى  االل��ت��زام  م��ع 

وال�صفافية.
وي���ت���ع���اون ال�����ص��ن��دوق م���ع ج��ه��ات 
اال�صتثمارات  اإدارة  يف  مرموقة  عاملية 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة  اال���ص��ت��ث��م��ار  ذراع  ب�����ص��ف��ت��ه 
على  تركز  اإ�صرتاتيجية  وفق  للمملكة 
وقيمة  �صخمة  مالية  عائدات  حتقيق 

حقيقية طويلة املدى للباد.

أكبر صندوق
سيادي عالمي

ب�صكٍل  ال�����ص��ن��دوق  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
لي�صبح  اأ�صوله؛  تعظيم  اإل��ى  وا�صح 
اأكرب �صندوق ثروة �صيادية يف العامل 
ريال،  اإلى 1.5 تريليون  برفع قيمته 
ب���االإ����ص���اف���ة اإل�����ى اإط������اق ق��ط��اع��ات 
اقت�صادية جديدة تزيد م�صاهمته يف 
مليار   170 اإل��ى  لت�صل  املحلي  الناجت 
ب�صكل  املحلي  املحتوى  وزي���ادة  ري��ال، 
وبناء  ري���ال،  مليار   50 بنحو  مبا�صر 
���ص��راك��ات اق��ت�����ص��ادي��ة اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإقليميا وعامليا،  تعزز من دور اململكة 
ف�صا عن توطن التقنيات واملعرفة 
األ���ف وظيفة  وت��ول��ي��د 20  امل��ت��ط��ورة، 

مبا�صرة، وذلك بحلول عام 2020.
و�����ص����ت����ع����ود ن���������واجت واإي�������������رادات 
املجتمع  على  واال�صتثمار  ال�صندوق 
امل��ح��ل��ي يف ���ص��ك��ل خ���دم���ات ���ص��ح��ي��ة، 
ور�صف طرق  ولوج�صتية،  وتعليمية، 
واإن��ارت��ه��ا، وغ��ر ذل��ك م��ن اخلدمات 
ال��ت��ي مت�����س ح��ي��اة امل���واط���ن ال��ع��ادي 

ب�صكل حثيث.

االستثمار الداخلي
�صندوق  ل�صراكات  قرب  عن  وبنظرة 
اال����ص���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة يف ال�����ص��وق 
امل���ح���ل���ي، ف����اإن����ه مي��ت��ل��ك اأ������ص�����وال يف 
ا�صتثمارات  بحجم  �صعودية  �صركات 
يقدر ب� 500 مليار ريال، تتوزع ما بن 
و�صركات  اأجنبية  وا�صتثمارات  اأ�صهم 
ال����ع����ق����ارات ال���ق���اب�������ص���ة، وال���ق���رو����س 

وال�صندات املالية وال�صكوك.
وف���������ص����ا ع������ن ذل�������ك ����ص���ي���ك���ون 
���ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة اأح��د 
املنفذين مل�صروع منطقة »نيوم« الذي 

اأعلن عنه قبل اأيام قليلة.

الشراكات الدولية
اخل��ارج��ي،  اال�صتثمار  �صعيد  وع��ل��ى 
على  اال�صتحواذ  ال�صندوق  ا�صتطاع 
للهند�صة  »ب��و���ص��ك��و  ���ص��رك��ة  م��ن   %38
واالإن�صاءات »الكورية يف �صفقة بلغت 

قيمتها 1.1 مليار دوالر.
 ،2016 ل��ع��ام  ي��ون��ي��و  م��ط��ل��ع  ويف 
اأعلن ال�صندوق ا�صتثمار 3.5 مليارات 
خل��دم��ات  »اأوب��������ر«  ���ص��رك��ة  يف  دوالر 

التو�صيل بح�صة تبلغ نحو %5.
كما قام ال�صندوق بال�صراكة مع 
يف  اليابانية  بنك«  »�صوفت  جمموعة 
»روؤي��ة �صوفت بنك«  تاأ�صي�س �صندوق 
ي�صتثمر  دوالر  مليار   100 براأ�صمال 
�صيكون  ح��ي��ث  ال��ت��ق��ن��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
امل�صاركن  اأك��رب  ال�صعودي  ال�صندوق 

فيه، مع ا�صتثمارات قد تبلغ 45 مليار 
اخلم�س  ال�����ص��ن��وات  م���دار  على  دوالر 
امل��ق��ب��ل��ة. وم����ع ب���داي���ة ن��وف��م��رب ل��ع��ام 
االإماراتي  االأعمال  رجل  اأعلن   2016
حممد العبار، التحالف مع �صندوق 
اال����ص���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة ال�����ص��ع��ودي 
وه����ي من�صة  »ن�����ون.ك�����وم«  الإط������اق 
ال�صرق االأو�صط  اإلكرتونية يف  جتارة 
مليار  اإلى  قيمتها  ت�صل  با�صتثمارات 
 %50 ن�صبة  ال�صندوق  وميلك  دوالر، 

منها.
 %50 �صراء  ال�صندوق  اأعلن  كما 
م���ن جم��م��وع��ة »اأدب���ت���ي���و« ال��ق��اب�����ص��ة 

املحدودة املالكة ل�صرك��ة اأمريكانا.

استثمارات عالمية
ي�صارك �صندوق اال�صتثمارات العامة 
يف ب��رن��ام��ج خم��ت�����س ل��ا���ص��ت��ث��م��ار يف 
ال��والي��ات  يف  التحتية  البنية  ق��ط��اع 
ت��ن�����ص��ئ��ه �صركة  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
»ب��اك�����ص��ت��ون« و���ص��ي��ك��ون ال�����ص��ن��دوق 
ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  يف  رئي�صا  م�صتثمرا 
اإلى )20( مليار  ملتزما مببلغ ي�صل 
���ص��ن��دوق  وق�����ع  رو����ص���ي���ا  ويف  دوالر، 
اال����ص���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة و����ص���ن���دوق 
اال�صتثمارات الرو�صية املبا�صر �صل�صلة 
ي�صل  م��ا  ال�صتثمار  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن 
م�صاريع  دوالر يف  مليارات   )10( اإلى 

رو�صية-�صعودية م�صرتكة.
ه�����ذا ف��ي��م��ا ي�����ص��ت��ث��م��ر ���ص��ن��دوق 
امللكية  اأي�صا يف برنامج  اال�صتثمارات 
ع��ل��ى فرن�صا  ي��رك��ز  ال����ذي  اخل��ا���ص��ة 
ب�صكل خا�س، واأوروبا ب�صكل عام، على 

مدى ال�صنوات ال�صبع املقبلة.
اال���ص��ت��ث��م��ارات  ت�صجيع  وب��ه��دف 
ال�صندوق  د�صن  االأردن  يف  ال�صعودية 
مذكرة تفاهم مع �صندوق اال�صتثمار 
االأردين يف عدة قطاعات مثل البنية 

التحتية وال�صياحة والطاقة.
�صركة  اأ�ص�صت   2017 م��ار���س  ويف 
االأردين  ال���������ص����ع����ودي  ال���������ص����ن����دوق 
ل���ا����ص���ت���ث���م���ار امل�������ص���اه���م���ة ال���ع���ام���ة 
امل������ح������دودة، وه�����ي مم���ل���وك���ة ب��ن�����ص��ب��ة 
اال�صتثمارات  �صندوق  ِقَبل  من   %90

العامة.
واأخ��������را ج������اءت ال�������ص���راك���ة م��ع 
مذكرة  بتوقيع  »ف��رج��ن«  جمموعة 
ت��ف��اه��م ي��ق��وم مب��وج��ب��ه��ا ال�����ص��ن��دوق 
با�صتثمار مليار دوالر اأمريكي يف كل 
من »فرجن جاالكتيك«، و�صركة »ذا 
اأوروب��ت«،  »فرجن  و  �صيب«،  �صبي�س 
خيارا  دوالر  مليون   480 جانب  اإل��ى 
يف  لا�صتثمار  امل�صتقبل  يف  اإ���ص��اف��ي��ا 

قطاع اخلدمات الف�صائية.
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وستعود نواتج 
وإيرادات الصندوق 

واالستثمار على 
المجتمع المحلي 
في شكل خدمات 
صحية، وتعليمية، 

ولوجستية، ورصف 
طرق وإنارتها، وغير 

ذلك من الخدمات 
التي تمس حياة 
المواطن العادي 

بشكل حثيث.
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مشروع »نيوم«

االأ�صتاذ  معايل  امللكي،  ال��دي��وان  م�صت�صار  اأُع��ل��ن 
»�صوفيا«  ال��روب��وت  منح  عن  القحطاين،  �صعود 
اجل��ن�����ص��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة وج�����واز ال�����ص��ف��ر، وذل���ك 
خال م�صاركته اأحد جل�صات »مبادرة م�صتقبل 
اال���ص��ت��ث��م��ار« يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ري��ا���س. وب��ذل��ك 
ت�صبح »�صوفيا« اأول روبوت يف العامل يح�صل 

على جن�صية وجواز �صفر.
واأو�صح القحطاين، عرب ح�صابه الر�صمي 
ت��اأت��ي رم��زي��ة لتبيان  ال���ب���ادرة  »ت���وي���رت«:  يف 
الذي  اال�صتثماري،  »نيوم«  م�صروع  م�صتقبل 
اأعلن عن اإطاقه، اأم�س، كم�صروع م�صرتك 
ب��دع��م  وم�����ص��ر،  واالأردن  ال�����ص��ع��ودي��ة  ب���ن 

م�صتقبلي بنحو 500 مليار دوالر اأمريكي.
ال����روب����وت »����ص���وف���ي���ا«، ع��ل��ق��ت، على 
م��ن��ح��ه��ا اجل��ن�����ص��ي��ة، ب��ال��ق��ول »اإن�����ه ح��دث 
اأول روبوت  اأك��ون  اأن  بالن�صبة يل  عظيم 

يح�صل على اأول جن�صية يف العامل«.

مبادرة رمزية
لتبيان مستقبل 
مشروع نيوم

السعودية 
تمنح الجنسية 
وجواز السفر 
للروبوت 
»صوفيا«

ا����ص���ت���ع���ر����س �����ص����ع����ود ال���ق���ح���ط���اين، 
امل�صرف  امل��ل��ك��ي  ب��ال��دي��وان  امل�صت�صار 
العام على مركز الدرا�صات وال�صوؤون 
االإع���ام���ي���ة، ال���ي���وم م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و، 
بالعامل  روب��وت  اأول  »�صوفيا«،  اأظهر 
مُي��ن��ح اجل��ن�����ص��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة وج���واز 
ال�����ص��ف��ر ال�������ص���ع���ودي، وذل������ك خ���ال 
اال�صتثمار.  م�صتقبل  مبادرة  منتدى 
ل����ل����روب����وت  اجل���ن�������ص���ي���ة  م����ن����ح  ومت 
»�صوفيا« االأكرث تطورا من هان�صون 
يف  امل�صاركة  بعد  وذل���ك  روبوتيك�س، 
جل�صة حوارية، اأدارها املذيع املعروف 

اأندرو رو�س �صوركن.
واجل���واز  اجلن�صية  »َم��ْن��ح  وق���ال 
��ْن ل��ل��روب��وت ي��اأت��ي ك��ب��ادرة  ال�����ص��ع��وديَّ
رم���زي���ة ل��ت��ب��ي��ان م�����ص��ت��ق��ب��ل م�����ص��روع 

نيوم«.
وظهر الروبوت »�صوفيا« وهوي 
يف  امل�صوؤولن  اأح��د  ويناق�س  تتحدث 
وح��وارات مبادرة م�صتقبل  موؤمترات 

اال�صتثمار، التي حتت�صنها الريا�س.
وع����ر�����ص����ت »�����ص����وف����ي����ا« خ����ال 
اجل���ل�������ص���ة ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ال��ت��ع��ب��ر، 
واإظ���ه���ار امل�����ص��اع��ر االإن�����ص��ان��ي��ة، مثل 
ال�����ص��ع��ادة واحل�����زن وال��غ�����ص��ب، ال��ت��ي 
�صتكون عنا�صر اأ�صا�صية يف بناء الثقة 
ما�صايو�صي  و�صفه  وم��ا  الب�صر  ب��ن 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ���ص��ون، 
���ص��رك��ات ���ص��وف��ت ب��ن��ك، ب��اأن��ه ك��ائ��ن��ات 

روبوت فائقة الذكاء.
ج��زءا  التاريخي  االإع���ان  وك��ان 
ناق�صت  ال��ن��ط��اق،  وا���ص��ع��ة  م��ن جل�صة 
التكامل  يتيحها  ال��ت��ي  االإم��ك��ان��ي��ات 
مع  اال�صطناعي  للذكاء  امل�صتقبلي 
هذا  وي��اأت��ي  ال��روب��وت��ات.  تكنولوجيا 
االإع�����ان ب��ع��د ي���وم م��ن اإط����اق ويل 
ال��ع��ه��د ال�����ص��ع��ودي م�����ص��روع »ن���ي���وم« 
يف ���ص��م��ال غ����رب ال�����ص��ع��ودي��ة، ال���ذي 
م�صتقبلية،  ���ص��ن��اع��ات  �صي�صتقطب 

منها �صناعة الروبوتات.
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مشروع »نيوم«

»صوفيا« وأخواتها!
 Hanson ه����ان���������ص����ون  خم����ت����رب  اأع�����ل�����ن 
الروبوتات  وتطوير  الأبحاث   Robotics
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ع��ن روب����وت جديد 
م��ادة  م��ن  م�صنوع  »�صوفيا«  ا�صم  يحمل 
اإلى حد كبر جلد  ال�صليكون التي ت�صبه 
االإن�صان، حيث ميكنه التفاعل مع الب�صر 
تكون بطريقة  اأ�صبه ما  والقيام بحركات 
حديثهم  خ��ال  احلقيقية  الب�صر  حركة 

وخا�صة عرب تعابر وجوههم.
ج��زءا من عدة  التجربة  ه��ذه  وتعد 
جتارب اأخرى ظهرت يف االآونة االأخرة، 
يف جم���ال ���ص��ن��اع��ة روب���وت���ات ت��ه��دف اإل��ى 
العن�صر  وب���ن  بينها  ال��ق�����ص��وى  امل��ق��ارب��ة 
ال��ب�����ص��ري، م��ن ح��ي��ث وامل��ه��ام وال��وظ��ائ��ف 

التي يقوم بها االإن�صان الطبيعي.
وقد �صمم الروبوت »�صوفيا« �صمم 
الأهداف اإن�صانية يف خدمة للعامل، ولفت 
 David Franklin ه��ان�����ص��ون  داي��ف��ي��د 
 Hanson م����وؤ�����ص���������س   Hanson، Jr
Robotics، اإلى اأن �صناعة هذا الروبوت 
وامل�صاركة  العمل  ت�صهيل  اأج��ل  ج��اءت من 
يف املهام االإن�صانية امل�صتقبلية، واأنه �صنع 
خ��ال  م��ن  الب�صر  ت�صبه  ذك��ي��ة  بطريقة 
ت��ع��اب��ر ال����وج����ه، واأن������ه ي���رغ���ب يف جعل 

الروبوتات تعي�س بن الب�صر م�صتقبًا.
تنفيذ  ���ص��وف��ي��ا  روب������وت  ي�����ص��ت��ط��ي��ع 
62 ���ص��ك��ا خم��ت��ل��ف��اً م���ن ت��ع��اب��ر ال��وج��ه، 
املطاطي  ال�صيليكون  اإل��ى  يعود  والف�صل 
وال���ع���ن���ق، وي�صمح  ال���وج���ه  ي��غ��ط��ي  ال����ذي 
مبرور التيار الكهربائي فيه، مما ي�صاعد 

على حماكاة هذه التعابر وتقليدها.
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��ام��رات مثبتة 
يف ال��ع��ي��ن��ن، ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى خ���وارزم���ي���ات 
بعيون  ب��االت�����ص��ال  ل��ه  ت�صمح  ل��ل��ح��ا���ص��وب 
االآخ������ري������ن وال����ت����ع����رف ع���ل���ى وج���وه���ه���م 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، واأي�����ص��ا مي��ك��ن��ه امل�����ص��ارك��ة يف 
احل����دي����ث م��ع��ه��م ع����رب ت���ق���ن���ي���ات ع��ال��ي��ة 
غوغل  نظام  منها  متقدمة،  وبرجميات 

كروم عل �صبيل املثال.
اع��ت��م��دت ال�����ص��رك��ة امل�����ص��ن��ع��ة عند 
م��زي��ج من  ع��ل��ى  ال��وج��ه  ���ص��ك��ل  ت�صميم 
هيبورن«  »اأودري  املعروفة  املمثلة  وج��ه 
ال�صركة.  موؤ�ص�س  زوج���ة  وج��ه  وك��ذل��ك 
الروبوتات  هذه  بناء  من  الهدف  وياأتي 
يف ال��رغ��ب��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف جم���االت 
االإن�صاين،  العمل  جم��االت  من  متنوعة 
ك��ت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع االأط���ف���ال وامل�����ص��اع��دة يف 
للم�صاركة  واأي�صا  الفني  الدعم  عمليات 

يف االأبحاث امل�صتقبلية.

كما اأكد ديفيد هان�صون، اأنه ي�صعى 
من خال بناء هذه الروبوتات ال�صبيهة 
اإلى حد كبر بالب�صر، اإلى جعلها اأدوات 
على درجة كبرة من احلكمة والعاطفة 
ب��ن��اء ع��اق��ات ودي��ة  جتعلها ق���ادرة على 
مع الب�صر ما ميكنها من م�صاعدتهم يف 

امل�صتقبل.
خ�����ال احل����دي����ث، ظ���ه���ر اجل���ان���ب 
طالبت  حينما  »�صوفيا«  ل���  االجتماعي 
وقالت  والتعلم  امل��در���ص��ة  اإل���ى  ب��ال��ذه��اب 
اإن���ه���ا ت�����ص��ع��ى ل��ت��ك��وي��ن ع��ائ��ل��ة وت��اأ���ص��ي�����س 
تخفي  مل  اأن���ه���ا  اإال  ب���ه���ا،  خ���ا����س  ع��م��ل 
ال  اأنها  جلي  ب�صكل  قالت  عندما  حزنها 
تعترب �صخ�س حقيقي حتى االآن ب�صبب 

القوانن املوجودة يف العامل.
 

الذكاء االصطناعي
ال ت�����زال خم���ت���ربات ال���روب���وت���ات جت��ري 
الكثر من االأب��ح��اث يف حم��اوالت لدمج 
ت��ق��ن��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���ذك���اء 
ال  روب��وت��ات  تطوير  بهدف  اال�صطناعي، 
احلقيقين،  الب�صر  ع��ن  متييزها  ميكن 
واللعب  كامل�صي  طبيعية  اأعماال  ومتار�س 

والتعلم واأي�صا االإح�صا�س وال�صعور.
يف ه���ذا ال�����ص��ي��اق ي��ت��ع��اون ل��ل��دك��ت��ور 
 IBM اإم«  ب��ي  »اأي  �صركتي  م��ع  هان�صون 
من  بع�س  دم���ج  لبحث   Intel »اإن���ت���ل«  و 
الو�صول  بهدف  ال�صركتن،  كلتا  تقنيات 
بن  ب��ال�����ص��داق��ة  ت�صمح  تكنولوجيا  اإل���ى 
الب�صر والروبوتات كما تقلل امل�صافة بينها 
على  هان�صون  يوؤكد  حيث  االإن�صان  وب��ن 
اأن مفتاح النجاح يكمن يف �صنع روبوتات 
تهتم بالب�صر ومتلك وجوها �صبيهة بهم.

وه����ذا م���ا ي��ف�����ص��ر ق��ي��ام ال��ع��دي��د من 
امل���خ���ت���ربات ب��ت��ق��دمي من�����اذج ل���روب���وت���ات 
���ص��ب��ي��ه��ة ل��اإن�����ص��ان، ف��ق��د ق����ام ه��رو���ص��ي 
ا�صم  يحمل  روب���وت  بت�صنيع  اي�صيجورو 
اجل�����وزاء اأي ال���ت���واأم ب��ال��ل��غ��ة ال��ات��ي��ن��ي��ة، 
ليكون �صبيها له وتواأما �صناعيا بجمجمة 
با�صتيكية وهيكل معدين يتم التحكم به 

عرب حا�صوب خارجي.
ك���م���ا ���ص��م��م اأي�������ص���ا روب�����وت�����ات ذات 
اأدوارا  ت����وؤدي  خم��ت��ل��ف��ة،  عقلية  وظ��ائ��ف 
بالفنادق،  اال�صتقبال  كموظفي  خمتلفة 
ومعلمي  ال�صياحين،  املتاحف  ومر�صدي 
ال��ل��غ��ة، وه����ذه االأع���م���ال ال مي��ك��ن ال��ق��ي��ام 
يف  ب��االإن�����ص��ان،  �صبيهة  ب��روب��وت��ات  اإال  بها 
االأف�صلية  ت��ك��ون  ح���االت  ه��ن��اك  اأن  ح��ن 
امليكانيكي،  امل��ظ��ه��ر  ذي  ل��ل��روب��وت  ف��ي��ه��ا 
مثل احلاالت التي يتم التفاعل فيها مع 

االأ�صخا�س الذين يعانون من اجلنون اأو 
التوحد.

اال�صتخدام  مهمة  تبقى  اليابان،  يف 
امل�صنن،  رعاية  هي  للروبوتات  االأ�صا�صي 
االأن�������واع هي  اأي  ب��ع��د  ال���ت���اأك���د  ي��ت��م  ومل 
اأف�����ص��ل يف ه���ذه ال��ن��اح��ي��ة وذل����ك بح�صب 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  جركي  براين 
الروبوتات. يف موازاة ذلك ت�صر درا�صات 
ي�صادفون  عندما  الب�صر  اأن  اإل��ى  اأخ���رى 
�صيئا يبدو تقريبا مثلهم، فاإن هذا يوؤدي 
العاطفية  اال���ص��ت��ج��اب��ة  ال��رتاج��ع يف  اإل���ى 

واإلى حدوث خماوف.
ع�����ر������س ال�����ربوف�����������ص�����ور ال����ي����اب����اين 
روب��وت  اأول  �صابقا  اإي�صيجورو،  هرو�صي 
يف العامل ي�صتطيع تقدمي ن�صرة لاأخبار، 
متخ�ص�س  معر�س  يف  م�صاركته  خ��ال 
يف ت����ق����دمي اأع�����م�����ال ب����رجم����ة وت�����ص��ن��ي��ع 

الروبوتات.
ك��م��ا ظ��ه��رت اأج���ه���زة اأخ�����رى ميكن 
الذي  »كادومورويد«  مثل  معها  التحدث 
من  واالأول  ال�����ص��غ��ر  ال����روب����وت  ي��ع��ت��رب 
ن��وع��ه يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث ق��درت��ه على 
وقدرته  التلفزيوين،  امل��ذي��ع  عمل  ت��اأدي��ة 
اأخ���ب���ار م��ت��ن��وع��ة بلغات  يف ال��ت��ح��دث ع��ن 
خم��ت��ل��ف��ة، اأم������ا ال�����روب�����وت ال����ث����اين ف��ه��و 
روبوت »اأتونارويد« الكبر الذي باإمكانه 
والقيام  ال�صياحي،  الدليل  وظيفة  تاأدية 

بجوالت �صياحية داخل املعر�س.
ومت اإن�����ص��اء ه��ذي��ن ال��روب��وت��ن من 
�صيليكونية  وم���واد  ا�صطناعية  ع�صات 
خا�صة، جعلهما ي�صبهان االإن�صان اإلى حد 
كبر، ف�صا عن تقليد التعابر والتنويع 
يف االإمياءات واحلركات، وكذلك التحكم 
نعومة  ب��ن  وتغراته  ال�صوت  نغمات  يف 
ال�������ص���وت االأن�����ث�����وي وخ�������ص���ون���ة ال�����ص��وت 

الذكري.
العلم  �صيحات  تطورت  مهما  ولكن 
تعمل  اآالت  تبقى  ال��روب��وت��ات،  جم��ال  يف 
ب���اأع���م���ال م���ربجم���ة ���ص��ل��ف��ا، وب�����ص��ي��ط��رة 
م���ب���ا����ص���رة م����ن االإن���������ص����ان ع����رب ب���رام���ج 

حا�صوبية.
ومن اجلدير اأن نذكر هنا اأن كلمة 
روبوت تعني يف اللغة الت�صيكية، العمل 
ال�����ص��اق اأو ال��ع��م��ل ب��ال�����ص��خ��رة، وي��رج��ع 
م�صرحية  يف  م���رة  الأول  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
عام  ت�صابيك،  ك���ارل  امل�صرحي  ال��ك��ات��ب 
1920وم���������ن ث����م ب�������داأت ب���االن���ت�������ص���ار يف 
وبعدها  العلمي،  واأفام اخليال  الكتب 
اأ���ص��ب��ح��ت م����ادة ل���اخ���رتاع واالب��ت��ك��ار 

املتجدد كل يوم.

مهما تطورت صيحات العلم
في مجال الروبوتات، تبقى آالت

تعمل بأعمال مبرمجة سلفا، 
وبسيطرة مباشرة من اإلنسان

عبر برامج حاسوبية

موؤ�س�ض »هان�سون روبوتيك�ض«، دايفيد هان�سون مع »�سوفيا« عند االإعالن عن تطويرها )فوق(
.. وجتارب يف معامل ال�سركة )حتت(
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مدير الجامعة يرعى حفل »مشروع تبيان لمواجهة التطرف«

مدير الجامعة يستقبل
مدير فرع هيئة األمر بالمعروف

بمنطقة عسير
سعيد العمري

ا�صتقبل مدير اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي، يف مكتبه باجلامعة، املدير 
العام لفرع الرئا�صة العامة لهيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة ع�صر، 

املعّن حديثا، ال�صيخ جابر بن عبداهلل ال�صهري.
ويف بداية اال�صتقبال رحب مدير اجلامعة بال�صهري والوفد املرافق له، واأ�صاد 
ال�صلمي بجهود هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ودورها الرائد يف خدمة 

املجتمع، واإبراز االأعمال التي يقوم بها فرع الهيئة باملنطقة.
 من جهته، قّدم مدير هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر بع�صر �صكره 

وتقديره ملدير اجلامعة ومن�صوبيها.

أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف
 

الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  اأك��د 
ف���ال���ح ال�������ص���ل���م���ي، ����ص���ع���ادة اجل��ام��ع��ة 
ياأتي  الذي  تبيان  م�صروع  با�صت�صافة 
عبدالعزيز  امللك  مركز  مع  بالتعاون 
ل����ل����ح����وار ال����وط����ن����ي ل����ل����وق����اي����ة م��ن 
الفكر  من  ال�صباب  حلماية  التطرف، 
وجهود  التعاون  بهذا  م�صيدا  ال�صال، 
هذا  ي�صتمر  اأن  اآم��ا  عليه،  القائمن 
ال���ت���ع���اون خل���دم���ة ال���وط���ن وت��وع��ي��ة 
التطرف،  و�صلبيات  باأ�صرار  املجتمع 
امل�صروع  وور���س هذا  دورات  تقدم  واأن 
ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه احل���د م��ن مظاهر 

التطرف والت�صدي له.
ج���اء ذل���ك خ���ال رع��اي��ت��ه �صباح 
من  الثالثة  ال��دورة  املا�صي،  الثاثاء 
م�صروع »تبيان« للوقاية من التطرف، 
الطاب،  �صوؤون  عمادة  نظمته  ال��ذي 
عبدالعزيز  امللك  مركز  مع  بالتعاون 
للحوار الوطني، على مدى يومن، يف 
اجلامعية  باملدينة  املركزية  املدرجات 

باأبها.
ثروة  اأن  واأ�صاف مدير اجلامعة 
الوطن تكمن يف �صبابها، واأن التطرف 
ال���رثوة، وق��ال »ينبغي  ا�صتهدف ه��ذه 
ال�صباب  لتوعية  جاهدين  ن�صعى  اأن 
الفكر  م��ن  وحت��ذي��ره��م  وتر�صيدهم، 

املتطرف، واملنحرف والهدام«.
عمداء  زمائي  »اأو�صي  واأ�صاف 
ووكاء الكليات بوجوب حث الطاب 
والطالبات على ح�صور ور�س ودورات 
امل�صروع واال�صتفادة لتحقيق الت�صدي 

للتطرف«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأو���ص��ح مم��ث��ل مركز 
احل�������وار ال���وط���ن���ي حم���م���د ب����ن زاي����د 
بامل�صاركة  ي�صعد  امل��رك��ز  اأن  العتيبي 
تبيان يف  م�����ص��روع  م��ن  دورة  ث��ال��ث  يف 
اإلى  يهدف  الذي  امللك خالد،  جامعة 
حت�صن ال�صباب من االأفكار الهدامة، 

ال�صعودية،  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ك��م��ا اأن����ه اأح����د ال���ربام���ج ال��ت��ي متثل 
بن  واجل��ه��ود  االأدوار  تكامل  حقيقة 

املركز وموؤ�ص�صات املجتمع املوؤثرة.
و����ص���ارك يف امل��ع��ر���س امل�����ص��اح��ب 
مل�صروع تبيان عدد من اجلهات ممثلة 
يف م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ح��وار 
ال��وط��ن��ي، وم��دي��ري��ة ال���دف���اع امل���دين 
واالإدارة  امل��ن��ط��ق��ة،  و���ص��رط��ة  بع�صر، 
واإدارة  امل����خ����درات،  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة 
وكذلك  باجلامعة،  املعلومات  تقنية 
وح�����دة ال��ت��وع��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة، وم��رك��ز 
ال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ص����اد ب��ع��م��ادة ���ص��وؤون 

الطاب.
ك��م��ا ا���ص��ت�����ص��اف��ت ع���م���ادة ���ص��وؤون 
ال����ط����اب، اأح������د م�����ص��اه��ر االإع������ام 
االج����ت����م����اع����ي، ����ص���ل���ط���ان احل�����ارث�����ي، 
ل��ت��ق��دمي ح���وار م��ف��ت��وح م��ع ال��ط��اب، 
التوا�صل  ت��اأث��ر م��واق��ع  ح���ول م���دى 
الفكري  التطرف  ن�صر  وخطورتها يف 
امل��واق��ع،  تلك  يف  منه  ال��وق��اي��ة  و�صبل 
العلمية  ال��ور���س  ع��دد من  كما عقدت 
والدورات التدريبية طوال مدة اإقامة 
امل�������ص���روع، ق��دم��ه��ا ع����دد م���ن م��درب��ي 
م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ح��وار 
ال��وط��ن��ي ح���ول ح��م��اي��ة ال�����ص��ب��اب من 
املتطرفة عرب  االإلكرتونية  احلوارات 

االإنرتنت.
ثاين  ودورات  جل�صات  اأن  ي��ذك��ر 
اأيام امل�صروع ناق�صت مفهوم التطرف، 
واأ������ص�����ب�����اب ن�������ص���وء ت���ل���ك ال����ظ����اه����رة، 
وال���و����ص���ائ���ل االب���ت���ك���اري���ة مل��واج��ه��ت��ه، 
ال�صباب  جت��ارب  بع�س  عر�س  �صاملة 
امل���رتاج���ع���ن ع����ن ال���ف���ك���ر امل���ت���ط���رف، 
االإلكرتونية  االأل��ع��اب  ب��ن  وال��ع��اق��ة 
اأف�صل  اإل��ى عر�س  اإ�صافة  واالإره���اب، 
ال��ت�����ص��دي  م�������ص���ارك���ات ط���اب���ي���ة يف 
ل���ل���ت���ط���رف ع����رب جم������االت ال��ف��ي��دي��و 
وال����ر�����ص����وم وال���ت�������ص���وي���ر و »امل���و����ص���ن 

جرافيك«.
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الجامعة تتقدم 30 مركزا
في تصنيفات QS الدولية

 
عبدالعزيز رديف

 وا�صلت اجلامعة تقدمها على م�صتوى الت�صنيف الدويل للجامعات، اإذ تقدمت 30 مركزا لت�صبح يف املرتبة 471 
لعام 2018، وذلك وفق نتائج منظمة QS املعنية بت�صنيف اجلامعات وفق معاير عاملية.

