
مدير الجامعة يدشن
منظومة الخدمات اإللكترونية 

للدراسات العليا

اإجراءات منحه الدرجة وت�سلم الوثيقة. 
الإج���راءات،  اأمتتة  اأهمية  ال�سلمي  واأك��د 
والعمل على اإن�ساء نظام اإلكرتوين فعال، 
وما يوفره ذلك من وقت وجهد كبريين، 
لفًتا اإلى اأن عمادة الدرا�سات العليا بهذه 
اخلطوة الإيجابية تعد منوذجا جيدا يف 
ا�ستكمال  يف  اأمله  عن  ومعربا  اجلامعة، 
جميع اجلهات الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة يف 
واإج��راءات��ه��ا  تعامالتها  اأمت��ت��ة  اجلامعة 
على النحو الذي يحقق اجلودة يف العمل 

والدقة يف الأداء.
اجلامعة  وكيل  اأ�ساد  ال�سياق  ذات  ويف 
الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 
العمري  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور 
ب���اخل���ط���وة، م�����س��ريا اإل����ى اأن ج����دوى ه��ذه 
ت��ت��وق��ف عند  امل��ن��ظ��وم��ة الإل���ك���رتون���ي���ة ل 
وحت��دي��د  وت�����س��ري��ع��ه��ا  الإج�������راءات  ت�سهيل 
امل�سوؤوليات فح�سب، واإمنا تتجاوز ذلك اإلى 
الر�سائل  يف  ممثال  العلمي  الإنتاج  »حفظ 

العلمية باآلية منظمة«.
ال��درا���س��ات  اأو���س��ح عميد  م��ن جانبه 

الأ���س��ت��اذ  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ري، 
م��وؤك��ًدا اأن اله��ت��م��ام وال��دع��م ال���ذي حظيت 
ال��رام��ج  يف  التو�سع  م��ن  مّكنها  ال��ع��م��ادة  ب��ه 
تنفيذ  اإل��ى  بالإ�سافة  الكليات  مع  بالتن�سيق 

عدد من الإجراءات والأعمال التطويرية.
الفنية  لل�سوؤون  ال��ع��م��ادة  وكيل  ولفت 
اأن  اإل��ى  الغامدي  بن حممد  اأحمد  الدكتور 
تد�سينها  ال��ت��ي مت  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ت����اأت����ي ا����س���ت���ك���م���ال ل���ع���دد م����ن الإج����������راءات 
الإلكرتونية التي مت تد�سينها �سابقا وتتمثل 
يف الع���ت���ذار وال��ت��اأج��ي��ل والن�����س��ح��اب وع��دد 
اإل���ى اأن  م��ن احل��رك��ات الأك��ادمي��ي��ة، م�سريا 
ومت  متعددة،  مبراحل  م��رت  املنظومة  ه��ذه 
باأدلة  وتزويدها  فيها  الكليات  مع  التن�سيق 
اأن  م��وؤك��ًدا  الإل��ك��رتون��ي��ة،  العمليات  تنفيذ 
الالئحة  تن�سجم مع  الإلكرتونية  املنظومة 
امل���وح���دة ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا يف اجل��ام��ع��ات 

وقواعدها التنفيذية باجلامعة.

سعيد العمري

العليا باجلامعة الدكتور اأحمد بن يحيى 
التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  اأن  فائع  اآل 
اإل���ى تطوير  ت��ه��دف  امل��دي��ر  م��ع��ايل  د�سنها 
الر�سائل  على  والإ�سراف  العلمي  الإر�ساد 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل���ط���الب وط���ال���ب���ات امل��اج�����س��ت��ري 
وال��دك��ت��وراه، وحت��وي��ل اإج�����راءات الإر���س��اد 
والإ������س�����راف م���ن ب���داي���ة اإ����س���ن���اد الإر����س���اد 
الر�سالة  مناق�سة  ب��ع��د  م��ا  اإل���ى  ل��الأ���س��ت��اذ 
واع���ت���م���اده���ا ب�����س��ورت��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي��ة وم��ن��ح 

الدرجة باإجراءات اإلكرتونية.
اأن ه��ذه اخل��ط��وة �ستعزز  اإل���ى  واأ���س��ار 
م�����س��ت��وى ت���وا����س���ل ال���ط���ال���ب م���ع م��ر���س��ده 
ذل���ك يف  �سي�سهم  ك��م��ا  ال��ع��ل��م��ي،  وم�����س��رف��ه 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  امل��ج��ال،  العمل يف ه��ذا  �سبط 
واحلد  واجلهد،  الوقت  من  كثري  اخت�سار 
ي��ت��واف��ق مع  ال��ورق��ي��ة، مب��ا  م��ن التعامالت 

التطور التقني الذي تنتهجه اجلامعة.
العمادة  تلقاه  مب��ا  ف��ائ��ع  اآل  اأ���س��اد  كما 
من اهتمام ومتابعة كبرية من معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
اهلل ال�����س��ل��م��ي، وم���ن ���س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

اأ�����س����اد م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
مبا  ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
ت��ط��ور واإجن������ازات يف  حت��ق��ق للجامعة م��ن 
جم���الت م��ت��ع��ددة منها جم���ال ال��درا���س��ات 
املا�سيني  العليا الذي �سهد خالل العامني 
البنيتني  وت���ط���ورا يف  ال���رام���ج  يف  ت��و���س��ًع��ا 

الإدارية والإلكرتونية.
اأث��ن��اء  ج��اء ذل��ك يف ح��دي��ث معاليه 
الإلكرتونية  اخلدمات  منظومة  تد�سني 
ل���ع���م���ادة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا يف م��ك��ت��ب��ه 
يوم  )ق��ري��ق��ر(،  الرئي�س  اجلامعة  مبقر 
اجلامعة  وكيل  بح�سور  املا�سي،  الثنني 
للدرا�سات العليا والبحث العلمي وعميد 
ووكيلي عمادة الدرا�سات العليا وعدد من 

من�سوبي العمادة.
معايل  �سّلم  التد�سني  ب��داي��ة  وقبل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة وث���ي���ق���ة ال���ت���خ���رج م��ن 
الإدارة  )ت��خ�����س�����س  امل��اج�����س��ت��ري  م��رح��ل��ة 
ال��رتب��ي��ة(  ال��رتب��وي - كلية  والإ����س���راف 
ل���وال���د ال��ط��ال��ب ي��ا���س��ر ب���ن ع��اي�����س بن 
منالن الذي تويف، رحمه اهلل، قبل انتهاء 
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األمير فيصل بن خالد:
ولي العهد استطاع أن يوجه 

بوصلة االقتصاد العالمي
إلى الرياض 

العزيز امري منطقة  الأم��ري في�سل بن خالد بن عبد  امللكي  ال�سمو  اأك��د �ساحب 
اأن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز حفظه  ع�سري، 
اهلل، يعد �سخ�سية الع�سر ال�ستثنائية، الذي ا�ستطاع بكل اقتدار اأن يبهر العامل 
ت�سهده  ما  اأن  اإل��ى  �سموه  لفتا  ال��ويف،  ال�سعودي  ال�سعب  قلوب  ياأ�سر  واأن  اأج��م��ع، 
وي�سهده منتدى مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار الذي ت�ست�سيفه العا�سمة ال�سعودية 
م��ن جهود  العهد  �سمو ويل  ب��ه  دليل على مايقوم  اأ���س��دق  الأي����ام،  ه��ذه  ال��ري��ا���س 
يف  املتقدمة  ال��دول  تزاحم  باتت  والتي  اقت�ساديا  البالد  ه��ذه  كعب  لعلو  م�سنية 

جمالت التنمية والقت�ساد.
اأن يلفت  اأن �سمو ويل العهد حفظه اهلل ا�ستطاع  واأ�ساف �سمو الأم��ري في�سل 
قلب  اإلى  العاملي  وال�ستثمار  القت�ساد  بو�سلة  يوجه  واأن  اململكة  اإلى  العامل  اأنظار 
�سحراء ال�سعودية، حتى بات �سناع القت�ساد ورواد ال�ستثمار حول العامل يت�سابقون 
للفوز بالدخول يف م�سمار اقت�ساد عاملي مناف�س، اأ�س�س له ور�سم م�سريته ويل عهد 

هذه البالد الطموح و�سخ�سية الع�سر بال منازع.
واأ�ساد �سمو اأمري ع�سري مبا حققه منتدى الريا�س من نتائج مبهرة كانت حمط 
حديث العامل، منوها باجلهود الكبرية التي يبذلها �سمو ويل العهد يف ظل توجيهات 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظهما اهلل تعالى، 
لو�سع هذه البالد يف م�ساف دول العامل القت�سادية اميانا باأن القوة العظمى لأي 
الفر�س  امل��وارد وتتعدد فيه  تتنوع فيه  اقت�ساد متني  تعالى هو  ع��ون اهلل  بعد  دول��ة 
ال�ستثمارية، داعيا اهلل عز وجل اأن يحفظ لهذه البالد قادتها الأوفياء و�سعبها الذي 

و�سفه ويل العهد الأمني باأنه »�سعب جبار وعظيم«.
يحيى التيهاني

مبادرة 
مستقبل 
االستثمار
ملحق خاص



المملكة: 25 اتفاقا قيمتها 56 مليار دوالر
خالل »مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار«
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يحيى التيهاني
أسعد أبو قاعود

واس، وكاالت، بتصرف

اختتمت اململكة العربية ال�سعودية اخلمي�س 
املا�سي »موؤمتر مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار«، 
الذي ُعقد برعاية خادم احلرمني ال�سريفني 
العزيز، وبرئا�سة ويل  امللك �سلمان بن عبد 
وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد، 
الدفاع، رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية، 
ال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وال��ذي  �سلمان،  ب��ن  الأم���ري حممد  ال��ع��ام��ة 
ب��ت��وق��ي��ع 25 �سفقة  اأي������ام،  ل��ث��الث��ة  ا���س��ت��م��ر 
قيمتها 56 مليار دولر، من بينها 15 �سفقة 
ال�سعودية« بقيمة 34 مليار  »اأرامكو  وقعتها 
ن�سف  ن��ح��و  اأن  الأرق������ام  واأظ���ه���رت  دولر. 
قطاعات  يف  كانت  املوقعة  ال�سفقات  قيمة 

اقت�سادية غري نفطية.
واأع����ل����ن وزي������ر ال���ط���اق���ة وال�����س��ن��اع��ة 
اململكة  اأن  ال��ف��ال��ح  خ��ال��د  املعدنية  وال����روة 
ت��ت��وق��ع ج���ذب ا���س��ت��ث��م��ارات ب���اأك���ر م���ن 1.6 
تريليون ريال )427 مليار دولر( بحلول عام 
ال�سناعة؛  لتعزيز  م�ساعيها  اإط��ار  يف   ،2030
»برنامج  �سحافية  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف 
ت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة واخل���دم���ات 
وله  والأه���م،  الأك���ر  الرنامج  اللوج�ستية 
الأثر الأكر يف القت�ساد ال�سعودي«؛ مقدرا 
من  ب��اأك��ر  للمملكة  املعدنية  ال���روة  حجم 

1.3 تريليون ريال.

منصة عالمية
ويف الكلمة الفتتاحية للموؤمتر، قال مدير 

���س��ن��دوق ال����روة ال�����س��ي��ادي يف ال�����س��ع��ودي��ة 
على  ق��درة  »لال�ستثمار  اإن  الرميان،  يا�سر 
متهيد الطريق اأمام حل اأ�سعب التحديات 
�سبب  ال��ي��وم، وه���ذا  ال��ع��امل  ال��ت��ي يواجهها 

اإطالق مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار«.
اأن »ه����ذا احل���دث  واع���ت���ر ال���رم���ي���ان 
م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة ت��ه��دف ل��ل��ت��ع��رف اإل����ى اأه���م 
الفر�س  وا�ستك�ساف  امل�ستقبلية  التوجهات 
القت�سادية الواعدة التي من �ساأنها ت�سكيل 
اأن  و���س��م��ان  الق��ت�����س��اد  م�ستقبل  م��الم��ح 
رئي�سا يف حتقيق  ال�ستثمار م�ساهما  يكون 

الرخاء والتنمية ال�ساملة«.
وق����ال: »مت��ث��ل امل���ب���ادرة اأي�����س��ا فر�سة 
م���ه���م���ة ل���ل���ت���وا����س���ل ب�����ني ق�������ادة الأع�����م�����ال 
تفوت  ل  فر�سة  يجعلها  ما  وامل�ستثمرين، 
ال���ع���امل«.  اأن����ح����اء  م���ن  امل�������س���ارك���ني  لآلف 
اأن »ال�����س��ع��ودي��ة ت���زداد  واأ����س���اف ال��رم��ي��ان 
تطوير  يف  م�ستمر  وال�����س��ن��دوق  �سفافية، 
���س��ن��اع��ات ج���دي���دة يف اإط�����ار الإ����س���الح���ات 
القت�سادية التي اأطلقها الأمري حممد بن 

�سلمان«.
وت���اب���ع: »ا���س��ت��ث��م��ر ال�����س��ن��دوق يف 50 
اأو 60 ���س��رك��ة ع��ر ���س��ن��دوق روؤي����ة ال��ت��اب��ع 
معظم  و�سيجلب  ب��ن��ك،  ���س��وف��ت  مل��ج��م��وع��ة 
التزم  كما  ال�سعودية«،  اإل��ى  ال�سركات  ه��ذه 
يف  دولر  ب��ل��ي��ون   45 با�ستثمار  ال�����س��ن��دوق 

�سندوق روؤية.
ال�ستثمار«  م�ستقبل  »م��ب��ادرة  وكانت 
اُف��ت��ت��ح��ت ب��ج��ل�����س��ة ح���واري���ة ن��اق�����س��ت كيف 
اأن ي��ل��ه��م الإن�����س��ان��ي��ة ب��روؤي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
موحدة للم�ستقبل، مب�ساركة عدة �سناديق 
ورو�سيا  ال�سعودية  من  �سيادية  ا�ستثمارية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
جمموعة  امل�����س��ارك��ني  قائمة  و�سملت 
ال��دول، من بينهم ملك اململكة  من روؤ�ساء 
الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ع��ب��د اهلل ال���ث���اين، 
ون���ائ���ب رئ��ي�����س دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل���ت���ح���دة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  دب���ي 
ونخبة من ال�سخ�سيات املهمة من خمتلف 
ال����دول الأف��ري��ق��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة والآ���س��ي��وي��ة، 
ولبنان  والإم�����ارات  البحرين  �سمنها  م��ن 

واإثيوبيا والغابون وال�سنغال وباك�ستان.
وتراأ�س ال�سيخ حممد وفدا �سم اأكر 
م��ن 150 وزي���را ورج���ل اأع��م��ال، حيث اأ���س��اد 
الطموحة  القت�سادية  التنمية  مب�سرية 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا ال�����س��ع��ودي��ة ب��ق��ي��ادة امل��ل��ك 
�سلمان ومتابعة الأمري حممد بن �سلمان، 
وم����ا »ت��ت�����س��م��ن��ه م���ن م�����س��اري��ع وم���ب���ادرات 
للم�ستقبل، ورغبة يف  روؤية وا�سحة  تعك�س 
م�ستويات  تعزيز  يف  حم��وري  ب��دور  القيام 
خالل  م��ن  ل�سيما  العاملي،  القت�ساد  من��و 
وحتفيز  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م�ساركة  تعزيز 

ال�ستثمار«.
وق������ال »ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت��و���س��ي��ع دائ�����رة 
العاملي  ال���س��ت��ث��م��ار  جمتمع  م��ع  ال�����س��راك��ة 
ون���ع���م���ل م�����ع ����س���رك���ائ���ن���ا ����س���م���ن خم��ت��ل��ف 
القطاعات لتطوير روؤى م�سرتكة لقت�ساد 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وم�����ا مي���ك���ن ال���ق���ي���ام ب����ه ل��دع��م 
اأف�سل  تبني  مع  امل�ستدامة  التنمية  خطط 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة وت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املقبلة  املرحلة  عماد  متثل  التي  احلديثة 

من م�سرية التنمية القت�سادية العاملية«.
الباك�ستانية  اخلارجية  وزراة  واأعلنت 

ال�سعودية  م��ن  نفطية  م��دف��وع��ات  ت��اأج��ي��ل 
اأن  اإل����ى  م�����س��رية  دولر،  ب��الي��ني   3 ب��ق��ي��م��ة 
ت�����س��ه��ي��الت امل��م��ل��ك��ة ت��اأت��ي مل��واج��ه��ة الأزم����ة 

املالية التي تعانيها البالد حاليا.

أرامكو السعودية
»ت��وت��ال«  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأك���د 
ب��ات��ري��ك ب��وي��ان، اإن ���س��رك��ة ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
���س��ب��ك��ة جت��زئ��ة يف  ع���ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة �ستعلن 

اململكة مع »اأرامكو ال�سعودية«.
واأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة »ت���راف���ي���غ���ورا«، ال��ت��ي 
تتخذ م��ن ���س��وي�����س��را م��ق��را، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������س���روع م���ع »����س���رك���ة ال��ت��ع��دي��ن 
مقرا،  الريا�س  من  تتخذ  التي  احلديثة« 
تقدر قيمته مبليارات الدولرات ويت�سمن 
ل�����س��ه��ر وتنقية  م��ت��ك��ام��ل  ت��ط��وي��ر جم��م��ع 
النحا�س والزنك والر�سا�س يف مدينة راأ�س 

اخلري لل�سناعات التعدينية.
و���س��م��ل��ت م����ذك����رات ال���ت���ف���اه���م ال��ت��ي 
وق��ع��ت��ه��ا »اأرام����ك����و ال�����س��ع��ودي��ة« 15 ���س��رك��ة 
وموؤ�س�سة من 8 دول، وهي فرن�سا، وال�سني، 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وال��ي��اب��ان، والإم����ارات 
وكوريا  املتحدة،  واململكة  املتحدة،  العربية 
اجلنوبية، والهند، ما يعك�س طموح ال�سركة 

ومنو حمفظة اأعمالها.
تعزيز  يف  التفاهم  م��ذك��رات  وت�ساهم 
لقطاع  الإجمالية  امل�سافة  القيمة  برنامج 
ال���ت���وري���د يف امل��م��ل��ك��ة »اك���ت���ف���اء«، وه����و من 
ال�سركة  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  امل���ب���ادرات 
التوريد  �سل�سلة  حت�سني  اإل��ى  خاللها  م��ن 
امل���ح���ل���ي���ة، يف جم�����ايل ال��ت�����س��غ��ي��ل وت���وف���ري 
ال���وظ���ائ���ف، م���ن خ����الل ����س���راك���ات جت��اري��ة 

اأكر مع القطاع اخلا�س الوطني. ويهدف 
اإل���ى زي���ادة حجم ال�سلع  ب��رن��ام��ج »اك��ت��ف��اء« 
اإلى  حملياً  توريدها  يتم  التي  واخل��دم��ات 

70 يف املئة بحلول عام 2021.
ال�سعودية« وراء عدد  »اأرامكو  وت�سعى 
اإلى  �ستبادر من خاللها  التي  الفر�س  من 
ال�سناعة وتوليد مزيد من فر�س  توطني 
ال��ع��م��ل، ح��ي��ث ت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة ع��ل��ى زي���ادة 
ال�سعوديني  للمواطنني  الوظيفية  الفر�س 
اإذ ي�ساهم  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����15  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
لل�سناعات  ال��ع��امل��ي  �سلمان  امل��ل��ك  »جم��م��ع 
األف   30 نحو  باإتاحة  البحرية«  واخلدمات 
األ����ف وظ��ي��ف��ة غري  وظ��ي��ف��ة م��ب��ا���س��رة و50 
النقل رئي�س جمل�س  مبا�سرة. ووق��ع وزي��ر 
ال��ع��ام��ودي  نبيل  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  هيئة  اإدارة 
م�سروع  م��ن  الثانية  املرحلة  تنفيذ  ات��ف��اق 
ق��ط��ار احل���رم���ني ال�����س��ري��ع، م���ع ال��ت��ح��ال��ف 
عاما   12 مل��دة  للم�سروع  امل�سّغل  الإ���س��ب��اين 
ابتداء من العام احلايل، والتي تبلغ كلفتها 

نحو 3.6 بليون دولر.
رميح  العام  النقل  هيئة  رئي�س  ووق��ع 
بن حممد الرميح مذكرة تفاهم مع رئي�س 
اإدارة �سركة »�سي �سي اإي �سي �سي«  جمل�س 
لتنفيذ م�سروع اجل�سر  يوان يل،  ال�سينية 
الأحمر  البحر  يربط موانئ  ال��ذي  ال��ري 
والذي  �سكك حديد،  العربي عر  واخلليج 
بليون   10.6 ا�ستثماراته  تتجاوز  اأن  يتوقع 

دولر.
»ال�سركة  ل�  التنفيذي  الرئي�س  ووق��ع 
ب�شار  ل��ل��خ��ط��وط احل���دي���دي���ة«  ال�����ش��ع��ودي��ة 
مليون   267 قيمته  اتفاقا  املالك،  بن خالد 
بالقطارات  ال�سحن  عربات  لت�سنيع  دولر 

يف اململكة، مع رئي�س �سركة »غرين براير« 
العامودي  وق���ال  ك���وان.  جيمز  الأم��ريك��ي��ة 
اإ�سرتاتيجية  غايات  تخدم  »الت��ف��اق��ات  اإن 

حتقق روؤية اململكة 2030«.

مشاريع سكنية
و���س��ه��د ال��ي��وم الأخ����ري م��ن امل��وؤمت��ر توقيع 
ال��وط��ن��ي��ة  »ال�������س���رك���ة  و  الإ�����س����ك����ان  وزارة 
دولر  مليار   2.7 قيمته  اتفاقا  لالإ�سكان« 
م��ع حت��ال��ف ي�����س��م ث���الث ���س��رك��ات �سينية 
اإنرتنا�سونال  �ساينا  »ب���اور  �سركة  متثلهم 
غروب ليمتد« لتنفيذ 17 األف وحدة �سكنية 
يف  ال�سكنية  الأ�سفر«  »�ساحية  م�سروع  يف 

مدينة الأح�ساء خالل 6 �سنوات.
واأو�����س����ح مم��ث��ل ال��ت��ح��ال��ف »وي��ن��ه��او 
وزارة  ي�سارك  ال�سيني  »التحالف  اأن  وو« 
القطاع  م��ع  ال�����س��راك��ة  تفعيل  يف  الإ���س��ك��ان 
���س��ك��ن��ي��ة متنوعة  ل�����س��خ وح�����دات  اخل���ا����س 
الطلب على  ارتفاع  تلبية  ومتعددة، بهدف 
الإ�سكان يف اململكة«؛ واأكد اأن »هذا امل�سروع 
التحالف  ب��ني  احلقيقية  ال�سراكة  يج�سد 
ال�سيني ووزارة الإ�سكان وال�سركة الوطنية 
لالإ�سكان يف ال�سعودية لبدء تنفيذ م�ساريع 
والتي  واملرافق،  اخلدمات  متكاملة  �سكنية 

�ستتيح نحو 4 اآلف فر�سة«.
»ل�سركة  ل���  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
الوطنية لالإ�سكان« حممد بن �سالح البطي 
»�ُسجل ارتفاع ملحوظ يف حجم الطلب على 
الإ�سكان  وزارة  دعا  ما  اململكة،  يف  الإ�سكان 
لتلبيته،  خطة  و�سع  اإل��ى  �سكني  وبرنامج 
اإلى  تهدف  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�سراكة 

�سخ وحدات �سكنية متنوعة ومتعددة«.
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ال�سرق  منطقة  يف  كبري  وك��ي��ان  دول��ة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الدولية  مكانتها  ولها  والإ�سالمي،  العربي  العاملني  ويف  الأو�سط، 
الكبرية، كما اأن لها تاريخا عميقا ي�سرب جذوره بقرون على اأر�س 
حكيمة  قيادة  البالد  لهذه  هياأ  اأن  اهلل  ونحمد  العربية،  اجلزيرة 
امل�ستقبل،  واإل��ى  واإل��ى الآن  الأول��ى  ال�سعودية  الدولة  تاأ�سي�س  منذ 
تراعي مواطني ومقيمي هذه الدولة، وت�سعى يف تعزيز م�ساحلهم 

الآنية وامل�ستقبلية.
دولية،  اأط��راف  من  م�سعورة  حلملة  حاليا  اململكة  وتتعر�س 
ومن �سخ�سيات �سيا�سية بهدف زعزعة اأمن وا�ستقرار هذه البالد، 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برئا�سة  احلكيمة  قيادتنا  ولكن 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
�سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما اهلل، يعمالن  بن  الأم��ري حممد 
ب��ح��ول اهلل وق���وت���ه، وب��ح��ك��م��ة وروي�����ة ع��ل��ى اح���ت���واء ه���ذه الأزم����ة 

وجتاوزها واحلفاظ على اأمن وا�ستقرار بالدنا العزيزة.
ونحن مواطني هذه البالد، يجب اأن نقف �سفا واحدا، وقلبا 
واح��دا يف مواجهة اأع���داء الأم��ة واأع���داء ال��وط��ن، فهم يرتب�سون 
يقو�سوا  اأن  اأج��ل  من  الإقليم  خ��ارج  ودول  اإقليمية  دول  من  بنا، 
وتقدمنا  وازده��ارن��ا  تطورنا  نبني  بهما  ال��ذي  وا�ستقرارنا،  اأمننا 
اأن نلتف دائما على قيادتنا  التنمية.  ويجب  يف خمتلف جمالت 
احلكيمة، ونعمل يف �سبيل وحدة كلمتنا و�سعبنا ومبا يعزز قيمنا 

ال�سرعية ووحدتنا الوطنية.
اأع��داء  على  الفر�سة  تفويت  علينا،  الواجبات  اأوج��ب  من  اإن 
ال��ذي ي�سعون م��ن خالله  ال��وط��ن يف جت��اوز الت�سليل الإع��الم��ي 
اأن  علينا  فيجب  و�سعبا،  قيادة  ومتا�سكنا،  وحدتنا  تقوي�س  اإل��ى 
نتجاوزهم، ونبقى متم�سكني بقيمنا الإ�سالمية الأ�سيلة وبقيادتنا 
اأي  اأم��ام  �سدا منيعا  التي تقف  الوطنية، فهي  وبثوابتنا  احلكيمة 

حماولة للنيل منا، ومن وطننا الغايل و�سعبنا املخل�س.

ال�����س��ي��ن��ي  »ال���ت���ح���ال���ف  اأن  واأو������س�����ح 
ي�����س��م ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رك��ات امل��م��ي��زة يف 
جم����ال ال��ت��ط��وي��ر وال����س���ت���ث���م���ار ال��ع��ق��اري 
املجال،  هذا  يف  عاملية  بخرة  تتمتع  والتي 
وت�ستخدم العديد من التقنيات املبتكرة يف 
ب�سكل  ينعك�س  ما  والت�سييد،  البناء  قطاع 
التي  ال�سكنية  ال��وح��دات  ج��ودة  على  كبري 
�سيوفرها هذا امل�سروع، اإ�سافة اإلى احلر�س 

على توفري بيئة �سكنية جاذبة ومميزة«.
وال�����س��رك��ة  الإ����س���ك���ان  وزارة  ووق���ع���ت 
اتفاقا قيمته 1.2  اأي�سا  الوطنية لالإ�سكان 
العامرية«،  »�ساين  �سركة  مع  دولر  مليار 
�سيني،   - �سعودي  حتالف  عن  عبارة  وه��ي 
لبدء تنفيذ 9658 وحدة �سكنية يف مدينتي 
ج���دة وال���دم���ام. ومب��وج��ب الت���ف���اق، ت��ب��داأ 
���س��رك��ة »����س���اين ال���ع���ام���ري���ة«، ال���ت���ي ت�سم 
»العامرية  ال�سينية و�سركة  »�ساين«  �سركة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار ال���ع���ق���اري«، يف ت��ن��ف��ي��ذ ث��الث��ة 

م�ساريع �سكنية على اأرا�سي وزارة الإ�سكان 
حت��ت ا���س��م »ت���الل ال���غ���روب«، الأول يف حي 
الأم��ري فواز يف حمافظة جدة، وي�ستهدف 
)����س���ق���ق(،  ���س��ك��ن��ي��ة  وح������دة   6512 ت���وف���ري 
وامل�����س��روع��ان الآخ�����ران يف م��دي��ن��ة ال��دم��ام، 
وم��ن  ���س��ق��ة.  و1514  ف��ي��ال   1632 وي���وف���ران 
املقرر اأن يبداأ تنفيذ امل�ساريع ال�سهر املقبل، 
الأول�����ى من  امل��رح��ل��ة  ت�سليم  ���س��ي��ت��م  ف��ي��م��ا 

الوحدات ال�سكنية عام 2020.
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو���س��ح 
»�ساين العامرية« بندر بن حممد العامري 
اأن »الأه��داف التي �ستحقق من خالل هذا 
التقنية  ت��وط��ني  منها  ع���دي���دة،  ال��ت��ح��ال��ف 
واإن�ساء  والدمام،  جدة  يف  م�سنعني  باإن�ساء 
احتياجات  لتاأمني  البناء  مل��ع��دات  م�سانع 
ال�سوق املحلية والت�سدير اإلى دول اخلليج 
»اأولويات  من  اأن  واأك��د  الأو�سط«؛  وال�سرق 
ال�سعودي  ال�سباب  تدريب  العامرية  �ساين 

العاملية  ���س��اين  ���س��رك��ة جم��م��وع��ة  مب��ع��اه��د 
بال�سني وتوظيفهم يف م�سانعنا وم�ساريعنا 

يف اململكة خالل ال�سنوات الثالث املقبلة«.
واأك�����د امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����س��رك��ة »���س��اين 
اململكة  »ب��ي��ئ��ة  اأن  ق���او  ه��ي��غ��ن  ال��ع��ام��ري��ة« 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ج��اذب��ة، 
ال�سراكة  تفعيل  نحو  ال��دول��ة  ت��وج��ه  وم��ع 
ال�ستثمار  اخل��ا���س وحت��ف��ي��ز  ال��ق��ط��اع  م��ع 
الأج��ن��ب��ي يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، وق��ع��ن��ا الت��ف��اق 
املرتفع  الطلب  ملقابلة  الإ���س��ك��ان  وزارة  م��ع 

لالإ�سكان لبناء اآلف الوحدات ال�سكنية«.

برنامج الخصخصة
واأكد وزير القت�ساد والتخطيط ال�سعودي 
»القطاع  اأن  التويجري،  مزيد  ب��ن  حممد 
ن��ا���س��ج وق����وي، وه��ن��اك  اململكة  اخل��ا���س يف 
اه��ت��م��ام ع���امل���ي ب��رن��ام��ج اخل�����س��خ�����س��ة يف 
امل���م���ل���ك���ة«. واأ������س�����اف »ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت��وف��ري 

للدخول  اخل��ا���س  للقطاع  املحفزة  البيئة 
وامل�ساركة يف هذا الرنامج، ونحاول تلبية 
باخل�سخ�سة،  يتعلق  م��ا  يف  التوقعات  ك��ل 
القطاع اخلا�س يف  ورفع م�ستوى م�ساركة 
احلوكمة  تعزيز  على  وال��ع��م��ل  ال��رن��ام��ج، 
بيئة  لنوجد  القطاعات  كل  يف  وال�سفافية 
ت�سريعية منا�سبة، ويكون النمو القت�سادي 

يف اململكة م�ستداما«.
وق���ال يف كلمة خ��الل جل�سة ح��واري��ة 
ب��ع��ن��وان »ق����وى ال�����س��وق.. م��ا ه��و ال��ن��م��وذج 
الق���ت�������س���ادي ال������ذي ���س��ي�����س��ود ال����ع����امل يف 
م���ا ي��خ�����س اإج������راء ع��م��ل��ي��ة اخل�����س��خ�����س��ة«، 
ل�سندوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  مب�����س��ارك��ة 
ال����س���ت���ث���م���ار ال���رو����س���ي امل���ب���ا����س���ر »ك���ريي���ل 
»ن��ب��داأ  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  وع���دد  دمييرتييفا« 
امل�ستثمرين  احتياجات  مبعرفة  م�ساريعنا 
الأولية  اخلطوات  اأهم  ومن  ومتطلباتهم، 
التي نعمل عليها تبني مبداأ ال�سفافية بني 
اأن  ونوؤمن  امل�ساريع،  واأ�سحاب  امل�ستثمرين 
برامج  لبدء  الأ�سا�س  الركن  هو  املبداأ  هذا 
تاأ�سي�س  على  »عملنا  وتابع  اخل�سخ�سة«. 
ل��ي��ك��ون نقطة رئي�سة  م��رك��ز مت��ي��ز وخ���رة 
تدفق  ل��ي��دي��ر  امل�ستثمرين  م��ع  ل��ل��ت��وا���س��ل 
ل��ه��م مب��ث��اب��ة احلوكمة  ي��ك��ون  واأن  الأف���ك���ار 
ل��ل��ك��ي��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ر���س 
باملالءمة  قمنا  كما  لدينا،  التي  والأنظمة 
احلكومية  والكيانات  الهيئات  وبني  ببيننا 

وكل برامج روؤية اململكة 2030«.
برنامج  يف  فر�سا  »هناك  اأن  واأو���س��ح 
و�ستكون  ق��ط��اع��ات،  اأرب��ع��ة  يف  التخ�سي�س 
ب�����س��ك��ل ت��ب��اع��ي وف���ق اجل���اه���زي���ة، م���ن الآن 
تنظر  حيث   ،2019 عام  الأول  الربع  وحتى 
قابلية  اإل���ى  والتخطيط  الق��ت�����س��اد  وزارة 
وال�سوق  العمل،  �سوق  ول�سيا�سات  ال�سوق، 
اخل�سخ�سة،  برامج  »اأهمية  واأك��د  املالية«. 
حتفيز  على  تعتمد  الرامج  ه��ذه  وفحوى 
ال��ق��ط��اع��ات، خ�����س��و���س��اً ق��ط��اع ال��ت�����س��دي��ر، 
وبرنامج التحول الوطني يتعلق باأن تكون 
ومرونة،  عالية  كفاءات  ذات  حكومة  لدينا 
ل�سيما اأن لدينا خراء قانونيني وماليني 

لإجناح هذه اخل�سخ�سة«.
واأو�سح »دمييرتييفا« اأن »اأجنح مناذج 
توفر  اأن  ت�ستطيع  ال��ت��ي  ه��ي  اخل�سخ�سة 
عنها  ينجم  ممكنة،  تناف�سية  قيمة  اأك���ر 

ارتفاع م�ستوى الكفاءة واجلودة«.