وبهذه املنا�صبة، قدم مدير اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي ال�صكر للقيادة الر�صيدة، وعلى راأ�صها 
بن  االأم��ر حممد  امللكي  ال�صمو  العهد �صاحب  بن عبدالعزيز، وويل  �صلمان  امللك  ال�صريفن  خ��ادم احلرمن 
�صلمان بن عبدالعزيز، حفظهم اهلل، واإلى اأمر منطقة ع�صر �صاحب ال�صمو امللكي االأمر في�صل بن خالد بن 
عبدالعزيز، و�صمو نائبه �صاحب ال�صمو امللكي االأمر من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور 

اأحمد العي�صى، على دعمهم وتوجهيهم الدائم.
اجلامعة  وكالة  وخ�س  للجامعة،  املتميز  االأداء  ه��ذا  حتقيق  يف  اأ�صهم  من  لكل  ال�صكر  ال�صلمي  وج��ه   كما 
راأ�س  على  للجامعة  ال�صامل  االأداء  تطوير  و�صعت  لكونها  بالذكر،  لها  التابعة  وال��وح��دات  واجل��ودة  للتطوير 
اأولوياتها، ووعد بتقدمي كل الدعم، واملتابعة، والتوجيه لها، ولكل من ي�صهم يف رفع �صاأن اجلامعة، وحث اجلميع 

على بذل اأق�صى جهودهم لرفعة الوطن، وحتقيق روؤية اململكة 2030.
من جانبه عرب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور مرزن ال�صهراين عن �صعادته بهذا االإجناز الذي 
اأن نتائج تقييم  حققته اجلامعة، يف ظل مناخ التناف�صية على امل�صتويات الدولية والعربية والوطنية، واأو�صح 
التطور ما  اأن هذا  الأدائها، مو�صحا  الدقيق  التحليل  املبني على  للجامعة  االإجمايل  االأداء  تعتمد على  االأداء 
هو اإال خطوة خطتها اجلامعة للتميز، بالتزامن مع ح�صولها على االعتماد املوؤ�ص�صي من هيئة تقومي التعليم.

»أدب الطفل ودور األم في بناء 
ثقافته«.. ندوة بمعرض الكتاب

ريم العسيري

�صمن الفعاليات الن�صائية مبعر�س الكتاب 
»�صياحة  ع��ن��وان  حمل  ال��ذي  للجامعة،   14
ال��ط��ف��ل  »اأدب  اأق���ي���م���ت ن���دوة  ك����ت����اب«،  يف 
فيها  و�صاركت  ثقافته«،  بناء  يف  ودور االأم 
الع�صري،  ال�صاعرة لينة  الدكتورة  كل من 
بكلية  االأطفال  ريا�س  بق�صم  واملحا�صرتان 
و�صمرة  امل����ربوك،  هيفاء  ب��اأب��ه��ا:  ال��رتب��ي��ة 
املنيعي. وحتدثت الدكتورة لينة الع�صري 
امل���ح���اور  م�����ص��ت��ع��ر���ص��ة  ال���ط���ف���ل،  اأدب  ع����ن 
واال�صتعداد  كالطبع  يرتكز  عليها،  ال��ت��ي 
وب��ن��اء  واالك��ت�����ص��اب،  وال��ت��ك��وي��ن  للتثقيف، 
النماذج  بع�س  ذكر   مع  وال��ق��دوة،  النموذج 
ال��ع��رب��ي،  ال������رتاث  م���ن  ال��ط��ف��ل  اأدب  ع���ن 
ديوانها  من  بق�صيدة  م�صاركتها  واختتمت 
ال�صادر اأخ���را ع��ن ن��ادي االأح�����ص��اء االأدب��ي 

)نياف(.
املنيعي  �صمرة  املحا�صرة  وت��ط��رق��ت 

اإل����ى اأه��م��ي��ة ب��ن��اء ث��ق��اف��ة ال��ط��ف��ل، وث��ق��اف��ة 
لبناء  ال�صحيحة  باملعاير  ومعرفتها  االأم 
بناء  يف  االأم  دور  متناولة  ال��ط��ف��ل،  ثقافة 
واالنفعالية  الدينية  النواحي  من  ثقافته 
واالج��ت��م��اع��ي��ة. ك��م��ا حت���دث���ت ع���ن ث��ق��اف��ة 
احلوار واال�صتماع وامل�صاركة، وثقافة التعلم 

الذاتي والبحث واالطاع.
اأن ثقافة الطفل هي  املنيعي  واأك��دت 
معتربة  وجمتمعه،  اأ���ص��رت��ه  لثقافة  م���راآة 
االأب���ن���اء،  ت��ث��ق��ي��ف  يف  ج���دا  ك��ب��ر  االأم  دور 
اإن��ه��ا امل��در���ص��ة االأول���ى يف ح��ي��اة الطفل،  اإذ 
املهمة  القيم  يبني  ال���ذي  االأول  وال��ك��ي��ان 
ب��داخ��ل��ه، م�����ص��رة اإل���ى ����ص���رورة االه��ت��م��ام 
ب������زرع ال���ق���ي���م امل���ه���م���ة يف داخ������ل ال��ط��ف��ل، 
كالقيم الدينية من عبادات و�صرب وتوكل 
كالتوا�صع  االأخ��اق��ي��ة،  والقيم  اهلل،  على 
االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ق��ي��م  واالأدب،  وال�����ص��دق 
التي تتمثل يف التعاون والت�صامح والعدل 

واحرتام االآخرين وغرها.

تثقيف  اأه���م���ي���ة  ه��ي��ف��اء  وت���ن���اول���ت 
ع��ل��ى كيف  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال��رتك��ي��ز  االأم 
ت�����ص��ب��ح اأم�����ا واع����ي����ة، ح��ي��ن��م��ا ي�����ص��ت��خ��دم 
اأط��ف��ال��ه��ا و���ص��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وذل��ك 
م��ن خ���ال االإ����ص���ارة اإل���ى بع�س ال��ط��رق 
ت�����ص��اع��د االأم  ال���ت���ي  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
وم�صاركتهم  ومراقبتهم  متابعتهم  على 
ال��ذك��ي��ة،  ل��اأج��ه��زة  ا�صتخدامهم  اأث��ن��اء 
التي  وال��ربام��ج  اإلى الو�صائل  والتطرق 
اآم��ن،  ب�صكل  ا�صتخدامها  للطفل  ميكن 
االأم  ت��ث��ق��ي��ف  ج��ان��ب  اإل����ى  كما  تطرقت 
اأط��ف��ال��ه��ا من  احل��ف��اظ على  ع��ن كيفية 
واأهمية  اجلن�صي،  والتحر�س  االع��ت��داء 

تثقيف الطفل يف هذا اجلانب.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ف��ل على 
ا�صتخدام قانون احلماية )قل ال، اهرب، 
بع�س اال�صرتاتيجيات  واأو�صحت  بّلغ(. 
عند  ا�صتخدامها  يجب  ال��ت��ي  ال�صليمة 

تعر�س الطفل للتحر�س.

أخبار الجامعة

الجامعة تشارك في ملتقى هدي القرآن
بالمدينة المنورة

سعيد العمري
 

الفكرية  التوعية  وح���دة  ���ص��ارك��ت 
العلمي  امللتقى  فعاليات  يف  باجلامعة 
وال�صنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ه��دي  مل�صروع 
النبوية يف حماية اأمن الوطن باملدينة 

املنورة.
واأو�صح امل�صرف العام على الوحدة 
م�صاركة  اأن  ال��ب��ك��ري  يحيى  ال��دك��ت��ور 
اجل��ام��ع��ة ت���اأت���ي اإمي���ان���ا م��ن��ه��ا ب��ه��دف 
امللتقى الذي ي�صعى اإلى بيان التاأ�صيل 
ال�����ص��رع��ي ل��اأم��ن ال��وط��ن��ي وق�����ص��اي��اه 
ر�صوله،  و�صنة  اهلل  كتاب  من  املختلفة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  دور  واإب���راز 
به  متيزت  وم��ا  املختلفة،  وموؤ�ص�صاتها 
يف تر�صيخ القيم والثوابت االأمنية على 
النبوية  وال�صنة  الكرمي  ال��ق��راآن  ه��دي 
وخ�صائ�س  اأ�ص�س  واإي�����ص��اح  ال�صريفة، 
املختلفة  االأم����ن يف حم����اوره  وو���ص��ائ��ل 
واالإعامية(  واالجتماعية  )الفكرية 
وال�صنة  الكرمي  القراآن  هدي  �صوء  يف 

التطبيقات  اإلى جانب عر�س  النبوية، 
واالآث�����ار امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى حتقيق االأم���ن 
)ال���ف���ك���ري���ة  امل���خ���ت���ل���ف���ة  يف حم����������اوره 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالإع���ام���ي���ة( يف �صوء 

هدي القراآن الكرمي وال�صنة النبوية.

اأن اجل��ام��ع��ة ك��ّرم��ت �صمن  ي��ذك��ر 
اجل���ه���ات امل�����ص��ارك��ة م���ن ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س 
وامل�صجد  احلرام  امل�صجد  ل�صوؤون  العام 
عبدالرحمن  الدكتور  ال�صيخ  النبوي 

ال�صدي�س.

»نحن معك«.. دورة تدريبية بعلوم تنومة
هيثم الصديق

بالتعاون   الطابية،  االأن�صطة  ن��ادي  نظم 
مع وحدة التوجيه واالإر�صاد ووحدة التعلم 
بتنومة،   واالآداب  العلوم  بكلية  االإلكرتوين 
االثنن املا�صي، �صمن برنامج »نحن معك« 
ال���رام���ي ل��ت��ب�����ص��ر ال���ط���اب امل�����ص��ت��ج��دي��ن 
بالنظم التعليمية، دورة تدريبية يف مهارات 
ا�صتخدام »باك بورد«، احتوت على العديد 
م����ن امل���ن���ا����ص���ط.  وت�������ص���درت ك��ل��م��ة ع��م��ي��د 
اإبراهيم  عبدالعزيز  الربوفي�صور  الكلية 
الفقيه امللتقى؛ اإذ اأعرب �صعادته عن �صكره 
للقائمن باأمر العملية التعليمية بالباد، 

واال�صتفادة  اال�صتزادة  اإل��ى  الطاب  منبها 
من االأطر التعليمية املتطورة . 

اللغة  ق�صم  رئي�س  حت��دث  جهته،  من 
العاقب  ح�صن  وا�صل  الدكتور  االجنليزية 
ع��ن اأه��م��ي��ة التعلم االإل���ك���رتوين واأث����ره يف 
دعم العملية التعليمية. ثم ناق�س املحا�صر 
ا�صتعرا�س  كيفية  االإ���ص��ام  ري��ا���س  حممد 
املحا�صر  ق���دم  بينما  التعليمي،  امل��ح��ت��وي 
اأ�صامة خالد عر�صا ملهارات حل االختبارات 
والواجبات الدرا�صية، اأعقبه الدكتور هيثم 
الطيب الو�صيلة بتطبيق عملي حلل اختبار 

بلوحة االختبارات بالباك بورد.

مستجدو القانون يلتقون بعميد العلوم اإلدارية 
 سعيد العمري

اأقامت كلية العلوم االإدارية واملالية ممثلة بق�صم القانون لقاء مع عميد كلية العلوم االإدارية واملالية الدكتور فايز بن ظفره ورئي�س ق�صم 
القانون الدكتور اأحمد �صاتي. بداأ اللقاء باآيات من القراآن الكرمي وترحيب بال�صيوف والطاب، ثم كلمة لعميد الكلية الدكتور فايز بن 
ظفره مت خالها الرتحيب بالطاب اجلدد، متمنيا لهم ف�صا درا�صيا موفقا، ثم اأجاب على  ا�صتف�صارات الطاب، موجها اإياهم ب�صرورة 
التوا�صل مع كل م�صوؤول. من جانبه رحب رئي�س ق�صم القانون بعميد الكلية والطاب احلا�صرين،  ثم مت تقدمي جمموعة من طاب الق�صم 

ملحكمة �صورية وتدريبية. واأخرا قدمت فقرات �صعرية من طاب الق�صم.
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اختتام حملة »دقائق تسوى سنين«
لمكافحة السرطان 

سارة القحطاني 
اختتم املركز اجلامعي لدرا�صة الطالبات، حملة اأ�صبوع �صرطان الثدي، بعنوان »دقائق 
ت�صوى �صنن«،  برعاية عميدة املركز اجلامعي للطالبات وكلية التمري�س الدكتورة عا 
احلاقان، وبالتعاون مع جمعية زهرة، وذلك تزامن  مع املبادرة  العاملية يف  التوعية من 

خماطر �صرطان الثدي.
اإلى رفع التوعية والدعم وتقدمي املعلومات وامل�صاندة �صد هذا  وهدفت احلملة 
وتثقيف  �مل���ر�أة،  �صحة  على  للمحافظة  �لوطنية  �خلطوط  ر�صم  يف  و�لإ�صهام  �ملر�ض، 
كما  ال��ث��دي.  �صرطان  عن  باملنطقة  التعليم  ومن�صوبات  اجلامعة  وطالبات  من�صوبات 
الوعي بخطورة هذا  ثقافة  ون�صر  الثدي  بكيفية فح�س  التعريف  اإلى  تهدف احلملة 

املر�س، واإجراء الفح�س االكلينيكي للراغبن من ح�صور احلملة واأهاليهم.
وت�صمن برنامج احلملة حما�صرات علمية عن �صرطان الثدي يف �صورة م�صرحية 
الذاتي، واأركان توعوية �صاركت  اإلى تدريب عملي على الفح�س  للطالبات، باالإ�صافة 
الك�صف  اأهمية  ت�صمل  ال�صحية كل يف تخ�ص�صه، وعرو�س مرئية  الكليات  فيها جميع 
املبكر من خال فيلم ق�صر، والتعريف ب�صرطان الثدي من خال مقابات مع اأطباء 

متخ�ص�صن.
وانطلقت احلملة يف يومها االأول من املركز اجلامعي، وُد�صنت  فيه اأي�صا يف اليوم 
اإلى  باالإ�صافة  بع�صر،  الثانوية  للمدار�س  والرابع  الثالث  اليوم  يف  وانطلقت  الثاين، 
الثالث، واختتمت احلملة يف  اليوم  امل�صائية من  الفرتة  التنمية االجتماعية يف  مركز 

املجمع االأكادميي للطالبات يف اليوم اخلام�س. 
بينهن طالبات اجلامعة  �صيدة وطالبة من  اأكرث من 1700  وا�صتفاد من احلملة 
التنمية  مب��رك��ز  اخل��ا���ص��ة  التوعية  يف  واحل��ا���ص��رات  ومن�صوباتها  امل��دار���س  وط��ال��ب��ات 
االجتماعية، ومت ك�صف اأكرث من 75 حالة واال�صتباه مبا يقارب 20 حالة مت حتويلهن 

اإلى امل�صت�صفى االأملاين الإجراء اأ�صعة املاموقرام.
من جهتها، قالت عميدة املركز اجلامعي للطالبات الدكتورة عا احلاقان اإن هذه 
اأكرث االأمرا�س  احلملة تاأتي من واجب  توعوي وتثقيفي بهذا املر�س الذي يعد من 
ال�صرطانية انت�صارا بن الن�صاء يف اخلليج العربي بل يف جميع اأنحاء العامل، ومببادرة 
امللك خالد ممثلة يف عمادة  الثدي، وبالتعاون مع جامعة  من جمعية زهرة ل�صرطان 
الطاب  �صوؤون  عمادة  ووكالة  ال�صحية  والكليات  الطالبات  لدرا�صة  اجلامعي  املركز 
اإلى معرفته عن  ما يحتجن  بكل  امل�صاركات  لتثقيف  واأقيمت هذه احلملة  للطالبات. 

هذا املر�س و�صبل الوقاية منه والك�صف املبكر عنه.
الن�صاء على الك�صف  اإق��ب��ال  ال��وع��ي وزي���ادة   ارت��ف��اع ن�صبة  اإل��ى  واأ���ص��ارت احل��اق��ان 
اكت�صاف  واأي�صا  التوعوية،  احلمات  ح�صور  بعد  الثدي  ل�صرطان  ح��االت  واكت�صاف 
الغذائي  والنمط  املعي�صي  والنمط  البيئة  تلوث  يف  تتمثل  للمر�س   اأخ��رى  م�صببات 
بالغذاء  واالهتمام  املثالية  االأوزان  على  للمحافظة  بالتنبه  ال�صيدات  تلزم  وال�صمنة، 

ال�صحي واجليد. 

فعاليات متنوعة
للجنة النشاط الطالبي بمحايل

كريمة سالم 
�أقامت جلنة �لن�صاط �لطالبي مبحايل، �لعديد من �لفعاليات �ملوجهة للطالبات، 
وقدمت الدكتورة هاجر �صليمان دورة تدريبية بعنوان »اأهمية القراءة اجليدة« للفرد 
القراءة  وحتديد  واأنواعها  القراءة  باأهمية  الطالبة  تعريف  اإل��ى  هدفت  واملجتمع، 
التي حتقق  القراءة  واال�صرتاتيجيات احلديثة يف  واالأ�صاليب  الرديئة،  اجليدة من 

الفائدة منها.
االأ���ص��ت��اذة  قدمتها  تدريبية  دورة  اإق��ام��ة  يف  العربية  اللغة  ق�صم  ���ص��ارك  كما   

الدكتورة امتثال الطيب، متحورت حول االأخطاء ال�صائعة يف كتابة اللغة العربية، 
وهدفت اإلى تعريف الطالبة باالأخطاء ال�صائعة وحت�صن الكتابة واالإن�صاء لديها يف 

اللغة العربية، وهو ما �صينعك�س اإيجابا على اأدائها وحت�صيلها العلمي.

تفعيل يوم السكر العالمي
بالمجمع األكاديمي

كريمة سالم
ملر�ض  �لعاملي  �ل��ي��وم  مبحايل  �لأك��ادمي��ي  باملجمع  �لطالبي  �لن�صاط  وح��دة  فعلت 
ال�صكري، بهدف توعية املجتمع بخطورته وكيفية التعامل مع امل�صاب به وبخا�صة 
االأطفال. ولتحقيق غر�س هذه احلملة، قدمت اأ�صتاذ التغذية الدكتورة ملياء ما�صي 

حما�صرة عن نوعية االأغذية املنا�صبة ملر�س ال�صكري.

النمر تدرس اإلنجليزية في االبتدائية
نادية الخثعمي 

الدكتورة  رفيدة  باأحد  واالآداب  العلوم  بكلية  االإجنليزية  اللغة  ق�صم  عميدة  قدمت 
وحتديدا  باأبها،  ال���30  االبتدائية  لطالبات  االإجنليزية  اللغة  يف  در�صا  النمر  �صمر 
ال�صفن اخلام�س وال�صاد�س، بح�صور مديرة املدر�صة وعدد من املعلمات. وياأتي ذلك 
اميانا من اجلامعة، ممثلة يف كليتي العلوم واالآداب، باأهمية خدمة املجتمع، ورغبة 

منها يف تعزيز اأهمية اللغة االإجنليزية وجعلها اأكرث اأهمية لهذه الفئة العمرية.

برنامج توعوي للحفاظ على الماء 
امينة المدني

نظم نادي فنار التابع لكلية العلوم االإن�صانية، بالتعاون مع ق�صم اجلغرافيا بالكلية، 
وبالتن�صيق مع املديرية العامة للمياه مبنطقة ع�صر )الق�صم الن�صوي(، الربنامج 
اأكرث  بح�صور  حياة«،  ت�صاوي  م��اء  »نقطة  �صعار  حتت  امل��اء  على  للحفاظ  التوعوي 
من 283 من الطالبات وع�صوات هيئة التدري�س. وهدف الربنامج اإلى ر�صد جهود 
اململكة يف احلفاظ على االأمن الراهن املتمثل يف املاء، وكيفية املحافظة عليه، وعدم 

اإهداره، وتر�صيد ا�صتهاكه وا�صتخدامه على النحو االأمثل.

برنامج صحي لـ 316 طالبة وموظفة 
عائشة الشهري 

الطالبات( برناجما توعويا لتعزيز  املجتمع بخمي�س م�صط )�صطر  اأقامت كلية 
�صعار  حت��ت  ال��ث��دي  �صرطان  وم��ر���س  لل�صمنة  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا  ال�صحة، 
العمادة  ووكالة  الطاب،  �صوؤون  عمادة  رعاية  حتت  وذل��ك  لياقتي«،  يف  »�صحتي 
اآل  ل�صوؤون الطالبات وبتوجيه من م�صاعدة عميد الكلية  الدكتورة  اأمل ح�صن 
�لن�صاط  ر�ئ��دة  �إ���ص��ر�ف  وحت��ت  �ل�صهري،  رو�ب��ي  �لكلية  وكيلة  وبح�صور  م�صيط، 

الدكتورة ر�صا عبد الفتاح.
الطبي«  رعايتي  »جم��م��ع  م��ن  طبيا  طاقما  بالكلية  من���ارق  ن���ادي  وا�صت�صاف 
الربنامج  وا�صتهدف  ع�صر،  مبنطقة  ال�صحية  لل�صوؤون  العامة  للمديرية  والتابع 

316 طالبة وع�صو تدري�س وموظفة.
���ص��وزان ع��ب��ده عن  ال��دك��ت��ورة  اأواله��م��ا  ال��ربن��ام��ج حما�صرتن، ق��دم��ت  و�صمل 
جهاز  على  احلفاظ  وط��رق  املثايل  ال��وزن  على  التعرف  وكيفية  واأ�صرارها  ال�صمنة 
الثدي، ومت عر�س  �صرطان  ملر�س  املبكر  االكت�صاف  اأهمية  اإلى  ثم تطرقت  املناعة، 
مطويات ون�صرات توعويه تو�صح كيفية جتنب االإ�صابة باملر�س. واملحا�صرة الثانية 
قدمتها اأخ�صائية التجميل  الدكتورة رجاء بيطار، وتناولت فيها مو�صوع التغذية 

ال�صليمة وتاأثر تناول املاأكوالت ال�صحية على اجل�صم.

تعزيز ثقافة الحجاب بمجتمع الخميس
عائشة الشهري 

باأنوثتي«،  »اعتزازي  برنامج  الطالبات(  )�صطر  م�صيط  بخمي�س  املجتمع  كلية  فّعلت 
من  وبتوجيه  للطالبات  العمادة  ووكالة  الطاب  �صوؤون  عمادة  واإ���ص��راف  رعاية  حتت 
الطالبات،  عدد من  بح�صور  م�صيط،  اآل  اأم��ل ح�صن  الدكتورة  الكلية  عميد  م�صاعدة 

وبلغ عدد امل�صتفيدات 264 طالبة وع�صو تدري�س وموظفة. 
اآيات من الذكر احلكيم، ثم كلمة افتتاحية  وبداأ الربنامج بال�صام امللكي، تاه 
األقتها اإحدى الطالبات. ثم األقت وكيلة الكلية روابي ال�صهري كلمة اأكدت خالها اأن 
وخارج  داخ��ل  والغريبة  املنحرفة  وال�صلوكيات  الظواهر  ملكافحة  ت�صعى  املجتمع  كلية 

اأ�صوار اجلامعة.
 و�صددت على اأهمية هذا الربنامج الهادف اإلى مكافحة تف�صي الظواهر ال�صلبية 
لدى الفتيات، مو�صة اأن اهلل تعالى اأمر باحلجاب ت�صريفا وتكرميا ولي�س ت�صييقا، وهو 

اأعظم دليل على اإميان الفتاة و�صمو اأخاقها.
اجلذابة  �صخ�صيتك  خال  من  جوهرك  على  حافظي  »عزيزتي،  قائلة  وختمت 
يف  ���ص��واًء  املجتمع  ويرف�صه  العقيدة  ينايف  �صلوك  اأي  عن  وابتعدي  باحلياء،  وتزينك 

املظهر اأو الت�صرف«. 

نادي مسك يفعل
»برنامج اعتزازي بأنوثتي«

آمال البرير 
اأمل��ع، برعاية من عمادة �صوؤون الطاب  اأق��ام نادي م�صك بكلية العلوم واالآداب برجال 
ووكالة العمادة للطالبات برنامج »اعتزازي باأنوثتي«. وبداأ الربنامج باآيات من القراآن 
ثم كلمة ترحيبية األقتها الطالبة منى علي. بعد ذلك األقت عميدة الكلية، عبر االأملعي، 

كلمة حثت فيها الطالبات على التم�صك باحلجاب واخللق االإ�صامي.
ثم قدمت الدكتورة اآمال ها�صم حما�صرة عن احلجاب وما ينبغي اأن يكون عليه 
الطالبات،  متحورت  املحا�صرة مب�صابقة بن  وُختمت  امل�صلمة و�صفاته.  امل��راأة  حجاب 

اأ�صئلتها حول الفتاة امل�صلمة وحجابها.
اعتزازي  ورك��ن  بحجابي،  اع��ت��زازي  رك��ن  اأرك���ان:  ثاثة  على  الربنامج  وا�صتمل 

مبظهري وجوهري، والركن الثالث اعتزازي بقدوتي.
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إنفوغرافيك

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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آفاق مصورة

تتويج الصيدلة والهندسة بكأسي األنشطة الرياضية

اختتام بطوالت األولمبياد الرياضي بالجامعة
سعيد العمري 

اأقيمت بطولة خما�صي ال�صاالت لكرة القدم للكليات، مب�صاركة اأكرث من 300 طالب 
من 20 كلية.

املركز  وعلى  ال�صيدلة،  كلية  البطولة  االأول يف  املركز  كاأ�س  على  وقد ح�صل 
الثاين، العلوم الطبية التطبيقية باأبها، بينما كان املركز الثالث من ن�صيب كلية 

العلوم االإدارية واملالية.
كما اأقيمت بطولة كرة الطائرة ال�صاطئية بن الكليات، مب�صاركة اأكرث من 20 

طالبا من 18 كلية.
الثاين  املركز  ونال  الهند�صة،  كلية  البطولة  االأول يف  املركز  وقد ح�صل على 

كلية طب االأ�صنان، بينما فازت باملركز الثالث كلية العلوم االإدارية واملالية.
واختتمت اإدارة االن�صطة الريا�صية بعمادة �صوؤون الطاب، فعاليات االأوملبياد 
الريا�صي الرابع، للف�صل الدرا�صي احلايل،  بح�صور عميد كلية ال�صيدلة ووكيل 

االأن�صطة بالعمادة الدكتور يحيى القناعي.
حتت  ال��ق��دم  ل��ك��رة  حتكيم  دورة  ال��ع��م��ادة،  اأقامتها  ال��ت��ي  االن�صطة  وت�صمنت 
اإ�صراف اللجنة الرئي�صية للحكام مبنطقة ع�صر، بلغ عدد امل�صاركن فيها 30 طالبا 

يف الدورة وا�صتمرت �صتة اأيام. وح�صل امل�صاركون على �صهادات الدورة.
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أكاديميا
أقسام

د. القرني: نتطلع لتطوير برامج الدراسات العليا
في الفقه واألنظمة

خالد العمري

اأك����د اأ���ص��ت��اذ االأن��ظ��م��ة امل�����ص��اع��د بق�صم 
الفقه يف كلية ال�صريعة واأ�صول الدين، 
الدكتور حممد بن علي القرين، تطلع 
وم�صاندة  االأع�����ص��اء  مب�صاركة  الق�صم 
مدير  وب��دع��م  ووك��ائ��ه  الكلية  عميد 
برامج  تطوير  اإلى  ووكائه،  اجلامعة 
واالأنظمة،  الفقه  يف  العليا  ال��درا���ص��ات 
ال���ربام���ج النوعية  واإط�����اق ع���دد م��ن 
يف ال����درا�����ص����ات ال��ع��ل��ي��ا وال���دب���ل���وم���ات 
املتاحة،  االإم��ك��ان��ات  وف��ق  التخ�ص�صية 
مبينا اأن من بن تطلعات الق�صم اأي�صا، 
العلمية  ال�����ص��راك��ات  م��ن  ع��دد  تاأ�صي�س 
وامل��ه��ن��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة م���ع ع����دد من 
اخلا�س  وال��ق��ط��اع  احلكومية  اجل��ه��ات 

والقطاع الثالث »غر الربحي«.

حدثنا عن الق�سم
وما يقدمه لطالبه؟

ق�����ص��م ال��ف��ق��ه م���ن اأع������رق االأق�������ص���ام يف 
تاأ�صي�س  منذ  اإن�����ص��اوؤه  مت  اإذ  اجل��ام��ع��ة، 
اجل��ام��ع��ة، وك����ان ق��ب��ل��ه��ا م���ن االأق�����ص��ام 
التابعة لفرع جامعة االإمام حممد بن 
�صعود االإ�صامية باأبها، ثم اأ�صيف اإلى 
اأعمال الق�صم، تاأ�صي�س وتقدمي برنامج 
االأنظمة  العليا يف تخ�ص�س  للدرا�صات 

منذ مدة تزيد على عقد من الزمن.
الفقه  م��ق��ررات  الق�صم،  وي��در���س 
االإ�صامي بجميع فروعها وم�صمياتها 
وكذا  ال��دي��ن،  واأ���ص��ول  ال�صريعة  بكلية 
يف  ل��ه  ال��ت��اب��ع��ة  التخ�ص�صية  امل���ق���ررات 
وكلية  الطب،  ككلية  االأخ��رى،  الكليات 
العلوم االإدارية واملالية. كما ي�صارك يف 
االإ�صامية  الثقافة  م��ق��ررات  تدري�س 
واأق�صامها،  اجل��ام��ع��ة  كليات  ع��م��وم  يف 
فيما  وه��ذا  الطالبات،  اأق�صام  فيها  مبا 

يتعلق مبرحلة البكالوريو�س.
وقد اأن�صاأ الق�صم منذ ما يزيد على 
اأع��وام، برناجما طموحا للدرا�صات   10
رئي�صين:  م�����ص��اري��ن  ت�صمن  ال��ع��ل��ي��ا، 
تخ�ص�س  يف  واالآخ����ر  للفقه،  اأح��ده��م��ا 
االأن���ظ���م���ة. وق����د ت���خ���رج ف��ي��ه��م��ا م��ئ��ات 
الطاب، ويت�صمن كل م�صار برناجما 

للماج�صتر، واآخر للدكتوراه.

بالتدري�س  اأي�����ص��ا  الق�صم  وي��ق��وم 
يف  العلمية  الر�صائل  على  واالإ����ص���راف 
الدرا�صات  »ق�صم  البنات  كليات  �صطر 
االإ�صامية«، اإ�صافة اإلى دوره يف املجال 
طاب  على  باالإ�صراف  وذلك  البحثي، 
ومرحلة  العليا  ال��درا���ص��ات  وط��ال��ب��ات 

البكالوريو�س.

كيف يواكب الق�سم تطورات
جمال اخت�سا�سه؟

ي��ت��م��ت��ع ال��ق�����ص��م ب��ح��ي��وي��ة الف���ت���ة منذ 
ن�صاأته، ومن �صواهد ذلك اأنه اأول اأق�صام 
ال�صريعة  كليات  م�صتوى  على  الفقه 
ب���اجل���ام���ع���ات ال�������ص���ع���ودي���ة اح��ت�����ص��ان��ا 
االأنظمة  العليا يف تخ�ص�س  للدرا�صات 
الق�صم  زال  وما   ،1428-1427 عام  منذ 
ي�����ص��ق ط��ري��ق��ه وي��ر���ص��م ل���وح���ة ف��ائ��ق��ة 
والبحثي  العلمي  ال��ع��ط��اء  يف  االإب����داع 
ع��ل��ى ي���د ك��وك��ب��ة رائ���ع���ة م���ن ال��ع��ل��م��اء 
بع�صويتهم  ال��ق�����ص��م  ي��ت�����ص��رف  ال���ذي���ن 
ب��داأ  اهلل  توفيق  بعد  وبجهودهم  ف��ي��ه، 

و�صي�صتمر االإجناز والتميز.
و�لرت���ب���اط بني  �ل��ع��الق��ة  وبحكم 
الق�صم  ل���ربام���ج  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��خ�����ص�����س 
احلياة  حركة  وبن  واالأنظمة«  »الفقه 
النا�س  وح��اج��ات  الع�صر  وم�صتجدات 
ف����اإن ال��ق�����ص��م ي���واك���ب ه���ذا ع���ن ط��ري��ق 
امل��راج��ع��ة وال��ت��ط��وي��ر وارت���ي���اد اأف�����ص��ل 
لتقدمي  املتاحة  والو�صائل  االأ�صاليب 
ر�صالته والقيام بدوره التنموي، اإذ تتم 
وا�صتحداث  املقررات  مراجعة وتطوير 
م���ا ي���ل���زم وت��ع��دي��ل م���ا ي��ح��ت��اج الإع�����ادة 
الق�صم الربامج  النظر. كما ي�صتحدث 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل���واك���ب���ة ل��ل��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي 

واملجتمعي.
واأي�����ص��ا، ق��د ي��ك��ون ج��ان��ب البحث 
ملتغّرات  ا�صتجابة  االأ�صرع  هو  العلمي 
ع��ن طريق  وذل���ك  وت��ط��ورات��ه،  الع�صر 
االأبحاث العلمية التي ي�صطرها اأع�صاء 
التي  تلك  اأو  بالق�صم،  التدري�س  هيئة 
يتم ت�صجيلها لطاب الدرا�صات العليا.

ما دور الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

ر�صالة  م��ن  مهم  ج��زء  املجتمع  خدمة 

الق�صم،  يف  ولدينا  عموما،  اجلامعات 
خدمة  ب��رام��ج  لتن�صيق  خ��ا���ص��ة  جل��ن��ة 
امل��ج��ت��م��ع، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة 
خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ب���اجل���ام���ع���ة، وك����ذا 
امل�صتفيدة خارج  بالتن�صيق مع اجلهات 
اجل���ام���ع���ة ل��ت��ق��دمي اأف�������ص���ل ال���ربام���ج 
ل�����ص��ال��ح امل��ج��ت��م��ع، وي�������ص���ارك اأع�����ص��اء 
ال��ق�����ص��م ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ال����ربام����ج ال��ت��ي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا اجل���ام���ع���ة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
ك��امل��خ��ي��م ال�����ص��ت��وي ب��ت��ه��ام��ة، وب���رام���ج 
وب��رام��ج  احلكومية  للجهات  التوعية 

مكاتب الدعوة وغرها.

هل يقيم الق�سم دورات للطالب
يف االأنظمة والفقه؟

علمية  دورات  ي���زال،  وال  الق�صم،  اأق���ام 
تخ�ص�صية �صرعية وقانونية، مب�صاركة 
العلماء  كبار  هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  نخبة 
البحث  يف  دورات  ينظم  كما  والق�صاة، 
ال��ع��ل��م��ي وم��ن��اه��ج��ه واأح������دث و���ص��ائ��ل��ه 

وت��ق��ن��ي��ات��ه، اإ���ص��اف��ة اإل���ى اإ���ص��ه��ام بع�س 
التي  التدريبية  ال��ربام��ج  يف  اأع�صائه 
امل�����ص��ان��دة  وال��ع��م��ادات  ال��ك��ل��ي��ة  تنظمها 

باجلامعة.

كيف تقيمون م�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

بالق�صم عدة جلان متخ�ص�صة  توجد 
جلنة  فهناك  العلمي،  البحث  ب�صاأن 
ملراجعة االإنتاج البحثي الأع�صاء هيئة 
ال��ت��دري�����س، واأخ���رى لفح�س ودرا���ص��ة 
اخل���ط���ط ال���ت���ي ي���ت���ق���دم ب���ه���ا ط���اب 
املاج�صتر  برامج  العليا يف  الدرا�صات 
واالأنظمة �صواء يف تخ�ص�س الفقه اأم 
لتقدمي  وث��ال��ث��ة  االأن��ظ��م��ة،  تخ�ص�س 
املقرتحات البحثية وامل�صاريع العلمية 

لطاب الدرا�صات العليا.
مر�صد  بتعين  الق�صم  يقوم  كما 
ع���ل���م���ي ل���ك���ل ط����ال����ب يف ال����درا�����ص����ات 
ال��ع��ل��ي��ا، وك�����ذا ي�����ص��ن��د ت��دري�����س م���واد 

بطاقة
ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  • ع�����ص��و 
الق�صائية  للدرا�صات  ال�صعودية 

)ق�صاء(.
اخل�������ربة  م����ك����ت����ب  رئ�����ي�����������س   •
ل����ل����درا�����ص����ات واال�����ص����ت���������ص����ارات 

ال�صرعية والقانونية.
ال����دك����ت����وراه  ع���ل���ى  • ح���ا����ص���ل 
)ق�صم االأنظمة-كلية ال�صريعة( 

باجلامعة االإ�صامية، 1435.
• ماج�صتر )برنامج االأنظمة، 
ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة( ج��ام��ع��ة امللك 

خالد 1430.
االأن���ظ���م���ة  درا������ص�����ات  • دب����ل����وم 
االإدارة  م��ع��ه��د  م���ن  اجل���زائ���ي���ة 

العامة 1427.
ال�����ص��ري��ع��ة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س   •
ال�صريعة  كلية  م��ن  االإ�صامية 

بجامعة االإمام 1418.

ال��ب��ح��ث ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي يف جميع 
امل�صتويات اإلى اأع�صاء هيئة التدري�س 
اأعتقد  املعطيات،  هذه  ومن  بالق�صم؛ 
ري�����ادة يف حقل  ق���د ح��ق��ق  ال��ق�����ص��م  اأن 
اإ�صهامات  اإلى  اإ�صافة  العلمي،  البحث 
اأع�صاء  الف�صيلة  اأ�صحاب  وم�صاركات 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ال��ق�����ص��م يف ب��رام��ج 
البحثية  وامل�����ص��اري��ع  العلمي  ال��ب��ح��ث 
لدى عمادة البحث العلمي باجلامعة، 
ول������دى وح������دة ال���ت���وع���ي���ة ال��ف��ك��ري��ة، 
ال��درا���ص��ات  جملة  يف  العلمي  والن�صر 
ال�صرعية واالإ�صامية بكلية ال�صريعة 
اأوع���ي���ة ال��ن�����ص��ر العلمي  وغ��ره��ا م��ن 

والبحثي.

ما تطلعاتكم امل�ستقبلية
لتطوير الق�سم؟

وم�صاندة  االأع�صاء  مب�صاركة  نتطلع 
ف�صيلة عميد الكلية ووكائه وبدعم 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ووك���ائ���ه، 

العليا  ال��درا���ص��ات  ب��رام��ج  اإل��ى تطوير 
ن�صت�صرف  كما  واالأن��ظ��م��ة،  الفقه  يف 
النوعية  ال���ربام���ج  ع���دد م��ن  اإط����اق 
يف ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��دب��ل��وم��ات 
املتاحة.  االإمكانات  وفق  التخ�ص�صية 
تاأ�صي�س  اإل���ى  اأي�����ص��ا  الق�صم  ويتطلع 
واملهنية  العلمية  ال�صراكات  من  ع��دد 
وال��ت��دري��ب��ي��ة م���ع ع����دد م���ن اجل��ه��ات 
احلكومية والقطاع اخلا�س والقطاع 
ال���ث���ال���ث »غ����ر ال���رب���ح���ي« مب���ا ي��ك��ون 
ل��ه دور م��وؤث��ر وع��ام��ا راف���دا للنجاح 

وامل�صي نحو امل�صتقبل.

كلمة موجهة للطالب؟
ال�صباب  مرحلة  اأه��م��ي��ة  ي�صت�صعروا  اأن 
التي يعي�صون اأيامها، واأن ميلوؤوها باجلد 
ثمرتها يف  ليجدوا  واملثابرة  والتح�صيل 
م�صتقبل حياتهم، واأال ين�صغلوا بالتوافه 
وال�صوارف التي لن يجنوا من ورائها اإال 

احل�صرة والندم.
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أقسام

كريمة سالم 

اأكدت رئي�صة ق�صم االقت�صاد املنزيل بكلية 
عائ�صة  ع�صر،   مبحايل  واالآداب  ال��ع��ل��وم 
حتى  الق�صم  خّرج  فطي�س،  اأن  اآل  منيع 
دفعة  اأول  اأن  اإل���ى  م�صرة  دف��ع��ة،   13 االآن 
واأو�صحت   .1425 ع��ام  الق�صم  يف  تخرجت 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س،  ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم  الق�صم  اأن 
وي�صعى اإلى اال�صتقال بكلية اأ�صوة بكليات 

االقت�صاد يف اجلامعة. 

النشأة

والتعليم  )الرتبية  التعليم  وزارة  افتتحت 
للبنات،  الكليات  وكالة  يف  ممثلة  �صابقا(، 
املتو�صطة  بالكلية  املنزيل  االقت�صاد  ق�صم  
للبنات عام 1421/1420، ثم قامت بتطوير 
ال��ك��ل��ي��ة حت��ت ن��ظ��ام وك��ال��ة ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 
افتتاح كلية الرتبية لاأق�صام  يتم  اأن  قبل 
ق�صم  وك��ان   .1423/141422 ع��ام  العلمية 
االقت�صاد املنزيل  من �صمن اأق�صام الكلية، 
قبل اأن ين�صم يف عام 1429/1428، اإلى كلية 
الرتبية للمعلمات حتت لواء جامعة امللك 
توجهات  �صمن  بالعمل  خالد،  وا�صتمر 
واإدارة اجلامعة. واعتبارا من 1433/1432، 
اأ���ص��ب��ح ال��ق�����ص��م اأح����د اأق�����ص��ام ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

واالآداب التابعة جلامعة امللك خالد.

المعامل 
ي�������ص���م ال���ق�������ص���م ����ص���ت���ة م����ع����ام����ل ل��ت��ل��ب��ي��ة 
اجل���ان���ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي مل�����واد ال��ق�����ص��م، وه��ي 
ك����ال����ت����ايل:  م����ع����م����ان ل����ل����م����واد ال��ف��ن��ي��ة 
وال���دي���ك���ور، واث���ن���ان ل��ل��ت��غ��ذي��ة،  واآخ������ران  
يلزم  ما  بكل  جمهزة  وجميعها  للماب�س، 
ت��در���س يف  امل��ق��ررات التي  اأه���داف  لتحقيق 

املعامل. 

 لجان القسم 
ي�����ص��م ال��ق�����ص��م ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ج��ان التي 
ت��خ��دم اجل���وان���ب االإداري�������ة واالأك���ادمي���ي���ة، 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى حت���ق���ي���ق روؤي���������ة واأه���������داف 
والتخطيط  اجل���ودة  وهي  جلنة  الق�صم، 
وجل������ن������ة  امل������ن������اه������ج،  وجل������ن������ة امل����ع����ام����ل 
امل��ج��ت��م��ع  والتجهيزات،  وجلنة  خدمة 
و�ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي، وجل����ن����ة �ل��ن�����ص��اط 
االأك����ادمي����ي،  االإر�����ص����اد  ال���ط���اب���ي،  جلنة 

وجلنة اخلريجن، و جلنة االختبارات. 

صعوبات
وع������ن اأب��������رز ال�������ص���ع���وب���ات ال����ت����ي ت���واج���ه 
م��ن��ي��ع  ع��ائ�����ص��ة  رئ��ي�����ص��ت��ه  الق�صم   قالت 
ي��ف��وق  ل��ل��ط��ل��ب��ات  ع�����دد  »اإن  ف��ط��ي�����س  اآل 
من  ن��ت��خ��وف  يجعلنا  مم���ا  �صعة املعامل، 
يتم  اأن  ف��ن��اأم��ل  التعلم؛  خم��رج��ات  نوعية 

توفر معامل اأكرب«.  

الجوائز 
ح�ص���ل  الق�ص���م  اأن  فطي����س  اآل  واأك���دت 
على  العدي���د من اجلوائ���ز بف�صل اهلل اأوال 
واأداء  ثاني���ا،  ثم  مبجهودات من�صوبات���ه 
اأن  اإل���ى  ثالثا،  الفت���ة  املوف���ق  الطالب���ات 
الق�صم  �ص���ارك يف امل�صابقة الثقافية االأولى 
وح�ص���ل  عل���ى املرك���ز االأول عل���ى م�صت���وى 
اأق�ص���ام الكلي���ة. وعل���ى م�صت���وى اجلامع���ة، 
ن���ال الق�صم ثاثة مراك���ز بحثية للطالبات 
يف املوؤمت���ر العلم���ي لطالب���ات جامعة امللك 
خال���د، كم���ا اأن  لطالب���ات الق�ص���م ال�صدارة 
عم���ادة  الذي  تقيم���ه  املبدع���ن  �صب���اق  يف 
�ص���وؤون الطاب كل �صن���ة  يف اإطار االأوملبياد 

الثقايف.

خدمة المجتمع 
يف  الق�صم  �صباق  اأن  فطي�س  اآل  واأك����دت 

املجتمع ،  خ���دم���ة  جم�����ال  يف  امل�������ص���ارك���ة 
املجتمعية  امل�����ص��ارك��ات  م��ن  وله  العديد 
من  وخارجها ،  و  ال��ك��ل��ي��ة  اأ����ص���وار  داخ����ل 
الوطني  باليوم  االحتفال  امل�صاركات  تلك 
داخل الكلية، واإقامة املعار�س واملنا�صبات. 
رح���ات طابية  اإلى  ال��ق�����ص��م  ن��ظ��م  ك��م��ا 
اإلى  الطالبات  جهات خارجية مثل رحلة 
عدد  برفقة  اأملع  برجال  الرتاثية  القرية 
من ع�صوات الق�صم، وهدفت الزيارة اإلى 

االطاع على املوروث العمراين. 
 كما �صارك الق�صم  يف تقدمي دورات 
توعوية مع جمعية الرب مبحايل، ومنها 
دورة قدمتها املدربة �صمر من�صور بعنوان 
ميزانية  اإدارة  يف  ذكية  وط��رق  »اأ�صاليب 
للق�صم  م�صاركات  وذك����رت اأن  اأ���ص��رت��ك«. 
متميزة مع جلنة �لن�صاط �لطالبي، كما 
بالكلية  امل�صرحي  اليوم  يف  الق�صم  �صارك 
باإقامة م�صرحية للطالبات  حتت اإ�صراف 

�صمر من�صور.

البحث العلمي
ال��ق�����ص��م  ح����ر�����س  ف��ط��ي�����س  اآل  واأك����������دت 
ع��ل��ى دع����م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ع�����ص��وات��ه 
اأن  جلميع  اإل������ى  م�������ص���رة  وط���ال���ب���ات���ه، 
ب��ح��ث��ي��ة  الق�صم  م�صاركات  ع�������ص���وات 
اإذ  �صاركن  جميعهن يف حمافل  متميزة؛ 
ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  اأي�������ام  اجلامعة  مثل 
تقيمها  التي  البحثية  الفعاليات  وجميع 

الكلية كاللقاء العلمي االأول بالكلية. 
وق�����ال�����ت »مت����ي����ز اأع���������ص����اء ال��ق�����ص��م 
بتطوير االأداء االأكادميي لديهن وح�صل 
م�صرفة،  اأكادميية  ترقيات  على  بع�صهن 
كما  كان  للع�صوات اأثر كبر يف   ت�صجيع 
الطالبات على تطوير معاملهن الفنية،  
ان��ت�����ص��ار من�صور االأث���ر  ل��اأ���ص��ت��اذة  وك���ان 

البالغ يف هذا املجال «.

االقتصاد المنزلي بمحايل زود
سوق العمل بـ 13 دفعة مؤهلة

العلوم البشرية
ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��ت��دب��ر امل���ن���زيل اأي�����ص��ا، 
ا�صم العلوم الب�صرية وهي التي تعتمد 
املحيط  يكون  اإذ  اليومي؛  العمل  على 
التدبر  تو�صيح  املمكن  ومن  منزلنا. 
اأو جم����االت  اأرب����ع����ة  ب���اأب���ع���اد  امل����ن����زيل 

ممار�صة:
لتعليم  اأكادمييا  علما  • بو�صفه 
طاب جدد، الإجراء اأبحاث وخلق 
م��ع��رف��ة وط�����رق ت��ف��ك��ر ج��دي��دة 

للمتخ�ص�صن وللمجتمع.
• بو�صفه جماال للحياة اليومية 
يف املنزل، والعائات، واملجتمعات 
الب�صري  النمو  اإمكانات  لتطوير 

اأو  الب�صرية  ال�صروريات  وتلبية 
االحتياجات االأ�صا�صية.

على  ي�����ص��ه��ل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  م��ن��ه��ج��ا   •
ال������ط������اب اك����ت���������ص����اف م������وارده������م 
وق���درات���ه���م اخل���ا����ص���ة وت��ط��وي��ره��ا 
ح����ي����ات����ه����م  يف  ال������ص�����ت�����خ�����دام�����ه�����ا 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، ع����ن ط���ري���ق ت��وج��ي��ه 
اأو  املهنية  وت�صرفاتهم  ق��رارات��ه��م 

اإعدادهم للحياة.
على  للتاأثر  جمتمعيا  جم��اال   •
االأف��راد،  حقوق  عن  الدفاع  �صيا�صة 
وتطويرها  واملجتمعات  والعائات 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ت����م����ك����ن وال�������رف�������اه، 

ول����ا�����ص����ت����ف����ادة م�����ن امل����م����ار�����ص����ات 
ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة، ول��ت�����ص��ه��ي��ل حت��ق��ي��ق 

م�صتقبل م�صتدام.
االأب��ع��اد  ال��ن��ج��اح يف حتقيق  وي��ع��ن��ي 
يتميز  امل��ج��ال  ه��ذا  اأن  ال�صابقة  االأرب��ع��ة 
بتطوره امل�صتمر، واأن هناك طرقا جديدة 
ال�صمات  واإح��دى  املهنة.  دائما الأداء هذه 
املهمة لها هي الربط بن اأحد متطلبات 
القرن 21 جلميع النا�س وهو اأن ي�صبحوا 
»مبتدئن خرباء«، اأي اأن يكونوا جيدين 
اأ���ص��ي��اء ج��دي��دة، يف ظ��ل جمتمع  يف تعلم 
وج��ود  وم��ع  وب�����ص��رع��ة،  با�صتمرار  يتغر 

ق�صايا وحتديات جديدة.
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مستقبل القسم
وع����ن ال��ت��ط��ل��ع��ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، اأك�����دت اأن 
والتحول  اال���ص��ت��ق��ال  اإل���ى  يطمح  الق�صم 
املنزيل  باالقت�صاد  متخ�ص�صة  كلية  اإل���ى 
ب��ج��م��ي��ع م�������ص���ارات���ه، اأ�����ص����وة ب��ب��ق��ي��ة ك��ل��ي��ات 
االق��ت�����ص��اد ب��اجل��ام��ع��ة، م�����ص��رة يف ال��وق��ت 
اإل���ى احل��ر���س ع��ل��ى ف��ت��ح تخ�ص�صات  ذات���ه 
ج���دي���دة  ب���ال���ق�������ص���م، م����ث����ل: ال��ت�����ص��م��ي��م 
من  االأزياء  وغرهما  وت�صميم  الداخلي، 
�صوق  رواج����ا  يف  التي  جتد  التخ�ص�صات 

العمل.

اإلنجازات 
وعن االإجنازات التي حققها الق�صم، 
حقق  الق�صم  اأن  فطي�س  اآل  ك�صفت 

العديد من االإجنازات، ومن بينها:
• امل�صاركة يف اليوم العاملي ملر�س 

ال�صكري.
• امل�صاركة يف يوم االأمان االأ�صري 
مبحا�صرات عن االأمان االأ�صري.

بيوم  علمية  باأبحاث  امل�صاركة   •
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الأع�����ص��اء هيئة 

التدري�س والطالبات.
• فن اإدارة الوقت قدمتها املدربة 

�صمر من�صور 
درا���ص��ة ج��دوى  اإج����راء  كيفية   •
مل�����������ص�����روع �����ص����غ����ر ل���ل���ط���ال���ب���ات 

واخلريجات.
روؤية اململكة 2030 بن الواقع   •

واملاأمول.
املل�صق  وت��ق��دمي  اإع���داد  فنيات   •

التعليمي
• اأ�صاليب مواجهة امل�صكات

• ال���ت���ع���ري���ف ب����وح����دة االإر�����ص����اد 
النف�صي

• التخطيط اال�صرتاتيجي.

عن القسم

الرؤية
االقت�صاد  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي  يف  وجمتمعيا  وبحثيا  معرفيا  ال��ري��ادة 

املنزيل بجودة وقدرة تناف�صية عالية داخل وخارج اجلامعة.

الرسالة 
ت��خ��ري��ج ك����وادر م��وؤه��ل��ة اأك��ادمي��ي��ا وع��ل��م��ي��ا وب��ح��ث��ي��ا وم��ه��ن��ي��ا لتلبية 
احتياجات �صوق العمل املحلي واالإقليمي والعاملي من خال تطبيق 
ك��وادر قادرة  اإع��داد  امل�صتمر، مبا ي�صمن  ال�صاملة والتطوير  اجل��ودة 
للقيم  وف��ق��ا  التكنولوجية،  وامل�صتحدثات  امل��ت��غ��رات  م��واك��ب��ة  على 
يف  لاإ�صهام  اال���ص��ام��ي  ال��دي��ن  تعاليم  م��ن  امل�صتمدة  وال�صلوكيات 

خدمة املجتمع
 

األهداف
• تنمية القدرة على البحث العلمي.  

• اال�صتخدام االأمثل لتقنية املعلومات والثورة التكنولوجية.
• خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ع��ل��م��ي��ة حت��ق��ق اال����ص���ت���ف���ادة االأم����ث����ل يف جم���ال  

التخ�ص�س.
ب��ن��اء ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى االب��ت��ك��ار يف ���ص��وء ت��ع��ال��ي��م ال�صريعة   •

االإ�صامية. 
• االهتمام باملواهب وت�صجيعها والعمل على تنميتها.   

جمال  يف  املجتمعية   وامل�صاركة  املتخ�ص�صة  املعار�س  اإق��ام��ة   •
التخ�ص�س.

العدد 212  |  09 صفر 1439  |  29 أكتوبر 2017



أساتذة

د. زعطوط: ما يحصل عليه طالب الجامعة هنا
يضاهي الجامعات األمريكية

خالد العمري

ق�������ارن ال����دك����ت����ور حم����م����ود حم���م���د ن��اج��ي 
زعطوط، من كلية �لعلوم �ملالية و�لإد�رية 
امللك  بجامعة  عمله  ب��ن  املحا�صبة،   ق�صم 
�صابقة  زي��ارة  وب��ن  ع��ام تقريبا،  خالد منذ 
اإل�����ى ج��ام��ع��ة والي�����ة ج��ورج��ي��ا ب��ال��والي��ات 
م���ا يتم  اأن  م���وؤك���دا  االأم���رك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
اإلى  توفره للطاب يف اجلامعة، يتما�صى 
تقدميه من خدمات  يتم  ما  حد كبر مع 
اأن  مبينا  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  يف  تعليمية 
املحا�صبة ال ينق�صهم �صيء يف  طاب ق�صم 
واملالية،  االإداري��ة  العلوم  التعليم يف  جمال 
م��ق��رتح��ا ت��دري��ب��ه��م ع��م��ل��ي��ا يف ال�����ص��رك��ات، 
وجم�������ال ال���ع���م���ل امل�����ي�����داين خ������ال ف���رتة 

الدرا�صة.

ما الذي دفعك
الى تخ�س�ض املحا�سبة؟

لقد كانت رغبتي الرئي�صية واأنا يف مرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة، ه��ي درا���ص��ة الهند�صة  ال��درا���ص��ة 
»تخ�ص�س احلا�صب االآيل«، لكنني مل اأحقق 
الهند�صة؛  بكلية  الألتحق  املطلوب  املجموع 
لذلك التحقت بكلية التجارة، واكت�صفت اأن 
املحا�صبة واملراجعة هو تخ�ص�س  تخ�ص�س 
ُيتيح فر�س عمل وا�صعة يف جميع جماالت 
احل����ي����اة، وع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال، ال�����ص��رك��ات 
اخلدمية اأو التجارية اأو ال�صناعية، القطاع 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، اجل��ه��از  اأو  احل��ك��وم��ي 
امل�صريف، القطاع ال�صحي، �صركات البرتول 
احتياج  يف  املجاالت  هذه  جميع  والتعدين، 
ل��ه��ذا ال��ت��خ�����ص�����س، مم��ا دف���ع ب��ي اإل����ى ه��ذا 

املجال.

مو�سوعات بحثية تهتم بها؟ 
اأه��ت��م ب���دور م��راج��ع احل�����ص��اب��ات يف تدعيم 
حوكمة ال�صركات، وجودة عمليات املراجعة 
واأثرها على التقارير املالية، وكذلك جودة 
املمار�صات املحا�صبية واأثرها على �صوق راأ�س 
املمار�صات  ج��ودة  واأي�صا  »البور�صة«،  امل��ال 
امل��ح��ا���ص��ب��ي��ة واأث���ره���ا ع��ل��ى دع���م االق��ت�����ص��اد 

الوطني.

اأهم ما يجب على
طالب املحا�سبة احل�سول عليه؟

احل�صابات،  مراجع  اأو  القانوين،  املحا�صب 
ه���و ���ص��خ�����س م��ه��ن��ي ك��ال��ط��ب��ي��ب وامل��ه��ن��د���س 

تاأهيله علميا  واملحامي، ومن ثم البد من 
املهنية  املمار�صة  م��ن  يتمكن  حتى  وعمليا 
بال�صكل املطلوب، ولذلك يجب على طالب 
املحا�صبة واملراجعة اأن يهتم بفرتة الدرا�صة 
العلمية  االأ���ص�����س  يكت�صب  حتى  اجلامعية 
للممار�صة  الح��ق��ا  ت��وؤه��ل��ه  ال��ت��ي  ال�صليمة 
على  احل�����ص��ول  للطالب  ويف�صل  املهنية، 
برامج  ا�صتخدام  كيفية  على  ك��اف  ت��دري��ب 

احلا�صب االآيل للممار�صة املهنية.
يهتم  اأن  ال���ط���ال���ب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ك��م��ا 
باللغة  امل��ح��ا���ص��ب��ي��ة  امل�����ص��ط��ل��ح��ات  ب��درا���ص��ة 
اإف��ادة يف جمال  االإجنليزية ملا يف ذل��ك من 

العمل م�صتقبا.

اأ����ص���ف اإل�����ى ذل�����ك، اأن�����ه ب��ع��د م��رح��ل��ة 
على  تركز  مهنية  اختبارات  هناك  التخرج 
CMA/ اختبارات  مثل  العملية،  املمار�صة 
اجتياز  ي��ت��م  دول��ي��ة  ���ص��ه��ادات  وه���ي   ،CPA
على  املهني  للعمل  ي��وؤه��ل  مب��ا  اختباراتها 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال���ع���امل، وه��ن��ا  م�����ص��ت��وى 
ال�������ص���ع���ودي���ة، ت���وج���د ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
وهي   ،SOCPA القانونين  للمحا�صبن 
�إع��د�د  بها  �ملنوط  �حلكومية  �لهيئة  متثل 
للممار�صة  ال���ازم���ة  امل��ه��ن��ي��ة  االخ���ت���ب���ارات 
»�ختبار�ت �لزمالة« كما �أنها �لهيئة �ملنوط 
املُنظمة  املهنية  املعاير  اإعداد وتطوير  بها 

للمهنة باململكة.