»نيوم« تستهدف
100 مليار دوالر

اإل����ى ذل����ك، دخ���ل م�����س��روع »ن���ي���وم« مرحلة 
ت�سارع  ب��ع��د  الفعلي  التنفيذ  م��ن  ج��دي��دة 
اجل����ه����ود يف جت��ه��ي��ز وحت�������س���ري الأع����م����ال 
الإن�����س��ائ��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
خ��ل��ي��ج ن���ي���وم، ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون ب���دوره���ا اأول 
ال�سكان  لحت�سان  جاهزة  �سكنية  منطقة 
امل�ستقبليني يف نيوم، وهي املنطقة الدولية 
اخل��ا���س��ة ق��ي��د الإن�������س���اء يف ���س��م��ال غ��رب��ي 

ال�سعودية على �ساحل البحر الأحمر.
نيوم  يف  م��ط��ار  اأول  ت�سغيل  وُي��ت��وق��ع 
رحالت  وت�سيري  احل��ايل،  العام  نهاية  قبل 
لت�سهيل   2019 ع��ام  مطلع  اإل��ي��ه  اأ�سبوعية 
وذل��ك  واإل��ي��ه،  امل�����س��روع  م��ن  التنقل  عملية 
مطارات  �سبكة  لإن�ساء  عام  خمطط  �سمن 
على  دوليا  مطارا  �سيكون  اأحدها  نيوم،  يف 
ط����راز ع���امل���ي. وي�����س��ه��د امل�������س���روع ت��ط��ورات 
عديدة، اأبرزها حتديد 16 قطاعا اقت�ساديا 
م�ستقبال،  ت�ساهم  اأن  يتوقع  �ست�ستحدث، 
ع��ن��د دخ�����ول ن���ي���وم م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة من 
اأعمال التطوير، يف تاأمني دخل �سنوي يقدر 
بنحو 100 مليار دولر، و�سيكون جزء كبري 
اإع����ادة توجيه  م��ن ه���ذا ال��دخ��ل ع��ل��ى �سكل 
ال�ستثمارات اخلارجية والإنفاق اخلارجي 
اإل��ى  الأن�سطة  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سياحة  على 
الناجت  على  اإيجابا  �سينعك�س  م��ا  ال��داخ��ل، 

املحلي املحلي للمملكة.
وق�����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��روع 
بعنوان  جل�سة  خالل  الن�سر،  نظمي  نيوم، 

ال��ك��رى«،  امل�ساريع  تو�سيحية:  »ع��رو���س 
»نعمل بجدية يف م�سروع نيوم لت�سكل املدن 
وحم��ورا  للحياة  جديدة  طرقا  املنطقة  يف 
جديدا لالقت�ساد والتجارة والبتكار وبيئة 

مثالية للعي�س«.
واأ�������س������اف »ن����ع����ي ال����ت����ح����دي����ات ال���ت���ي 
ت��واج��ه��ن��ا يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي حتت�سن 
وا�ستثمارا،  حجما  العامل  يف  م�سروع  اأك��ر 
امل��ت��اح��ة لنا م��ن دع��م �سيا�سي  والإم��ك��ان��ات 
ومايل ولوج�ستي جتعلنا قادرين على فعل 
مع  نتعامل  اأننا  خ�سو�ساً  اإل��ي��ه،  ن�سبو  ما 
اأر���س بكر تتميز مبقومات طبيعية ونظام 

اأيكولوجي )بيئي( عال«.

مشروع البحر األحمر
للسياحة الفاخرة

»�سركة م�سروع  ل�  التنفيذي  الرئي�س  واأك��د 
ال��ب��ح��ر الأح����م����ر« ج����ون ب��ان��غ��ان��و، ال���ت���زام 

ال�����س��رك��ة ت��ط��وي��ر ال��وج��ه��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
امل�������س���روع ب��ح��ي��ث ت���ت���ج���اوز احل���ف���اظ على 
متيز  التي  والثقافية  الطبيعية  الأ���س��ول 
وج��ه��ت��ن��ا. ول��ف��ت اإل����ى اأن »م���ن امل��ق��رر ب��دء 
املرحلة  وافتتاح   ،2019 عام  امل�سروع  تنفيذ 
الأولى عام 2022«. واأو�سح خالل م�ساركته 
تو�سيح  »ع��رو���س  ب��ع��ن��وان  ح���وار  يف جل�سة 
البحر  »م�����س��روع  اأن  ال��ك��رى«،  للم�ساريع 
الأح����م����ر ي��ب�����س��ر ب��ع��ه��د ج���دي���د ل��ل�����س��ي��اح��ة 
الفاخرة امل�ستدامة، اإذ يتاألف من اأكر من 
50 جزيرة جميلة، وميتد على م�ساحة 28 

األف كلم، ويتيح 35 األف فر�سة عمل«.
وق�������ال »م���������س����روع ال���ب���ح���ر الأح����م����ر 
الرفاهية  �سياحة  يف  ج��دي��دا  ع�سرا  يعقد 
خالله  م��ن  يخو�س  وال�����س��ائ��ح  والطبيعة، 
جت������ارب رائ����ع����ة وم���ذه���ل���ة وي���ت���ع���رف ع��ل��ى 
ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل���الب���ة وامل����واق����ع ال��ت��اري��خ��ي��ة 

والثقافية«.



الأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  اأك��د �ساحب 
العهد  ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل  ب���ن  ���س��ل��م��ان  ب���ن 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع 
رئي�س جمل�س ادارة �سندوق ال�ستثمارات 
ج���م���ال  امل������واط������ن  ح��������ادث  اأن  ال����ع����ام����ة، 
خا�سقجي، رحمه اهلل، موؤمل جداً جلميع 
اإن�سان يف  ال�سعوديني خا�سة، وموؤمل لأي 

العامل.
وق���ال ���س��م��وه ه��و »ح����ادث ب�سع غري 
م����رر مت���ام���ا، وال���ي���وم امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ت��ق��وم ب��ات��خ��اذ ك��ل الإج�����راءات 
التحقيقات  واكتمال  للتحقيق  القانونية 
للو�سول  الرتكية  احلكومة  م��ع  بالعمل 
للمحاكمة  امل��ذن��ب��ني  وت��ق��دمي  نتائج  اإل���ى 
واأخ�����ذ ال��ع��ق��اب ال�������رادع، وه�����ذا الإج�����راء 
اأي حكومة يقع �سيء  اأن تعمله  املفرو�س 
اليوم  ال��ت��ع��اون  الأم���ر، بال�سك  ه��ذا  مثل 
عمل  والرتكية  ال�سعودية  احلكومة  بني 

مميز«.
م�����س��ارك��ت��ه يف  ذل���ك يف م�ستهل  ج���اء 
م�ستقبل  م��ب��ادرة  �سمن  ح��واري��ة  جل�سة 
�ستحول  »ك��ي��ف  بعنوان   2018 ال�ستثمار 
القيادة ذات الروؤية يف العامل العربي اإلى 
�ساحب  مب�ساركة  عاملية«  اقت�سادية  ق��وة 
اآل  بن حمد  �سلمان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
الأع��ل��ى  القاعد  ن��ائ��ب  العهد  ويل  خليفة 
ال����وزراء  ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ن��ائ��ب الأول 
وزراء  رئ��ي�����س  ودول����ة  ال��ب��ح��ري��ن،  مبملكة 

اجلمهورية اللبنانية �سعد احلريري.
واأ����س���اف ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د »ن��ع��رف 
الظرف  ه��ذا  ا�ستغالل  يحاول  الكثري  اأن 
امل��وؤمل لإح��داث �سرخ بني اململكة العربية 
اأو���س��ل  اأن  اأري���د  تركيا،  وب��ني  ال�سعودية، 
لهم ر�سالة من هذا املنر، لن ي�ستطيعوا 
ع���م���ل ذل�����ك ط���امل���ا م����وج����ود م���ل���ك ا���س��م��ه 
ا�سمه  عهد  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 
ورئي�س  ال�سعودية،  يف  �سلمان  بن  حممد 
اأردوغ���ان، لن يحدث هذا  ا�سمه  يف تركيا 
ال�سرخ و�سوف نثبت للعامل اأن احلكومتني 
مذنب  واأي  جم���رم  اأي  ملعاقبة  م��ت��ع��اون��ة 

والعدالة يف الأخري �سوف تظهر«.
واأكد �سمو الأمري حممد بن �سلمان 
بح�سور  اجلل�سة  خ��الل  عبدالعزيز  ب��ن 
ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س م���اك���ي ����س���ال رئ��ي�����س 
الرئي�س  وف��خ��ام��ة  ال�����س��ن��غ��ال،  ج��م��ه��وري��ة 
اأون��دمي��ب��ا رئ��ي�����س جمهورية  ب��ون��غ��و  ع��ل��ي 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اجلابون، 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س دول��ة 
جمل�س  رئي�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
وزراء  رئي�س  ون��ائ��ب  دب��ي،  ال����وزراء حاكم 
واأ���س��ح��اب  ح�سن،  مكونن  دم��ق��ه  اإث��ي��وب��ي��ا 
عدد  يف  امل�سوؤولني  وكبار  واملعايل  ال�سمو 
من الدول، وروؤ�ساء ال�سركات ال�ستثمارية 
من خمتلف دول العامل، واأدارها الدكتور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ا���س��م ع���و����س اهلّل 
ل�����س��رك��ة ط���م���وح ل���ال����س���ت�������س���ارات امل��ال��ي��ة 
اأن  العهد  �سمو ويل  اأكد  وال�سرتاتيجية، 
اململكة العربية ال�سعودية اتخذت خطوات 
كبرية جداً يف تطوير القت�ساد ال�سعودي، 
امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  ال��ث��الث  يف  وتنميته 
ويف ح��وك��م��ة واإع������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ك��ث��ري من 
الأوان  اآن  اليوم  اأعتقد  وق��ال  القطاعات، 
لإعادة هيكلة القطاعات يف الأمن الوطني 
يف اململكة العربية ال�سعودية، لكي ترتقي 
يف  منو  القت�سادية  القطاعات  مب�ستوى 

اململكة العربية ال�سعودية.

سمو ولي العهد: المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا 
في تطوير االقتصاد السعودي وتنميته
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»سابك« تنضم
إلى مجموعة 
قادة األعمال 

العالميين 
لرسم مستقبل 

االستثمار 
العالمي

الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  اأو�����س����ح 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة »���س��اب��ك« 
التقنية  اأن  البنيان،  يو�سف بن عبد اهلل 
ب�سكل  ال�ستثمار  واق��ع  تغيري  يف  ت�سهم 

كبري.
يف  رئي�س  ب��دور  »�سابك«  وت�سطلع 
املخاطر  لتقليل  ال���س��ت��ث��م��ارات  ت��وج��ي��ه 
يف  للم�ستثمرين  النمو  فر�س  وحت�سني 

اململكة وخارجها.
يف  م�ساركته  خ��الل  البنيان  وق���ال 
امل��ط��رد«  »النمو  ب��ع��ن��وان   نقا�سية  حلقة 
���س��م��ن ف���ع���ال���ي���ات »م�����ب�����ادرة م�����س��ت��ق��ب��ل 
التزام  باإظهار  »نعتز   :»2018 ال�ستثمار 
�سعيد  على  ال��ق��وي��ة  واإجن��ازات��ه��ا  �سابك 
الأط��راف  مع  ال�سرتاتيجية  �سراكاتها 
ال��ع��امل،  اأن���ح���اء  جميع  يف  ال��ع��الق��ة  ذات 
وتوفري  امل�ستثمرين،  ت��وق��ع��ات  وجت���اوز 
ال���ف���ر����س ل���ق���ي���ادة ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة 

الرابعة«.
الكبرية  الأهمية  اأن  البنيان  واأك��د 
ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات يف من��و  ل�����س��ن��اع��ة 
مع  والع�سرين،  الواحد  القرن  وازده���ار 
يقدر  ما  اإل��ى  العامل  �سكان  ع��دد  و�سول 
عام  بحلول  ن�سمة  مليارات  ت�سعة  بنحو 
العدد  تلبية احتياجات هذا  فاإن  2050م، 

املتزايد يتطلب النمو امل�ستدام.
ق�����ادرة  »����س���اب���ك«  اأن  اإل������ى  واأ������س�����ار 
ت��ع��زي��ز  يف  رئ���ي�������س  دور  ت������اأدي������ة  ع���ل���ى 
بالطاقة  تعمل  التي  ال�سيارات  �سناعة 
واأقوى  اأخف  مواد  وتطوير  الكهربائية، 
للطائرات والقطارات وال�سيارات، واإنتاج 
الأ���س��م��دة امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��زي��د كميات 
املحا�سيل من نف�س امل�ساحة دون احلاجة 

اإلى التو�سع يف الرقعة الزراعية.
و����س���ل���ط ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��� 
ال�سركة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  »���س��اب��ك« 
الفريدة التي متكنها من ال�ستفادة من 
خالل  من  اململكة،  يف  العامليني  الزبائن 
ال�سوق، ما ميكنها  املتميزة يف  عالقاتها 
م���ن الإ����س���ه���ام يف خ��ل��ق ف���ر����س ع��م��ل يف 
اململكة، يف اإطار هدفها املتمثل يف العمل 
ال�سعودية  للروؤية  رئي�سة  متكني  ك���اأداة 

.2030
وان�������س���م���ت ال�������س���رك���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل�����س��ن��اع��ات الأ���س��ا���س��ي��ة »����س���اب���ك« اإل���ى 
جم��م��وع��ة م���ن ق�����ادة الأع����م����ال ال��ذي��ن 
قدموا من جميع اأنحاء العامل حل�سور 
م���ب���ادرة م�����س��ت��ق��ب��ل ال����س���ت���ث���م���ار2018 يف 
الريا�س حيث تلتقي  الثانية، يف  دورتها 
تلك الأطراف املوؤثرة لتحديد م�ستقبل 
وي�����س��م جمموعة  ال��ع��امل��ي،  ال���س��ت��ث��م��ار 
م��ن الأ���س��م��اء ال��رائ��دة يف ع��امل الأع��م��ال 

وال�ستثمار العاملي.
ثماين  من  واح��دة  »�سابك«  وكانت 
���س��رك��ات رائ�����دة مت اخ��ت��ي��اره��ا ك�����س��رك��اء 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف م����ب����ادرة م�����س��ت��ق��ب��ل 
على  رك��زت  التي   ،2018 لعام  ال�ستثمار 
والتنمية  ال��ت��ج��ارة  م�ستقبل  ا�ستك�ساف 
اأ�سا�سية  حم���اور  ث��الث��ة  �سمن  ال��ع��امل��ي��ة 
هي: »ال�ستثمار يف التحول«، و »التقنية 
ال��ق��درات  و»ت��ط��وي��ر  للفر�س«،  كم�سدر 

الب�سرية«.

مـبادرة مستقبل االستثمار.. 
األهداف والجلسات

اأك���ر  يت�سمن  امل���وؤمت���ر  ب��رن��ام��ج  ت�����س��م��ن 
وور���س  مفتوحة  ونقا�سات  جل�سة   40 م��ن 
عمل، اإ�سافة اإلى منتديات جانبية ين�سب 
هي:  اأ�سا�سية  ركائز  ث��الث  على  تركيزها 
كم�سدر  والتقنية  التحّول،  يف  ال�ستثمار 

للفر�س، وتطوير القدرات الب�سرية.