ما ال�سعوبات االأكادميية
التي تواجه الطالب؟

م����ن خ�����ال ف�����رتة ع��م��ل��ي ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
اإن  القول  اأ�صتطيع  تقريبا،  عام  منذ  خالد 
اأحد  ميثل  متميز  تعليمي  م�صتوى  تقدمي 
جامعة  ال�صرتاتيجية  الرئي�صية  االأ���ص�����س 
امل��ل��ك خ���ال���د، وحت��ق��ي��ق م�����ص��ت��وى ع���ال من 
التعليمية، مما  النواحي  اجل��ودة يف جميع 
التعليمية واإتاحة  اأثر على تي�صر العملية 
مع  يتما�صى  مب��ا  ل��ل��ط��اب  التعلم  ف��ر���س 
و�صائل  اإت��اح��ة  خ��ال  من  الدولية  املعاير 

تكنولوجية وتعليمية متقدمة. 
وم����ن خ����ال زي���ارت���ي ال�����ص��اب��ق��ة اإل���ى 

املتحدة  بالواليات  جورجيا  والي��ة  جامعة 
يتم  م��ا  ب���اأن  ال��ق��ول  اأ�صتطيع  االأم��رك��ي��ة، 
اإلى  توفره للطاب يف جامعتنا، يتما�صى 
تقدميه من خدمات  يتم  ما  حد كبر مع 
راأي���ي  ويف  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  يف  تعليمية 
امل��ت��وا���ص��ع، اأن ط����اب ق�����ص��م امل��ح��ا���ص��ب��ة ال 
ينق�صهم �صيء يف جمال التعليم يف العلوم 
االإداري��������ة وامل���ال���ي���ة، ول��ك��ن جم����رد اق����رتاح 
ي��ت��م��ث��ل يف ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي وال��ف��ع��ل��ي يف 
امل��ي��داين خال  ال�����ص��رك��ات، وجم���ال العمل 
فرتة الدرا�صة، بحيث ميكن ا�صتبدال فرتة 
درا�صية »ف�صل درا�صي مثا« مقابل تدريب 

الطاب يف �صركات ومكاتب املحا�صبة.

 و�سية يف كلمة اأخرية للطالب؟
ميثل  به  واالهتمام  العلم  للطالب:  اأق��ول 
م�صتقبلك،  تكوين  يف  الرئي�صية  الدعامة 
واإن تقدمك يف احلياة وارتقاءك يف املجال 
العملي يعتمد اإلى حد كبر على م�صتواك 
ال��ع��ل��م��ي، وم����دى حت�����ص��ي��ل��ك ال���درا����ص���ي يف 
م��رح��ل��ت��ك اجل��ام��ع��ي��ة؛ ول���ذل���ك اأن�����ص��ح��ك 
االأثر  له  �صيكون  بالدرا�صة، مما  باالهتمام 
اهلل  ب���اإذن  امل�صتقبلية  حياتك  يف  االإي��ج��اب��ي 
ت��ع��ال��ى؛ واأخ������را: ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى وط��ن��ك��م، 
�صاأنه،  رف��ع��ة  على  وم��ث��اب��رة  بجد  واع��م��ل��وا 
فذلك �صيكون له كل االأثر االإيجابي عليكم 

وعلى من تهتمون بهم.
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امل��ح��ا���ص��ب��ة امل���ال���ي���ة ه����ي اأح������د اأه����م 
بت�صجيل  املخت�صة  املحا�صبة  اأف���رع 
وت�صنيف وتلخي�س وتف�صر وعر�س 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��ا���ص��ب��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��و���ص��ع امل�����ايل »ق��ائ��م��ة 
»قائمة  امل��ايل  واالأداء  امل��ايل«،  املركز 
وفقا  النقدية،  والتدفقات  الدخل«، 
التي  املحا�صبة  معاير  م��ن  جلملة 
العامة،  امل�صاهمة  ال�صركات  تخ�س 
وتكون هذه املعلومات متاحة جلميع 
م��ت��خ��ذي ال���ق���رار ����ص���واء م���ن داخ���ل 

املن�صاأة اأو من خارجها.

امل�صتفيدين  ت�صنيف  ومي��ك��ن 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي يعدها 
امل��ح��ا���ص��ب يف ���ص��ك��ل ت��ق��اري��ر م��ال��ي��ة 
باملن�صاأة  اهتمامهم  م�����ص��در  ح�صب 

االقت�صادية.
وتعود اأ�صول علم املحا�صبة اإلى 
ع�����ص��ر احل�������ص���ارات ال��ق��دمي��ة، مثل 
احل�صارات الفرعونية، واالإغريقية، 

والرومانية.
ك���ان  ال���ق���دمي���ة  ال���ع�������ص���ور  ويف 
االأغ���ن���ي���اء ي��ع��ط��ون ب��ع�����س االأف������راد 
ال��زراع��ي��ة  م���وارده���م  اإدارة  احل���ق يف 

المحاسبة.. أصول في الحضارات القديمة
ي��ق��وم ه��وؤالء  اأن  واالق��ت�����ص��ادي��ة على 
وامل�صروف  ال��وارد  بت�صجيل  االأف��راد 
م���ن ه����ذه امل�������وارد، واإ�����ص����دار ك�صف 
هذه  اإدارة  يتم  كيف  يو�صح  ح�صاب 
على  التحا�صب  فكرة  اأن  اأي  امل���وارد، 
ميتلك  من  بن  االقت�صادية  امل��وارد 
ت��ل��ك امل������وارد وم����ن ي���ق���وم ب���اإدارت���ه���ا 

قدمية قدم التاريخ.
وقد اأ�صهم اخرتاع العرب للرقم 
»����ص���ف���ر« يف ت���ط���ور امل��ح��ا���ص��ب��ة عرب 
يف  حمورية  نقطة  وكانت  الع�صور، 

تطور هذا العلم.

بطاقة
• دكتوراه الفل�صفة يف املحا�صبة 
االإ�صكندرية  جامعة  واملراجعة، 
عام 2012. »التخ�ص�س الدقيق، 

املراجعة«
جامعة  املحا�صبة،  ماج�صتر   •
 .  .2007 ع������ام  االإ�����ص����ك����ن����دري����ة 
»التخ�ص�س الدقيق –املحا�صبة 

املالية«
كلية  املحا�صبة،  بكالوريو�س   •
االإ�صكندرية،  جامعة  ال��ت��ج��ارة، 

1997 بتقدير عام »جيد جدا«.
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د محاسن عثمان: التدريس 
أنبل المهن وتعلم اللغات 

يقوي الذاكرة
آمال هاشم

اللغة  بق�صم  امل�����ص��اع��دة  االأ���ص��ت��اذة  اأك����دت 
االإجنليزية بكلية  العلوم واالآداب برجال 
حممد  عثمان  حما�صن  ال��دك��ت��ورة  اأمل���ع، 
اأ�صرف  من  التدري�س  مهنة  اأن  جربيل، 
مو�صحة  االإن�صان،  بها  يقوم  التي  املهن 
اأب��دا عن غرها من  اأهمية  تقل  اأنها ال 
اأن  املعلم هو ال�صخ�س  اإلى  املهن، الفتة 
واع������دة متعلمة  اأج����ي����اال  ي��ن�����ص��ئ  ال�����ذي 
احلميدة،  االأخ����اق  يعّلمهم  وم��ث��ق��ف��ة،  

ويهذب طباعهم.
وك�صفت يف حوار مع »اآفاق« اأن تعلم 
ويزيد  العقلية،  امل��ه��ارات  يح�صن  اللغات 
ي�صمح  الأن��ه  االإن�صان،  لدى  الذاكرة  قوة 
للدماغ بحفظ املعلومات لفرتات اأطول.

لنبداأ بنبذة تعريفية؟

حما�صن عثمان حممد جربيل،. حا�صلة 
التطبيقية  اللغويات  يف  الدكتوراه  على 
وع��ل��ى و���ص��ك اإن���ه���اء دك����ت����وراه ث��ان��ي��ة يف 

التعليم االإلكرتوين املمنهج.

ملاذا كان اختيارك
لتخ�س�ض اللغة االإجنليزية؟

ب�����ص��ب��ب احل�����ب امل���ت���ج���ذر م���ن���ذ ال�����ص��غ��ر 
للحياة  ب��االإ���ص��اف��ة  االإجن��ل��ي��زي��ة،  ل��ل��غ��ة 
البيت  داخ���ل  وال�صيا�صية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الكبر.

مواهب خا�سة اأعانتك
على تطوير  ذاتك؟

ل��ل��ه��واي��ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ف���ائ���دة ك��ب��رة، 
وت��ت��ب��ل��ور اأه��م��ي��ت��ه��ا اأ����ص���ا����ص���ا يف ت��ك��وي��ن 
العقلية  قدراته  وتنمية  الفرد  �صخ�صية 
وم���ه���ارات���ه يف جم����االت خم��ت��ل��ف��ة، ومم��ا 

�صاعدين كثرا يف بناء �صخ�صيتي:
يعود  ب�صكل  الفراغ  وقت  ق�صاء   •

علي وعلى فكري بالفائدة.
بكثري  �لعمل  �صغوط  تخفيف   •

من الو�صائل الثقافية.
اج��ت��م��اع��ي��ة  ع����اق����ات  • اإن���������ص����اء 
و����ص���داق���ات ج���دي���دة حت��م��ل ف��ك��را 
وث�����ق�����اف�����ة وجن�������اح�������ات وجت��������ارب 

�صخ�صية ناجحة.
جديدة  وخ���ربات  م��ه��ارات  تعلم   •
م���ن ك���ل م���ا ي��ح��ي��ط ب���ي يف ال��ع��م��ل 
وم���ن ه���ذه امل����ه����ارات، م���ا ه���و اأدب���ي 
والتدوين  والكتابة  ال��ق��راءة  مثل: 
االإل����ك����رتوين وال��ت��األ��ي��ف وال�����ص��ع��ر، 
ث��ق��ايف، كتعلم  اأي�����ص��ا م��ا ه��و  ومنها 
ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ات واك��ت�����ص��اب امل���ه���ارات 
ال��ت��ي ت��رت��ق��ي ب���ي ع��ق��ل��ي��ا ون��ف�����ص��ي��ا، 
مثل  الذهنية،  املهارات  اإل��ى  اإ�صافة 

ن�صاطا  مينحني  ال���ذي  ال�صطرجن 
ال�صياحية  وامل��ه��ارات  فائقا،  ذهنيا 
م��ث��ل: ال�����ص��ف��ر وال���رح���ات ال��ربي��ة 
االأثرية  االأماكن  وزي��ارة  والبحرية 
التقنية  وامل����ه����ارات  وال��ت��اري��خ��ي��ة، 
ك��ت�����ص��م��ي��م امل����واق����ع االإل���ك���رتون���ي���ة 
وت�صميم  اجل��راف��ي��ك��ي  والت�صميم 
امل���دون���ات وال���درو����س ل��اأط��ف��ال ما 

بن �صن الثالثة الى ال�صابعة.

ماذا تعني لك مهنة التدري�ض؟
العلم غذاء العقل، وهو ال�صبيل الوحيد 
اإل�����ى ق���ي���ام االأم�����م ورف��ع��ت��ه��ا  وت��ق��دم��ه��ا 
وازدهارها، وهو النور الذي ينر الدرب 
ظلمات  م��ن  ليخرجها  ال��ب�����ص��ري��ة  اأم����ام 
يف  الب�صرية  لبقيت  العلم  فلوال  اجلهل، 
ديننا احلنيف  وق��د حثنا  دام�����س،  ظ��ام 
وذلك  وراءه،  وال�صعي  العلم  طلب  على 
ي��ح��ت��اج اإل�����ى ك��ث��ر م���ن اجل���ه���د، وح��ت��ى 
ينت�صر العلم بن الب�صر ال بد من وجود 
املعّلمن واملدر�صن الذين يحملون على 

عاتقهم هذه امل�صوؤولية العظيمة.
التي  املهن  من  التدري�س  مهنة  اإن 
واإن  ال��زم��ان،  ق��دمي  منذ  الب�صر  عرفها 
�صهدتهم  ال��ذي��ن  املعلمن  واأن��ب��ل  اأع��ظ��م 
ال�صاة  عليهم  االأن��ب��ي��اء  ه��م  الب�صرية 
العقيدة  الب�صر  علموا  الذين  وال�صام، 
ال�����ص��ح��ي��ح��ة واأخ���رج���وه���م م���ن ظ��ل��م��ات 
اجلهل وخرجوا معّلمن عملوا على نقل 

كل ذلك عرب االأجيال.
وت��ع��د مهنة ال��ت��دري�����س م��ن اأ���ص��رف 
فاأهميتها  االإن�صان،  بها  يقوم  التي  املهن 
اأو  ال�صيدلة  اأو  الطب  ع��ن  اأب���دا  تقل  ال 
هو  فاملعلم  املهن،  من  وغرها  املحاماة 
ال�����ص��خ�����س ال����ذي ي��ن�����ص��ئ اأج���ي���اال واع���دة 
يعلمهم  يعطي  ف��ه��و  وم��ث��ق��ف��ة،  متعلمة 
وي��ه��ذب طباعهم،  احل��م��ي��دة،  االأخ�����اق 
يف  ه��دف  ذوي  اأ�صخا�صا  منهم  ويجعل 
ليفكروا  عقولهم  وي��ن��ر  احل��ي��اة،  ه���ذه 
وامل��ع��ّل��م  واإي��ج��اب��ي��ة،  �صحيحة  ب��ط��ري��ق��ة 
يولد االأمل لدى طابه ويجعلهم اأكرث 
ما  ك��ل  امل�صتقبل.  ب��ن��اة  ه��م  ب��اأن��ه��م  يقينا 
يف  ت�صاعدين  التعليم  مهنة  جعل  �صبق 

حياتي.
التدري�س  مهنة  يل   اأ���ص��اف��ت  وق��د 
يف  التاأثر  منها:  كثرة  اإيجابية  اأم��ورا 
وتعلم  اإيجابية،  ب�صورة  االآخ��ري��ن  حياة 
والتمتع  وال��ت��ج��دي��د  ج���دي���دة،  م���ه���ارات 
ق�صاء  خ���ال  م��ن  دائ��م��ة  �صبابية  ب���روح 

معظم الوقت مع ال�صباب وال�صغار.

ما  امل�ساعب التي واجهتها
يف تدري�ض اللغة االإجنليزية؟

اأ�صبح اكت�صاب اللغة االإجنليزية  اأن  بعد 
متطلبا  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  م���ه���ارة  واإت����ق����ان 
رئ��ي�����ص��ي��ا يف ع�����ص��ر ال���ع���ومل���ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 

التخطيط  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  احلديثة، 
اجل���ي���د وال���ك���ت���ب امل���ائ���م���ة وامل��ع��ل��م��ن 
امل��وؤه��ل��ن ف����اإن امل��خ��رج��ات ال ت����زال دون 
امل���اأم���ول، فثمة ح��واج��ز وع��ق��ب��ات كثرة 
تعوق حتقيق اأهداف املعلمن،  واالأ�صباب 
اأن تكون جم��رد ط��رق تدري�س  اأبعد من 
اأو  اأو م��ع��ل��م��ا غ���ر م��ت��ف��ان  غ���ر ف��ع��ال��ة 
تكون  ق��د  ب��ل  �صعيفة،  منهجية  خططا 
عوامل  اأو  �صخ�صية  فردية  �صمات  هناك 

ثقافية اأو اجتماعية.
ال�صخ�صية  جت��رب��ت��ي  ع��ل��ى  وب���ن���اء 
يف ت���دري�������س االإجن���ل���ي���زي���ة وال���ب���ح���ث يف 
تعلم  و�لإح�����ب�����اط يف  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  جم����ال 
كثرة،  امل�صاعب  فاإن  االإجنليزية،  اللغة 
�صلبيا  يوؤثر  التاأ�صي�س، مما  ومنها: عدم 
ع���ل���ى اال����ص���ت���ع���داد ال��ن��ف�����ص��ي وال���ذه���ن���ي 
ي�صاب  واأي�����ص��ا  ال��ط��ال��ب،  ل��دى  واالإرادة 
يجدون  حينما  بالإحباط  �للغة  ط��الب 
الف�صول  يف  ت��دري�����ص��ه��ا  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
ينح�صر ف��ق��ط ع��ل��ى درا���ص��ت��ه��ا ك��م��ادة يف 
ال�صف والنجاح يف امتحاناتها، مما يعزز 
لدى الطالب اعتقادا خاطئا باأن ارتفاع 
م�����ص��ت��وى ال��ل��غ��ة وت��ط��وي��ره��ا وال��ت��ح��دث 
ب��ط��اق��ة ل���ن ي��ت��ح��ق��ق داخ�����ل ال��ف�����ص��ول 
ال���درا����ص���ي���ة ب���ل ي��ح��ت��اج اإل�����ى ال�����ص��ف��ر اأو 

االإقامة يف اخلارج.

كيف ترين االإجنليزية
يف مقابل العربية بجامعاتنا
من حيث االهتمام والتقييم؟

ه��ن��اك ك��ث��ر م���ن ال���ت���اأث���رات ال��ت��ي حتل 
الثانية  اللغة  وط��اأة  حتت  االأول���ى  باللغة 
م���ن ح��ي��ث االه��ت��م��ام وال��ت��ق��ي��ي��م، واأي�����ص��ا 
ثنائي  النظام  يف  التعليم  على  �صيطرتها 

اللغة. 
والطفل عندما يبني نظاما جديدا 
يفكك  ف��اإن��ه  املكت�صبة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
وي��ع��ي��د ترتيبها  االأول������ى،  ال��ل��غ��ة  اأن��ظ��م��ة 
اللغتن،  بن   اللغوي  لاحتكاك  نتيجة 
اللغوي  النظام  اأنقا�س  على  يبنيها  الأن��ه 
للغة االأولى، كما اأو�صح بع�س اللغوين. 
وذل������ك اق���ت���ن���اع ت���ول���د ل�����دى ال��ب��اح��ث��ن 
وجدوها  التي  العملية  ال�صواهد  ب�صبب 
يف ال���ب���ح���وث امل���ي���دان���ي���ة ال���ل���غ���وي���ة. وق��د 
اإلى هذه النتيجة ابن خلدون يف  �صبقهم 
الل�صان  تقدمت يف  اإذا  ق��ال:  اإذ  مقدمته؛ 
م��ل��ك��ة ال��ع��ج��م��ة، ���ص��ار م��ق�����ص��را يف اللغة 
العربية  العربية... وهذا حال اجلامعات 
واالرتباك الذي ي�صاحب اللغتن يف راأيي 

اخلا�س.

كيف ميكن اال�ستفادة
من اإمكانيات اللغة العربية

يف تي�سري درا�سة اأي لغة اأخرى؟
رغم اأن »اللغة العربية« تعد من بن اأكرث 
ال�صينية  اإل���ى ج��ان��ب  ا���ص��ت��ع��م��اال  ال��ل��غ��ات 

واالإجن���ل���ي���زي���ة، ورغ�����م اأن���ه���ا م���ن اأع����رق 
اللغات، فاإنها ظلت حمكومة بجغرافيتها 
اأن  تو�صك  التي  »االإجنليزية«  عك�س  على 
»اليومية«  للمعامات  لغة  اإل��ى  تتحول 
ول��ي�����س »االإداري�������ة« ف��ح�����ص��ب، يف ع��وا���ص��م 
غ��رب��ي��ة وع���رب���ي���ة.  ق���د ت�����ص��ت��خ��دم ال��ل��غ��ة 
تعليم  يف  م�صاعدة  كلغة  ك��ث��را  العربية 
ال���ل���غ���ة االإجن����ل����ي����زي����ة وت���ي�������ص���ر ب��ع�����س 
يف  وذل��ك  بها  الناطقن  لغر  ال�صعوبات 
االأف��ك��ار  لتو�صيل  الثقافات  ب��ن  املقارنة 

واملعلومات الكت�صاب اللغة االأجنبية.

درا�ــســة  بجعل  الكفيلة  ال�سبل  مــا 
ــغــات مــتــعــة اأكــــرث مــنــهــا واجــبــا  ــل ال

حتميا؟
تزداد احلاجة اإلى تعلم اأكرث من لغة مع 
يف  العامل  ي�صهده  ال��ذي  ال�صريع  التطور 
كافة،  االأ���ص��ع��دة  وعلى  امل��ج��االت  خمتلف 
معرفة  اأن  كما  العمل،  نوعية  وحت�صن 
ملعرفة  الفر�صة  تتيح  االأجنبية  ال��ل��غ��ات 
كيفية التعامل مع تلك االآالت، واالطاع 
ع��ل��ى ث���ق���اف���ات ال���ع���امل االآخ������ر وط��ري��ق��ة 
لل�صخ�س  ذل���ك  فيفتح  ل��دي��ه��ا،  التفكر 

اآفاقا اأكرب، وي�صيف املزيد اإلى العقل.
 ت��ع��ل��م ل��غ��ة اأج��ن��ب��ي��ة ج���دي���دة يتيح 
ال����ق����درة ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر وال���ع���م���ل يف تلك 
ال���دول، وفتح االآف���اق اجل��دي��دة وتن�صيط 
امل���خ، وحت�صن م��ه��ارات ال��ع��ق��ل، واإك�����ص��اب 
ط�����رق ج����دي����دة يف ال���ت���ف���ك���ر امل��ن��ط��ق��ي، 
الأنها  االإن�صان،  لدى  الذاكرة  قوة  وزي��ادة 
لفرتات  املعلومات  بحفظ  للدماغ  ت�صمح 
اأطول وتزيد ثقافة الفرد، ومن ثم زيادة 
احرتامه اأمام النا�س واأمام نف�صه، وزيادة 
ال���ق���درات االإب���داع���ي���ة،  واإت���اح���ة الفر�صة 
ل���ل���ف���رد مل���ق���اب���ل���ة ال���ع���ل���م���اء وال��ف��ا���ص��ف��ة 

االأجانب واال�صتفادة من خرباتهم.
اإن االأ�صخا�س متعددي اللغات اأكرث 
قدرة على حفظ املعلومات، وتذكرها عند 
يتحدثون  من  مع  مقارنة  اإليها  احلاجة 
ل���غ���ة واح��������دة، واأخ�������ذ ك����ل ه�����ذه االأم������ور 
لغة  اأي  تعلم  يجعل  ب��اأن  كفيل  باالعتبار 

متعة مفيدة.
 

كلمة الأ�ساتذة اللغات عموما؟
بف�صل  تعرتف  اأن  م��ن  اأروع  هناك  لي�س 
اأن  واالأروع  ع��ل��ي��ك،  م��ا  �صخ�س  وج��م��ي��ل 
ل��ه يف  ال�صخ�س مب��ا حتمله  ذل���ك  ت��خ��رب 
قلبك من تقدير واحرتام، وهذا �صيكون 
من خال كلمات �صكر معربة عن �صدق 
م�صاعرك جتاهه وامتنانك له؛ فاأ�صاتذة 
ك���ل ال���ل���غ���ات ي�����ص��ت��ح��ق��ون رف����ع ال��ق��ب��ع��ات 
وال���دع���اء يف ال�����ص��ل��وات،  وم���ا اأج��م��ل من 
اأ���ص��ات��ذة اللغة  اأن ن��ت��ذك��ر  اإخ����وة ال��ك��ف��اح 
االإجن��ل��ي��زي��ة، وك���ل م��ن ك��ان��وا يف م�صوار 
حياتك دعما و�صندا يف كل ما تود حتقيقه 

حتى ت�صتمر يف طريق الكفاح والنجاح.
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دراسة

دراسة: 95% يشعرون باأللم لحوادث وأمراض اآلخرين

علي الوادعي

���ص��درت درا���ص��ة ع��ن ف��ري��ق باجلامعة 
ب���ع���ن���وان »ت���ع���زي���ز وت���ف���ع���ي���ل ج���وان���ب 
امل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ��ال 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات 
امل�صوؤولية  مفهوم  ناق�صت  واالأف����راد«، 
كما  ومكوناته،  ون�صاأته  االجتماعية، 
األقت ال�صوء على التاأ�صيل االإ�صامي 
له، م�صتعر�صة اأهم الدرا�صات ال�صابقة 
بعر�س  تنتهي  اأن  قبل  املجال،  ه��ذا  يف 
امليدانية،  لنتائجها  وتف�صر  وحتليل 
وتو�صيات مقرتحة جلميع القطاعات 

لتنمية امل�صوؤولية االجتماعية.
ول����ف����ت ع���م���ي���د م���ع���ه���د ال���ب���ح���وث 
وال����درا�����ص����ات اال���ص��ت�����ص��اري��ة ال��دك��ت��ور 
احلديثي،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  عبداللطيف 
اإلى الدور املهم الذي توؤديه امل�صوؤولية 
االجتماعية يف ا�صتقرار وتنمية ورخاء 
مبينا  وامل���ج���ت���م���ع���ات،  االأف��������راد  ح���ي���اة 
املجتمع،  نظم  تعزيز  على  تعمل  اأن��ه��ا 
كل  ليقوم  وتر�صخها،  قيمه  وحت��ف��ظ 
نف�صه  نحو  وم�صوؤوليته  بواجبه  ف��رد 
وجمتمعه، واأو�صح اأن الفئة امل�صتهدفة 
ه����ي ف���ئ���ة ال���ع���ام���ل���ن وامل����وظ����ف����ن يف 
القطاع  يف  ���ص��واء  املختلفة  املوؤ�ص�صات 

احلكومي اأو اخلا�س.
وبن احلديثي اأن الدرا�صة ت�صهم 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي يف اإع����داد 
ب���رام���ج ت���رب���وي���ة ل��ت��ع��زي��ز امل�����ص��وؤول��ي��ة 

االجتماعية لدى هوؤالء املوظفن.

العينة النهائية
�صخ�صا،   1445 النهائية  العينة  �صمت 
مب��ت��و���ص��ط ع���م���ري 36 ع����ام����ا، روع����ي 
ف���ي���ه���ا ت����ن����وع ال���ق���ط���اع���ات واالأع�����م�����ار 
وال��ت��خ�����ص�����ص��ات وامل����وؤه����ات وال��دخ��ل 

ال�صهري.
ورك����������زت ال�����درا������ص�����ة ع����ل����ى ع����دة 
اأب�����ع�����اد ل���ل���م�������ص���وؤول���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة، 

اأول����ه����ا االه���ت���م���ام ب��ق�����ص��اي��ا امل��ج��ت��م��ع، 
ي�صعرون  العينة  م��ن   %95 اأن  وبينت 
ب��االأمل للحوادث واالآف���ات واالأم��را���س 
وال�����ك�����وارث ال���ت���ي حت����دث ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
ت�صود  اأن  على  يحر�صون   %93 اأّن  كما 
االح���رتام  ع��اق��ات ج��ي��دة مبنية على 
وال����ت����ع����اون واالأل�����ف�����ة ب����ن م��ن�����ص��وب��ي 
امل���وؤ����ص�������ص���ات ال���ت���ي ي��ع��م��ل��ون ب���ه���ا، اأم���ا 
املوارد«،  الثاين »حفظ  بالن�صبة للبعد 
ف��ق��د ح�����ازت ال���ع���ب���ارة »اأح����اف����ظ على 
ا���ص��ت��ه��اك ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء يف امل��ن��زل 

والعمل« ن�صبة %92.
االأخاقية«،  »امل�صوؤولية  بعد  ويف 
الرقابة  اأهمية  العينة  اأف��راد  اأك��د  فقد 
الرقابة  غ��ي��اب  ح��ال  ال��ذات��ي��ة حتى يف 
ب��ن�����ص��ب��ة %99،  وامل���ت���اب���ع���ة اخل���ارج���ي���ة 
تعاقب كل  اإ�صدار قوانن  ويوؤيد %93 
الرابع  البعد  �صمن  البيئة  يلوث  من 

»امل�صوؤولية البيئية«.

توصيات الدراسة
احلكومية  املوؤ�ص�صات  اأو���ص��ت   •
لتقومي  توعوية  وح���دات  باإن�صاء 

الت�صرفات وال�صلوكيات داخلها.
امل���وؤ����ص�������ص���ات  رب������ط  ������ص�����رورة   •
واخلا�صة  والع�صكرية  احلكومية 
لتقدمي  االجتماعية  باملوؤ�ص�صات 

التوجيه واالإر�صاد.
التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأو���ص��ت   •
ب���اأه���م���ي���ة زي�������ادة امل�����ق�����ررات ال��ت��ي 
الوطني  ال��وع��ي  اإث����راء  يف  ت�صهم 

واملجتمعي لدى الطلبة.
اأبعاد اأخاقيات  • اأهمية تدري�س 
االإدارة وامل�صوؤولية االجتماعية يف 

الكليات واجلامعات.
اخل���ا����س  ال����ق����ط����اع  اأو�������ص������ت   •
الن�صاطات  يف  امل�����ص��ارك��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

االجتماعية املختلفة
تدير  متخ�ص�صة  اأق�صام  • اإن�صاء 

�صوؤون امل�صوؤولية االجتماعية.
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جامعات سعودية

فريق قانوني لقضايا
االعتداء على التعليم

ومنسوبيها

ان���ط���ل���ق م�����وؤخ�����را م��ل��ت��ق��ى امل��ب��ت��ع��ث��ن 
وزارة  تنظمه  ال���ذي  ج���دة،  مبحافظة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل�����ص��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ص��رة من 
ب��رن��ام��ج خ����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن 
وظيفتك_   #« اخل���ارج���ي  ل��اب��ت��ع��اث 
وب����ع����ث����ت����ك«، ب���ع���د م���ل���ت���ق���ى ال���ري���ا����س 

والدمام.
تهيئة  اإل��ى  امللتقيات  تلك  وتهدف 
امل���ر����ص���ح���ن وامل���ر����ص���ح���ات ل��اب��ت��ع��اث 
ع���رب ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن امل���ح���ا����ص���رات ال��ت��ي 
ت�����ت�����ن�����اول اإج����������������راءات االب�����ت�����ع�����اث يف 
امل��رح��ل��ة 12، وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق��وان��ن 
واالأن��ظ��م��ة وامل�����ص��ت��ج��دات ال��ت��ي ت�صمن 

النف�صية  وت��ه��ي��ئ��ت��ه  امل��ب��ت��ع��ث،  ���ص��ام��ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وغ��ره��ا م��ن اخل��ربات 
وامل���ع���ارف وامل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ج��ب على 
املبتعث التزود بها قبل رحلة االبتعاث.
وكالة  يف  الربنامج  اإدارة  و�صددت 
�صرورة  على  البعثات،  ل�صوؤون  التعليم 
االل����ت����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال��ت��وج��ي��ه��ات 
امل���ر����ص���ل���ة ل��ل��م��ر���ص��ح��ن وامل���ر����ص���ح���ات، 
ب��اأي��ام��ه،  ك��ام��ا  امللتقى  ح�صور  وع��ل��ى 
وحم����ا�����ص����رات����ه، داع�����ي�����ة امل���ت���ق���دم���ن 
الإح�������ص���ار ب��ط��اق��ة ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
للمتقدمن واملتقدمات، اأو اأ�صل �صجل 

االأ�صرة للمتقدمات فقط.

اأن  اإل���ى  ال��ربن��ام��ج  اإدارة  واأ����ص���ارت 
خ���ال  م����ن  حت���ر����س  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
اأم��ور  تي�صر  على  امللتقيات  تلك  عقد 
املبتعث، وتزويد املر�صحن واملر�صحات 
ل����اب����ت����ع����اث ب�����امل�����ع�����ارف، واخل��������ربات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالأك���ادمي���ي���ة 
وال�����ص��رع��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالأ���ص��ري��ة 

التي يحتاجونها.
م����ن ج��ه��ت��ه دع�����ا م���دي���ر ب��رن��ام��ج 
لابتعاث  ال�صريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 
اخل�����ارج�����ي ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن 
احل�صيف، الراغبن يف ح�صور امللتقى 
ال��ث��ال��ث يف ج����دة، اإل����ى االط�����اع على 

امل���وج���ودة يف �صفحة  امل��واع��ي��د  ج���دول 
الربنامج.

امل��ت��ط��ل��ب  ه����و  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واأك�������د 
�لأخ�����ري ق��ب��ل �ل��ر���ص��ي��ح، و����ص���رط ل��ه، 
االإلكرتونية  اخلدمات  �صتتاح  وبعدها 
اإ���ص��دار  اإج����راءات  ال�صتكمال  للمر�صح 

قرار ابتعاثه، وتذكرة �صفره.
واأو����ص���ح ال��دك��ت��ور احل�����ص��ي��ف اأن��ه 
وفقا الآخ��ر االإح�����ص��اءات فقد بلغ عدد 
االآن  ح��ت��ى  ج���دة  ملتقى  يف  امل�صجلن 
قرابة 3000 مر�صح ومر�صحة، مبينا اأن 
الرقم قابل للزيادة؛ الأن باب الت�صجيل 

ال يزال مفتوحا، واملقاعد �صاغرة.

وجه وزير التعليم، الدكتور اأحمد العي�صى، 
بحماية  الكفيلة  االإج���راءات  جميع  باتخاذ 
م��ه��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ه��ي��ئ��ت��ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ط��ال��ب��ات واملبنى  وال���ط���اب  واالإداري������ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي جت���اه اأي اع����ت����داءات اأي�����اً ك��ان��ت 
وم����ن اأي ك���ائ���ن ك�����ان، وو����ص���ع ال�����ص��واب��ط 
االأن��ظ��م��ة  م��ع  تن�صجم  ال��ت��ي  واالإج��������راءات 
وبالتن�صيق مع اجلهات  املرعية،  والقوانن 
ذات العاقة يف وزارة الداخلية، وجهاز اأمن 
ال��ع��دل،  ووزارة  ال��ع��ام��ة،  والنيابة  ال��دول��ة، 
ووزارة االإع���ام وغ��ره��ا م��ن اجل��ه��ات ذات 
على  االعتداء  اأن  اإل��ى  واأ�صار  االخت�صا�س. 
املعلم باأي �صكل من االأ�صكال �صواٌء اللفظي 
اأو اجل�صدي اأو عرب و�صائل االإعام، وكذلك 
التوا�صل االجتماعي، �صيكون حمل املتابعة 
ال��ت��ي حتفظ  النظامية  اخل��ط��وات  الت��خ��اذ 
اأداء  الأ�صحاب احلقوق حقوقهم وت�صهم يف 
تعليمية  بيئة  دورهم يف  واملعلمات  املعلمن 

اآمنة.

حقوق
يف ال�صياق ذاته، قال العي�صى "اإنه ال ميكن 
ازدراء فا�صح ملهنة  القبول مبا يحدث من 
ال��ت��ع��ل��ي��م وت�����ص��وي��ه ل��ه��ا ومل��ن�����ص��وب��ي��ه��ا، وه��م 
الدولة  موظفي  من  رئي�صا  ج��زءا  ميثلون 
من  االأن��ظ��م��ة  عليه  تن�س  مب��ا  ويتمتعون 
االإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ت��ي 
ت�صمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم، 
ال�����وزارة  ي��ع��ف��ي  ب��ه��ا ال  ال���دراي���ة  واأن ع���دم 
الذي  ال�صاأن  هذا  م�صوؤوليتها يف  اأي�صا من 
ت�����ص��ط��ل��ع ب���ه ك��م�����ص��وؤول��ي��ة م��ب��ا���ص��رة جت��اه 
موظفيها يف الهيئتن التعليمية واالإدارية 
�صواء يف التعليم العام اأو التعليم اجلامعي، 
ال�صيما اأن وزارة التعليم قد حددت درجات 
امل��خ��ال��ف��ات، وم��ك��ان��ه��ا، ون��وع��ه��ا واجل����زاءات 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ك��ل ذل���ك م��ن خ���ال ق��واع��د 
ال�صلوك واملواظبة و�صوابطهما املعمول بها 
يف جميع مراحل التعليم، وتلك التي تعمل 
بعقوبة  يتعلق  فيما  حتديثها  على  ال��وزارة 
املخالفات التي تتم داخل املدر�صة ويف اإطار 

احلرم التعليمي ".
و���ص��دد ال��ع��ي�����ص��ى ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توعية 
املمار�صات  ب��خ��ط��ورة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب 
املعلمن  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ال��رتب��وي��ة يف  غ���ر 
اأن ذل���ك يعد  وامل��ع��ل��م��ات، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 

اأي��ا  العقوبة،  ت�صتوجب  �صريحة  خمالفة 
ال�صلوك  ق��واع��د  يف  ت�صنيفها  درج���ة  ك���ان 

واملواظبة .

دليل شامل
التي  واملخالفات  باالعتداءات  يتعلق  فيما 
التعليم  م��ن�����ص��وب��ي وم��ن�����ص��وب��ات  ع��ل��ى  ت��ق��ع 
اأنه مت  العي�صى  اأو�صح  املدر�صة،  اإط��ار  خارج 
للمتابعة  العامة  االإدارة  من  فريق  ت�صكيل 
انتهى  القانونية،  لل�صوؤون  العامة  واالإدارة 
بتو�صيح  يخت�س  ���ص��ام��ل  دل��ي��ل  و���ص��ع  اإل���ى 
االإجراءات النظامية التي يتم من خالها 
�صاغلي  على  االع��ت��داء  ق�صايا  مع  التعامل 
ومن�صوبي  واالإداري����ة  التعليمية  الوظائف 
التعليم كافة، على اأن يتم ن�صره عرب و�صائل 
ال���وزارة  قطاعات  لكافة  وتبليغه  االإع���ام 
الطاب  م��ن  خدماتها  م��ن  وامل�صتفيدين 
وال��ط��ال��ب��ات واأول����ي����اء اأم���وره���م وامل��ه��ت��م��ن 
التعليمي، كما وجه معاليه بو�صع  بال�صاأن 
قانوين  فريق  لتكليف  الازمة  الرتتيبات 
خمت�س مبتابعة ق�صايا املعلمن واملعلمات 
واالإداري�������������ن واالإداري���������������ات ل������دى ج��ه��ات 
االخ��ت�����ص��ا���س يف ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ودوائ����ر 
اأو  الرتافع  �صبيل  اإم��ا على  الق�صاء، وذل��ك 

على �صبيل امل�صورة والتوجيه.

متابعة
اأي  اأن ال��وزارة لن تتهاون يف  اأك��د  العي�صى 
اأو موؤ�ص�صة،  حق من حقوقها لدى اأي فرد 
و����ص���دد ع��ل��ى اأال ي��ت��م ال���ت���ن���ازل ع���ن احل��ق 
االع��ت��داء،  ق�صايا  م��ن  ق�صية  اأي  يف  ال��ع��ام 
االخت�صا�س  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  ومتابعتها 
وفقا ملا ت�صمنه نظام االإج��راءات اجلزائية 
ونظام اجلرائم املعلوماتية ونظام مكافحة 
الر�صوة، كما �صدد على اأال يطلب اأي تنازل 
اأي م��ن من�صوبي  ع��ن احل���ق اخل��ا���س م��ن 
الوزارة اإال ما يرغبون به طواعية ودون اأي 

�صكل من اأ�صكال ال�صغط.
هو  التعليمي  امل���ي���دان  "اإن  واأ����ص���اف 
ال���وزارة  مهمة  واإن  ال��دول��ة  قطاعات  اأك��رب 
ب���االإ����ص���اف���ة اإل������ى دوره�������ا اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
اأدوات����ه  وت��وف��ر  بيئته  وت��ه��ي��ئ��ة  التعليمي 
راأ�صهم  الدفاع عن حقوق من�صوبيها وعلى 
املعلمون واملعلمات واأع�صاء الهيئة االإدارية 

وكذلك الطاب والطالبات".

لتهيئة المرشحين والمرشحات لالبتعاث نفسيا واجتماعيا ومهاريا
»التعليم« تقيم الملتقى الثالث للمبتعثين 

في محافظة جدة
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خريجون

عادل األحمري: الحياة الجامعية رحلة سياحية
تجمع متعة  التعلم واالستكشاف

ريم العسيري 

ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  االأ�صعة   ق�����ص��م  خ��ري��ج  اأك����د 
التطبيقية  باجلامعة، اخت�صا�صي  الطبية 
بن  م�����ص��اري  االأم���ر  االأ���ص��ع��ة يف م�صت�صفى 
اأن  االأحمري،   ع���ادل  بلجر�صي،  يف  �صعود  
احلياة اجلامعية مرحلة مميزة يف حياة اأي 
طالب،  ميكنها اأن ت�صنع �صخ�صيته، م�صبها 
اإياها  برحلة �صياحية تتيح ل�صاحبها متعة 
ال��ت��ع��ل��م واال���ص��ت��ك�����ص��اف . وك�����ص��ف يف ح���وار 
اأجرته معه »اآفاق«   اأنه اكت�صب العديد من 
املهارات اأثناء درا�صته اجلامعية التي اأفادته  

بعد  التخرج  يف العمل. 

كيف جاء اختيارك
لتخ�س�ض االأ�سعة؟

لطاملا كانت لدي ميول هند�صية وفيزيائية 
منذ ال�صغر، وازدادت هذه امليول يف املرحلة 
وتعمقت  الفيزياء  در�صت  عندما  الثانوية 
بها، واأي�صا كان لدي ميول �صحية.  وبهذا 
ال���ط���م���وح امل��������زدوج ان�����ص��غ��ل ف���ك���ري ك��ث��را 
باملرحلة الثانوية: هل اأتخ�ص�س بالفيزياء 

اأم اأذهب اإلى كلية الطب؟
وب�������ع�������د ت�����ف�����ك�����ر وب�������ح�������ث ط����وي����ل 
عرفت  ق�صم االأ�صعة، وبداأت بالبحث يف هذا 
لطموحي  منا�صب  اأنه  فوجدت  التخ�ص�س 
جميع  يلبي  اأي�صا  واأن��ه  امل�صتقبل،  والأمنية 
اأن يف رع��اي��ة  االأم����ر ج��م��اال  رغ��ب��ات��ي، وزاد 
املر�صى خدمة جمتمعية ولذة عطاء تفوق 
الو�صف،  وفعا كما ت�صورت وجدت نف�صي 

فيما رغبت،  وما كنت اأمتناه. 

كيف كان العام االأول لك باجلامعة ؟
باجلامعة،  التحق  حديثا  طالب  اأي  مثل 
ك��ن��ت م�����ص��دوم��ا م���ن االأن��ظ��م��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
�ل�����ص��ارم��ة و�لن�����ص��ب��اط �ل���ذ�ت���ي، مم��ا كنا 
التعليم  يف  درا���ص��ت��ن��ا  م��راح��ل  اأي���ام  نفتقده 
�صعبة  بدايته  اأو  االأول  العام  العام،  وكان 
نوعا ما، ولكن مع مرور االأي��ام بداأ  القلق 
واخل����وف ي���زول وب�����داأت ال�����ص��ع��وب��ات ت��زول 

�صيئا ف�صيئا.

على   ــتــي  حر�ست  ال االأهـــــداف  مــا 
حتقيقها اأثناء درا�ستك اجلامعية؟

اأهداف  الدرا�صة، و�صعت عدة  اأيام  اأولى  يف 
درا���ص��ت��ي،  نهاية  م��ع  حتقيقها  اأمت��ن��ى  كنت 

مل  االآخ���ر  والبع�س  حتقق  البع�س  منها 
ي��ت��ح��ق��ق ب��ع��د رغ����م ح��ر���ص��ي ع��ل��ي��ه، وم��ن 
اأك����ون عابر  ال��ت��ي و���ص��ع��ت��ه��ا  اأال  االأه������داف 
�صبيل يف هذه اجلامعة،  واأن  يكون يل اأثر 
اأذك��ر بها،  طيب فيها، واأن تكون يل ب�صمة 
و اأن اأكون اأي�صا متميزا  يف تخ�ص�صي، واأن 
اأط��ور  واأن  مرتفع،  وم��ع��دل  بتقدير  اأخ���رج 

من مهاراتي يف جمال التخ�ص�س وغره. 

كيف ت�سف لنا احلياة اجلامعية؟
احلياة اجلامعية هي مرحلة مميزة يف حياة 
�صخ�صيته،  ت�صنع  اأي طالب جامعي؛ فهي 
ممتعة.  �صهلة  ح��ي��اة  اإيّل  كانت  وبالن�صبة 
و�لو�جبات  و�لخ��ت��ب��ار�ت  �ل�صغوط  ورغ��م 
وال����ب����ح����وث، ف����اإن����ه ك�����ان ه���ن���اك م��ت��ع��ة يف 
والرتابط  واالأن�صطة  العملية  التطبيقات 
�صياحية  رحلة  الدفعة،  وكاأنها  اأف��راد  بن 

مفعمة مبتعة التعلم واال�صتك�صاف.

�سعوبات واجهتك
اأثناء الدرا�سة اجلامعية؟

من  �صبقها  ع��م��ا  تختلف  ل��ك��ون  اجلامعة 
االأمر  بداية  عانيت  فقد  تعليمية،  مراحل 

م��ن �لل���ت���ز�م و�لن�����ص��ب��اط م��ث��ل �حل�صور 
وال��غ��ي��اب وم��واع��ي��د االخ��ت��ب��ارات ومواعيد 
وقد  جتاوزت  والبحوث،  الواجبات  ت�صليم 
االأي��ام  مع  العقبات تلقائيا مع م��رور  هذه 
ت���ع���ود �لل�����ت�����ز�م و�لن�������ص���ب���اط، و�ل��ع��ق��ب��ة 
كانت  ال��درا���ص��ة  لغة  اأن  يف  متثلت  الثانية 
االجنليزية؛ اإذ كنا ال جنيدها جيدا ب�صبب 
�صعف املناهج واملخرجات يف التعليم العام، 
العقبة  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ت  اإين  اأق�����ول  وال 
بالكامل، ولكن اأ�صبحت اأقل مما كانت عليه 

يف اأول يوم جامعي.
ال  اأن  امل���ج���ت���م���ع  ال���ع���ق���ب���ات  واآخ���������ر 
ي���ق���در ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي 
وي���ع���ت���ق���دون اأن�������ه ي��ت��ع��م��د ال���ت���ق�������ص���ر يف 
كانت  امل�صكلة  وه��ذه  االجتماعية  عاقاته 
���ص��ب��ب��ا يف ت�����رك ب��ع�����س ال����ط����اب ال���ذي���ن 

اأعرفهم  الدرا�صة اجلامعية.

مهارات اكت�سبتها
خالل الدرا�سة اجلامعية
واأفادتك عندما اأ�سبحت

اخت�سا�سي اأ�سعة؟
بع�س املهارات مل اأكن اأعلم باأين اكت�صبتها 

اإال بعد عملي يف امل�صت�صفيات واندماجي يف 
العمل، وتذكرت اأنها قدمت يل يف اجلامعة، 
مع  امل��ب��ا���ص��ر  ال��ع��م��ل  يتطلب  فاخت�صا�صنا 
امل��ري�����س وم��راف��ق��ي��ه��م وال����ك����ادر ال�����ص��ح��ي 
فمهارة  املن�صاآت؛  هذه  يف  املوجود  واالإداري 
اكت�صبته  ما  اأه��م  الفئات  ه��ذه  مع  التعامل 
خ���ال درا���ص��ت��ي اجل��ام��ع��ي��ة. اأي�����ص��ا حتمل 
التي  للم�صاكل  احللول  واإيجاد  امل�صوؤولية، 

تو�جهني، وحتمل �صغوط �لعمل.

كيف تقيم دور كلية
العلوم الطبية التطبيقية
يف تاأهيلكم ل�سوق العمل؟

الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  من�صفا،  اأك���ون  حتى 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ق���ام���ت ب����دوره����ا ع��ل��ى اأك��م��ل 
واالأك���ادمي���ي،  التعليمي  اجل��ان��ب  يف  وج���ه 
عالية،  وكفاءة  م�صتوى  على  كان  واجلميع 
ل�صوق  الكامل  التاأهيل  كان  ينق�صنا  ولكن 
ال�صعب  من  وحتدياته؛  اإذ  اأ�صبح  العمل 
دخوله،  وتاأهيلنا ل�صوق العمل كان  بجهود 
فردية من بع�س االأ�صاتذة، ومل تقم دورات 
ع���ن امل���ق���اب���ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وال��ت��ح��دي��ات 

وال�صعوبات التي �صتقابلنا. 

 ما تقييمك لق�سم االأ�سعة  باجلامعة؟  
ك��ان على م�صتوى جيد وحم��رتف،  الق�صم 
ول���ك���ن ق�����ص��م االأ����ص���ع���ة ك���غ���ره م���ن اأق�����ص��ام 
اجل���ام���ع���ة ي��ح��ت��اج اإل�����ى ت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج��ه 
العلمي  التطور  ومواكبة  التدري�س  واآل��ي��ة 
والتقني،  واأي�صا ينق�صه مكتبة متخ�ص�صة 
بعلوم االأ�صعة ومراجعها، وال اأن�صى اجلانب 
لطاب  متنف�س  ي��وح��د  ال  اإذ  ال��رتف��ي��ه��ي، 

الكلية.  

كيف كانت عالقة
اأع�ساء التدري�ض بطالب دفعتك

وما دورهم يف جناحكم؟
تختلف العاقة من دكتور الآخر ،  فالبع�س 
ي���ه���ت���م ج������دا ب����اأم����ر ال����دف����ع����ة وت���ط���وره���م 
وامل�صورة،  الن�صح  لهم  وي��ق��دم  االأك��ادمي��ي، 
والبع�س يقدم املحا�صرة ثم يخرج دون اأن 
يعلم عن و�صع الطاب وفهمهم والبع�س 

ال هذا وال ذاك.
يف  ك��ب��ر  دور  االأ����ص���ات���ذة  لبع�س  ك���ان 
ت���ط���ور ال���دف���ع���ة ومت���ي���زه���ا م��ث��ل ال��دك��ت��ور 
العاقة  تطور  يف  ودوره  جعفر،  م�صطفى 
اجلماعية،  بالبحوث  ال��دف��ع��ة  ط��اب  ب��ن 
واأي�����ص��ا ال��دك��ت��ور حم��م��د اآدم ك���ان ل��ه دور 
م��ه��ارة  وت��ط��وي��ر  بالنف�س  ال��ث��ق��ة  تنمية  يف 
ممن  غرهما   وي��وج��د  العلمية،  البحوث 

اهتموا بنا وبتطوير مهاراتنا كثرا.

ع�سو تدري�ض  ترك يف نف�سك اأثرا؟
ل�صت  ب��اأن��ن��ي  واأث����ق  اآدم،  ال��دك��ت��ور اجل��ي��ل��ي 
ال���وح���ي���د ال������ذي اأث������ر ف���ي���ه ه�����ذا االأ����ص���ت���اذ 
اأن  الب��د  عنده  در�صوا  من  فجميع  النبيل؛ 
يتذكروه، اإذ كان  مبنزلة  االأخ يل، وحا�صرا 
وزرع  م�صاعدته،  اإل��ى  اأح��ت��اج  دائما  عندما 
حب هذا التخ�ص�س يف نف�صي، وكان يوجه 
يل ال��ن��ق��د االأخ����وي ال��ب��ن��اء ب��ع��د ك��ل غلطة 
كثر  جت��اوز  يف  كثرا  و�صاعدين  اأرتكبها ، 
اأثناء درا�صتي وحتى االآن بعد  من العقبات 

تخرجي.

ماذا يتطلب النجاح
بتخ�س�ض االأ�سعة؟

اأن يطور  امل��ث��اب��رة واالج��ت��ه��اد، ي��ج��ب  ب��ع��د 
ال��ط��ال��ب ل��غ��ت��ه االإجن��ل��ي��زي��ة؛ ف��ه��ي مفتاح 
ع���ل���ى  ح�صور  واحل�����ر������س  ال���ت���خ�������ص�������س، 
وتطور  بالتخ�ص�س  تهتم  ال��ت��ي  ال����دورات 

علوم االأ�صعة، واالهتمام باجلانب العملي؛ 
اأك��رث  وتطبيقي  عملي  االأ�صعة  فتخ�ص�س 
للنجاح  ج��دا  املهم  وم��ن  نظريا،  كونه  م��ن 

اإتقان هذا اجلانب.

ماذا عن دور ومهام
اخت�سا�سي االأ�سعة؟

االإ�صعاعية  الفحو�س  اإج���راء  مهامه:  من 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��م��ر���ص��ى وااله���ت���م���ام ب��ق��واع��د 
ال�������ص���ن���اع���ي���ة  اأو  ����ص���ام���ت���ه���م ك���امل���ف���ا����ص���ل 
احل����م����ل  و غ������ر ذل�������ك،  وال����ت����اأك����د م��ن��ه��ا 
تهيئة  ومتطلباته من  الفح�س  واإج���راءات 
امل��ري�����س ق��ب��ل ال��ف��ح�����س واأث����ن����اءه وب��ع��ده، 
والتاأكد من جودة ال�صور وم�صاعدة طبيب 
االأ�صعة الإجراء واإمتام الفحو�س اخلا�صة.

كيف ت�سف لنا حلظة
تخرجك اجلامعي؟

وتوجت  حياتي،  حلظات  اأجمل  من  كانت  
�جل��ه��د و�ل��ت��ع��ب و�ل�����ص��غ��وط، و م��ا ز�د من 
عائلتي  ه���و  فرحة  ال��ل��ح��ظ��ة  ت��ل��ك  ج��م��ال 
ووال�����دي ووال���دت���ي واأ����ص���دق���ائ���ي، وحل��ظ��ة 
اأح��ام��ي  ن��ح��و  اأول خ��ط��وة  ال��ت��خ��رج  هي  

واأمنياتي.

ما الن�سائح التي توجهها
لطالب االأ�سعة وطالب اجلامعة

ب�سكل عام؟
اأن�����ص��ح��ه��م ب�����اأن ي��ه��ت��م��وا ك���ث���را ب��ت��ط��وي��ر 
اأنف�صهم يف جمال التخ�ص�س وغره،  واأن  
وال��ن��ظ��رة  ال�صلبية  االأج�����واء  ع��ن  ي��ب��ت��ع��دوا 
ال�صوداء ملا بعد التخرج، فهي �صبب لتثبيط 
معدالت  حتقيق  اإل���ى  ي�صعوا  ال��ه��م��م،  واأن 
ت�صنع  اأن��ت  طالب:   لكل  واأق���ول  مرتفعة،  
ه��ذه  يف  وم�صتقبلك  و�صخ�صيتك  نف�صك 
اإليه  ال�صنوات فا�صتغلها لتحقيق ما تطمح 

م�صتقبا.  

كلمة اأخرية ؟
لكل  »�صكرا«   وه����ي:  ف��ق��ط،  واح����دة  ك��ل��م��ة 
م��ن عائلتي  ب��ي  �صاندين وو���ص��ع ثقته  م��ن 
واأ����ص���دق���ائ���ي واأ�����ص����ات����ذت����ي. ����ص���ك���را اأي�����ص��ا 
العقبات  جت��اوزت  فلوالهم  ملا  للمحبطن 
ال���ت���ي ظ���ن���وا اأين ل���ن اأجت�����اوزه�����ا. و���ص��ك��را  
اجلامعة  بطاب  اهتمامها  ل»اآف���اق«  على 

وم�صاكلهم وكل ما يخ�صهم. 
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جامعات دولية

مؤلفاته
�صدرت له جمموعة من الكتب تت�صل بواقع الرتبية 
وباإ�صكالّيات  العربي  ال��وط��ن  يف  وال��ع��ل��وم  والثقافة 

حوار احل�صارات والتنوع الثقايف:
)2002( ومواقف  • روؤى 

)2006  ،2003( جزءان  • مدارات: 
)2004( • حوارات 

)2005( امل�صتقبل  على  • نافذة 
واملقاالت  الدرا�صات  من  العديد  له  ن�صرت   •
الرتبية  جم��االت  يف  وباخلارج  بتون�س  العلمية 
والثقافة وال�صباب واالإعام والتنمية الب�صرية.

العديد  يف  وحما�صرات  مب��داخ��ات  �صارك   •
امل���وؤمت���رات وال���ن���دوات ال��رتب��وي��ة والعلمية  م��ن 

والثقافية، العربية والدولية.

أوسمة وتكريمات
ح�صل على عدة اأو�صمة، من بينها:

اجل��م��ه��وري��ة  و�����ص����ام  م����ن  االأول  ال�����ص��ن��ف   •
)تون�س(.

• ال�صنف الثاين من و�صام ال�صابع من نوفمرب 
)تون�س(.

)فرن�صا(. ال�صرف  و�صام  من  الثاين  • ال�صنف 
واالآداب  الفنون  و�صام  من  الثاين  ال�صنف   •

)فرن�صا(.
• ال�صنف الثاين من الو�صام العلوي )املغرب(.

)م�صر(. االأعلى  الثقايف  االأو�صكار  • و�صام 
وتربوية. ثقافية  تقديرية  �صهادات  عدة  • له 

العام  املدير  وه��و  تون�صي،  اأك��ادمي��ي  بو�صنينة،  املنجي 
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�صو( 

�صابقا.
 

المؤهالت العلمية
االآداب  يف  ال���دول���ة  دك���ت���وراه  ب��ت��ف��وق  ن��اق�����س   •
وال��ع��ل��وم االإن�����ص��ان��ي��ة م��ن جامعة ال�����ص��وررب��ون يف 
ال��ف��وارق  وت��ط��ور  »التنمية  مو�صوعها  ب��اري�����س، 
االإق��ل��ي��م��ي��ة ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون�����ص��ي��ة«، وذل���ك 
يف  الثالثة  احللقة  دك��ت��وراه  على  احل�����ص��ول  بعد 

اجلغرافيا الب�صرية.
االأ���ص��ات��ذة  ل��ت��ك��وي��ن  ال��ع��ل��ي��ا  امل��در���ص��ة  • خ��ري��ج 
اجتيازه  بعد  امتياز(  )قطب  كلو  �صان  بباري�س- 

مناظرة دخول هذه املدر�صة العليا عام 1964م.
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ع��ل��وم  مب��ع��ه��د  درا����ص���ات���ه  • ت��اب��ع 

بباري�س.
• تولى التدري�س بكلية االآداب والعلوم االإن�صانية 
اإل���ى رتبة  ت��ون�����س م��ن��ذ 1970، وارت���ق���ى  ب��ج��ام��ع��ة 

اأ�صتاذ حما�صر يف 1981.
وزيرا  وعن  �صيا�صية  م�صوؤوليات  عدة  حتمل   •
للثقافة ملدة خم�س �صنوات ووزير دولة للرتبية، 
باري�ض  ث��م  �ل��رب��اط  يف  لتون�ض  �صفري�  ع��ني  كما 

ملدة خم�س  �صنوات.
ال��دويل  البنك  ل��دى  م�صت�صارا  خبرا  عمل   •
اليون�صكو  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة  االأم�����م  وم��ن��ظ��م��ة 
وج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف جم����االت ال��رتب��ي��ة 

والتكوين وال�صباب.