الجلسات الرئيسية
ق��ادة  �سيتمكن  ه��ل  واح����د:  ع���املمَ   •
احلكومات  وق��ادة  التجارية  الأعمال 
من و�سع روؤية م�سرتكة للم�ستقبل؟

• رواد التقنية: اإلى اأي مدى �ستغري 
الأم��وال اجلريئة  روؤو���س  ا�ستثمارات 

م�ستقبل البتكار؟
ت���دف���ق روؤو��������س الأم���������وال: كيف   •
اأن  البارزة  املالية  للموؤ�س�سات  ميكن 
ع�سر  يف  تناف�سيتها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 

القت�ساد اجلديد؟
ك���ة ل��ل�����س��وق: كيف  • ال���ق���وى املُ���ح���رِّ
���س��ي��ت��م��ك��ن امل�����س��ت��ث��م��رون ال��ع��امل��ي��ون 
املالية يف بلدان  الأ���س��واق  اإمن���اء  م��ن 

القت�ساديات النا�سئة؟
�سيغري  كيف  الرقمية:  العمالت   •
املتمثل  والبيانات،  امل��ال  بني  الدمج 
ال���رق���م���ي���ة، م�����س��ه��د  ال����ع����م����الت  يف 

التجارة العاملية؟

التجارية:  لالأعمال  اأف�سل  بيئة   •
التنفيذيون  الروؤ�ساء  ي�ستطيع  كيف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل دع����م الأم����م 
التنمية  اأه����داف  حتقيق  يف  امل��ت��ح��دة 

امل�ستدامة؟
اآخ������ر  ال����ع����م����الق����ة:  امل���������س����اري����ع   •
م�����س��ت��ج��دات امل�����س��اري��ع ال��ط��م��وح��ة يف 
والرامية  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اإل����ى اإن�������س���اء م��ن��ظ��وم��ات اق��ت�����س��ادي��ة 
نيوم،  مثل  التنمية،  وحتفيز  جديدة 

وم�سروع البحر الأحمر، والقدية.
التكنولوجيا  ال��غ��ام��رة:  التقنية   •
م�ستقبال،  ال��ق��ادم��ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
م��ف��ي��دة  ت���ك���ون  اأن  ن�����س��م��ن  وك���ي���ف 

للمجتمع.
كيف  ال�سحة:  جم��ال  يف  ال��ت��ق��دم   •
على  امل�ستقبلية  الإجن����ازات  �ستوؤثر 
وتبعات  الب�سر وجودة حياتهم،  عمر 
ت��دخ��ل تعديال  ال��ت��ي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

جذريا عل بيولوجيا الإن�سان.
• م�����س��ت��ق��ب��ل امل�������دن: ك���ي���ف مي��ك��ن 
م��ن قدرتها  ي��ع��ّزز  اأن  امل��دن  لتطّور 
على ا�ستيعاب التقنيات التي ت�سهم 
يف ت��غ��ي��ري ال���ع���امل وال���س��ت��ث��م��ارات 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��م�����س��ي ب��ه��ذه 

ال�ستثمارات قدما.
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اأك������د ����س���اح���ب ال�������س���م���و ال�������س���ي���خ حم��م��د 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س دول��ة 
رئي�س جمل�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال��روؤي��ة التنموية  اأن  ال���وزراء حاكم دب��ي، 
العربية  اململكة  تنتهجها  التي  الطموحة 
ال�����س��ع��ودي��ة جت��ع��ل م��ن��ه��ا ���س��ري��ًك��ا م���وؤث���ًرا 
العاملي،  الق��ت�����س��اد  م�ستقبل  �سياغة  يف 
تتبناها  التي  النوعية  باملبادرات  م�سيًدا 
ال�سريفني  بقيادة خادم احلرمني  اململكة 
�سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
البناء حول  اإلى حتفيز احلوار  والرامية 
�سبل تعزيز التعاون نحو اكت�ساف م�سارات 
امل�ستدامة  التنمية  جهود  لدفع  ج��دي��دة 

على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
�سموه  ح�����س��ور  مبنا�سبة  ذل���ك  ج���اء 
ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال���ث���اين مل��ن��ت��دى م��ب��ادرة 
م�ستقبل ال�ستثمار التي ينظمها �سندوق 
برعاية  اململكة،  يف  العامة  ال�ستثمارات 
الفرتة  خالل  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
من 23 اإلى 25 اأكتوبر اجلاري يف العا�سمة 

الريا�س بح�سور عربي وعاملي كبري.
واأث������ن������ى �����س����م����وه ع����ل����ى امل�������س���ت���وى 
التنظيمي للمبادرة والذي يعك�س مدى 
املطروحة  باملو�سوعات  اململكة  اهتمام 

ل��ل��ن��ق��ا���س وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��اخ 
اأه��داف��ه م��ع ا�ستقطاب  امل��الئ��م لإجن���اح 
امل����ب����ادرة يف دورت����ه����ا ال��ث��ان��ي��ة م�����س��ارك��ة 
كبار  م��ن  لفيف  خاللها  حت��دث  نوعية 
امل�سوؤولني العرب والأجانب حول طيف 
مب�ستقبل  املعنية  املو�سوعات  من  وا�سع 
خال�س  ع��ن  �سموه  واأع���رب  ال�ستثمار. 
ال��ت��ق��دي��ر والم���ت���ن���ان مل���ا وج����ده ال��وف��د 
الإماراتي الكبري الذي زاد عدد اأع�سائه 
والروؤ�ساء  ال��وزراء  على 150 من معايل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال 
الأع����م����ال م���ن ح�����س��ن ا���س��ت��ق��ب��ال وك���رم 

�سيافة، يف بلدهم الثاين اململكة.
واأك�����د ���س��م��وه ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات 
ال���ت���اري���خ���ي���ة وال�����رواب�����ط الأخ�����وي�����ة ب��ني 
وتطابق  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين 
ح��ول متطلبات  اجل��ان��ب��ني  نظر  وج��ه��ات 
املقبلة  املرحلة  خالل  والتنمية  التطوير 
يف  ب��ال���س��ت��ث��م��ار  اله��ت��م��ام  مقدمتها  ويف 
م�ساركتهم  وتعزيز  ال�سباب  ق��درات  دع��م 
وتوظيف  التميز،  مبقومات  واإم���داده���م 
اأحدث التقنيات يف تر�سيخ اأ�س�س التنمية 
امل�����س��ت��دام��ة و����س���ول اإل�����ى اأرق�����ى م��رات��ب 

التميز يف �ستى املجالت.

نائب رئيس دولة اإلمارات: المملكة شريك مؤثر
في صياغة مستقبل االقتصاد العالمي

العدد 237  |  19 صفر 1440  |  28 أكتوبر 2018مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار



»التسابق من 
أجل المستقبل« 

في جلسة 
بالمؤتمر

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدفاع  وزير 
العامة، وجاللة  ال�ستثمارات  �سندوق 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني ملك 
واأ�سحاب  الها�سمية،  الأردنية  اململكة 
امل�سوؤولني  الأمراء وكبار  امللكي  ال�سمو 
الدول،  من  عدد  يف  وامل�ستثمرين 
من  »الت�سابق  بعنوان  نقا�س  حلقة 
مبادرة  فعاليات  �سمن  امل�ستقبل«  اأجل 

م�ستقبل ال�ستثمار 2018.
واأكد الرئي�س التنفيذي لفورمال 
اململكة  اأن  باإ�سبانيا اخلاندروا اغاغ  اأي 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة خ��ط��ت خ��ط��وات 
ط��م��وح��ة ب��ت��ب��ن��ي دم����ج ال�����س��ن��اع��ة مع 

الرتفيه يف روؤية 2030 الطموحة.
�ستحت�سن يف  الريا�س  اأن  وك�سف 
الأولى  اجلولة  �سباقات  املقبلة  الفرتة 
من بطولة »اإيه بي بي فورمال اإي« يف 

الدرعية.
ال��ع��ه��د،  ���س��م��و ويل  وق�����د جت�����ول 
امل��ع��ر���س  يف  الأردن  م���ل���ك  وج����الل����ة 

امل�ساحب ملبادرة م�ستقبل ال�ستثمار.

أضواء على »مستقبل القطاع المالي«
اح���ت���ل م���و����س���وع الأ������س�����واق امل���ال���ي���ة م��ك��ان 
ال�سدارة يف �سباح اليوم الثاين من موؤمتر 
اجتمع  حيث  ال�ستثمار،  م�ستقبل  مبادرة 
واأث����روا  ال��ع��امل��ي��ني  امل�ستثمرين  م��ن  نخبة 
اجل��ل�����س��ات احل����واري����ة مب�����س��ارك��ة اآراءه������م 
ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل الأ�����س����واق امل��ال��ي��ة وج��م��ع 

ال�ستثمارات.
و�ساركت �سركة »مويلي�س«، من خالل 
ممثلها نائب رئي�س جمل�س الإدارة واملدير 
العام اإيرك كانتور، يف جل�سة حوارية �سمت 
لال�ستثمار  العامة  الهيئة  معايل حمافظ 
امل���ه���ن���د����س اإب����راه����ي����م ال���ع���م���ر، وال��رئ��ي�����س 
العاملية  امل�����س��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإ���س ب��ي �سي«  والأ���س��واق مبجموعة »اإت�����س 
»تر�ست  وم��دي��ر  وموؤ�س�س  ع�����س��اف،  �سمري 

بريدج بارترنز« �سوجون يل.
ا����س���ت���ه���ل ����س���م���ري ع�������س���اف، م��ت��خ��ذا 
منظور ال�سورة ال�ساملة، مداخلته بقوله 
»اأننا حينما ننظر اإلى الأم��ور على املدى 
ال��ب��ع��ي��د ف��اإن��ن��ا ���س��ن��الح��ظ اأن الق��ت�����س��اد 
ال��ع��امل��ي ي��ح��رز من���وا ح��ق��ي��ق��ي��ا م�����س��ت��م��را، 
وي���ع���ود ال��ف�����س��ل يف ذل����ك اإل�����ى الأ����س���واق 
النامية  البلدان  حتت�سنها  التي  النا�سئة 

يف كل من اآ�سيا وال�سرق الأو�سط«.
وخل�����س م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س اإب��راه��ي��م 
العمر اجلهود التي تبذلها اململكة مل�ساعدة 
على  العامل  اأنحاء  جميع  من  امل�ستثمرين 
ال�سعودية،  املحلية  ال�سوق  اإل���ى  ال��و���س��ول 
مع  وث��ي��ق  ب�سكل  تعمل  اململكة  اأن  ب��ق��ول��ه 
اإج����راء  ال�����دويل ومت حت��دي��د 400  ال��ب��ن��ك 
اإ����س���الح���ي ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة الق��ت�����س��ادي��ة، مت 

اإجن���از 40% منها واإل���ى ه��ذه الإ���س��الح��ات 
يعود الف�سل يف حتفيز اململكة على اإ�سدار 
قانون لالإفال�س، وتاأ�سي�س مركز للتحكيم 
التجاري واإج��راء العديد من الإ�سالحات 
القت�سادية الأخرى مما جعل من املمكن 
اأن تطلق اليوم �سركتك التجارية يف اململكة 

عر الإنرتنت يف غ�سون 24 �ساعة فقط.
وم����ن خ����الل ت���اأم���ل اآث������ار ال��ت��ق��ن��ي��ات 
بقوله  �سمريع�ساف  ال�سيد  اأدلى  احلديثة، 
ي��زخ��ر بفر�س  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ق��ط��اع  اأن 
وامل�����س��ارف  للبنوك  بالن�سبة  ج���دا  ه��ائ��ل��ة 
»م�سغلو  ي�سغله  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  لأن  وذل���ك 
خدمات متخ�س�سون ومبتكرون ويعملون 
اإيجاد  من  ميكنهم  مما  �سل�سة،  اإدارة  وف��ق 
احللول ب�سرعة واإ�سفاء املزيد من القيمة 

القت�سادية على بيئة اأعمالنا التجارية«.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأب������رز م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س 
اأن  قائال  البتكار،  اأهمية  العمر  اإبراهيم 
التقنيات احلديثة هي مايقلقه، وذلك لأنه 
حري�س على ا�ستفادة اململكة من اأي تقنية 
اأن نفوت  ن��ري��د  م��ال��ي��ة واع����دة، ولأن��ن��ا »ل 

علينا اأي فر�س«.
حتدثت  جغرافية،  نظر  وجهة  وم��ن 
ال�ستثمار  وزي���رة  ن�سر،  �سحر  ال��دك��ت��ورة 
عن  م�سر،  بجمهورية  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ت���زخ���ر بها 
اأن نخلق  نريد  »اأننا  اإل��ى  واأ���س��ارت  بالدها، 
من  ونرفع  جديدة،  عمل  وفر�س  وظائف 
م�ستوى الإنتاج، اإننا حري�سون على جذب 
ا�ستثمارات اأجنبية عالية اجلودة ل تكتفي 
ب��ج��ن��ي الأرب�����اح وال��ع��وائ��د ف��ق��ط ب��ل ت�سع 

�سري  يف  وامل��ج��ت��م��ع  البيئة  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
على  وك��م��ث��ال  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا«،  عملها 
الدكتورة  ذكرت  الواعدة  القطاعات  بع�س 
�سحر ن�سر »قطاع ال�سياحة كمجال حيوي 

ف�سال عن قطاع العقارات«.
جمموعة  در����س���ت  م�����س��ر  اأن  وق���ال���ت 
وا���س��ع��ة م��ن خ���ي���ارات ال��ت��م��وي��ل، مب��ا فيها 
اإلى  واأ���س��ارت  اخلا�سة؛  بالأ�سهم  التمويل 
على  الأخ����رية  اللم�سات  »ت�����س��ع  م�سر  اأن 

جم��م��وع��ة م���ن ع��م��ل��ي��ات الك���ت���ت���اب ال��ع��ام 
كرى  م��ن  نخبة  م��ع  بالتعاون  �ستجريها 

امل�سارف ال�ستثمارية«.
من ناحية اأخرى، بعيدة عن الأ�سواق 
امل�ستثمر  �سونغ،  باتريك  حت��دث  ال��ع��ام��ة، 
واملدير املوؤ�س�س ل�سركة M31 يف مداخلته 
للنجاح يف قطاع  ت��وؤدي  التي  العوامل  عن 
اأن  بد  »ل  باأنه  م�سرحا  اخلا�سة،  الأ�سهم 
الدورة القت�سادية  تراعي بحر�س �سديد 

مبجملها، لأنه من ال�سهل اأن حتقق نتائج 
هل  لكن  �سنوات،  ثالثة  غ�سون  يف  جيدة 
على  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  ت��ك��رر  اأن  حقا  ت�ستطيع 

مدى اخلم�س وع�سرين �سنة املقبلة «.
ال���ي���وم  ف���ع���ال���ي���ات  اأن  وي����ذك����ر  ه�����ذا 
الثاين من املبادرة افتتحت يف وقت مبكر 
مب��ن��ت��دى مت���ح���ور ح����ول م��و���س��وع »ب��ي��ئ��ة 
اأف�����س��ل ل��الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة« ���س��م �ستة 
العالقة  ناق�ست  ث��ري��ة  ح��واري��ة  جل�سات 

وبني  وال�سركات،  التجارية  الأع��م��ال  بني 
التي  القت�سادية  وال��ف��ر���س  ال���س��ت��دام��ة 

تخلقها هذه الأخرية.
اأدل��ت ماريان  وخ��الل ه��ذه اجلل�سات 
للق�سم  التنفيذي  الرئي�س  نائبة  ليغنو، 
اإف، بقولها »ل  اإي دي  ال��دويل مبجموعة 
الطاقة  م��زي��ج  م��وازن��ة  ع��ل��ى  نعمل  اأن  ب��د 
وللقيام  اليوم،  ن�ستعملها  التي  امل�ستدامة 
بذلك ل بد اأن ندرج الطاقات املتجددة اإلى 
لأنها  النووية،  الطاقة  املعادلة ف�سال عن 

خالية من الكربون«.
للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  واأ���س��ار 
اإل��ى  ه��ول��ث��و���س،  ب��ول  للمحيطات،  ال��ع��امل��ي 
عدة جمالت يف القت�ساد البحري �سهدت 
من���وا ق��وي��ا وخ��ل��ق��ت ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ر���س 
الكائنات  »تربية  ال�ستثمارية، من �سمنها 
»اأنها  بقوله  و�سفها  التي  امل��ائ��ي��ة«،  احلية 
منظومة الإنتاج الغذائي الأ�سرع منوا على 
املا�سيني،  ال��ع��ق��دي��ن  وج���ه الأر�����س خ���الل 
ح��ي��ث اأن ه���ذا امل��ج��ال ���س��ه��د من����واً مبعدل 
الع�سرين  م��دى  على   %7.5 ق���دره  �سنوي 

عاما املا�سية«.
واأ��������س�������ار الأم����������ني ال�����ع�����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
البحر  بيئة  على  للمحافظة  الإقليمية 
الأح���م���ر وخ��ل��ي��ج ع���دن زي����اد اأب����و غ����رارة، 
البيئية  ال���س��ت��دام��ة  اأه��م��ي��ة  م���دى  اإل����ى 
بالن�سبة لال�ستثمار يف امل�سروع ال�سياحي 
اأ���س��ول هذا  »اأن  قائال  الأح��م��ر«،  »البحر 
البحرية  البيئة  تتمثل يف �سحة  امل�سروع 
واإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا، ول���ذل���ك ت��ع��د ال���س��ت��دام��ة 

البيئية اأمرا اأ�سا�سيا بالن�سبة له«.
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أخبار الجامعة

أمير عسير يتسلم سجل 
اللقاء العلمي الرابع 

لكرسي الملك خالد
يحيى التيهاني

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري منطقة 
ع�سري الأربعاء املا�سي مبكتبه بالإمارة معايل مدير جامعة امللك خالد الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، يرافقه امل�سرف على كر�سي امللك خالد للبحث العلمي 

الدكتور اأحمد بن يحيى اآل فايع. 
ويف بداية اللقاء رحب �سمو اأمري منطقة ع�سري باجلميع، كما اطلع �سموه 
على �سجل اللقاء العلمي الرابع من تاريخ امللك خالد بن عبدالعزيز، الذي نظمه 
كر�سي امللك خالد للبحث العلمي باجلامعة حتت عنوان »اجلوانب الجتماعية يف 
اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك خالد بن عبدالعزيز اآل �سعود، رحمه اهلل، 
خالل الفرتة  من 4 اإلى 5 ربيع الأول 1439،  و�سارك فيه  23  بحثا علميا، وورقة 
اأثر املوؤ�س�سات الأمنية على املجتمع يف عهد امللك خالد،  عمل تاأتي يف مقدمتها 
يف  والتنموية  الإغاثية  اململكة  وجهود  الإن�سانية  واملواقف  ال�سناعية   والتنمية 
جنوب �سرق اآ�سيا، اإ�سافة اإلى التنمية الجتماعية  مبنطقة ع�سري يف عهد امللك 

خالد بن عبدالعزيز، رحمه اهلل.
التقرير من  اأم��ري منطقة ع�سري مبا ت�سمنه  �سمو  اأ�ساد  اللقاء  نهاية   ويف 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  متمنيا  املجتمع،  على  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  تعود  علمية  بحوث 

والنجاح للجميع.