الدكتور 
المنجي 
بوسنينة

ك��ل��ه ح�����ص��ب ال���ت���ق���ري���ر. يف ت��ع��ل��ي��ق على 
التقرير، قالت مديرة اجلامعات ونائبة 
ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول »ج���ان���ي���ت ب���ي���ر« اأن 
الدرا�صة ت�صلط ال�صوء على االأثر الكبر 
اقت�صاد  يف  اجلامعات  به  ت�صطلع  ال��ذي 
اأث��را  اأك��رث  يجعلها  مما  املتحدة،  اململكة 

من قطاعات عري�صة يف الباد. 
 وف��ح�����س ال��ت��ق��ري��ر ث����اث ق��ن��وات 

لل�صرف حتفز ن�صاط �لقت�صاد، وهي:
مما  للجامعات،  املبا�صر  االأث���ر   •
ي��ع��ك�����س ن��ف��ق��ات ال��ت�����ص��غ��ي��ل ال��ت��ي تتعهد 
ب���ه���ا اجل����ام����ع����ات ل���ت���وف���ر ال���ت���دري�������س 
واالأبحاث واالإقامة واالإعا�صة والريا�صة 

واالأن�صطة االأخرى.
يتمخ�س عن  املبا�صر  • االأثر غر 
على  اجل��ام��ع��ات  م�����ص��روف��ات  نتائج 
م���وردي  م��ن  واخل���دم���ات  الب�صائع 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ب��االإ���ص��اف��ة اإل���ى 
ونفقات  الدولين  الطاب  نفقات 

المصدر: يونيفرسيتي وورلد نيوز

�صخ  املتحدة يف  اململكة  جنحت جامعات 
100 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه ا���ص��رتل��ي��ن��ي خل��زان��ة 
ازده����ار  يف  حم��وري��ا  دورا  اأدت  ال���دول���ة، 
االق��ت�����ص��اد ال��ربي��ط��اين، م��وف��رة مليون 

فر�صة وظيفية يف ربوع الباد.
التعليم  »اأث���ر  ع��ن  تقرير  وت��و���ص��ل 
امل��ت��ح��دة«،   اململكة  اقت�صاد  على  ال��ع��ايل 
ن�������ص���ره ق�������ص���م االق����ت���������ص����اد يف ج��ام��ع��ة 
تخلق  اجل���ام���ع���ات  اأن  اإل�����ى  اأك�������ص���ف���ورد، 
 %3 ي���ع���ادل  م���ا  اأي  وظ���ي���ف���ة،   940.000
م����ن ال���ف���ر����س ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ال���ب���اد،  
واأ�صهمت اجلامعات والطاب الدوليون 
ا�صرتليني  ب� 95 مليار جنيه  وال��زائ��رون 
اإجمايل خمرجات االقت�صاد يف عام  من 
2014-2015، اأي اأكرث من 50% مما درته 
عائدات �صناعة اأبحاث ال�صوق واالإعان، 
واأكرث من 22% مما دره قطاع املحا�صبة 

الزوار. 
ع��ن  ن����ت����ج  امل�������ص���ت���ح���ث  • االأث����������ر 
اجل��ام��ع��ات و���ص��رك��ات ال��ت��وري��د ذات 
ال�������ص���ا����ص���ل امل���خ���ت���ل���ف���ة و����ص���رك���ات 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت��وف��ر 
الطاب  ي�صرتيها  ال��ت��ي  الب�صائع 
كليهما  اأن  اأي  وال����زوار،  ال��دول��ي��ون 
ي���دف���ع���ان روات������ب م��وظ��ف��ي جت���ارة 

التجزئة واأماكن  الرتفيه.  
بتقرير  اخل��ا���س  التقرير  وتو�صل 

2014-2015 اإلى ما يلي:
اجلامعات  اإ�صهام  ن�صبة  ازدادت   •
ل��اق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ب��ن�����ص��ب��ة %15 
ب��ال��ف��رتة م���ا ب���ن 2011- م��ق��ارن��ة 
-2014 ب����ن  م����ا  وال�����ف�����رتة   2012

  .2015
وظيفة  األف   940 بخلق  • االإ�صهام 
ي���ع���ادل 3% من  يف االق��ت�����ص��اد مب���ا 
ال���وظ���ائ���ف ال���ت���ي وف���ره���ا اق��ت�����ص��اد 

اململكة باأ�صره.
• اال�صهام بن�صبة 21.5 مليار جنيه 
ي��ع��ادل 1.2%  من  ا���ص��رتل��ي��ن��ي، م��ا 

اإجمايل الناجت الوطني.
اأو  داخ���ل  يف   دويل  ط��ال��ب  ك��ل   •
خ���ارج ف���رع اجل��ام��ع��ة ي���در 22 األ��ف��ا 
ا���ص��رتل��ي��ن��ي  األ������ف ج��ن��ي��ه  اإل������ى 35 
النتاج  اإج��م��ايل  اإل��ى  ت�صاف  كقيمة 
اإل����ى 9000  ب���ن 5000  وم���ا  ال���ع���ام، 

جنيه كاإيراد لل�صرائب. 
واأ�����ص����ارت »ج��ان��ي��ت ب���ي���ر« اإل�����ى اأن 
توظيفية يف  اأك��رب جهة  تعد  اجل��ام��ع��ات 
م��ن��اط��ق��ه��ا ال��ت��ي ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه��ا ول��دي��ه��ا 
ع���اق���ات م���ع امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
ا�صتقطاب الطاب من كل اأنحاء العامل، 
اإذ اإن���ه���ا ت���اأت���ي ب��ا���ص��ت��ث��م��ار ج��ي��د م���ن كل 
املتحدة.  ململكة  لت�صعه يف  العامل  اأنحاء 
املوؤ�ص�صات  املبا�صر على  االأث��ر غر  وه��ذا 
التجارية الوطنية دعم اإعادة احلياة.     

ت���واج���ه  اجل����ام����ع����ات  اأن  واأك����������دت 
حتديات متعددة ت�صمل املناف�صة العاملية 
الطاب،  متويل  يف  وال�صك  احلقيقية، 
املتحدة  اململكة  خل��روج  املحتمل  واالأث���ر 

من االحتاد االأوروبي.
زمنية  م��ذك��رة  يعد  التقرير  وه��ذا 
ل�صناع ال�صيا�صة لزيادة االأثر االقت�صادي 
واالجتماعي واحل�صاري للجامعات على 

املجتمع املحلي.

الجامعات  واالقتصاد: 
المملكة المتحدة نموذجا
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المملكة المتحدة
 اأعلنت رئي�صة وزراء بريطانيا، ترازا ماي، 
اجلامعية  الر�صوم  نظام  مراجعة  عزمها 
امل���رت���ف���ع���ة ال������ذي ي��ث��ق��ل ك����اه����ل  ال���ط���اب 
ب���ال���دي���ون، ورف�����ص��ت ف��ك��رة االن��ت��ق��ال اإل���ى 
يف  وذل��ك  اخلريجن،  على  �صريبة  فر�س 
م��وؤمت��ر  ان��ط��اق  ق��ب��ي��ل  م��ق��اب��ل��ة �صحفية 
تقل�س  اأن  املتوقع  وم��ن  املحافظن.  ح��زب 
بريطانيا ر�صوم الدرا�صة املقرر لها اأن تزيد 

يف العام املقبل. 

روسيا
الرو�صية،  ال��وزارء  رئي�س  نائبة  ا�صتبعدت   
اأولغا غولوديت�س، اأن تتبنى رئا�صة الوزاراء، 
مقرتح وزيرة الرتبية والتعليم والعلوم يف 
بادها، اأولغا فا�صيلفا، ب�صحب التمويل من 

15 جامعة من اأ�صل 21 جامعة م�صرتكة يف 
م�صروع »5-100رو�صية« للرتكيز على �صت 
اأكد املتحدث  جامعات فقط. ورغم ذل��ك،  
اأن��ه  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ملكتب  الر�صمي 
يف  تغير  يوجد  ال  الراهنة  اللحظة  حتى 
الربنامج، م�صتدركا اأن التغير  رمبا ياأتي 
املقبلة يف مار�س  الرو�صية  بعد االنتخابات 
2018 اأو حال وجود عجز يف موازنة 2018. 

الواليات المتحدة
املوؤ�ص�صة  اأ�صارت درا�صة حديثة �صدرت عن 
اأن   NFAP االأمركية  لل�صيا�صة  الوطنية 
الربامج املخ�ص�صة للعلوم والهند�صة رمبا 
دون  االأمركين  للطاب  متوافرة  تكون 
الدولين؛ ومن ثم فاإن من ال�صروري اأن 
ترحيبية  �صيا�صة  املتحدة  ال��والي��ات  تتبنى 

بالطاب الدولين.
تقرير  ت�صريب  اإث��ر  الدرا�صة  وج��اءت 
�صحفي ن��ق��ا ع��ن وك��ال��ة »ف��وك�����س ن��ي��وز« 
ل��اأن��ب��اء اأن ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي دون��ال��د 
ت���رام���ب ي���ن���وي اإي����ق����اف ال��ع��م��ل ب��ربن��ام��ج 
العملي  التدريب  تاأ�صرة  ا�صتمرار  متديد 
االختياري الذي تبناه �صلفه باراك اأوباما، 
العلوم  ل��ط��اب  خم�ص�صة  ت��اأ���ص��رة  وه���ي 

والتقنية والهند�صية والريا�صيات.
 واأ�صارت الدرا�صة اإلى هيمنة الطاب 
ال��دول��ي��ن ع��ل��ى ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
جم�����االت ال���ع���ل���وم وال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ه��ن��د���ص��ة 
والريا�صيات باالأدلة الدامغة،  فمثا، زاد 
يدر�صون  ممن  االأمركين  الطاب  ع��دد 
ال��ف��رتة م��ا بن  ع��ل��وم احل��ا���ص��ب االآيل يف 
1995-2015 من 8627 يف 1995 اإلى 12539 

الفرتة  ه��ذه  وط��وال   %45 بن�صبة   2015 يف 
ال��دول��ن م��ن 7883 يف  ال��ط��اب  زاد ع���دد 

1995 اإلى 45790 يف 2015 بن�صبة %480. 
  

كينيا
م���ن امل���ت���وق���ع اأن ت����ربم ك��ي��ن��ي��ا م���ع اأمل��ان��ي��ا 
االأملانية  لتاأ�صي�س اجلامعة  ثنائية  اتفاقية 
ال�صرق اأفريقية يف غ�صون االأ�صهر القليلة 
اإث��ر  وذل���ك   ،2018 نهاية  قبل  اأي  املقبلة، 
م�����ص��ودة  اإن��ه��اءه��م��ا  واأمل��ان��ي��ا  اإع����ان كينيا 
بالتمويل  املتعلقة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 
واالإدارة والت�صغيل، ف�صا عن االلتزامات 
وامل�������ص���وؤول���ي���ات، وي��ت��ب��ق��ى ف��ق��ط ال�����ص��ي��اغ��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��م�����ص��ت��ن��دات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، وف��ق��ا 
ل��رئ��ي�����س ال�������ص���وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال�����ص��ف��ارة 

االأملانية يف نروبي، اأوي كوبل.

التأسيس
29 اإبريل 1911.

المرتبة األكاديمية
اأكرب جامعة �صينية على االإطاق من 
وهي  الهند�صة،  يف  التخ�ص�س  حيث 
اأف�صل جامعة يف ال�صن واآ�صيا، وجاءت 
اأف�صل اجلامعات يف قائمة  راأ���س  على 
الهند�صة التي تتكون من 250 جامعة 
�إن��ت��اج  كلها �أو���ص��ح��ت ن��ق��اط �ل��ق��وة يف 
االأبحاث وحتقيق اإجنازات يف خمتلف 
التخ�ص�صات الهند�صية، متفوقة على 
ف�صا  للتقنية،  ما�صا�ص�صوت�س  معهد 
عن تفوقها يف تخ�ص�صات اأخرى غر 
الهند�صة، ح�صب ما اأفادت الت�صنيفات 

العاملية.

األساتذة األربعة
ت���ف���خ���ر اجل���ام���ع���ة ب�������اأن در��������س ف��ي��ه��ا 

اأرب����ع����ة اأ�����ص����ات����ذة ك�����ان ل���ه���م ال��ف�����ص��ل 
الو�صل  حلقة  ي��ك��ون��وا  اأن  يف  ال��ك��ب��ر 
ب��ن ال�����ص��ن وال���ع���امل ال��غ��رب��ي وه��م: 
و  ينقكي«،  »ت�صن  و  قيت�صاو«،  »لينانغ 
»زاه���و ي���وران���رن«، و »وان���غ غ��وان��وي«، 
يف  االأرب��ع��ة  االأ���ص��ات��ذة  عليهم  ويطلق 

كا�صيكيات ال�صن. 

شعار الجامعة
املجتمعي،  واالل���ت���زام  ال��ذات��ي  ال��ن��ظ��ام 

وروح  »االأفعال اأبلغ من االأقوال«. 

عدد الطالب: 
ط����ال����ب   15636 م����ن����ه����م   46200
وافدا  طالبا   1373 منهم  بكالوريو�س 
دوليا و 18661 طالب ماج�صتر ،منهم 
ط��ال��ب  و11903  دول���ي���ا،  ط��ال��ب��ا   998

دكتوراه منهم 321 طالب منحة.

فلسفة الجامعة
دّرب الطاب بكل اأمانة

كليات وأقسام الجامعة
20 ك��ل��ي��ة م��ن��ه��ا: ال��ه��ن��د���ص��ة، وال��ع��ل��وم 
االإن�صانية، والعلوم، والقانون، والطب، 
وال���ت���اري���خ، وال��ف��ل�����ص��ف��ة، واالق��ت�����ص��اد، 
ويبلغ  واالآداب.  والتعليم،  واالإدارة، 

عدد االأق�صام 54 ق�صما.

األساتذة
• عدد االأ�صاتذة: 3395.

ال�صينية  االأك��ادمي��ي��ة  اأع�����ص��اء   •
للعلوم: 45 ع�صوا.

ال�صينية  االأك��ادمي��ي��ة  اأع�����ص��اء   •
للهند�صة: 33

• ع���دد ال��ب��اح��ث��ن يف م��رح��ل��ة ما 
بعد الدكتوراه: 1595

Tsinghua University جامعة تسينغهاو في بكين
التصنيف

ح�صب  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى   14 رق���م 
ت�صنيف »تاميز هاير اإديوكا�صن« لعام 

.2017

مساحة الجامعة
450.38 هكتارا.

C9 رابطة
ت�صع  اأف�صل  رابطة  اجلامعة ع�صو يف 
ج��ام��ع��ات يف ال�����ص��ن ع��ل��ى االإط�����اق، 
يف   C9 League ال��راب��ط��ة  وت��ت�����ص��اب��ه 
اللباب  جامعات  رابطة  مع  الر�صالة 
االأم�����رك�����ي�����ة ال���������ص����ه����رة، وراب����ط����ة 
اجل���ام���ع���ات ال��������15 يف ك����ن����دا. وت�����ص��م 
ال��راب��ط��ة ج��ام��ع��ات ���ص��ي��ن��ي��ة ع��ري��ق��ة، 
م���ث���ل: م��ع��ه��د »ه�����ارب�����ن« ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة، 
ال�صن.  يف  والتقنية  العلوم  وجامعة 
 %10 على  اجل��ام��ع��ات  تلك  وت�صتحوذ 

اإجمايل نفقات االأبحاث الوطنية  من 
ب��اح��ث��ي  اإج������م������ايل  م�����ن  ومت����ث����ل %3 
ال���راب���ط���ة 20% من  وت��ن��ت��ج  ال�������ص���ن، 
 %30 و  االأكادميية  ال�صن  مطبوعات 
اأع�صائها  من  تاأتي  اال�صت�صهادات  من 

الت�صعة. 

أشهر الخريجين
داو يل«  »ت�����ص��ون��غ  ال��ف��ي��زي��ائ��ي   •
ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل ع���ام 1957 
م�صاركة مع  الفيزيائي »ت�صن ننغ 

يانغ«.
ت�صن  »�صينغ  الريا�صيات  عامل   •
ت�����ص��رن« ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة وول��ف 

لعام 1984.
»ت�صي  احل���ايل  ال�صن  رئي�س   •

جينبنغ«.
• رئ��ي�����س ال�����ص��ن االأ����ص���ب���ق »ه��و 

جينتاو«.
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

الطب واإلنسانية
املا�صي،  االأ�صبوع  �صباحات  اإحدى  يف 
مع  اجلامعة  بدخول  �صباحي  ب��داأت 

طاب كلية الطب.
راأي������ت اأم���ل���ه���م وح��ل��م��ه��م ال���ذي 
ي��ت�����ص��اب��ق��ون ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه، اأح��ام��ه��م 
حجم  وك��ذل��ك  ك��ب��رة،  وطموحاتهم 
امل�����ص��اع��ب ال��ت��ي ي��ع��اي�����ص��ون��ه��ا..  اإن���ه 
ق��دره��م وي��وؤم��ن��ون ب��ذل��ك، ول��دي��ه��م 

القوة يف التحدي والثبات.
ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال���ط���ب  ط���ال���ب 
مهما  وب��االإن�����ص��ان��ي��ة  ب��احل��ي��اة  مفعما 
ك������ان جم������ال ت��خ�����ص�����ص��ه ال���دق���ي���ق، 
وذل����ك م��ل��ح��وظ يف �أو�����ص����اط ط��الب 
ال��ط��ب يف اجل��ام��ع��ة، وه��و م��ا نلم�صه 

درا�صتهم  على  حر�صهم  خ��ال  م��ن 
امل���������ص����ّرف يف ج��م��ي��ع  وح���������ص����وره����م 
الفعاليات واالأن�صطة. لديهم القدرة 
الب�صرية  النفو�س  مع  التعامل  على 
بكل �صفاتها؛ ولذلك يجب اأن يكون 
طالب الطب بل�صما يداويها ال علقما 
اأثق بقدراتهم  اأنني  داء، كما  يزيدها 

العلمية واالإن�صانية.
ي�����ا جل����م����ال ال�������ص���ب���اح ع��ن��دم��ا 
ت�صتيقظ وتتذكر اأنك �صبب يف �صفاء 
مري�س واأمل يف بقائه! ما زلت اأتذكر 
جيدا ذلك الدكتور الذي عاجلني يف 
كان  امل�صتع�صية،  اأزمتي  عند  �صغري 
ممتلئة  وعيونه  الطفل  ه��ذا  يداعب 

اإليه  اأت��ذك��ر هديتي  ب���االأمل. والزل���ت 
عليه من  اأدخ����ل  اأن  رف�����ص��ت  ع��ن��دم��ا 
بت�صدر  واأب����دا  دوم���ا  نفتخر  دون��ه��ا. 
خرجوا  ال��ذي��ن  ال�صعودين  االأط��ب��اء 
م���ن ه����ذه ال���ب���اد ب��ك��ل ق����وة علمية 
حل���ي���اة ال���ع���امل و���ص��ف��ائ��ه. وك����ل ي��وم 
قوته  مدى  ال�صعودي  االإن�صان  يثبت 
وكفاحه وعزميته يف �صنع امل�صتقبل.

ل��ط��ال��ب ال���ط���ب حت��ي��ة ت��ق��دي��ر، 
واأم���ل���ي اأن ي��ف��ه��م م��ع��ن��ى وج�����وده يف 
احلياة بعد اختياره تخ�ص�صه املف�صل 
الطب  ور�صالة  عمره.  ال���18م��ن  بعد 
ت�صتك«،  ف��ا  بل�صما  »خ��ل��ق��ت  دائ��م��ا 

فال�صام وال�صفاء لكل من يعاين.

صورة المرأة أنموذج 
أ. د. أحمد بن محمد بن حميد

اأن تبكي فراق �صاحبتها. �صنن طويلة وهي على  واآن لقربة املاء 
اأبها  وادي  �صفاف  على  نعمان  بئر  اإل��ى  ال�صباح  يف  ت�صدر  عاتقها 
األيلة يف  بئر  اإل��ى  االأم��ر  ل��زم  واإن  الرقراقة  ال��ذي يجري مبياهه 
البئر  من  ت�صدر  املديدة  بقامتها  هاهي  ال��وادع��ة،  املفتاحة  قرية 
عائدة اإلى املنازل التي تتعامل مع اأهلها حتمل قربتها املليئة باملاء 
وقد �صدتها ور�ء ظهرها حمكمة �لرباط  فت�صمع خ�صخ�صة �ملاء 
مع كل خطوة تخطوها فتدلف من باب البيت تعرف طريقها وال 
اأح��د فتحل وك��اء قربتها يف الوعاء اخلا�س باملاء   اإذن  اإل��ى  حتتاج  

من �صحاف  اأو حنفيات.
من  امليا�صر  فبيوت  املحدود،  ن�صيبه  له  بيت  كل  كان  الحقا 
النا�س ثاث قرب اإلى اأربع، وبيوت من هو دونهم اأقل، كل ح�صب 
حاله، وقيمة القربة من ربع ريال  اإلى رياالت معدودة. وبانتهاء 
باأهلها  ت��اأن�����س  مم��ن  ال��ب��ي��وت  اأح���د  ت��ل��ق��اء   تتوجه  �صباحا  نوبتها 
االأر���س  منتوج  من  ُيجلب  ال��ذي  باالإفطار  البيت  رب��ة  لت�صتقبلها 
املتبادلة  الربيئة  ال�صحكات  املنازل  جنبات  فرتدد  يدها  و�صناعة 
ثم تغادر اإلى منزلها ال�صغر الذي ال يتعدى غرفتن فاإذا دخلته 
وج�ص�س  االأخ�صر  باللون  �صهر  قد  الريا�س  من  رو�صة  وجدته 
اأعلى اجلدار باجل�س االأمل�س وزين املكان باأثاث  قليل  تعبق اأرجاء 
البيت ال�صغر برائحة املعمول، لتعود الأمها العجوز بعد م�صوارها 
اليومي فتقوم بخدمتها ورعاية ابنها اليتيم الذي فقد اأباه وهي 

يف ريعان �صبابها.
 اأزعم  باأنها مثال عزيز المراأة حتدت الظروف بعد فقد الزوج 
وانقطاعها عن اأهلها لتكون �صخ�صية موؤثرة يحتاج اجلميع  اإلى 
خدماتها قائمة بحق اأمها ورعاية يتيمها الذي اأ�صحى من خرة 
الرجال عا�صت دون اأن متد يدها لل�صوؤال، حينما كنت اأقابلها بعد 
حن من الدهر  اأرى فيها جمال عهد م�صى ومثاال المراأة نادرة 
وجمتمع متما�صك ح�صن الظن باأمثالها، فلتبك اأيتها القربة على 

�صاحبتك، ولتبكك دروب نعمان والقابل واملفتاحة. 

مشهور العمري
قسم اإلعام واالتصال 

العدد 212  |  09 صفر 1439  |  29 أكتوبر 2017



الرأي الجامعي

حتى ال نحول كليات الهندسة إلى شبح
"الثامنة"  ب��رن��ام��ج  اأ���ص��اه��د  واأن�����ا  ان��ده�����ص��ت 
ال�����ص��ري��ان، وك��ان��ت  ب��ت��ق��دمي االإع���ام���ي داود 
ال�صعودين،  املهند�صن  اأو���ص��اع  ع��ن  احللقة 
املو�صوع  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  الثانية  احللقة  وه��ي 
نف�صه بعد �صابقة مت بثها قبل اأكرث من عام. 
العاطلن  ارت��ف��اع ع��دد  اأث���ار ده�صتي ه��و  وم��ا 
دون  من  انتهتا  اللتن  احللقتن  يف  ورد  كما 
امل�صرتكة يف  اأن تقدمها اجلهات  حلول ميكن 
على  ترميها  معنية  جهة  وك��ل  الكارثة،  ه��ذه 
غرها وحتملها امل�صوؤولية دون ال�صعي الإيجاد 

ح��ل وا���ص��ح و���ص��ري��ح وم��ق��ن��ع جل��م��ي��ع ه���وؤالء 
يف  للعمل  اأك��رثه��م  ا�صطر  الذين  املهند�صن 
تخ�ص�صاتهم  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  جم���االت 
كاأ�صواق اجلواالت واالأ�صواق املركزية ووظائف 

االأمن وال�صامة.
ال�صلبية  االإعامية  املعاجلة  ه��ذه  مثل 
جت��ع��ل ك��ل��ي��ات ال��ه��ن��د���ص��ة ���ص��ب��ح��ا خم��ي��ف��ا، ال 
اإليها  ابنته  اأو  اب��ن��ه  ان�صمام  يف  اأح���د  ي��رغ��ب 
املهند�صن  هيئة  اأن  واأرى  الهند�صة،  كليات 
ال�صعودين يف املقام االأول ووزارة العمل، هما 

�صبب هذه الكارثة الوطنية وما اآل اإليه حال 
اإح�صائيات  عملها  ج��ل  فالهيئة  مهند�صينا؛ 
البحث عن  دون  والعاطلن  بعدد اخلريجن 
واأع��ت��ق��د  امل�����ص��ك��ل��ة،  ه���ذه  لتف�صي  مقنع  �صبب 
ا�صتقدام  ب��اإي��ق��اف  وه���و  ج���دا  �صهل  احل���ل  اأن 
اإلى  وال�صعي  جم��ال  اأي  يف  نهائيا  املهند�صن 
اإحال الكوادر الوطنية يف هذه الفر�س حتى 
نحقق االكتفاء الذي ت�صعى اإليه الدولة عرب 
توظيف عدد كبر من املهند�صن ال�صعودين.
 ولدينا مثال حي على املدر�صن الذين 

عبد اهلل المعلمي..
وجه السياسة واألدب

وجوه

سارة القحطاني

�صخ�صي���ة دبلوما�صي���ة ن���ادرة وقيادي���ة متف���ردة، مزي���ج م���ن 
ال�صيا�ص���ة واالأدب واأيقون���ة للتمي���ز. ب���داأ م�صرت���ه باإخا�س 
الع���امل  دول  م���ن  را�صم���ا  ا�صتثنائي���ة،  جن���اح  ق�ص���ة  فك���ون 
وم�صمي���ات االأَْع���ام حلم���ا جت���اوز ح���دود الواق���ع واملعق���ول، 
لينقل���ه اإل���ى مراتب متقدمة اأمميا، اإنه ع���راب االأمم املتحدة 

ومهند�س العاقات الدولية عبداهلل بن يحيى املعلمي.
باهتمام���ات خمتلف���ة وروؤى متعددة، قواعده���ا املثابرة 
والع�صامي���ة، ن�ص���اأ املعلم���ي  يف بيئ���ة مفتون���ة باللغ���ة العربية 
فا�صتغله���ا  و�صخ�صيت���ه  ل�صان���ه  ف�صقل���ت  باآدابه���ا،  ومغرم���ة 
�صيا�ص���ة وقي���ادة يف ع���دة مواق���ع، وترب���ى عل���ى ي���دي قي���ادي 
اأدي���ب زرع  يف نف�ص���ه ح���ب الباغ���ة  والف�صاح���ة  ع�صك���ري 
وروح اجلدي���ة واجلراأة التي رفعت���ه اإلى الواجهة ودفعته اإلى 
املواجهة وهو طفل دون العا�صرة، فوقف خطيبا مفوها  اأمام 

امللك �صعود-رحمه اهلل.
ول���د عب���داهلل املعلم���ي ي���وم 11 �صعب���ان 1371 املواف���ق 5 
ماي���و 1952 يف مدين���ة القنف���ذة ال�صعودي���ة، ون�ص���اأ يف كن���ف 
وال���ده االأدي���ب الفريق يحيى بن عبداهلل املعلمي، رحمه اهلل، 
م�صاعد مدير االأمن العام يف ال�صعودية، وع�صو جممع اللغة 

العربية يف القاهرة.
تلق���ى املعلمي تعليمه يف املراح���ل االبتدائية واملتو�صطة 
ب���ن مدين���ة مك���ة املكرم���ة والعا�صم���ة الريا����س متنق���ا مع 
وال���ده، واأمت الثانوية يف معهد العا�صمة النموذجي، والتحق 
بجامع���ة والي���ة اأوريغ���ون يف الوالي���ات املتح���دة االأمركي���ة 
وح�صل عل���ى بكالوريو�س العلوم يف الهند�صة الكيميائية عام 
1973، ث���م التح���ق بجامع���ة �صتانفورد فنال درج���ة ماج�صتر 

العلوم يف االإدارة عام1983.
العلمي���ة بالعدي���د م���ن  التح���ق خ���ال م�صرت���ه  كم���ا 
ال���دورات التدريبي���ة يف ع���دة جامع���ات عاملية، منه���ا: جامعتا 
هارف���ارد االأمركي���ة، وجرينوب���ل يف فرن�ص���ا، باالإ�صاف���ة اإل���ى 

جامعات وموؤ�ص�صات اأخرى يف اململكة العربية ال�صعودية.
وت���ول���ى ال��ع��دي��د م���ن امل���ه���ام وامل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة يف 
القطاعات الدبلوما�صية والعامة، ويف القطاع اخلا�س على 
مدى 30عاما؛ اإذ كانت له العديد من االإ�صهامات واالأن�صطة 
وال�صناعية  والتجارية  الدبلوما�صية  القطاعات  خمتلف  يف 
يف موؤ�ص�صات و�صركات رائدة على ال�صعيد املحلي واالإقليمي، 

و�صركة  ج��دة،  مبدينة  لا�صت�صارات  املعلمي  دار  اأ�ص�س  كما 
ات�س بي جي اال�صتثمارية القاب�صة مبدينة دبي.

عن  �صفر خادم احلرمن ال�صريفن يف مملكة بلجيكا 
ودوقي���ة لوك�صم���ربوج واالحت���اد االأوروب���ي 2007-2011، ث���م 
مندوبا دائما للمملكة العربية ال�صعودية لدى االأمم املتحدة 

يف نيويورك منذ 2011.
ن���ال  املعلم���ي �صه���رة بلغ���ت االآف���اق، وجت���اوزت احلدود، 
ُت���وزن كلمات���ه مبي���زان م���ن ذه���ب، لتاأثره���ا املبا�ص���ر عل���ى 
احلا�صري���ن يف اجتماع���ات االأمم املتح���دة، وعمل مدافعا عن 
حق���وق املدنين ت���ارة، ومنا�صدا بكفالة امل�صاع���دات االإن�صانية 

لاآخرين يف تارات اأخرى.
ات�ص���م بالدبلوما�صي���ة واهت���م بحف���ظ مكان���ة اململكة يف 
اجتماع���ات الدبلوما�صي���ة ال�صعودي���ة فرتف���ع ع���ن كل ب���ذاءة 
ال يلي���ق ال���رد عليه���ا مبثله���ا اأو مب�صتواها، وتيقن ب���اأن اللغة 
و�صيل���ة الإي�ص���ال الر�صال���ة ولاإقن���اع؛ فل���م تخ���ل اجتماعاته 
الدبلوما�صي���ة من ال�صواهد ال�صعرية واالأدبية؛ فحر�س على 

جودة الرتجمة لاإجنليزية لت�صل اإلى العجم بل�صانهم.
  مل يتوان املعلمي يف اإي�صال منهجية اململكة يف جمل�س 
االأم���ن م���ن خال اإع���ادة ال�صرعية يف اليم���ن، ودفاعه الدائم 
ع���ن الق�صي���ة ال�صوري���ة، وو�ص���ع �صيا�ص���ة ُتعي���د للح���ق هيبته 
املفق���ودة، وجترب الظلم على حزم حقائبه واملغادرة اإلى مكان 

جمهول.
مث���ل عا�صق الوطن ومفت���ون االأدب وطنه اأجمل متثيل 
ف���كان م�ص���در فخ���ر يتباه���ى ب���ه ال�صعودي���ون كاف���ة واأه���ايل 
منطقت���ه )اجلنوبي���ة( خا�صة، وترك لل�صب���اب ر�صالة مفادها 
»ارتق بتخيات النج���اح وال حتلم باملعقول، وجتاوز الطموح 
بعزمي���ة وكف���اح واإ�ص���رار لتخل���ق واقع���ا ثري���ا ي�صع���ك رم���زا 

يحتذى به ويجعلك م�صدر ت�صريف واعتزاز لدولتك«.

حمبي الكتب والقراءة، مما يب�صر لنا 
بجيل حمب للقراءة وداعم لها.

ت�����ص��م��ن امل���ع���ر����س ك���ث���را م��ن 
االأرك�����ان االأدب���ي���ة ك��ال��رك��ن اخل��ا���س 
ب���ال���ط���ف���ل وال���و����ص���ائ���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والق�ص�س  التعلم  يف  ت�صاعده  التي 
الق�ص�س  فهم  على  املعينة  النبوية 
ور���ص��وم  كرتونية  بطريقه  النبوية 

تو�صيحية جميلة.
اأي�������ص���ا ُوج��������دت ك���ت���ب ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ت��خ�����س ال��ط��ب��خ وال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 
واالأمور الدينية والثقافية وال�صحية 
واالأدب���ي���ة، اإل���ى ج��ان��ب كتب ال��رواي��ات 
االأج���ن���ب���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة وك���ت���ب ال��ن��ك��ت 

والنوادر، وكذلك املقررات اجلامعية.