عبدالعزيز رديف

يوا�سل برنامج القيم العليا لالإ�سالم 
الذي  عامل"،  "زيارة  التطّرف  ونبذ 
ي���ق���ام يف اجل���ام���ع���ة ب��ال�����س��راك��ة بني 
العلماء  كبار  لهيئة  العامة  الأم��ان��ة 
باجلامعة  الفكرية  التوعية  ووح��دة 
لقاءات  اإقامة  يف  واملتمثلة  فعالياته، 
ع��ل��م��ي��ة ل���ل���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات ع��ن 
اأع�����س��اء  م��ن  ع���دد  ا�ست�سافة  ط��ري��ق 

هيئة كبار العلماء.
ح���ي���ث ا����س���ت���ق���ب���ل م����ع����ايل م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
املا�سي،  ال��ث��الث��اء  ال�سلمي  اهلل  رج���اء 
امل�ست�سار بالديوان امللكي وع�سو هيئة 
الدكتور  ال�سيخ  معايل  العلماء  كبار 

عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي.
ويف بداية ثاين لقاءات الرنامج 
املقامة بال�سراكة واملعنون ب� "اأولويات 
الطالب اجلامعي"؛ قدم مدير اللقاء 
نائب امل�سرف العام على وحدة التوعية 
ال��ف��ك��ري��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور م�سفر 
تعريفية  ن��ب��ذة  ال����وادع����ي  اأح���م���د  ب���ن 
ا�ستعر�س من خاللها ال�سرية العلمية 
مل��ع��ايل ال��دك��ت��ور ال���رتك���ي، ���س��اك��ًرا له 

تلبية دعوة اجلامعة.
ال��ل��ق��اء ب�سكر  ال���رتك���ي  وا���س��ت��ه��ل 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة وال��ق��ائ��م��ني 
ال�سراكة، م�سيًدا بجهود  برنامج  على 

املجتمع  خدمة  جم��الت  يف  اجلامعة 
وال����ت����ي م����ن م���ظ���اه���ره���ا اإق����ام����ة ه���ذا 
الو�سايا  م��ن  ع���دًدا  ق��دم  ال��ل��ق��اء، كما 
خاللها  م��ن  اأك���د  اجل��ام��ع��ي  للطالب 
على  التي يجب  القيم  م��ن  ع��دد  على 
اأبرزها  وم��ن  عليها  احلفاظ  الطالب 
الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  بتعاليم  الل���ت���زام 
واأخ����الق����ي����ات����ه، واح��������رتام امل��ج��ت��م��ع، 
واختيار ال�سحبة ال�ساحلة، واللتزام 
كذلك  والأنظمة،  والآداب  بال�سوابط 
اأو�سى معايل الدكتور الرتكي بوجوب 
القبلية  وال��ع�����س��ب��ي��ة  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ن��ب��ذ 
اأه��م  م��ن  �سلبية تعد  اآث���ار  م��ن  مل��ا لها 

م�سببات التطرف الفكري.
وق�����د اأج�������اب ال���دك���ت���ور ال���رتك���ي 
ع��ل��ى ع����دد م���ن ت�������س���اوؤلت احل�����س��ور 
وم��داخ��الت��ه��م وال��ت��ي مت��ح��ورت حول 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ت��اأث��ري 
التقنية،  ت��ط��ور  ظ��ل  يف  ال�سباب  على 
م���وؤك���ًدا م��ن خ���الل اإج��اب��ت��ه ع��ل��ى تلك 
تداوله  يتم  مما  كثرًيا  اأن  الت�ساوؤلت 
يف ت���ل���ك امل����واق����ع ع������اٍر م����ن ال�����س��ح��ة 
م��و���س��ًي��ا  ب�����س��ل��ة،  للحقيقة  مي���ت  ول 
بوجوب التثبت من امل�سادر احلقيقية 
وال�����س��ح��ي��ح��ة وع����دم ال��ت�����س��رع يف نقل 

الأخبار غري املوؤكدة اأو ت�سديقها.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ت�����س��ل��م م��ع��ايل 
بهذه  تذكارًيا  درًع��ا  الرتكي  الدكتور 

املنا�سبة من معايل مدير اجلامعة.

الجامعة تستضيف الدكتور التركي في ثاني لقاءات برنامج زيارة عالم
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..QS وفق تصنيف
الجامعة ضمن أفضل %10

من الجامعات العربية 
سعيد العمري

على  خالد  امللك  ج�امع�ة  ح�سول   QS العاملية  الت�سنيف  منظمة  اأعلنت 
 Arab Region املرتبة 24  وذلك يف الت�س�نيف اخلا�س باجلامعات العربية
University Ranking لعام 2019، وبذلك تكون اجلامعة �سمن اأف�سل 

10% من جامعات الدول العربية. 
عو�سة  م��رزن  ال��دك��ت��ور  واجل���ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  واأو���س��ح 
ويف  الت�سنيفات  خمتلف  يف  اجلامعة  حت��رزه  ال��ذي  التقدم  اأن  ال�سهراين 
اجلديدة  ن�سخته  يف  العربية  باجلامعات  اخلا�س   QS ال��دويل  الت�سنيف 
2019، يوؤكد متيز اجلهود املبذولة من اإدارة اجلامعة ومن�سوبيها، مقدما 
�سكره ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
وجلميع من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة على جهودهم املتميزة يف الرتقاء 

بالأداء الأكادميي والإداري. 
الدولية يف اجلامعة  الت�سنيفات  امل�سرف على وحدة  اأكد  من جانبه 
الت�سنيفات  خمتلف  يف  اجلامعة  دخ��ول  اأهمية  ال�سهري  �سامي  الدكتور  
الدولية؛ وذلك لتح�سني الأداء مبا يتالءم مع روؤية اجلامعة، والعمل على 
حتقيق التميز، واملناف�سة امل�ستمرة على كافة الأ�سعدة الإقليمية والعاملية، 
اجلامعات  ب��ني  موقعها  لقيا�س  مهما  موؤ�سرا  يعد  ذل��ك  اأن  اإل��ى  م�سرًيا 

الأخرى، وفق معايري  وموؤ�سرات حمددة.
يذكر اأن منظمة QS تقوم بتقييم اجلامعات الإقليمية يف �سوء عدد 
الأكادميية،  ال�سمعة  اأبرزها:  من  والتي  املختلفة،  واملجالت  املعايري  من 
وال�سمعة لدى جهات التوظيف، ون�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س اإلى الطلبة، 
والعالقات الدولية، والبحث العلمي، وعدد ال�ست�سهادات العلمية، ومدى 

التاأثري على �سبكة الإنرتنت.

الجامعة تطلع سفير الجمهورية اليمنية
على خدماتها لطالب المنح

عبدالعزيز رديف

ن���ي���اب���ة ع�����ن م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج����اء اهلل 
ال�سلمي ا�ستقبل وكيل اجلامعة لل�سوؤون 
الدكتور  الأ�ستاذ  والأكادميية  التعليمية 
�سعد بن حممد بن دعجم الأحد املا�سي، 
يف  اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة  �سفري  ���س��ع��ادة 

اململكة العربية ال�سعودية الدكتور �سايع 
اإدارة  ب�سيافة  وذلك  الزنداين،  حم�سن 

اجلامعة مبقرها الرئي�س )قريقر(.
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب ال��دك��ت��ور 
ابن دعجم بال�سفري والوفد املرافق له، 
م��ق��دًم��ا ن��ب��ذة خم��ت�����س��رة ع��ن اجل��ام��ع��ة 
وك��ل��ي��ات��ه��ا واأق�������س���ام���ه���ا واإم���ك���ان���ي���ات���ه���ا، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى روؤي����ت����ه����ا ور���س��ال��ت��ه��ا 

الأدوار  اإل������ى  اأ�����س����ار  ك���م���ا  واأه����داف����ه����ا، 
واخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة 

لطالب املنح ب�سكل خا�س.
العام على  امل�سرف  من جانبه قدم 
ال�سرحاين  �سعيد  ال��دك��ت��ور  امل��ن��ح  اإدارة 
اأع��داد  �سرًحا مف�سال عن  اللقاء  خالل 
وت��خ�����س�����س��ات ال����ط����الب ال��ي��م��ن��ي��ني يف 
اجلامعة، اإ�سافة اإلى بحث �سبل تطوير 

والتوا�سل  ال��ت��ع��اون  اإج����راءات  وت�سهيل 
فيما بني اإدارة املنح والطالب اليمنيني 

و�سفارتهم.
وق��د اأع���رب ال�سفري ال��زن��داين عن 
حفاوة  على  للجامعة  وت��ق��دي��ره  �سكره 
طالب  به  يحظى  ما  مثمًنا  ال�ستقبال، 
امل��ن��ح ب��ه��ا وال���ط���الب ال��ي��م��ن��ي��ون ب�سكل 

خا�س من رعاية واهتمام. 

الناقد حسن الهويمل
في لقاء علمي بالجامعة

عبدالعزيز رديف
نظمت اجلامعة ممثلة بق�سم اللغة العربية واآدابها بكلية العلوم الإن�سانية مطلع 
فهد  بن  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  الناقد  مع  مفتوحا  علميا  لقاء  املا�سي  الأ�سبوع 
املهتمني  من  ع��دد  بح�سور  الق�سيم،  بجامعة  العليا  الدرا�سات  اأ�ستاذ  الهوميل، 
واأع�ساء هيئة التدري�س وطالب الق�سم يف �سطري الرجال والن�ساء، وذلك يف مقر 

الكلية باملدينة اجلامعية )قريقر(.
واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  ق��دم  اللقاء  بداية  ويف 
الدكتور اأحمد بن علي اآل مريع مدير اللقاء نبذة خمت�سرة عن ال�سيف، مرحبا 
بح�سوره وت�سريفه لق�سم اللغة العربية واآدابها وكلية العلوم الإن�سانية واجلامعة 

ب�سكل عام من خالل اإقامة هذا اللقاء.
وحتدث الهوميل يف اللقاء العلمي عن العالقة بني الأ�ستاذ واملنهج، ومنوذج 
كما  تفاعاًل،  اأك��ر  وجتعلها  الثالثة  الأط���راف  تربط  التي  التفاعلية  املحا�سرة 
اأ�سار اإلى ما يتعلق بالبحث العلمي يف جمال الدرا�سات العليا موؤكدا على وجوب 
تركيز الباحثني على ثقافة املنهج بعيدا عن �سوابطه، لفتا اإلى اأن وعي الطالب 
والأ�ستاذ بتفعيل دور تبادل وجهات النظر ي�سيف للمنهج ب�سكل اإيجابي وي�ساعد 

يف عدم وقوع الأ�ستاذ والطالب يف موقع املتلقي اأو م�سلوب الإرادة.
احلياة  يف  ال�سخ�سية  جتربته  ع��ن  خمت�سرة  ن��ب��ذة  اللقاء  �سيف  ق��دم  كما 
معه  املختلفني  اأن  بذلك  موؤكدا  الآخ��ر«  �سنعه  الهوميل  »ح�سن  وق��ال  والثقافة، 
باختالفاته  م�ست�سهدا  وبحثيا  علميا  له  اإكمالهم  طريق  عن  ب��روزه  �سبب  كانوا 

الأدبية التي ا�ستفاد منها اأكر مما ا�ستفاده من التعليم والتدري�س اجلامعي.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  �سكر  اللقاء  خ��ت��ام  ويف 
بهذا  واإثرائه  الق�سم  دعوة  تلبية  على  الهوميل  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  التيهاين 

اللقاء الذي �سي�سهم يف دعمه وتطويره.
يذكر اأن �سيف اللقاء حل �سيفا على معر�س اجلامعة اخلام�س ع�سر للكتاب 

قدم خالله حما�سرة علمية بعنوان »الهوية بني الكتاب الورقي والإلكرتوين«.

توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الكوثر الصحية بعسير
عبدالعزيز رديف

���س��ه��د م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج�����اء اهلل ال�����س��ل��م��ي، 
اخلمي�س قبل املا�سي، توقيع اتفاقية تعاون 
ال�سحية  ال��ك��وث��ر  وجمعية  اجل��ام��ع��ة  ب��ني 
اخل����ريي����ة مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ت��ن�����س ع��ل��ى 
تقدمي خدمات �سحية وتدريبية تطوعية 

مل��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة وط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 
مبقر  وذل���ك  ع���ام،  ب�سكل  ع�سري  وجمتمع 

اإدارة اجلامعة الرئي�سي )قريقر(.
ت���وق���ي���ع  وق�������د م����ث����ل اجل�����ام�����ع�����ة يف 
الت���ف���اق���ي���ة وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل���ل�������س���وؤون 
بن  �سعد  الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
حممد بن دعجم، فيما مثل جمعية الكوثر 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارت���ه���ا ال��دك��ت��ور ج��ران 

دعم  على  الت��ف��اق��ي��ة  ون�ست  ال��ق��ح��ط��اين، 
لتقدمي  الطرفني؛  ب��ني  اجل��ه��ود  وتكثيف 
خدمات مميزة يف كل من جمالت التطوع، 
والتدريب واملوارد الب�سرية، بالإ�سافة اإلى 
جم��الت ال��درا���س��ات والأب��ح��اث، وال��رام��ج 
الت�سويق  وك��ذل��ك  املتخ�س�سة،  ال�سحية 

والعالقات العامة.
واأك�������������د ع����م����ي����د م����ع����ه����د ال����ب����ح����وث 

والدرا�سات ال�ست�سارية باجلامعة الدكتور 
هذه  اأن  احل��دي��ث��ي،  اإب��راه��ي��م  عبداللطيف 
الت��ف��اق��ي��ة ���س��ت��ف��ت��ح ب���اب���ا وا���س��ع��ا ل��ت��ق��دمي 
ع�سري،  ملجتمع  تطوعية  �سحية  خ��دم��ات 
لف���ًت���ا اإل����ى اأن ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وث��ر م���ن اأه���م 
املميزة  الربحية  غري  الوطنية  املوؤ�س�سات 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت ع������ددا م����ن اجل����وائ����ز ع��ل��ى 
اأبرزها جائزة امللك خالد  م�ستوى اململكة، 
التي ح�سلت عليها موؤخرا يف فرع املنظمات 
غري الربحية، موؤكدا اأن اجلامعة وبتوجيه 
الدعم  بتقدمي  ت�سعد  مديرها  معايل  من 
لتحقيق  اجلمعية  حتتاجه  ال���ذي  ال���الزم 

اأهدافها ال�سامية والنبيلة.
وبني احلديثي اأن اخلدمات ال�سحية 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ت���ق���دم ل���ه من 
باجلهات  املمثلني  اخلدمة  م��زودي  خ��الل 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة، ومي���ث���ل ال��ق��ط��اع 
اخل���ريي ط��رف��ا ث��ال��ث��ا ل ي��ق��ل اأه��م��ي��ة عن 
ت��ل��ك اجل���ه���ات، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة اجل��ام��ع��ات 
ال��ت��وع��ي��ة  ت�����س��ك��ل��ه م���ن دور م��ه��م يف  وم����ا 
اإلى  اإ�سافة  ال�سحي.  املجال  يف  والتثقيف 
التطوع  متكني كوادرها ومواردها خلدمة 
امل���وارد يف  الق�سوى م��ن تلك  وال���س��ت��ف��ادة 
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع؛ مب���ا ي��ت��واف��ق م���ع روؤي����ة 
»تعظيم  حم���ور  ت��ف��ع��ي��ل  يف   2030 امل��م��ل��ك��ة 

الأثر الجتماعي للقطاع غري الربحي«.
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نادي األسكان يقيم لقاءه األول
بالمجمع األكاديمي بلعصان

استضافت خبيرا دوليا
في أبحـاث الليشمانيا.. 

ندوة علمية عن الجراثيم 
الجلدية واألدوية المضادة 

بكلية الطب
الكائنات  ق�سم  يف  ممثلة  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  ا�ست�سافت 
واأبحاث  درا�سات  جمال  يف  واملتخ�س�س  العاملي  اخلبري  موؤخرا،  الدقيقة 
اللي�سمانيا، الدكتور األفارو اأكو�ستا �سريانو، والذي يعمل اأ�ستاذا وباحثا يف 
باململكة  الوبائية جامعة ليفربول  املدارية  الأمرا�س  كلية الطب ومركز 

املتحدة، وذلك �سمن ندوات كلية الطب العلمية. 
عالج  ا�ستجابة  اجللدية  اجلراثيم  تعدل  »ه��ل  ال��ن��دوة  عنوان  وك��ان 
وافتتح  مم��ي��زا،  ح�سورا  ال��ن��دوة  و�سهدت  للجراثيم؟«  امل�����س��ادة  الأدوي����ة 
اللقاء الدكتور اأحمد احلكمي رئي�س ق�سم الكائنات الدقيقة بكلية الطب 
على  حا�سل  �سريانو  اأكو�ستا  الدكتور  اأن  ذك��ر  حيث  املتحدث،  عن  بنبذة 
درجة الدكتوراه يف علم الطفيليات اجلزيئية يف عام 1996 من اجلامعة 
الحتادية يف �ساو باولو، الرازيل، وعمل كباحث فرتة ما بعد الدكتوراه 
ل�معهد  زميال  ذل��ك  بعد  واأ�سبح  جونزهوبكنز،  بجامعة  الطب  كلية  يف 
Wellcome Trust يف جامعة دندي ومركز ويلكوم للطفيليات اجلزيئية، 

غال�سكو، اململكة املتحدة.
امل���داري  للطب  ليفربول  مب��رك��ز  ���س��ريان��و  اأك��و���س��ت��ا  ال��دك��ت��ور  التحق 
اأ���س��ت��اذ يف ق�����س��م علم  ب��ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول يف ع���ام 2008 ، وي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا 

الطفيليات.
اأكو�ستا �سريانو على فهم كيفية  ترتكز الأبحاث الرئي�سية للدكتور 
بالإ�سافة  ا�ستعمار )ناقالت احل�سرات(،  الطفيليات على  قدرة طفيليات 
ال�سعودية وزمالءهم من جامعة  ال�سحة  اإلى ذلك، وبالتعاون مع وزارة 
اللي�سمانيات  داء  من  والوقاية  التحكم  برنامج  ب��اإدارة  يقوم  خالد،  امللك 
اجللدي يف اململكة. كما ي�سغل حاليا من�سب نائب رئي�س حترير باملكتبة 
للكتب  ن�سر  دار  وه��ي   Public Library of Science للعلوم  ال��ع��ام��ة 
التحرير  املهملة، وهو ع�سو يف هيئة  املدارية  املناطق  العلمية، لأمرا�س 
يف  املجل�س  وع�سو  احليوية،  والكيميائية  اجلزيئية  الطفيليات  علم  يف 

اجلمعية الريطانية لعلم الطفيليات.
واأنواعه وخطورة  اللي�سمانيا  بنبذة عن مر�س  املتحدث حديثة  بداأ 
مليون  ع�سرة  واثني  اأربعة  بني  ما  حاليا  يوجد  حيث  وانت�ساره،  تواجده 
يوجد  كما  بلدا.  وت�سعني  ثمانية  يف  العامل  ح��ول  بالداء  م�سابا  �سخ�سا 
انت�سار  فر�س  من  تزيد  التي  العامل  حول  اخلطورة  عوامل  من  العديد 

املر�س بني الب�سر، وت�سمل الفقر و�سوء التغذية واإزالة الغابات والتمدن.
م��ع معدل  باملر�س  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة   ت�سجيل مليوين  يتم  ع��ام  وك��ل 
وفيات يرتاوح بني 20 و30 األفا �سنويا. ويقطن حوايل 200 مليون �سخ�س 
وجنوب  واإفريقيا  اآ�سيا  من  كل  يف  باملر�س  امل��وب��وءة  املناطق  العامل  ح��ول 
وو�سط اأمريكا وجنوب اأوروبا. ويتواجد داء اللي�سمانيا يف منطقة ع�سري 
�سمن املناطق املوبوءة يف اململكة، كما يتواجد يف عدة مناطق اأخرى منها 

الق�سيم واملدينة املنورة والأح�ساء. 
وذك����ر امل��ت��ح��دث اأن����ه ع��ن��دم��ا ت��ت��غ��ذى ذب��اب��ة ال���رم���ل، ال��ن��اق��ل��ة  ل��داء 
ال�سرق  من  اأخ��رى  واأج���زاء  اململكة  يف  اجللدي  اأو  احل�سوي  اللي�سمانيات 
الأو�سط، على الب�سر، فقد ينقل طفيليات اللي�سمانيا اإلى موقع الع�س. اإذا 
جنحت الطفيليات، بعد 2-3 اأ�سهر، يف اإحداث عدوى توؤدي اإلى تقرحات 
اإل��ى ظهور  ي��وؤدي ذلك  ب��الأدوي��ة احلالية، وقد  مفتوحة ي�سعب عالجها 

ندوب يف الأ�سخا�س امل�سابني.
اأنه عندما ت�ساب  اأدلة على  اأكو�ستا �سريانو  الدكتور  يف ندوته، قدم 
قرحة اللي�سمانيا مبزيد من العدوى؛ اإما ببكترييا اأو فطريات انتهازية، 
يتم تعديل ا�ستجابة العالج لالأدوية امل�سادة للجراثيم. من خالل اإجراء 
مبا  وفريقه،  �سريانو  اأكو�ستا  الدكتور  متكن  ميتاجينوميك�س،  حتليل 
واملبتعث  خ��ال��د،  امللك  بجامعة  املحا�سر  ال��راع��ي  يا�سر  الدكتور  ذل��ك  يف 
حاليا للدكتوراه حتت اإ�سراف الدكتور اأكو�ستا �سريانو، من التعرف على 
جمموعات البكترييا املوجودة يف اأنواع خمتلفة من قرحة اللي�سمانيا. قد 
اإلى التعرف على عالجات جديدة م�سادة للي�سمانية  يوؤدي عمل فريقه 

مبنية على نوع العدوى الثانوية التي تطورت يف الأفراد امل�سابني.
الأدوي��ة  فاعلية  على  الأ�سئلة  تركزت  حيث  النقا�س،  بعدها  وافتتح 
العالجات  ق��درة  على  ت��وؤث��ر  التي  ال��ع��وام��ل  يف  للنظر  واحل��اج��ة  احلالية 
مثل البكترييا اجللدية التي حتدث عنها الدكتور الفارو، وعن التغريات 
املناعية املحتملة للمو�سوع؛ ثم مت ت�سليم الدكتور درعا تذكاريا من كلية 
التوجه  الدكتور �سمن  الطب، ومت التفاق على عمل تعاون م�ستمر مع 
للتعاون مع الفرق العلمية من جامعات عاملية خلدمة املنطقة والوطن؛ 
ولتكون جامعة امللك خالد م�ساهمة يف رفع الوعي وتفعيل دور الأبحاث 
خا�سة يف جمال الأمرا�س امل�ستوطنة. ويف نهاية الندوة ت�سلم الدكتور من 
عميد كلية الطب الروفي�سور �سليمان احلميد درعاً تذكاريا وتعبريا عن 

ال�سكر جلهوده املقدمة.

محمد الكعبي
أقام نادي اإلس��كان الجامعي  لقاءه االجتماعي األول تحت ش��عار »بك نس��عد« في اس��تراحة الجامعة بالمجمع األكاديمي 
بلعص��ان، حي��ث افتتح البرنامج بآيات من القرآن الكريم، ثم تلى ذلك ش��رحا لبرامج الن��ادي لهذا الفصل للطالب وطرق تفعيل 
البرامج والخطة المعتمدة للنادي لهذا الفصل، قدمه كل من رائد نادي اإلسكان األستاذ أيمن التيهاني، ورئيس نادي اإلسكان 
الطالب معدي سعيد القحطاني، حيث فتح رائد ومدير النادي نقاشا مع الحضور عن بعض األمور التي تخص النادي.     حضر اللقاء 

الذي اختتم بفقرات رياضية وترفيهية متنوعة لطالب السكن، أكثر من 50 طالبا.
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أخبار الجامعة

نادي وصال لإلعالم والعالقات
يقدم هدايا تذكارية لمنسوبي الجامعة

 
محمد الكعبي 

هدايا  الطالب  ���س��وؤون  بعمادة  العامة  والعالقات  ل��الإع��الم  و�سال  ن��ادي  ق��دم  وم�ستحدثة،  جديدة  ب��ادرة  يف 
تذكاريه، حيث قام بالتقاط �شور �شخ�شية ملعايل مدير اجلامعة ووكالء اجلامعة وعمداء العمادات، وبع�ض 

املوظفني اأثناء حفل اليوم الوطني 88 ، قدمها كهدايا و�سور تذكارية يف هذه املنا�سبة الغالية على اجلميع.
املبادرة م�سيدا بدور  ال�سلمي هذه  الدكتور فالح بن رجاء اهلل  الأ�ستاذ  وقد �سكر معايل مدير اجلامعة 
نادي و�سال يف تقدمي ما هو جديد ومبتكر يف جمال الإعالم والعالقات العامة، وموؤكدا على رئي�س النادي 

واأع�سائه على تقدمي كل ما يف و�سعهم لتطوير العمل الإعالمي يف اجلامعة.
اأن نادي العالقات والإع��الم  اآل حامد،  اأخ��رى بني رئي�س نادي و�سال الطالب حممد عاي�س  من جهة 
التعريف  الزيارة  خالل  من  ومت  له  تذكارية  هدية  وتقدمي  اجلامعة  مدير  ملعايل  بزيارته  ت�سرف  »و�سال« 
بالنادي واأبرز فعالياته من ور�س تدريبية وزيارات ودورات تخدم جميع طالب اجلامعة، وت�سرفنا من معاليه 
والعمداء  بزيارة وكالء اجلامعة  ت�سرفنا  النادي، وما يقدمه من فعاليات، كما  بالثناء على  اللقاء  نهاية  يف 
ح�سن  على  جميعا  لهم  بال�سكر  اأت��ق��دم  اخل��ت��ام  يف  لهم.  تذكارية  ه��داي��ا  وت��ق��دمي  اجلامعة  من�سوبي  وبع�س 

ا�ستقبالهم ودعمهم املعنوي واإ�سادتهم بالنادي.
ال��دورات وور�س العمل املتخ�س�سة يف جمال الإعالم  اأن نادي و�سال يقدم جمموعة من  يجدر بالذكر 

والعالقات العامة لكل من رغب يف الن�سمام اإليه من طالب اجلامعة.

محاضرة عن التربية الصحية
ضمن األولمبياد الرياضي الخامس

العمادة  وكالة  يف  ممثلة  الطالب  �سوؤون  عمادة  تقيمه  وال��ذي  اخلام�س  الريا�سي  الأوملبياد  فعاليات  �سمن 
لالأن�سطة الريا�سية، اأقيمت حما�سرة عن الرتبية ال�سحية والبدنية، قدمها الكابنت �سامي اآل �سرمي، بقاعة 
�سحة  تقوية  يف  وهدفها  العامة،  الرتبية  مكونات  عن  فيها  حتدث  بالقريقر،  الريا�سية  بال�سالة  التدريب 
الإن�سان ومنوه اجل�سدي ال�سليم، واإ�سهامها يف الرتبية البدنية يف اإطار تنا�سبها وتنا�سقها مع جوانب الرتبية 
الأخرى، كالعقلية واجلمالية والتعليمية يف منو الإن�سان منوا كامال، كما تطرق اإلى ا�سول الرتبية البدنية 

منذ الع�سور الأولى من تطور الب�سرية حتى وقتنا احلا�سر.

6 دورات تدريبية تقيمها وكالة شؤون 
الطالب للتطوير والجودة 

تقيم وكالة عمادة �سوؤون الطالب للتطوير واجلودة باجلامعة، وبالتعاون مع معهد كفاءات الأعمال للتدريب 
وال�ست�سارات 6 دورات تدريبية للطالب والطالبات خالل الفرتة امل�سائية.

من  انطلقت  ال���دورات  ه��ذه  اأن  الأمل��ع��ي،  عبدالرحيم  الأ�ستاذ  واجل���ودة  للتطوير  العمادة  وكيل  وب��ني 
الأثنني املا�سي مق�سمة على 9 اأيام  جمدولة، واأ�ساف، اأن  الوكالة حر�ست على تنوع  الدورات والتي تهدف 
تنمي قدراتهم  بارزة  والطالبات، وذلك من خالل عناوين  الطالب  تنمية قدرات ومهارات ومعارف  اإلى 
ومواكبة لروؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 وذلك يف ت�سميم املبادرات ال�سبابية، وكيفية اكت�ساف الأفكار 
وتوثيقها وريادة الأعمال ومهارات تطوير الذات با�ستخدام الإعالم اجلديد والقيادة والقيم، اإ�سافة اإلى 

مهارات التفكري خارج ال�سندوق.
كما بني اأن العمادة �ستمنح احل�سور �سهادات معتمدة، م�سريا اإلى اأنه ميكن للراغبني يف الت�سجيل زيارة 

الرابط الإلكرتوين الذي ين�سر لكل دورة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بالعمادة. 

دورة تدريبية
في نادي الحاسب اآللي

 Arduino for Beginners افتتح نادي احلا�سب الآيل باجلامعة الأ�سبوع التقني الأول بدورة تدريبية بعنوان
باإ�سراف من ق�سم هند�سة احلا�سب بالكلية ورعاية وتنظيم نادي احلا�سب الآيل، ويقدم تلك الدورة كل من د. 

عبد املجيد اجلنيد والدكتور اأمري الر�سيد.
وا�ستخداماته،  الأردوينو وعمله،  البداية على ماهية جهاز  املتدربون نظريا يف  يتعرف  ال��دورة  وخالل 
وتكوينه، و�سناعته، ومن ثم يبداأ الطالب املتدربون يف التعرف عملياً على كيفية برجمة الأردوينو واإ�سناد 

العديد من الأوامر الهامة له.
كما قام املتدربون برجمة بع�س تطبيقات الأردوينو كرجمته لت�سغيل موؤقت غ�سالة املالب�س، وبرجمته 

لت�سغيل اإ�ساءة موؤقتة.  وا�ستمرت الدورة التدريبية التي تخللها ور�س عمل ل� )5 اأيام متتالية(.
وتاأتي تلك الدورات يف م�سار تطوير وتهيئة الطالب للتدريب على امتالك املهارات العلمية والرتكيز 

على ثقلها بجانب املعرفة النظرية.

النادي الطالبي بالمجتمع
ينفذ اللقاء التفاعلي الطالبي األول

ال�سرق.  احليلة  بحدائق  وذل��ك  الأول،  الطالبي  اللقاء  ع�سري  مبحايل  املجتمع  بكلية  الطالبي  النادي  نفذ 
و�سرف اللقاء رائد النادي الدكتور اأديب احلري، ورئي�س النادي يو�سف املطلعي، وعدد من طالب النادي، 
حيث مت يف اللقاء مناق�سة خطة النادي املتبقية وكيفية تنفيذها بكفاءة عالية، كما مت توزيع  املهام  املتبقية 

من اخلطة على الأع�ساء.

نادي الطب واإلبداع يقيم
حملة توعوية لمكافحة السمنة

محمد الكعبي

اأقام نادي الطب والإبداع حملة ملكافحة 
ع�سري  مبجمع  »ك��اف��ح«  بعنوان  ال�سمنة 
ا�ستملت  ب��اأب��ه��ا، ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري  م���ول 
احلملة على حمطات تثقيفية وتوعوية 
ب���خ���ط���ورة ال�����س��م��ن��ة ون�����س��ائ��ح غ��ذائ��ي��ة 

وريا�سية للوقاية منها.
للم�ستفيدين  احلملة  قدمت  كما 
فر�سة لقيا�س ال�سغط وال�سكر وموؤ�سر 

BMI وتقدمي معلومات  كتلة اجل�سم 
طبية موثوقة لت�سحيح بع�س ما ين�سر 
م���ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��اط��ئ��ة ع���ر و���س��ائ��ل 

التوا�سل الجتماعي. 
ك���م���ا ح��ظ��ي��ت احل���م���ل���ة مب�����س��ارك��ة 
اأخ�سائيي تغذية من امل�ست�سفى ال�سعودي 
الأمل������اين ووج���ب���ات ���س��ح��ي��ة ق���دم���ت من 
ل�سرورة  ال�سحية«  للوجبات  »اأك�سجني 
تثقيف املجتمع باأهمية التغذية ال�سليمة 
للوقاية من ال�سمنة الذي يعتر مقدمة 

لكثري من الأمرا�س املنت�سرة يف املجتمع. 
وقد ا�ستملت احلملة على معلومات عن 
�سعرات  الأغذية وما حتتويه من  بع�س 
ح��راري��ة و ف��وائ��د و اأ����س���رار  . ي��ذك��ر اأن 
احل���م���ل���ة ح��ظ��ي��ت ب��ح�����س��ور ك��ث��ي��ف م��ن 
كافة اأطياف املجتمع ومبختلف الأعمار 
املختلفة  الإع��الم  وبتغطيات من و�سائل 
ور�سدت  احلملة  مقر  يف  تواجدت  التي 
لدى  �سكلته  ال��ذي  والن��ط��ب��اع  الفعالية 

احلا�سرين .
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ندوة عن »تنمية النظرة اإليجابية 
للدراسة« بالنادي اإلعالمي

عبير الشهراني
حتت �سعار »كما تفكري تكوين« نظم النادي الإعالمي بق�سم الإعالم والت�سال، 
الثنني املا�سي ندوة بعنوان »تنمية النظرة الإيجابية للدرا�سة« قدمتها اأ�ستاذة 
ال�سحافة والن�سر امل�ساعدة بق�سم الإعالم والت�سال الدكتورة مرمي العجمي 

مبقر النادي.
واأكدت الدكتورة مرمي خالل الندوة، اأن الإن�سان يحتاج دائما اإلى الإلهام 
بطبعهم  الب�سر  اأن  اإل��ى  لفتة  والأم��ث��ل،  الأف�سل  الطريق  نحو  يوجهه  ال��ذي 
واأن  ع��ال  وطموح  ب�سفاء  ويعي�سون  ومثاليني  �سعداء  يكونوا  اأن  اإل��ى  ي�سعون 

يكونوا منتجني وحمفزين؛ غري اأنهم ل يعلمون كيف يكون ذلك.
تفكريه  طبيعة  عن  ناجتة  وق��رارات��ه  الإن�سان  �سلوك  اأن  �سك  »ل  وقالت 
الإن�سان عن  التي يحملها  الأفكار  واأن  ونظرته لالأمور واملتغريات من حوله، 
ذات��ه  تنعك�س على حياته و بيئته؛ لت�سبح جزءا من مكوناته التي ت�سارك يف 

حتديد م�ساره واأهدافه وطريقة معي�سته.
حتما  فاإنه  واخل���وف؛  وال�سعف  وال�سواد  بالبوؤ�س  تفكريه  اأت�سم  ما  ف��اإذا 
التي  وال���راح���ة  الأم����ان  ح��ال��ة  اإل���ى  ال��و���س��ول  دون  بعقباتها  ال��دن��ي��ا  �سي�سارع 
يفرت�سها. اأما اإذا كان قويا واإيجابيا م�سيطرا على اأفكاره وحتليالته وح�ساباته 
الت�سرف  و���س��الم��ة  ال���س��ت��ق��رار  ب��دمي��وم��ة  �سي�ستمع  ف��اأن��ه  والنف�سية  ال��ذات��ي��ة 

وال�سلوك«.
وك�سفت مرمي اأن الو�سايا والر�سائل الرتبوية عادة ما حتمل الكثري من 
العبارات التي متثل الإيجابية والعمل بها وتوطينها بالنف�س واجلهد والفعل 
التي  والآل��ي��ة  الطريقة  على  التعرف  هو  امل��رء  يحتاجه  ما  اأن  غري  وال�سلوك، 
تدله على الإيجابية وت�سنع منه بحق اإن�سانا اإيجابيا، لفتة اإلى اأن البحث عن 
الإيجابية اأو الإر�ساد اإليها يجب اأن يرافقه دليل واقعي يعرف النا�س باأ�ساليب 

حتقيقها والو�سول اإليها. 