ُي���ع���د م���ع���ر����س ال���ك���ت���اب وامل���ع���ل���وم���ات  
ب��اجل��ام��ع��ة، اأه���م امل��ن��اب��ر االأدب���ي���ة التي 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى ك�����ص��ف اأه���م���ي���ه ال��ك��ت��اب 
واالإع�������ان ع��ن��ه وال���ت���ذك���ر ب��اأه��م��ي��ت��ه 
والتعريف باأحدث ما و�صل اإليه الفكر، 
وعقد  ال��ق��راءة  على  ال�صباب  وت�صجيع 
ات��ف��اق��ات ال��ن�����ص��ر وال���ت���وزي���ع، ودرا����ص���ة 

الو�صائل التي ت�صاعد على الثقافة.
وق����د اأت���اح���ت ال������دورة ال������14 من 
امل���ع���ر����س، ف��ر���ص��ة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات 
ب��ن ال��ن��ا���ص��ري��ن وامل��وؤل��ف��ن واالأدب�����اء، 
و�صجعت على اقتناء الكتب. وقد �صهد 
امل��ع��ر���س ح�����ص��ورا ك��ب��را م���ن جميع 
االأعمار واالأجنا�س، واأي�صا من طاب 
وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة، وغ���ره���م من 

 وق����د اأق���ب���ل ك��ث��ر م���ن ال���رج���ال 
وال��ن�����ص��اء ع��ل��ى اق��ت��ن��اء ال��ك��ت��ب، وق��د 
ل��وح��ظ اأي�����ص��ا وج����ود ���ص��ا���ص��ات كبرة 
ولقاءات  خارجي  ومقهى  ومناق�صات 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ووج������ود اأرك�������ان ع��دي��دة 

جلامعات اململكة.
وهذا املعر�س جعل اجلميع يغادر 
بل�صان يلهج بعبارات ال�صكر والعرفان 
ل��ل��ق��ائ��م��ن ع��ل��ي��ه، ب�����ص��ب��ب م���ا اأت���اح���ه 
ال��ك��ت��ب. ويف راأي���ي  م��ن ف��ر���ص��ة ملحبي 
ال�صخ�صي اأن املعر�س كان جميا جدا 
كان  الكتب  واخ��ت��ي��ار  وممتعا  وم��رت��ب��ا 
رائعا. واأقرتح اأن تطول فرتة املعر�س 
يف ال�����ص��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة، واأ���ص��ك��ر ك��ل من 

اأ�صهم يف اإجناحه. وباهلل التوفيق.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

عن معرض الكتاب والمعلومات
ربى الحقبان

قسم اإلعام واالتصال

قبل  البدايات  يف  معهم  تتعاقد  الدولة  كانت 
اأن ت�صع خطة ل�صعودة هذا القطاع، فاأ�صبحنا 
ال نرى مدر�صا غر �صعودي يف جمال التعليم 
ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء امل����دار�����س اخل���ا����ص���ة. ومي���ك���ن حل 
الدقيقة  اخلطط  بو�صع  املهند�صن  م�صكلة 
اجلهات  ب��ن  امل�صرتك  والعمل  م��راح��ل،  على 
وهيئة  ال��ع��م��ل،  وزارة  وه����ي:  ال��ع��اق��ة،  ذات 
املهند�صن، واجلامعات، وذلك يف راأيي �صي�صع 
الوظيفة  ال��ه��ن��د���ص��ة  خل��ري��ج��ي  ي�صمن  ح��ا 

املنا�صبة والعي�س الكرمي.
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دع����ا امل��ج��ل�����س ال�����دويل ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
الراغبن والراغبات يف ح�صور املوؤمتر 
من  تر�صيح  اأو  ال��رت���ص��ح  اإل���ى  ال�����ص��اب��ع، 
اخلا�صة  الرت�صح  معاير  عليه  تنطبق 
بكل ف��رع م��ن ف���روع ج��ائ��زة حممد بن 

را�صد للغة العربية، وهي كما يلي

اإلعالم والتواصل
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ع��م��ل  اأف�����ص��ل   •
يف و���ص��ائ��ل االإع������ام االإل���ك���رتوين 

وقنوات التوا�صل االجتماعي.
اللغة  خل��دم��ة  م��ب��ادرة  • اأف�����ص��ل 

العربية يف و�صائل االإعام.

التعليم
اللغة  لتعليم  م���ب���ادرة  اأف�����ص��ل   •
ال���ع���رب���ي���ة وت��ع��ل��م��ه��ا يف ال��ت��ع��ل��ي��م 

االأويل واملبكر.
باللغة  للتعليم  م��ب��ادرة  اأف�صل   •
ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م امل��در���ص��ي اأو 

التعليم اجلامعي.
اللغة  لتعليم  م���ب���ادرة  اأف�����ص��ل   •

العربية للناطقن بغرها
 

التقانة )التكنولوجيا(
ا���ص��ت��ع��م��ال  يف  م���ب���ادرة  اأف�����ص��ل   •

اأو  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات 
ت��ط��ب��ي��ق ت��ق��ن��ي ذك���ي ل��ت��ع��ل��م اللغة 

العربية ون�صرها.
• اأف�صل مبادرة لتطوير املحتوى 
اأو  ون���������ص����ره  ال����ع����رب����ي  ال����رق����م����ي 

معاجلات اللغة العربية.

السياسة اللغوية
والتخطيط والتعريب

ال�����ص��ي��ا���ص��ة  يف  م���ب���ادرة  • اأف�����ص��ل 
اللغوية والتخطيط.

اأو  ت���ع���ري���ب  م�������ص���روع  اأف�������ص���ل   •
ترجمة.

اإلعالم والتواصل أحد محاور جائزة محمد بن راشد
الثقافة والفكر

ومجتمع المعرفة
اأو  ثقايف  اأو  فني  عمل  اأف�صل   •

فكري خلدمة اللغة العربية.
ثقافة  لتعزيز  م��ب��ادرة  اأف�����ص��ل   •

القراءة و�صنع جمتمع املعرفة.

را�صد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  اأن  يذكر 
تقدير جلهود  اأرف��ع  تعد  العربية،  للغة 
العاملن يف ميدان اللغة العربية اأفرادا 
فرعية  ج��ائ��زة   12 وت�صمل  وموؤ�ص�صات، 
دوالر  األ���ف   70 منها  واح����دة  ك��ل  قيمة 

اأمركي.

اأع���ل���ن ن�����ادي دب����ي ل��ل�����ص��ح��اف��ة، ممثل 
االأم����ان����ة ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة ال�����ص��ح��اف��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، ف��ت��ح ب��اب 
الت�صجيل والرت�صح ل� »جائزة ال�صحافة 
ال��ع��رب��ي��ة« يف دورت���ه���ا 17، حم����ددا 26 
دي�صمرب املقبل موعدا نهائيا غر قابل 
للتمديد لت�صلم طلبات الرت�صيح �صمن 
13 فئة تغطي خمتلف جماالت االإبداع 

ال�صحايف.
ودع�������ت اجل�����ائ�����زة ال����راغ����ب����ن يف 
بتقدمي  املبادرة  اإل��ى  للجائزة  الرت�ّصح 
اإلكرتونيا  ح�صري  وب�صكل  اأع��م��ال��ه��م 

عرب موقعها:
www.aja-registration.com

واأه������������اب ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر ج����ائ����زة 
ال�صم�صي،  جا�صم  العربية،  ال�صحافة 
زيارة  اإل��ى  العرب  ال�صحافين  بجميع 
لاطاع  للجائزة  االإل��ك��رتوين  املوقع 
ع��ل��ى اآخ�����ر ت��ط��ورات��ه��ا وم�����ص��ت��ج��دات��ه��ا 
وق�����واع�����د امل�������ص���ارك���ة وال����ت����ع����رف ع��ل��ى 
�جلديدة،  �لر�ّصح  ومعايري  �ل�صروط 
للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  اأن  اإل��ى  الفتا 
اإدخ���ال ع��دد من  �صابق  اأعلنت يف وق��ت 
ال��ت��ع��دي��ات اجل��وه��ري��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 
ال���ع���ام ل��ل��ج��ائ��زة، مب���ا يف ذل���ك اع��ت��م��اد 
جم���م���وع���ة م�����ن امل����ع����اي����ر اجل����دي����دة 
للتحكيم، ومر�جعة �ل�صروط �خلا�صة 
بالرت�ّصح �صمن خمتلف فئاتها بهدف 
رفع م�صتوى املناف�صة، مواكبة ملتغرات 
العربي، ومتا�صيا مع  ال�صحايف  امل�صهد 
من  امل�صاركات  اأع���داد  يف  امل��ط��رد  النمو 
خمتلف اأنحاء العامل العربي وخارجه.

للجائزة  ال��ع��ام��ة  »االأم���ان���ة  وق���ال 
ت�����ص��ع��ى دائ����م����ا ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ري�����ادة 
اجل���ائ���زة يف ق���ي���ادة ال��ت��م��ي��ز ال�����ص��ح��ايف 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي م��ن خ���ال توفر 
لل�صحافين  ال���دع���م  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ح��اف��ي��ة، وامل�����ص��اه��م��ة 
بفعالية يف تر�صيخ روح االإبداع والريادة 
�صحايف  حم��ت��وى  بتطوير  ي�صمح  مب��ا 
التي  ال��ت��ط��ورات  ���ص��رع��ة  م��ع  يتما�صى 

ي�صهدها عاملنا العربي«.
تكون  ع��رب��ي  �صحايف  لكل  وي��ح��ق 
اأع���م���ال���ه م��ن�����ص��ورة خ����ال ع����ام 2017، 
اإح���دى جوائز  لنيل  ب��اأع��م��ال��ه  ال��ت��ق��دم 
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ���ص��م��ن ال��ف��ئ��ات 

التالية: 
• جائزة ال�صحافة اال�صتق�صائية.

الذكية. ال�صحافة  • جائزة 
الريا�صية.  ال�صحافة  • جائزة 

االقت�صادية. ال�صحافة  • جائزة 
ال�صحايف.  احلوار  • جائزة 

ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ح��اف��ة  • ج���ائ���زة 
لل�صباب.

ال�صيا�صية. ال�صحافة  • جائزة 
ل��ل��ر���ص��م  ال�������ص���ح���اف���ة  • ج����ائ����زة 

الكاريكاتري. 
الثقافية. ال�صحافة  • جائزة 

اأف�صل �صورة �صحافية.  • جائزة 
االإن�صانية. ال�صحافة  • جائزة 

ال�صحايف،  ال��ع��ام��ود  جائزتا  واأم���ا 
)متنحان  االإعامية  العام  و�صخ�صية 

بقرار من جمل�س اإدارة اجلائزة(.

فتح الترشح 
لجائزة الصحافة 
العربية 17 

اللغة واإلعالم

العربية  ال�����ص��ح��اف��ة  ج��ائ��زة  اأن�����ص��ئ��ت 
م��ن  مب�����ب�����ادرة   1999 ن���وف���م���رب  يف 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب 
ال��وزراء، حاكم دب��ي،  �صاحب ال�صمو 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
ال�صحافة  تطور  يف  االإ���ص��ه��ام  بهدف 
م�����ص��رت��ه��ا  ت���ع���زي���ز  ويف  ال���ع���رب���ي���ة، 
على  ال��ع��رب  ال�صحافين  وت�صجيع 
املتفوقن  االإب��داع من خال تكرمي 

واملتميزين منهم. 
العربية  ال�صحافة  ج��ائ��زة  وت��ع��د 
بتطوير  امل��ه��ت��م��ن  راودت  ط��امل��ا  ف��ك��رة 

االإع�����ام ال��ع��رب��ي وت��ق��دي��ر االإجن�����ازات 
التي حتققت بف�صل جهود ال�صحافين 

العرب وعطائهم املتوا�صل.
ال�صحافة  ج��ائ��زة  فكرة  وتبلورت 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال����دور ال��ب��ن��اء ال��ذي 
ق�صايا  خ��دم��ة  يف  ال�����ص��ح��اف��ة  ت���وؤدي���ه 
امل����ج����ت����م����ع، وع�����رف�����ان�����ا ب����اإ�����ص����ه����ام����ات 
ال�صحافين يف اإي�صال ال�صوت العربي 
اإلى العامل. وقد جاءت اجلائزة لتكرمي 
املواطن  وتعريف  ال�صحافين  ه���وؤالء 

العربي باأعمالهم واإبداعاتهم املهنية.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  عهد  وق��د 

ن��ادي  اإل��ى  اآل مكتوم  ب��ن را���ص��د  حممد 
اجلائزة  تاأ�صي�س  لل�صحافة مهمة  دبي 
ب�صمان  الكفيلة  ال��ع��م��ل  ن��ظ��م  وو���ص��ع 
و�صموليتها  وم��و���ص��وع��ي��ت��ه��ا  ن��زاه��ت��ه��ا 
العربية؛ وبناء على ذلك و�صع النادي 
الذي  االأ�صا�صي،  م�صروع نظام اجلائزة 
م�صوؤولية  م�صتقل  جمل�س  اإل��ى  اأ�صند 

اإدارتها.
ولتاأكيد �صمولية اجلائزة لل�صاحة 
ال���ع���رب���ي���ة م���ن���ذ ان���ط���اق���ت���ه���ا، ح��ر���س 
النادي على اإ�صراك احتاد ال�صحافين 
العرب يف جمل�س اجلائزة، و�صخ�صيات 

اإع����ام����ي����ة ع���رب���ي���ة ت��ت��م��ت��ع ب���اخل���ربة 
والكفاءة وال�صمعة الطيبة.

اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ا����ص���ة  وي���ت���ول���ى   
اجل����ائ����زة اإح������دى اأب������رز ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
االإع��ام��ي��ة وامل��وؤث��رة يف �صنع ال��ق��رار، 
على اأن ي�صم جمل�س االإدارة نخبة من 
واملثقفن  واالأك��ادمي��ي��ن  االإع��ام��ي��ن 
حن  يف  ال���ع���رب،  االخ��ت�����ص��ا���س  وذوي 
تتولى االإدارة التنفيذية للجائزة اأمانة 
لل�صحافة.  دب���ي  ن����ادي  م��ق��ره��ا  ع��ام��ة 
وي�صار اإلى اأن اجلائزة �صهدت تطورات 

عدة منذ اإن�صائها قبل نحو 18 عاما.

18 عاما من تقدير اإلنجازات الصحافية
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ج����اء ت��اأ���ص��ي�����س امل��ج��ل�����س ال�����دويل للغة 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ق����رار م��ن منظمة 
وال��ث��ق��اف��ة،  وال��ع��ل��وم  للرتبية  يون�صكو 
دوليا  عاما   2008 ي��ك��ون   اأن  على  ن�س 
ت��ع��زي��ز التعبر عن  اإل���ى  ل��ل��غ��ات، ودع���ا 
ال��ت��ع��ددي��ة وال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وال��ل��غ��وي 
املعلومات  و�صبكات  االإع���ام  و�صائل  يف 
ال����ع����امل����ي����ة، وت�������ص���ج���ي���ع احل����������وار ب��ن 
احل���������ص����ارات وال���ث���ق���اف���ات وال�����ص��ع��وب 
وهو  و�صونه،  ال��رتاث  على  واملحافظة 
ما اآزره قرار مماثل �صدر عن اجلمعية 
اأق��ر   2007 ع��ام  املتحدة  ل��اأم��م  العامة 

ال��رائ��دة  ال��وك��ال��ة  يون�صكو  ت��ك��ون  ب����اأن 
لهذه املنا�صبة.

 ومبنا�صبة اإعان 2008 عاما دوليا 
للغات، مت تقدمي مبادرة اإن�صاء املجل�س 
يون�صكو  اإل����ى  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  ال�����دويل 
العربية  ال��دول  وخوطبت  ب��ه،  فرحبت 
التي  املبادرة  لدعم  الدولية  واملنظمات 

حظيت بدعم عربي ودويل كبر.
 وب��ع��د درا����ص���ة ق��ان��ون��ي��ة م���ن قبل 
ين�صاأ  اأن  اُق�����رتح  ال��ي��ون�����ص��ك��و  م��ن��ظ��م��ة 
واأن  م�صتقلة،  دولية  كمنظمة  املجل�س 
ي��ك��ون م��ق��ره يف دول����ة ع��رب��ي��ة متنحه 

املزايا واحل�صانات املمنوحة للمنظمات 
الدولية العاملة يف اإطار االأمم املتحدة. 
ومت اخ��ت��ي��ار دول���ة ل��ب��ن��ان ل��ت��ك��ون مقرا 
ل��ل��م��ج��ل�����س ل����وج����ود ف�������روع وم���ك���ات���ب 

ملنظمات االأمم املتحدة فيها.
اإن�����ص��اء املجل�س  وُع��ر���س م��و���ص��وع 
الدويل للغة العربية على الدورة ال�41 
م��ن امل���وؤمت���ر ال��ع��ام الحت����اد اجل��ام��ع��ات 
الريا�س  الذي عقد يف مدينة  العربية 
امل��واف��ق 16  االآخ����رة 1429  رب��ي��ع  يف 10 
 150 م��ن  اأك���رث  بح�صور   ،2008 اإب��ري��ل 

مدير جامعة عربية.

امل��وؤمت��ر  ب��ت��اأي��ي��د  املجل�س  وح��ظ��ي   
العام وبدعم وم�صاندة روؤ�صاء اجلامعات 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي���ن اأب�������دوا ا���ص��ت��ع��داده��م 
ل���ل���ت���ع���اون م����ع امل���ج���ل�������س وت����ق����دمي ك��ل 
له  ت�صمح  ال��ت��ي  ال��ازم��ة  الت�صهيات 
اجلميع  يطمح  التي  اأه��داف��ه  بتحقيق 
اإل������ى حت��ق��ي��ق��ه��ا م����ن خ�����ال ب���راجم���ه 

وم�صاريعه وموؤ�ص�صاته املختلفة.
ومن اأبرز اأن�صطة املجل�س، املوؤمتر 
ال��ذي  العربية،  للغة  ال�صنوي  ال���دويل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمات  ي��ق��ام يف دب���ي، 

عربية وعاملية.

اأعلن املجل�س الدويل للغة العربية، بدء 
ال�صابع،  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  يف  الت�صجيل 
الفرتة  دب���ي، خ��ال  امل��ق��رر تنظيمه يف 
نائب  برعاية  2018م،  )17-21(اأب���ري���ل 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  رئي�س دولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، ح��اك��م دب���ي، 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

اآل مكتوم.
وم����ن امل���ق���رر اأن ي�����ص��ه��د  امل���وؤمت���ر 
م�����������ص�����ارك�����ة ب�����اح�����ث�����ن م�������ن خم���ت���ل���ف 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات واالأق���������ص����ام وال��ك��ل��ي��ات 
واجل������ام������ع������ات وال������وظ������ائ������ف وامل����ه����ن 
وال�������ص���رك���ات وامل���وؤ����ص�������ص���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
اأن  ُينتظر  واأبحاث  بدرا�صات  واالأهلية، 
ت�صهم يف النمو املعريف والعلمي، وتك�صف 
ع��ن و���ص��ائ��ل وط���رق ج��دي��دة واب��ت��ك��ارات 
وتعزز  العلمي،  البحث  ت��رثي  حديثة، 
ع����اق����ة ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة مب��خ��ت��ل��ف 

التخ�ص�صات واملهن واالأعمال. 
وي�����رى ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى امل���وؤمت���ر، 
خمتلف  م���ن  ال��ب��اح��ث��ن  م�����ص��ارك��ة  اأن 
باللغة  اأب��ح��اث��ه��م  ورب���ط  التخ�ص�صات 
ال���ع���رب���ي���ة، �����ص����وف ي��ن��ه�����س ب��ال��ب��ح��ث 
بالعلوم  ال�����ص��اد  ل��غ��ة  ال��ع��ل��م��ي وي��رب��ط 
وال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وي��ق��ل�����س 
وي�صهم  العربية،  وب��ن  بينها  الفجوة 
امل��ي��ادي��ن  جميع  يف  ح��ا���ص��رة  جعلها  يف 
العلمي  وال��ت��ق��دم  بالتطور  ومرتبطة 
اإث����راء  وال��ت��ق��ن��ي وال�����ص��ن��اع��ي. ك��م��ا اأن 
باالأبحاث والدرا�صات ي�صهم يف  املوؤمتر 
ال�صبكة  على  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ت��وى  تعزيز 
العاملية واإي�صال املادة العلمية للباحثن 

واملهتمن يف جميع اأنحاء العامل.
املوؤمتر  يرحب  مت�صل،  �صياق  ويف 
"فقط" من  احل�����ص��ور  يف  ب��ال��راغ��ب��ن 
عمل،  اأوراق  اأو  درا���ص��ات  اأو  اأبحاث  دون 
معلا ذلك باأن احل�صور يعد من اأكرب 
و���ص��ائ��ل ال��دع��م وال��ت�����ص��ام��ن م��ع اللغة 
واملجتمعات  االأف���راد  قبل  م��ن  العربية 
واالأق���������ص����ام وامل���وؤ����ص�������ص���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ويهدف احل�صور  وال�صركات.  واالأهلية 
اإل���ى اإث����راء ال��ن��ق��ا���س واحل�����وار، وت��ب��ادل 
اخل�������ربات واالط��������اع ع���ل���ى ال���ت���ج���ارب 
ال��ن��اج��ح��ة، وال��ت��وا���ص��ل م��ع امل�����ص��وؤول��ن 
وال���ع���ل���م���اء وال���ب���اح���ث���ن وامل��خ��ت�����ص��ن 
عن  ف�صا  العربية،  باللغة  واملهتمن 
رف����ع م�����ص��ت��وى ال���وع���ي وال�������ص���راك���ة يف 

حول  ال���راأي  واإب���داء  امل�صوؤولية،  حتمل 
جممل الق�صايا واملو�صوعات واالأبحاث 
يتم  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  واأوراق  وال���درا����ص���ات 
الباحثن  قبل  من  امل��وؤمت��ر  يف  عر�صها 
القرار  و�صناع  وامل�صوؤولن  واملخت�صن 

واملهتمن باللغة العربية.

محاور عامة

ي�صلط املوؤمتر ال�صوء على كل ما يتعلق 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ف��رد 
واملوؤ�ص�صات  والدولة  واملجتمع  واالأ�صرة 
والعربية  الوطنية  واالأهلية  احلكومية 
وال�����دول�����ي�����ة، وذل�������ك حت�����ت حم���وري���ن 

رئي�صين هما كاالآتي:
ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  اأوال:  حم����اور 

الدول

 ث���ان���ي���ا: امل����ح����اور ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة، 
وت�������ص���م���ل م����و�����ص����وع����ات ف���رع���ي���ة 
اأبرزها: حماور عامة الأق�صام اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ك��ل��ي��ات واجل��ام��ع��ات 
ال���ع���رب���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة، وحم������اور 
وال�����ص��ع��ر،  واالأدب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
للناطقن  العربية  اللغة  وحم��اور 
اللغة  ع��ن  عامة  وحم���اور  بغرها، 

ال��ع��رب��ي��ة يف م��وؤ���ص�����ص��ات ال��رتب��ي��ة 
العربية  اللغة  وحم���اور  والتعليم، 
وموؤ�ص�صات  واجلامعات  الكليات  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وحم�����اور ال��ل��غ��ة 
ال����ع����رب����ي����ة واالإع����������������ام، وال���ل���غ���ة 
والت�صريعات  وال�صيا�صات  العربية 
والقوانن، واللغة العربية والدين، 
واللغة  واالإدارة،  العربية  وال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ع��ري��ب وال��رتج��م��ة، 
والوعي  واالأ���ص��رة  العربية  واللغة 
االج����ت����م����اع����ي، وال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
واالب��ت��ك��ار واالإب������داع، وع��اق��ة لغة 
ال�����ص��اد ب��ك��ل م���ن ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن 
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، اإ����ص���اف���ة اإل����ى 
ذات  الناجحة  امل��ب��ادرات  ا�صتعرا�س 

العاقة باملو�صوع.

أهداف المؤتمر
يهدف املوؤمتر ح�صب منظميه اإلى جملة 
البحث  ت�صجيع  اأب��رزه��ا:  االأه����داف  م��ن 
العربية  ال��ل��غ��ة  تخ�ص�صات  يف  ال��ع��ل��م��ي 
العلمي  ب��ال��ب��ح��ث  وااله���ت���م���ام  واآداب����ه����ا، 
والدرا�صات التي تهتم باللغة العربية من 
جميع التخ�ص�صات العلمية  واالإن�صانية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل بن 
املهتمن  واملخت�صن  والباحثن  العلماء 
ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة ب��ب��ع�����ص��ه��م، وت��ع��زي��ز 

التوا�صل وال�صراكات العلمية بينهم.
جميع  يف  البحث  اإل���ى  ي�صعى  كما 
الق�صايا واملو�صوعات التي تتعلق باللغة 
العربية يف اأق�صام  اللغة العربية اآدابها، 
ويف خمتلف التخ�ص�صات واملهن، ون�صر 
الوعي باأهمية لغة ال�صاد على م�صتوى 
واملوؤ�ص�صات  واملجتمع  واالأ���ص��رة  ال��ف��رد 
احلكومية واالأهلية، وت�صجيع املبادرات 
وال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي ت��ه��ت��م بها 
والعمل على توظيفها يف جميع �صوؤون 
احل����ي����اة، واال����ص���ت���ف���ادة م����ن ال���ت���ج���ارب 
امل���ي���دان���ي���ة واخل�������ربات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة يف 
وتعليمها،  العربية  اللغة  تعلم  تطوير 
اللغة  بن  الفجوة  جت�صر  اإل��ى  اإ�صافة 
العربية والعلوم وال�صناعات ومعطيات 
الع�صر احلديثة، وتفعيل دور املوؤ�ص�صات 
احلكومية واالأهلية واالأفراد يف خدمة 
العربي  املحتوى  وزيادة  العربية،  اللغة 
ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة وت��ع��زي��زه 

ون�صره.

يقام بدبي في أبريل المقبل
بدء التسجيل في مؤتمر اللغة العربية السابع

أبرز الجهات 
المنظمة

العربية الدول  • جامعة 
العربي املغرب  • احتاد 

الوحدة  • جمل�س 
االقت�صادية واالجتماعية
املتحدة  االأمم  • منظمة 

للرتبية والعلوم والثقافة 
»يون�صكو«

لدول التعاون  • جمل�س 
اخلليج العربية

للرتبية  العربية  • املنظمة 
والثقافة والعلوم )األك�صو(

للتنمية  العربية  • املنظمة 
االإدارية

العربي الرتبية  • مكتب 
لدول اخلليج

العربية الربملانات  • احتاد 
العربية امل�صارف  • احتاد 
العرب املحامن  • احتاد 

العربية اجلامعات  • احتاد 
للغة  الدويل  • املجل�س 

العربية

المجلس الدولي للغة العربية
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عند  النحوي  »االع��رتا���س  كتاب  تقدم 
ابن مالك واجتهاداته« للدكتور نا�صر 
ال���ذي  اآل ق��م��ي�����ص��ان،  حم��م��د ع���ب���داهلل 
هيئة  يف  الوطنية  الكتب  دار  اأ�صدرته 
املو�صوعة  وال���رتاث،  للثقافة  اأبوظبي 
ال��ك��ام��ل��ة وال�����ص��ام��ل��ة ع��ل��ى االع��رتا���س 
ال�����ذي ات���خ���ذه ال��ن��ح��وي ال��ع��رب��ي اب��ن 
مالك ملناق�صة علماء العربية الذين مل 

يتفق معهم يف كثر من الق�صايا.

المصطلحات البديلة
ق��م��ي�����ص��ان   اآل  ن��ا���ص��ر  ال���دك���ت���ور  ي����رى 
اإل�����ى ب���ي���ان امل��ع��ن��ى  اأن ال��ك��ت��اب ي���ه���دف 
واحلقيقة على وجه ال�صواب من خال 
مل�صطلح  البديلة  امل�صطلحات  بع�س 
االع����رتا�����س، وم��ن��ه��ا »اال����ص���ت���دراك���ات، 

والتعقبات، واالختبارات«.
»ن�������ص���اأ  ق���م���ي�������ص���ان  اآل  وي������ق������ول 
االع�����رتا������س م����ن خم���ال���ف���ة ال���اح���ق 
اأو  ن�����ص��ب��ة  اأو  ن��ق��ل  اأو  راأي  يف  ل��ل�����ص��اب��ق 
ا�صتدالل اأو غر ذلك، وعلى ذلك فاإن 
اأ���ص��ب��اب االع���رتا����س ع��ن��د ال��ن��ح��وي��ن، 
التي  اأ���ص��ب��اب االخ��ت��اف  ال تبتعد ع��ن 

آل قميشان: 
»االعتراض النحوي 
عند ابن مالك« جهد 
لغوي استثنائي
تناولها  الدرا�صات احلديثة يف  اأ�صهمت 

بالبحث والتقومي واال�صتدالل». 
واأ�������ص������اف »اأم��������ا اأ�����ص����ب����اب ظ��ه��ور 
اإجمالها  فيمكن  النحوي  االع��رتا���س 
ب��اخ��ت��اف ال��ن��ح��وي��ن يف ال��ن��ظ��ر اإل���ى 
�صماع  م��ن  النحوية  ال�صناعة  اأ���ص��ول 
ب���االت���ب���اع  ي���رت���ب���ط  االأول  وق����ي����ا�����س، 
وال������ث������اين ب����االب����ت����ك����ار ع�����رب ال���ن���زع���ة 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ف��ي��ة، واأي�������ص���ا ت��ع��دد 
وتفاوت  واختافها  العربية  اللهجات 
ال��ن��ح��وي��ن يف االأ�����ص����ل اإل�����ى االأدل������ة، 
وال ���ص��ي��م��ا ال�����ص��م��اع��ي��ة م��ن��ه��ا الت�����ص��اع 
واأي�صا  العرب  لقبائل  املكانية  الرقعة 
ان���������ص����راف ال���ن���ح���وي���ن ع����ن ال���ع���ام���ل 
العلماء  وتفاوت  االحتجاج  يف  الزمني 
اإم���ك���ان���ات���ه���م اخل���ا����ص���ة يف ط��ري��ق��ة  يف 
ال��ت��ف��ك��ر وال���ق���درة ويف م��واق��ف��ه��م من 
ال�صاذة  �صيما  وال  ال��ق��راآن��ي��ة  ال��ق��راءات 
اال�صتدالل  يف  اأي�صا  واختافهم  منها، 
�صرح  من  فمنهم  ال�صريف،  باحلديث 
اأك��د  ب��ه، ومنهم م��ن  مبنع اال���ص��ت��دالل 
ب���ه واالخ����ت����اف يف فهم  اال����ص���ت���دالل 

الن�صو�س وتف�صرها«.