المجمع األكاديمي بتهامة
يفعل اليوم العالمي لسرطان الثدي

كريمة سالم
فعلت وحدة الن�شاط الطالبي باملجمع الأكادميي للطالبات بفرع اجلامعة يف 
تهامة )حمايل( اليوم العاملي ل�سرطان الثدي، برعاية من وكالة عمادة �سوؤون 
جيهان  الدكتورة  بالكلية  الن�شاط  رائ��دة  وبقيادة  الطالبات  ل�شوؤون  الطالب 
مع  بال�سراكة  وذل��ك   ع�سريي،  �ساحلة  الطالبي  النادي  ورئي�سة  ال�سجيني،  

قطاع حمايل ال�سحي يف البا�ستني مول مبحافظة حمايل.
الفلقي،  اإبراهيم  بن  الأ�ستاذ علي  الفعالية وكيل حمافظ حمايل  ود�سن 
ومدير القطاع ال�سحي. وتخلتلها العديد من الأن�سطة التوعوية والرتفيهية. 

كلية أحد رفيدة تدعم مواهب
طالبات المدرسة 23  بالخميس

فوزيه آل سالم
باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  الأع��م��ال  وري���ادة  والإب����داع  املوهبة  وح��دة  نظمت 
رفيدة، برناجما بعنوان »موهبتي طريق جناحي« وذلك يف املدر�سة 23 بخمي�س 
وتوعية  وتطويرها،  مواهبهن  تنمية  على  الطالبات  ت�سجيع  بهدف  م�سيط، 
الكادر الإداري والتعليمي باملدر�سة ب�سرورة تقدمي العون للطالبات املوهوبات.
بداأ الرنامج بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، ثم قدمت جميع امل�ساركات 
اأنف�سهن بنبذة تعريفية عن بداياتهن وكيف مت اكت�ساف موهبتهن ودعمها، ثم  
قدمت الطالبة الكاتبة وداد اآل �سليمان ق�سة بعنوان »ل للتنمر« من تاأليفها، 

لل�سخ�سيات  تو�سيحي  بر�سم  مدعمة  التلفزيونية  ال�سا�سة  على  وعر�ست 
بري�سة املوهوبة نورة �سعد. ثم قدمت م�سابقة يف الر�سم لطالبات املدر�سة، ومت 
تقدميها من قبل الطالبة الر�سامة نوف غالب، ثم عر�ست الطالبة الر�سامة، 
اآل جالب عر�سا مبا�سرا للمكياج ال�سينمائي ومت تطبيقه على عدد من  ملي�س 

الطالبات.
كما قدمت املوهوبة مرام ال�سريف فقرة اإن�سادية، نالت ا�ستح�سان اجلميع، 
الطالبات  عر�ست  ث��م  امل��در���س��ة،  لطالبات  �سوت  لأج��م��ل  م�سابقة  اأقيمت  كما 
»التكنولوجيا  بعنوان  فقرة  �سليمان  اآل  وداد  املوهوبة  قدمت  كما  مواهبهن، 
كما  موهوبات«  »ر�سالة  بعنوان  بفقرة  الرنامج  واختتم  باملوهبة«.  وعالقتها 
املدر�سة  بعبارات موؤلفة، كما قدمت  الطالبات مدعمة  الهدايا على  توزيع  مت 

�سهادات التقدير  للم�ساركات. 

محاضرة عن ترجمة البيانات
إلى مؤشرات رقمية

ليلى الشمراني
اإلى موؤ�سرات  البيانات  عقدت جلنة خدمة املجتمع حما�سرة بعنوان »ترجمة 
الدكتورة  وتقنياتها  الإداري��ة  العلوم  بق�سم  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  قدمتها  رقمية« 

هالة الزبري، وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي لالإح�ساء. 
البيانات  ترجمة  معنى  اإلى  املحا�سرة  بداية  يف  هالة  الدكتورة  وتطرقت 
والتي متحورت حول  املحا�سرة  اأه��داف  ا�ستعر�ست  كما  رقمية،  موؤ�سرات  اإلى 
واملوؤ�سرات  البيانات  والتعرف على  واأهميته يف حياتنا،  الإح�ساء  التعرف على 

الرقمية.
واأكدت اأن اأهمية علم الإح�ساء تتمثل يف كونه ي�ستخدم يف توجيه عملية 
وك�سفت عن   البيانات،  تلك  تعك�سها  التي  العالقات  تف�سري  البيانات ويف  جمع 
اأبرز املجالت التي ت�ستخدم فيها املعاجلات الإح�سائية وهي اإجراء املقارنة بني 

عديد من الأ�سياء يف كثري من املنا�سبات.
التي  امل��واق��ف  م��ن  �سل�سلة  الإن�سانية  احل��ي��اة  اأن  املحا�سرة  خ��الل  واأك���دت 
يتخذ فيها الفرد قراره بناء على ما ت�سفر عنه املقارنة التي يجريها بني عديد 
بالقيا�س  اإح�سائية تقرتن  املقارنة يف جوهرها عمليه  من الحتمالت. وهذه 
والتقييم والتقدير، لفتة اإلى اأن جناح الإن�سان يف حياته يتحدد وفق مقيا�س 
معني يف ذهنه يقدر به هذا النجاح، وحرية الفرد يف جمتمعه تقا�س اأي�سا وفق 

معايري يتعارف عليها الأفراد يف جمتمعهم.
اإلى تعريف املوؤ�سرات الرقمية، حيث تعرف باأنها عبارة عن  كما تطرقت 
بالأ�سئلة  تزودنا  التي  املقارنة، وهي  اأغرا�س  ا�ستخدامها يف  اإح�سائيات ميكن 
املتعلقة بكيفية عمل اأي نظام، وت�سمح لنا مبقارنات عر الزمن وبني املناطق 
وبني الدول. وبينت فوائد املوؤ�سرات الرقمية والتي تتمثل يف ال�سرعة، و�سهولة 

ال�ستخدام، والرتكيز على الإجراءات الأ�سا�سية، والأداء متعدد الأبعاد.
موؤ�سرات  اإل��ى  البيانات  ترجمة  عن  تطبيقي  مبثال  املحا�سرة  واختتمت 
ال��ذي مت  الإح�����س��اء  م��ن خ��الل معر�س  وذل��ك  �ساركت فيه 72 طالبة،  رقمية 

اإعداده من قبل الطالبات.

دورات منوعة في كلية العلوم 
واآلداب بمحايل

كريمة سالم
قدمت كلية العلوم والآداب مبحايل جمموعة من ال��دورات التدريبية يف عدة 

جمالت، ا�ستهدفت كال من الطالبات وع�سوات هيئة التدري�س.
وعقد ق�سم اللغة العربية بالتعاون مع مركز التوجيه والإر�ساد جمموعة 
مقدادي  زي��اد  الدكتور  قدم  حيث  للطالبات،  املوجهة  التدريبية  ال��دورات  من 
التزام  اأكد فيها على �سرورة  العمل«  التعامل مع فريق  دورة بعنوان »مهارات 
و  احل���ازم،  والتعامل  النزاهة  ب�سفات  يتحلى  اأن  جمموعة  م��ع  يعمل  م��ن  ك��ل 

الذي بدوره �سوف ينعك�س على جودة العمل و�سهولة ت�سيري كل ما يتعلق بعمل 
الدكتور  العربية  اللغة  بق�سم  والنقد  الأدب  اأ�ستاذ  ق��دم  كما  ال��واح��د.  الفريق 
�سالح �سعيب دورة تدريبية بعنوان »خطوات كتابة البحث اجلامعي« بني من 
اإلى كتابة بحث  اأهم عنا�سر البحث اجلامعي وكيف تتو�سل الطالبة  خاللها 

جامعي ذي قيمة اأكادميية.
بعنوان  تدريبية  دورة  املجتمع  وخدمة  والتطوير  التدريب  مركز  وعقد 
»الت�سال الفعال« قدمتها ع�سو هيئة التدري�س بق�سم اللغة العربية الدكتورة 
اأف��راد  ب��ني  التوا�سل  واأ�ساليب  مفاهيم  على  خاللها  م��ن  رك��زت  اأني�س،  جن��اة 
والتفاهم  والح��رتام  ب��الآداب  الأ�سخا�س  التزام  موؤكدة على �سرورة  املجتمع، 

والذي بدورهم ي�سمنون توا�سال �سليما بني اأفراد املجتمع الواحد.
التدريبية، حيث  ال���دورات  ه��ذه  والإب���داع ن�سيب من  املوهبة  ملركز  وك��ان 
اأقامت الدكتورة بثينة اإبراهيم ندوة تعريفية عن الأ�س�س الإبداعية يف الكتابة 
امل�سرحية وذلك �سمن اإطار ت�سجيع الطالبات على الكتابات امل�سرحية التي من 

�ساأنها اأن ت�سلط ال�سوء على الطالبات املوهوبات يف هذا املجال.
وع��ق��د ق�سم ال��ري��ا���س��ي��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح���دة ال��ت��وج��ي��ه والإر����س���اد دورة 
تدريبية ا�ستهدفت الطالبات اخلريجات حتت عنوان »فر�س العمل خلريجات 
ق�سم الريا�سيات« قدمتها ع�سو هيئة التدري�س بالق�سم الدكتورة وفاء مطاوع، 

بينت من خاللها املجالت الوظيفية املتاحة خلريجات اجلامعة.
�سمر  ال��دك��ت��ورة  القت�ساد  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  ق��دم��ت  ب��دوره��ا 
من�سور دورة بعنوان »اإدارة الوقت« هدفت اإلى تعريف الطالبات بطبيعة الوقت 
والوعي باأهميته، ومكانته يف الإ�سالم، وحر�س الدين الإ�سالمي على ا�ستغالل 
الوقت وال�ستفادة منه، كما تطرقت الى م�سيعات الوقت، واأهم العوامل التي 
اإدارة  يف  القوانني  واأه��م  ال��وق��ت،  اإدارة  وم��ه��ارات  ال��وق��ت،  �سياع  تت�سبب يف  قد 
الوقت بطريقة  اأن يتبعها لإدارة  التي يجب على كل منا  الوقت، والأ�سا�سيات 

�سليمة، وبع�س الو�سايا للتحكم اجليد يف الوقت. 

دورة في أساسيات اللغة الفرنسية
في محايل

كريمة سالم
تهامة  يف  اجلامعة  بفرع  والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  ق��دم 
اخلطة  �سمن  وذل��ك  الفرن�سية،  اللغة  اأ�سا�سيات  يف  تدريبية  دورة  )حم��اي��ل( 
ال�سنوية لالأن�سطة الطالبية باملجمع الأكادميي للبنات مبحايل، قدمتها ع�سو 
هيئة التدري�س بالق�سم الأ�ستاذة كرمية علي. ومتتد الدورة حتى نهاية الف�سل 
مبختلف  بتهامة  الأك��ادمي��ي  املجمع  طالبات  كل  وت�ستهدف  الأول،  الدرا�سي 
�سريحة ممكنة من طالبات  اأك��ر  على  الفائدة  تعم  لكي  وذل��ك  تخ�س�ساتهم، 
اإيجابيا من قبل الطالبات، وذلك لرغبتهن يف  ال��دورة تفاعال  الكلية. ولقت 

ممار�سة لغة اأجنبية ثانية تفتح لهن اآفاقا اأرحب يف عامل العوملة. 

منسوبات كليتي محايل والمجاردة
يزرن طالبات تعرضن لحادث مروري

كريمة سالم
اإن�سانية قامت كل من م�ساعدة عميد كلية العلوم والآداب مبحايل  الدكتورة  يف بادرة 
العلوم  كلية  ووكيلة  ال��ق��رين  علوة  الأ���س��ت��اذة   امل��ج��اردة  كلية  وعميدة  اأح��م��د،  اآل  رحمه 
والآداب مبحايل، الأ�ستاذة اأحالم ع�سريي وجمموعة من من�سوبات الكليتني بزيارة ودية 
الذي  الطريق  ملنازلهن على  اأثناء عودتهن  م��روري  تعر�سن حلادث  الالتي  للطالبات 
يربط حمافظة بارق واملجاردة. وكان يف ا�ستقبال الوفد مدير م�ست�سفى املجاردة، وعدد 
الطالبات  تنومي  اإلى مكان  مبا�سرة  بالتوجه  الوفد  قام  امل�ست�سفى، حيث  من من�سوبي 
ال��ورود  وت��وزي��ع  الطالبات،  �سحة  على  بالطمئنان  وقمن  طالبة،   11 ع��دده��ن  البالغ 
عليهن. يذكر اأن 8 من الطالبات خرجن من م�ست�سفى املجاردة، بعد تلقي العالج الالزم 

فيما مت نقل  3 طالبات اإلى م�ست�سفى ع�سري املركزي ل�ستكمال عالجهن.

العدد 237  |  19 صفر 1440  |  28 أكتوبر 2018كليات البنات



مبتعثون

»سعوديون في أمريكا«.. منظمة لخدمة المبتعثين 
ومرافقيهم والسياح والمرضى

شوق يحيى

ت���ق���وم م��ن��ظ��م��ة »����س���ع���ودي���ون« ب��خ��دم��ة 
ال����ولي����ات  ال�������س���ع���ودي���ني يف  ال����ط����الب 
يف  يخ�سهم  فيما  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
خمتلف ج��وان��ب احل��ي��اة ط��وال مرحلة 
ابتعاثهم، ومتتد هذه اخلدمات لت�سمل 

مرافقي املبتعثني، وال�سياح، واملر�سى.

النشأة
ن�����س��اأت ف��ك��رة امل��ن��ظ��م��ة ك��م��ح��اول��ة حلل 
وعدم  وندرتها،  املعلومات  �ُسح  م�سكلة 
ت���وف���ر م�������س���ادر حت���ت���وي ع���ل���ى ق���اع���دة 
م��ع��ل��وم��ات��ي��ة م��وث��ق��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة فيما 

يخ�س دولة البتعاث.

اأبناء  نحو  واجبهم  من  وانطالقا 
ال��وط��ن ق��ام��ت »���س��ع��ودي��ون يف اأم��ري��ك��ا« 
ب��ح�����س��ر م��ع��ل��وم��ات م��ت��ن��وع��ة وو���س��ع��ه��ا 
يف م���وق���ع واح�����د ح��ت��ى ت���ك���ون م��رج��ًع��ا 
الو�سول  طريقة  ي�سهل  مما  للطالب، 
اإل��ي��ه��ا وي���وف���ر ال���وق���ت واجل���ه���د اأث���ن���اء 
ال��ب��ح��ث ع���ن امل��ع��ل��وم��ات. ه���ذه ال��ف��ك��رة 
لتاأ�سي�س  الأ���س��ا���س  حجر  مبثابة  كانت 
ثالثة  يد  على  تاأ�س�ست  التي  املجموعة 

مبتعثني عام2008.