أربعة أركان
ي��ف�����ص��ل ال��دك��ت��ور اآل ق��م��ي�����ص��ان اأرك����ان 
اأواًل  وه������ي:  اأرب����ع����ة  اإل������ى  االح���ت���ج���اج 
امل���ع���رت����س، وث���ان���ي���ا: امل��ع��رت���س ع��ل��ي��ه، 
وث���ال���ث���ا: ال�������راأي وامل�������ص���األ���ة، وراب����ع����اً: 
متهيدية  مقدمة  �صبق  وم��ا  االأ�صلوب. 
ع�����ن االع������رتا�������س ال����ن����ح����وي ق���دم���ت 
ل���ل���دخ���ول اإل�����ى ج���ه���ود اب����ن م���ال���ك يف 
واعرتا�صاته  املفهوم  ل��ه��ذا  التاأ�صي�س 
االآراء  باأن  ولنقر  النحوية،  االآراء  على 
يف  ونتاجها  القواعد  حتكيم  ثمرة  هي 

�صورته االأخرة.
 ل��ق��د اع���رت����س اب����ن م���ال���ك على 
وعلى  وا�صرتاطاتهم  النحوين  اأحكام 
ت��ط��ب��ي��ق��ات احل����دود واأح���ك���ام االأ���ص��ول 
االإع����راب  ع��وام��ل  وع��ل��ى  والتق�صيمات 
النحوين  تاأويات  وعلى  وتوجيهاته 

وتقديراتهم وعلى املعاين والدالالت. 
وق���ال »ك���ان اع��رتا���س اب���ن مالك 
)باب  امل�صطلحات كم�صطلح  دقة  على 
ال���رتخ���ي���م( و)امل�����ص��ت��غ��اث ب����ه( و)ب����اب 
اال����ص���ت���ع���ان���ة(، وع���ل���ى االأدل������ة ال��ن��ق��ل��ي��ة 
مينع  نحو  على  ال�صماع  ت��اأوي��ل  ومنها 

االح��ت��ج��اج ب��ه وع��ل��ى ال��دل��ي��ل بالطعن 
يف االإ���ص��ن��اد واالع���رتا����س ع��ل��ى رواي���ة 
ال�صاهد  دالل���ة  �صعف  وع��ل��ى  ال�����ص��اه��د 
ال�صماع  ع��ل��ى  واحل��ك��م  اال���ص��ت��دالل  يف 

بال�صرورة وال�صذوذ. 
وك���������ان اب�������ن م�����ال�����ك م���و����ص���وع���ي 
االطاع على لغات العرب فهو يناق�س 
)م��اال��ت��م��ي��م��ي��ة( و)م������ا احل���ج���ازي���ة(، 
وكيفية جواز دخول الباء الزائدة على 

خربهما. 

اآلراء المخالفة
ي�صتعر�س الدكتور اآل قمي�صان يف كتابه 
هذا، منهج ابن مالك يف عر�س االآراء 
ويف  االع��رتا���س،  يف  واأ�صلوبه  املخالفة 
يهتم  فهو  عليها؛  املعرت�س  االأول  رد 
وهو  ب��ه،  القائلن  اإل���ى  ال����راأي  بن�صبة 
دقيق يف عر�س الراأي املخالف وحترير 
اأم��ا االأ���ص��ول النحوية  ال��ن��زاع.  موطن 
يف اعرتا�صات ابن مالك فهي من اأهم 
���ص��واب��ط ال��ب��اح��ث يف ع��ل��م االع��رتا���س 
النحو هي:  اأدل���ة  اأن  ي��رى  ف��اب��ن جني 

ال�صماع واالإجماع والقيا�س.

باالإجماع  يعقد  فلم  االأنباري  اأم��ا 
واأ�صاف ا�صت�صحاب احلال. وال�صيوطي 
ج��م��ع��ه��ا ك���ل���ه���ا »ال�������ص���م���اع وال���ق���ي���ا����س 
واالإج���م���اع واال���ص��ت�����ص��ح��اب«، وه���ي ما 
اعتمده ابن مالك اأي�صا متاآزرة اأحيانا، 
اعتمد على بع�صها  اأخ��رى  اأح��ي��ان  ويف 

لتقرير قاعدته وحكمه يف امل�صاألة.
اأن الب����ن م���ال���ك م��واق��ف  وي�����رى 
ال�صاهد  لكون  اال�صت�صهاد،  م�صادر  من 
نفيها  اأو  القواعد  �صحة  الإثبات  يذكر 
و�صاذها،  منها  املطرد  وبيان  واإبطالها 
ل�صوابط  يخ�صع  ال�صاهد  اأن  وكذلك 
ال��ن��ح��اة ف��ي��م��ا ي��ب��ن��ي ع��ل��ى ق���اع���دة من 

الكام. 
وت���اب���ع »م����ن اأ�����ص����ول امل�������ص���ادر يف 
وقراءاته،  الكرمي  والقراآن  اال�صت�صهاد 
واأع��ل��ى  العربي  ال��ك��ام  ذروة  ف��ال��ق��راآن 
م�صادر اال�صت�صهاد عند النحاة، والبن 
التاأليف ويف  مالك اجتهادات يف منهج 
عر�س املو�صوعات وتبويبها ويف االآراء 
النحوية ويف �صياغة امل�صطلحات واأهم 
م���ا ي��ط��رح��ه ه���ذا ال��ك��ت��اب ه���و طبيعة 
يف  م��ال��ك  اب��ن  ا�صتخدمه  ال���ذي  املنهج 

اهلل  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  يت�صاءل 
ال��غ��ذام��ي يف ك��ت��اب��ه »ث��ق��اف��ة تويرت 
م�����ص��وؤول��ي��ة  اأم  ال��ت��ع��ب��ر  ح���ري���ة   :
ال��ت��ع��ب��ر؟ ث��ن��ائ��ي��ة ل��ي�����ص��ت خ���ي���ارا، 
امل����رء  ت���وي���رت ي�����ص��ب��ح  وي����ق����ول »يف 
ولكنه  املطلق حل��رّي��ت��ه،  امل��ال��ك  ه��و 
ميتلك  غره  اأن  تلقائيا  �صيكت�صف 

حرية مماثلة«. 
واأ�صاف »هنا تت�صارع احلريات، 
ول�������ن ي�������ص���ت���ق���ي���م اأم���������ر اخل����ط����اب 
املعنى  ركني  بتوافق  اإال  التويرتي 
الفل�صفي االأّويل ملفهوم احلرية، اأي 
حرية التعبر، مرتبطة مب�صوؤولية 

التعبر، فاأنت هنا ال تغّرد وحدك، 
وغ��رك  ت��غ��ري��دات��ك،  تر�صل  لكنك 
ب���ال�������ص���رورة فيما  ي�����ص��رتك م��ع��ك 
ير�صل  اأن��ه  كما  تر�صله من خطاب، 
وي���غ���ّرد ب��ق��درة مم��اث��ل��ة مل��ا ع��ن��دك؛ 
ول������ذا �����ص����ارت ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ر يف 

تويرت هي املزية والعيب معا«.
وت����اب����ع »ح�����رّي�����ة ه������ذا حت��ت��ّك 
�صوابط  دون  مبا�صرة  ذاك  بحرية 
فعالية  وه���ي  زم��ن��ي��ة،  ال  و  م���ادي���ة 
ت��ك�����ص��ف ع���ن حت�����ّول اخل���ط���اب من 
ال���ورق���ة وال�����ص��ف��ح��ة، اإل���ى االإ���ص��ب��ع 
اق��ت�����ص��ى �صرعة  وال�����ص��ا���ص��ة، وه����ذا 

التعبير في تويتر: سلبيات وإيجابيات
ال���ت���ف���اع���ل ح���ت���ى الت����ك����ون ���ص��رب��ة 
الذهن،  حركة  من  اأ�صرع  االإ�صبع، 
وينك�صف  التفكر،  ال��ق��ول  وي�صبق 
امل��خ��ب��وء ال��ذات��ي دون رق��ي��ب، حتى 
ليعجز الرقيب الذاتي عن التحكم 
االإر�صال، وهذا تغر نوعي  ب�صرعة 
تبعه  ال��ث��ق��اف��ة،  تفاعلية  يف  عميق 
تك�ّصف حالة اخلطاب، كمن ي�صتحّم 
يف بيت زجاجي، على �صا�صة �ِصمتها 
تاأتي  هنا  مك�صوفة.  كا�صفة/  اأن��ه��ا 
اأ���ص��ئ��ل��ة ت���وي���رت ب��و���ص��ف��ه��ا خ��ط��اب��ا 
حقيقة  وبو�صفها  ونقديا،  تفاعليا 

)مافوق تفاعلية(«. 

اعرتا�صاته وهي ثاثة مناهج »املنهج 
و»املنهج  العقلي«،  و»املنهج  الو�صيفي«، 
دعائم  مالك  ابن  اأر�صى  اإذ  التعليمي«، 
الدر�س النحوي باعتباره منهجا �صاد يف 
التبويب  اأما من جهة  النحوي،  تراثه 
به  ا�صطلع  الذي  النحو  لعلم  املنهجي 
ابن مالك فكان بحق قمة يف الرتتيب 
والدقة فقد اعتمد نحو امل�صائل ونحو 

االأبواب واالأحكام والظواهر.
فكان  امل�صطلحات  جهة  م��ن  اأم��ا   
اأك��رث من  اتخاذ  اب��ن مالك متعددا يف 
م�����ص��ط��ل��ح ل��ل�����ص��يء ال����واح����د. وخ��ال��ف 
ويف  الناق�صة»  االأف��ع��ال   « يف  اجلمهور 
ت�صميتها  �صبب  وف�صر  الوقاية«،  »ن��ون 

بهذا اال�صطاح.
 كما ناق�س املعرف باالأداة واملعرف 
االأداة وم�صطلح  اأو ذي  التعريف  ب��اأداة 
»ال���ن���ائ���ب ع����ن ال����ف����اع����ل»، وم�����ص��ط��ل��ح 
»ع��دي��ل ال���ظ���رف« و»ب����دل امل��ط��اب��ق« اأو 

»بدل املوافق» وغرها.
النحوي  »االع��رتا���س  كتاب  ويعد 
ع��ن��د اب���ن م��ال��ك واج���ت���ه���ادات���ه« ج��ه��دا 

ا�صتثنائيا.
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أسرع طريقة
واأ���ص��رع  اأف�صل  معرفة  يف  يرغب  اجلميع 
ذلك  االإجن��ل��ي��زي��ة،  وتعلم  الإت��ق��ان  طريقة 
ع�صرنا  يف  �صعبة  اأ���ص��ب��ح��ت  احل��ي��اة  الأن 
ال����ذي ن��ع��ي�����س ف��ي��ه؛ ف��ك��ث��ر م���ن امل�����ص��اغ��ل 
واالل���ت���زام���ات حت��ي��ط ب��االإن�����ص��ان م���ن كل 
ال�����ص��ع��ب تخ�صي�س  ج��ان��ب، واأ���ص��ب��ح م��ن 
وق������ت ط����وي����ل ك����ل ي������وم م����ن اأج�������ل ت��ع��ل��م 
الن�صائح  بع�س  يلي  وفيما  االإجن��ل��ي��زي��ة، 

التي ت�صاعدك يف تعلمها ب�صرعة.
• يجب اأن تخ�ص�س وقتا كل اأ�صبوع 
كانت  لو  حتى  االإجنليزية،  لدرا�صة 
ع����دة دق���ائ���ق ف��ق��ط ك���ل ي����وم، ف��امل��ه��م 

اال�صتمرار واملتابعة.

اإل��ى  ث��اث  يف  فكر  �صباح،  ك��ل   •
اأرب�����ع ك��ل��م��ات ب��ل��غ��ت��ك االأ���ص��ل��ي��ة ال 
يف  واكتبها  باالإجنليزية،  تعرفها 
مفكرة �صغرة با�صتخدام قامو�س 
االنرتنت.  على  ترجمة  خدمة  اأو 
باللغة  الكلمات  معاين  عن  ابحث 
االإجن����ل����ي����زي����ة ث�����م اف���ه���م���ه���ا. ث��م 
اليوم.   ط���وال  الكلمات  تلك  ك��رر 
واح���ت���ف���ظ مب���ف���ك���رت���ك م����ع����ك، يف 

متناول يدك.
حفظ  تطبيقات  اأح���د  ا�صتعمل   •
تلك  تبقي  كي  الكلمات  ومراجعة 
دقائق  ذهبت،  اأينما  الكلمات معك 

معدودة يوميا وفائدة عظيمة على 
املدى البعيد.

• ح�صر للدر�س بالبحث يف املو�صوع 
الذي �صوف تاأخذه يف حما�صرة اللغة 
وتعرف  ج��ي��دا  ح�صره  االإجن��ل��ي��زي��ة، 
ع���ل���ى ب���ع�������س ال���ك���ل���م���ات وامل�����ف�����ردات 

اخلا�صة به.
��ر ع��ق��ل��ك ال���ص��ت��ق��ب��ال ال��ل��غ��ة  • ح�����صّ
االإجن���ل���ي���زي���ة. ال����ق����راءة ق��ل��ي��ا عن 
ت�صاعدك  اأن  ميكن  م�صبقا  املو�صوع 

كثرا يف اال�صتيعاب واال�صتفادة. 
• فكر باللغة االإجنليزية اأو حمادثة 
ال��ن��ف�����س ب��ه��ا، ب���دال م��ن ل��غ��ت��ك االأم. 

اللغة اإلنجليزية.. مشكلة حقيقية أم عقبة مفتعلة؟
هادي الشهراني

وريم العسيري

اقرتح عدد من الطاب حلوال يرون اأنها 
تواجه  التي  امل�صاكل  جت��اوز  يف  �صت�صاعد 
البع�س يف مقرر اللغة االإجنليزية، وذلك 
اآراء ع���دد من  »اآف�����اق«  ا���ص��ت��ط��اع  خ���ال 
الطاب حول املادة، واختلفت االآراء بن 
و�صف االإجنليزية باملادة ال�صعبة مقارنة 
مب���ا در����ص���وه يف امل���راح���ل ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة، 
وبن �صهولة الربط بن املراحل ال�صابقة 

واجلامعية.

مشاكل طبيعية 
ال�صهراين  حممد  في�صل  ال��ط��ال��ب  ق��ال 
»من الطبيعي جدا اأن ي�صعر الطالب باأن 
باالختاف  يفاجاأ  عندما  م�صاكل  هناك 
در���ص��ه قبل  امل��ق��رر مقارنة مب��ا  الكبر يف 

اجلامعة«.
تلك  ع��ل��ى  التغلب  »مي��ك��ن  واأ����ص���اف 
الطالب  ت�صاعد  عديدة  باأ�صياء  امل�صاعب 
ع��ل��ى ف��ه��م ال���ل���غ���ة، ف��ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، 
ت��ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة ال���ط���اب ع��ل��ى دف���ع���ات، 
االأول،   الدرا�صي  الف�صل  يف  دفعات  منها 
واأخرى يف الف�صل الدرا�صي الثاين، فعلى 
من يتم قبوله يف الف�صل الدرا�صي الثاين 
اللغة  لتعليم  مكثفة  ب���دورات  يلتحق  اأن 
لها  اإتقانه  ن�صبة  تزيد  لكي  االإجنليزية 

عندما يبداأ الدرا�صة باجلامعة«.

أهمية الدورات التعليمية 
االأحمري  الطالب عبداهلل حممد  واأ�صار 
اإلى اأهمية اإقامة دورات من قبل اجلامعة، 
وحت���دي���دا يف ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة، 
االأه����داف  حتقيق  م��ن  ال���دار����س  ليتمكن 
موؤكدا  املقرر،  لهذا  درا�صته  من  املرجوة 
واحلاجة  االإجنليزية  اللغة  تعلم  اأهمية 
مو�صحا  العلمية،  التخ�ص�صات  يف  اإليها 
ال�صريع  التطور  يعني مواكبة  تعلمها  اأن 
ال��ت��ي  ال���ربام���ج  ال���ع���امل ويف خم��ت��ل��ف  يف 
تعتمد ب�صكل كبر على اللغة االإجنليزية.

سوء تأسيس 
واأرج������������ع ال����ط����ال����ب ع������ب������داهلل ح����وت����ان 
الطاب  تواجه  التي  امل�صاكل  ال�صمراين، 
يف ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة، اإل����ى ���ص��وء 
ال��ت��اأ���ص��ي�����س يف ����ص���ن���وات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام، 
واأ�����ص����اف »ج��م��ي��ع م���ق���ررات اجل��ام��ع��ة ال 
يوجد فيها �صعوبة بالغة ملن كان مهتما 

ماجد عبداهلل الغامدي في�سل حممد ال�سهراين عبداهلل حوتان ال�سمراين احمد عبداهلل ع�سريي

ما  ���ص��ن��وات  يف  در���ص��ه  م��ا  ومتابعا جلميع 
الطالب  ب��اإم��ك��ان  اأن  كما  اجل��ام��ع��ة،  قبل 
ت����دارك ال��و���ص��ع وت��ع��وي�����س م��ا ف��ات��ه من 

خال االلتحاق بدورات متخ�ص�صة«. 

سهولة وجود المعلومة 

واأك���د ال��ط��ال��ب اأح��م��د ع��ب��داهلل ع�صري، 
والطرق  املعلومة  على  احل�صول  �صهولة 
ال�صحيحة لتعلم اللغة االإجنليزية ب�صبب 
ال���ت���ط���ور ال��ك��ب��ر يف حم���ت���وي���ات امل���واق���ع 
االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي مت��ك��ن اجل��م��ي��ع من 

�صهولة البحث عما يحتاجون اإليه.

واأردف ظهرت العديد من احل�صابات 
يف  االإجنليزية  اللغة  بتعليم  تهتم  التي 
ب��رن��ام��ج ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي »ت��وي��رت«  
من  كبر  بعدد  احل�صابات  تلك  وحتظى 
�صعوبة  ع��دم  على  دليل  وه��ذا  املتابعات، 

تعلم االإجنليزية.

غياب المتخصصين 
وقال الطالب ماجد عبداهلل الغامدي »يف 
م�صكات  يواجهون  ال��ط��اب  ك��ان  املا�صي 
االإجنليزية  اللغة  مقررات  تعلم  يف  كبرة 
تعليمها،  يف  املتخ�ص�صن  غ��ي��اب  ب�����ص��ب��ب 
در�صت  ال��ت��ي  امل��ن��اه��ج  اإل���ى �صعوبة  اإ���ص��اف��ة 

يف ذل����ك ال����وق����ت، اأم�����ا يف وق��ت��ن��ا احل����ايل، 
تعلمها  يف  ي�صرا  اأك��رث  امل��ق��ررات  فاأ�صبحت 

لوجود املتخ�ص�صن يف ذلك«.

سعوديات لتدريس المادة
بكلية  الريا�صيات  بق�صم  الطالبة  وطالبت 
عبد  هيفاء  عبيدة،   ب�صراة  واالآداب  العلوم 
ت��دري�����س  باإيجاد ع�صوات  ع�����ص��ري،  اهلل 
جيد،  ب�صكل  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  يتحدثن 
موؤكدة اأن  الطالبات يعانن �صعوبة  فهم  
يتحدثن   ال  التدري�س، اإذ   ع�صوات  بع�س 
االإجن��ل��ي��زي��ة  يتحدثن  ب��ل  م��ف��ه��وم،  ب�صكل 
ب��ل��ك��ن��ت��ه��ن اخل���ا����ص���ة، م��ط��ال��ب��ة ب�����اأن يتم  

ا�صتبدالهن بع�صوات تدري�س �صعوديات.

دورات مجانية
من جانبها راأت  الطالبة اأحام �صعيد، من 
ق�صم الفيزياء بكلية العلوم، اأن حل م�صكلة 
جمانية  دورات  اإقامة  يف  االإجنليزية  تعلم 
مبقر الكلية، واأن  يتم و�صع جمل وكلمات 
يف ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ب��ن��ه��اي��ة ك���ل م�����ادة، حتى 
حتفظها الطالبة؛ وبذلك تكون قد جمعت 
تفيدها  التي  الكلمات  من  كبرة  ح�صيلة 

م�صتقبا.

زيادة اهتمام
واق���رتح���ت ال��ط��ال��ب��ة م���ن ق�����ص��م االإع�����ام 
دورات  اإقامة  القحطاين،   رن��ا  واالت�صال، 
ب�����ص��ك��ل منتظم  يف  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
اللوحات  بو�صع  عنها  واالإع��ان  اجلامعة، 
بق�صم  الطالبة  قالت   بينما  واالإر����ص���ادات، 
عبد  �صمية  ب��اأب��ه��ا،  ال��ع��ل��وم  بكلية  االأح��ي��اء 
تطوير  املمكن  من  اإن��ه  ع�صري،  الرحمن 
اللغة االإجنليزية لدى الطالبات والطاب 
ال�صرح  داخ���ل  ال��ل��غ��وي  ال��ت��وا���ص��ل  بتكثيف 
مما  كاما،  التعليمي  وال��ك��ادر  اجلامعي،  
الطالب  ل���دى  ال��ل��غ��ة  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  ي�صاعد 

ب�صفة عامة والدرا�صة ب�صفة  خا�صة.

أجهزة للترجمة
منرة  التمري�س،  بق�صم  الطالبة  وراأت 
تطوير  املمكن  اأن��ه من  االأحمري،   �صعد 
ت��وف��ر  خ����ال  م���ن  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  
�صهلة  للرتجمة   عالية  بتقنيات  اأجهزة 
تكون لطاب اجلامعة  واأن  اال�صتخدام، 
وط�����اب ال��ت��ح�����ص��ري��ة ب�����ص��ك��ل خ��ا���س، 
يف  �صعوبة  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م  وخ�صو�صا 
ال��ت��اأق��ل��م م���ع امل�����ص��ت��وى اجل���دي���د ال���ذي 

يعاي�صونه.

����ص���وف ي���ك���ون م����ن ال�����ص��ع��ب ع��ل��ي��ك 
الأن  ال��ب��داي��ة،  يف  االأم����ر  ه���ذا  تنفيذ 
يف  طبيعية  ب�����ص��ورة  �صرغب  عقلك 
التفكر بلغتك االأم، ولكن مع الوقت 

�صتعتاده.
ت��ق��ول  ك��ي��ف  ت���ع���رف  ت��ك��ن  اإذا مل    •
ك��ل��م��ة م����ا، اك��ت��ب��ه��ا يف امل��ف��ك��رة ال��ت��ي 
الذكي«  هاتفك  يف  »اأو  معك  حتملها 
واأح�صرها اإلى الدر�س اأو ابحث عنها 

يف القامو�س. 
• حاول التحدث باللغة االإجنليزية 
ي�صتخدمون  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س  م��ع 

هذه اللغة دون خجل و خوف.
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تقنية

شقة وتغريدة.. 
وأشياء أخرى

عبداهلل  دون��ه��ا  تغريدة  �صيئة«..  واجل���ودة  مرتفعة..  ج��دا  »االأ���ص��ع��ار 
»تويرت«،  التوا�صل االجتماعي  اخل�صرمي كراأي �صخ�صي على موقع 
عرب خالها عن ا�صتيائه جتاه املعرو�س من �صقق لاإيجار يف مدينة 

الريا�س خال بحثه عن �صقة منا�صبة.
ون�صي اخل�صرمي تغريدته تلك، لُيفاجاأ كما يقول، باإباغه باأن 
اإحدى ال�صركات امل�صوقة للعقار، قد وعدته باأن تتولى مهمة البحث 
بداأ  الراحة واالنتظار؛ ومن هنا  واأن��ه فقط عليه  ال�صقة احللم،  عن 
املنتظرة  ال�صقة  لتزويد  واملراكز  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  بن  التناف�س 

باملوكيت واالأجهزة واالأدوات املنزلية واالأثاث.
مل���اذا ت�صخمت ال��ت��غ��ري��دة ه��ذه حت��دي��دا؟ وه��ل امل��و���ص��وع جمرد 
�صخ�صيا  راأي��ا  كانت  لتغريدة  ال�صركات  بع�س  من  وا�صتغال  اإع��ان 

لت�صبح و�صما يتداوله املغردون؟!
ملاذا تلهث �صركاتنا الفتعال الغرابة عرب �صبكات التوا�صل، وهل 
و�صيلة جديدة  اإنها  اأم  اأخ���رى،  م��رة  االأ���ص��واء  للظهور يف  هي فر�صة 

للتفاعل مع اجلمهور؟
قبلها،  التي  التغريدة  حتقق  ا�صرتطت  تغريدة  كل  اأن  املاَحظ 
امل��وك��ي��ت، فلن  ي���اأت  واإذا مل  امل��وك��ي��ت،  ي���اأت  ال�صقة، فلن  ت���اأت  ف���اإذا مل 
ياأتي االأث��اث، واإذا مل ياأت االأث��اث، فلن تاأتي االأجهزة املنزلية، وحتى 
اخلطابة التي وعدت بعرو�س، فلن تاأتي بها ما مل يتم جتهيز ال�صقة 

بالكامل!
اأن  م��ن  متاأكد  ولكنني  �صخ�صيا،  اخل�صرمي  ع��ب��داهلل  اأع���رف  ال 
البع�س،  االآن كرثا، فهو �صخ�س حمظوظ يف نظر  اأ�صبحوا  معارفه 

وحم�صود يف نظر اآخرين.
ال�صيخ  بالريا�س،  املحي�صن  جامع  اإم��ام  علق  اأن  الطرافة  وم��ن 
عادل الكلباين، بتغريدة تربع فيها بالرقية جمانا!. ومع كل ذلك، مل 
يح�صل عبداهلل على ال�صقة حتى االآن. ومبا اأن ال�صقة مل تتوافر بعد، 

فهدا يعني اأن كل ما يتبعها لن يتحقق.
من جانبنا، �صنرتقب يف االأيام املقبلة �صقة عبداهلل، فرمبا نطرق 

بابها يوما.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

كاميرا لمحبي تصوير
الواقع االفتراضي

من سامسونج
SAMSUNG عن كامرا لت�صوير وبث الفيديو بزاوية  اأعلنت �صركة �صام�صوجن 
 Round 360 درجة ومنا�صبة ل�صنع حمتوى الواقع االفرتا�صي. وتتميز كامرا

360 باالآتي:
• 17 عد�صة موزعة على �صفن.

• �صتة ميكروفونات داخلية ب�صوت حميطي ومنفذين خارجين.
x 2048 • دقة فيديو ت�صل اإلى 4096 

• ذاكرة �صعتها 10 جيجابايت.
• قر�س خارجي ي�صل اإلى 2 ترابايت.

• معيار IP65 ملقاومة الغبار.
• يبداأ ال�صعر من 10500 دوالر.

وحدة تحكم 
جديدة مخصصة 

لألطفال
ل�صناعة   Hori م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���ص��وين  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
خم�ص�صة   PS4 مل��ن�����ص��ة  حت��ك��م  وح�����دة  ع���ن  االأل�����ع�����اب، 
حجمها  ب�صغر  اجل��دي��دة  ال��وح��دة  وتتميز  ل��اأط��ف��ال. 
لتتنا�صب مع يد الطفل، ولتكون فر�صة لتجربة بع�س 
املتحدة  الواليات  يف  التحكم  وحدة  و�صتتوافر  االألعاب. 

االأمركية يف اأواخر دي�صمرب املقبل.

ابتكارات غريبة

لعبة سباق السيارات 
 Gran Turismo

Sport
�صدر يف �صوق األعاب الفيديو، اأخرا، جزء جديد 
من لعبة �صباق ال�صيارات Gran Turismo، التي 
تتميز بح�صولها على ترخي�س من قبل االحتاد 

.PS4 الدويل لل�صيارات، وهي ح�صرية ملن�صة األعاب
ويبلغ �صعر اللعبة 60 دوالرا، وهي من اإنتاج �صركة 

.Polyphony Digital

ألعاب الفيديو
• اال�صم الرئي�صي:

 SAMSUNG جمموعة �صام�صوجن
• تاريخ التاأ�صي�س: 1 مار�س 1938

• املوؤ�ص�س: يل بيونغ �صول 
• املقر الرئي�صي:

مدينة �صيو�صو �صام�صونغ يف �صيول
كوريا اجلنوبية 

• �لن�صاط �لأ�صا�صي:
�صناعة االأجهزة االإلكرتونية 

• عدد املوظفن: اأكرث من 276 األف عامل 
• القيمة ال�صوقية: اأكرث من 182 مليار دوالر 

• اأهم املنتجات:
الواقع  تقنيات  العر�س،  �صا�صات  النقالة،  الهواتف 

االفرتا�صي، االأجهزة املنزلية.

تكنو +

شركة سامسونج الكورية
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نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، سارة القحطاني

عبد العزيز رديف،  سعيد العمري،
خالد محمد العمري, مشهور العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

24-3623-3626-3726-3624-3620-3319-3419-3319-3319-3313-2413-2413-2312-23       13-22

غائم مشمس
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

»نيوم«
م�ص���روع »ني���وم« ه���و م�ص���روع امل�صتقب���ل وم�ص���روع االأجي���ال القادمة 
وم�ص���روع التغي���ر. ومل يك���ن االإع���ان عن���ه ماألوف���ا فه���و �ص���راكات 
ا�صرتاتيجي���ة لي����س م���ع دول فح�صب ب���ل مع رجال اأعم���ال و�صركات 
ك���ربى يف الع���امل، ويف منطق���ة تت�صاركه���ا االأردن وم�ص���ر واململك���ة 

العربية ال�صعودية.
ه���ذا امل�ص���روع يحمل يف حرف���ه االأخر »م« بداي���ة لكلمة باللغة 
العربي���ة هي »م�صتقبل«، وهذا ما نعنيه باأنه م�صروع نحو امل�صتقبل، 

نحو اآفاق نوعية من االقت�صاد والتكنولوجيا واالإت�صال.
»ني���وم« لي����س كم�ص���روع اآخر يف اململك���ة اأو يف اأي دولة اأخرى بل 
ه���و م�صروع االأحام الكبرة التي يعززها واقع اقت�صادي واعد من 
اململك���ة وق���وة تكنولوجيا م�صتقبلي���ة عالية التعقيد وك���وادر مدربة 

من ال�صباب واجليل ال�صاعد نحو العاملية.
والأهمية ه���ذا امل�صروع فقد اأفردت له �صحيفة »اآفاق« �صفحات 
تعريفي���ة بامل�صروع ورواده يقودهم �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

االأمر حممد بن �صلمان.
وم���ن االأهمي���ة مب���كان ان يتع���رف �صب���اب اجلامع���ة عل���ى مث���ل 
ه���ذا امل�ص���روع الف�صائ���ي بتفك���ره الواقع���ي بتخطيط���ه واحلقيقي 

مبعطيات روؤية 2030.

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

                                                  العالم من حولنا.. عندما يجتمع في الرياض
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