اسم المنظمة
اق��ُت��ب�����س ا����س���م م��ن��ظ��م��ة »����س���ع���ودي���ون يف 
اأمريكا« من ا�سم كتاب الإعالمي تركي 
بناء   2007 يف  ن�سره  مت  ال��ذي  الدخيل، 

ثم مت  وم��ن  منه،  م�سبقة  موافقة  على 
اإن�ساء املنظمة ومنحها هذا ال�سم.

تطوير فريق العمل
علي،  �ساكر  الأخ  عانى  الأم���ر  ب��داي��ة  يف 
ك���ث���ريا ع���ن���د و����س���ول���ه اإل������ى ال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، م���ن ال��ب��ح��ث عن 
���س��ك��ن، واإي���ج���اد ج��ام��ع��ة، ف��ق��ام بعملية 
ب��ح��ث م��ك��ث��ف��ة ووج����د م��ع��ل��وم��ات قيمة 
بع�س  منها  لي�ستفيد  ن�سرها  ق��رر  ث��م 
ال��ط��الب، لتن�سم اإل��ي��ه ال��دك��ت��ورة غ��ادة 
قاموا  حيث  م�سعل،  والأ���س��ت��اذ  الغنيم 
كنقطة  الفي�سبوك  يف  ق���روب  ب��اإن�����س��اء 
ال��رد على  مل�ساعدتهم يف  للطلبة  جتمع 

ال�ستف�سارات والأ�سئلة. 

وم���ع ازدي�����اد ع���دد ال���س��ت��ف�����س��ارات، 
م��ن  ال���ك���ث���ري  اأن  امل���وؤ����س�������س���ون  لح������ظ 
الطالب القادمني اإلى الوليات املتحدة 
املعلومات  ميلكون  ل  الدرا�سة  لغر�س 
درا�سي  الكافية يف احل�سول على قبول 
اأو اختيار �سكن منا�سب، والبع�س منهم 
الثقافية،  ال�سدمات  بع�س  من  يعاين 
فرتة  خ��الل  والقانونية  والجتماعية 
فريق  ق��رر  ذل��ك  على  وبناء  تواجدهم. 
وزي��ادة  العمل  فريق  تطوير  التاأ�سي�س 

الرامج واملعلومات.

مساعدة الطالب
عينيها  ن�سب  الطالب  املنظمة  و�سعت 
امل�ساعدة  تقدمي  على  جهودها  ورك��زت 

مهاراتهم  لتطوير  وم�����س��ان��دت��ه��م  ل��ه��م 
ب��ت��وف��ري م�����س��ادر ل��ل��ت��ع��ل��م وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
معهم، عن طريق ن�سر روابط اإلكرتونية 
ومرافقيهم  املبتعثني  ت��ه��م  م��واق��ع  اأو 

والقادمني للعالج اأو ال�سياحة.

لماذا »سعوديون
في أمريكا«؟

كان هدف املنظمة منذ البداية التي�سري 
وال���ت�������س���ه���ي���ل ل���ل���ط���ال���ب ال�������س���ع���ودي يف 
اإجابات  يحمل  م�سدر  واإن�ساء  اأمريكا، 
عن  �سواًء  ت�ساوؤلته  جميع  على  �سافية 
ال��ولي��ات،  والتخ�س�سات،  اجل��ام��ع��ات، 
وغ�����ريه�����ا، وال����ت����ي ق����د ت��ع��ي��ق م�����س��رية 
الطالب الدرا�سية، فكانت مبادرة اإيجاد 

تعنى  والتي  ال�سخمة  البيانات  قاعدة 
اأول��ى من  الت�ساوؤلت  خطوة  ه��ذه  بكل 

املنظمة خلدمة الطالب. 

الفئات المستهدفة
اأم��ري��ك��ا  يف  ���س��ع��ودي��ون  ف��ري��ق  ي�ستهدف 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإل��ى  القادمني  جميع 
العالج  اأو  ال��درا���س��ة  لغر�س  الأمريكية 
اأو ال�سياحة، حيث تقوم املنظمة بتوفري 
دل��ي��ل ���س��ام��ل ي��زوده��م ب��اأه��م اخل��ط��وات 
الأ�سا�سية التي ت�سبق القدوم اإلى املدينة، 
والتي مت اختيارها من قبلهم، حيث يتم 
كاملرافق  املدينة  عن  باملعلومات  مدهم 

التعليمية وامل�ست�سفيات وغريها.

فريق العمل
من  اأمريكا«  يف  »�سعوديون  فريق  يتكون 
قرابة املائة ع�سو بني مبتعثات ومبتعثني 
اأو خريجني �سابقني يف الوليات املتحدة 
الأم��ري��ك��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى م��ا ي��ق��ارب 
650 مندوبة وم��ن��دوب يف ولي��ات ومدن 
م��ت��ف��رق��ة، وه���و ف��ري��ق م��ت��ك��ام��ل متناغم 
بتق�سيم اإداري مبني على التعاون وتبادل 
ال��ف��ري��ق بجميع  وا���س��ت�����س��ع��ار  اخل�����رات 
الطالب خالل  بها  التي مير  ال�سعوبات 
رحلته الدرا�سية، وبذلك ت�سخر الطاقات 

وتكر�س الإمكانات مل�ساعدة الغري.   

األهداف
على  اإع��الم��ي��ا  ال�����س��وء  ت�سليط   •

اإجنازات الطالب املبتعثني.
املبتعثني  وق�����س��اي��ا  اأخ���ب���ار  ن��ق��ل   •

ب�سكل م�ستمر.
• ت��ك��وي��ن اأدل����ة ���س��ام��ل��ة ع��ن امل��دن 
وامل���ع���اه���د وال���ك���ل���ي���ات واجل���ام���ع���ات 

وغريها.
التطوعي  العمل  ثقافة  تر�سيخ   •

واحلث عليها.
• ت��داول الأف��ك��ار التي ت��دور حول 

البتعاث وتهم املبتعثني.
• تعزيز روح املواطنة لدى الطالب 

املبتعث وا�ست�سعار نعمة البتعاث.
• ب��ي��ان اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ل��ي ب��اأخ��الق 
الدين الإ�سالمي واأن يكون املبتعث 

خري �سفري لبالده.

التوجهات االستراتيجية
• ح�����س��ان��ة وم�������س���اع���دة ال��ط��ل��ب��ة 
يف م�����س��اري��ع��ه��م يف ب��ل��د الب��ت��ع��اث، 

وتقدمي الدعم الإعالمي.
• ال����س���ت���م���رار ك���ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
وم����رج����ع ل���ل���م���واط���ن ال�������س���ع���ودي 
واخل��ل��ي��ج��ي يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

الأمريكية.
الر�سيدة  حكومتنا  ت��وج��ه  دع��م   •
مم���ث���ل���ة ب���امل���ل���ح���ق���ي���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة 

بوا�سنطن.
• الإر�ساد الطالبي.

وتقدمي  الطلبة  اأخ��ب��ار  متابعة   •
ال���دع���م يف ح���ال���ة ح�����دوث ك����وارث 

طبيعية.
• الهتمام باآراء الأندية الطالبية 
يف تطوير املنظمة لإف��ادة الطالب 

ب�سكل اأكر.
• ج��ع��ل امل��ن��ظ��م��ة م��ن��را لإي�����س��ال 

�سوت املبتعث.
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مواهب طالبية

طالبنا
برعت بالكتابة اإلبداعية..

هيا آل فيصل: أسعى لترجمة كتاباتي..
وهؤالء الكتاب يفتقدون اإلبداع!

رناد سرحان

الأدب  ب���ق�������س���م  ال����ط����ال����ب����ة  اع������ت������رت 
في�سل  اآل  ذع��ار  عائ�س  هيا  الإجنليزي 
الكتابة  اأن  الإبداعية،  بالكتابة  املوهوبة 
م�������س���اع���دة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���م���ا ب����داخ����ل ك��ل 
اأن هناك  اأوغ��ري ح��ي، موؤكدة  �سيء حي 
حيث  الإب��داع��ي��ة،  الكتابة  �سّوهوا  كتابا 
وعن�سر  الإب��داع��ي  للغمو�س  يفتقدون 

الت�سويق والتجديد.
ال��ذي  وك�سفت م��ن خ���الل احل����وار 
اأجرته معها »اآفاق« اأنها تطمح  للكتابة 

ت��رتج��م  اأن  اأو  الإجن���ل���ي���زي���ة،  ب��ال��ل��غ��ة 
كتاباتها اإلى الإجنليزية.

منذ متى تكتبني؟
اكتب منذ اأن كنت يف املرحلة  الثانوية، 
اأك���ون  اأب�����دا اأن  اأك����ن ات���وق���ع  ول��ك��ن��ي مل 
ف��ن��ي يف جم��ت��م��ع��ي،  ط���اب���ع  ذات  ك��ات��ب��ة 
اأحالمي واهتماماتي  دائرة  اأن  وال�سبب 
ا  ن�سّ ب��داي��ات��ي  ���س��غ��رية، كتبت يف  ك��ان��ت 
اأ�سميته »اأرج��وح��ة ذك��ري��ات«، ق��راأت��ه يل 
اأ�سافتني  حيث  ج��دا،  واأعجبها  دك��ت��ورة 
وتعلمت  مبدعات  لأديبات  جمموعة  يف 

و�سقلت موهبتي وهلل احلمد،  وناف�ست 
���س��ح��ف  ع������دة  يف  ا�����س����رتك����ت  اأن  اإل��������ى 
اأنني  كما  للمزيد.  واأط��م��ح  اإل��ك��رتون��ي��ة 
ع�����س��وة يف ف���ري���ق راب���ط���ة ال���ك���ت���اب ويف 
جمموعة الأفنان الإعالمية، ويتم ن�سر 
العاملية،  احل���دث  �سحيفة  يف  ك��ت��اب��ات��ي 

و�سحيفة خر الإلكرتونية يف جدة.

هل و�جهتك �أية معوقات؟
كتاباتي  لطرح  كبداية  نعم  البداية،  يف 
وع���ر����س���ه���ا ل���ل���ق���ارئ، لأن����ن����ي ا���س��ت��خ��دم 
ترجمة  اأو  ال�سعور  ترجمة  يف  الكتابة 

ال�سور املعرة اأو حتى يف ترجمة اأحلان 
اأن  ال�سعب  م��ن  ك��ان  ل��ذل��ك  املو�سيقى، 
اأترجم  �سعوري اإلى كلمات رّنانة ُتعجب 
ترجمة  وت��ك��ون  ال��وق��ت  بنف�س  ال���ق���ارئ 
بع�س  اأخ��ف��ي  فكنت  اخل���ا����س،  ���س��ع��وري 
ال��ق��ارئ  ال�����س��ط��ور؛ ليعلم  امل�����س��اع��ر ب��ني 
يعلمه،  اأن  اأود  ال��ذي  �سعوري  ج��زءا من 
اأن  اأود  ال����ذي ل  ال�����س��ع��ور  ع��ن��ه  واأخ���ف���ي 
ل�سحري  با�ستخدامي  وذل���ك  يالحظه 
اخلا�س بالكلمات. وعرت هذه املرحلة 

بكرة القراءة والكتابة.
ل��دي��ه ه���دف واإ����س���رار �سي�سل،  م��ن 

اإعاقات،  هناك  ��ا  اإمنمَ معوقات  هناك  لي�س 
�����اب ����س���وه���وا ال��ك��ت��اب��ة  ه���ن���اك ك���ت���ب وك�����تمَّ
اأ�سبحت  ح��ت��ى  منها  وغ����ريوا  الإب��داع��ي��ة 
تدور  كلها  ج��دا،  مبتذلة  م�سمئزة  كلمات 
حول الفكرة ولكن بكلمات خمتلفة، كلها 
ولكن  وامل�سكلة،  ال�سعور  نف�س  ع��ن  ت��دور 
الكتاب احلديثون  اأ�سبح  بطرق خمتلفة، 
وعن�سر  الإب���داع���ي  للغمو�س  ي��ف��ت��ق��دون 

الت�سويق والتجديد؛ هذه هي الإعاقة.

ملن تقر�أ هيا؟
اقراأ  القراءة،  ت�ستحق  التي  الكتب  اق��راأ 
ل��الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ق��ال عنهم ك��ّت��اب 
و�سغفهم  وه��دف��ه��م  خ��رت��ه��م  ب��ح�����س��ب 
وح��ب��ه��م ل��ل��ك��ت��اب��ة. ل��ي�����س ه���ن���اك ك��ت��اب 
معينني ولكن هناك من اأميل لها حاليا 

وهي الكاتبة ندى نا�سر.

ما �أول ن�ص من�شور لك
يف �ل�شحف �لإلكرتونية؟

على �سبيِل ال�سوؤاِل عن احلال..!؟
حْزٌن يذيُب قلبي..

�سمٌت ُيخمُد بركاين..

خ�سارٌة ُتفقدين ذاتي..
برودٌة جتفُف م�سريي

 خوٌف ي�ستوطُن اأعماقي..
�سبٌح يت�سلطُن اأفكاري..

حياٌة اأخرى على حني ِغّرة..
عنٌي باكية..
فٌم ملتحْم،.

يٌد تربُت على الأخرى..
اأمٌل باِئت!

افواٌه �سامتة.!..
افكاٌر تتحاوْر..

وحاٌل يتدهوْر..
حياٌة تختْر..

ومواقٌف ُتدّبْر..
وقلٌب ي�سطْر.!!

قلٌب يعتزْل..
وعقٌل يتنازْل..
وحٌب يتزلزْل..
ونف�ٌس تنعزْل..

اأول ن�س يل يف ال�سحف  ك��ان ه��ذا 

الإلكرتونية وهذا ما جعلهم ي�ستمرون 
الكتابة  اأف�����س��ل  لأين  م��ع��ي؛  ال��ع��م��ل  يف 
بطريقة ال�سجع، وباإذن اهلل �سوف اتعلم 

ال�سعر اأي�سا.

من �أين ت�شتمدين �لإلهام
يف �لكتابة؟

الكتابة لي�ست عادة، ولي�ست اأي�ساً مهنة، 
بالطبع  لذلك  اإجبارية؛   حتى  ولي�ست 
هناك اإلهام للكتابة، اأحب التاأمل كثريا 
ل  �سامتة  اأج��ده��ا  الغريبة،  ال�����س��ور  يف 
تتكلم ول تعر عما بداخلها، فاأ�ساعدها 
واأ�ساعدها  م��ن قلبي  لها  اأن��ظ��ر  ب��اأن  اأن��ا 
للجميع،  و�سعورها  �سوتها  اإي�سال  على 
اأي�سا هناك معزوفات �سامتة خالية من 
باخت�سار  لها.  ال�ستماع  اأح��ب  الكلمات 
الكتابة هي م�ساعدة للتعبري عما بداخل 

كل �سيء حي اأو غري حي، هي حترر.

هل ح�شلت على كل �لفر�ص
�لتي تطمحني لها يف �لكتابة؟

ب�����س��دق، ل ي��اأت��ي ل��الإن�����س��ان م��ا ي�ستهيه 
عنه،  كان هو من بحث  اإذا  اإل  ويرغبه، 
بقدرتي على  اأث��ق  لأمَنني  اأبحث،  اأن��ا من 
الإجناز واأعلم اأنني اإذا خ�ست الدرب لن 
اأتوقف يف منت�سفه، لذلك اأنا من اأبحث 

لأحتمل قرار بحثي وا�ستمر.

وماذ� عن �لكتابة بالإجنليزية؟
ملمة  لأك��ون  الإجنليزي؛  الأدب  اأحببت 
بالأدب العربي والإجنليزي، وبكل تاأكيد 
اأطمح يف الكتابة باللغة الإجنليزية، اأواأن 

اأترجم كتاباتي يوما اإلى الإجنليزية.

طموحك؟
التي  ال�سماء  يف  النجمة  تلك  ت��ري��ن  ه��ل 
ت��دع��ى ال�����س��م�����س، م��ه��م��ا ت���ع���ددت ال��ن��ج��وم 
ت��ظ��ل وح��ده��ا ال��ن��ج��م��ة ال�����س��اط��ع��ة للكون 
وح�سوري  ن�سو�سي  تتميز  اأن  اأري��د  كله، 
النجوم،  باقي  عن  ال�سم�س  جنمة  كتميز 
واأن يكون يل اأثر ل ميحوه خملوق بعدي، 
و�سخ�سية  مهما  علما  اأك���ون  اأن  واأط��م��ح 

اأدبية تدر�س ويدر�س منهجها.
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سؤال األسبوع

ماهي أسباب عزوف 
الشباب عن الزواج..

وما المعالجات؟

وقتا  ي�ستغرق  قد  ال��ذي  الوظيفة  عن 
الإع��الم  طالبة  قالت  بدورها  طويال. 
»يعتر  القحطاين  م�ساعل  والت�سال 
عزوف ال�سباب عن الزواج ق�سية مهمة 
ق�سية  ولكل  الإن���اث،  اأو  للذكور  �سواء 
الرغبة  اأ���س��ب��اب منها:  اخل���وف وع���دم 
يف حتمل امل�سوؤولية، واأي�سا اأزمة الثقة 
عدم  يف  ت�سببا  وال�سابات؛  ال�سباب  بني 
ال��رغ��ب��ة ب����ال����زواج، واخل�����وف م���ن فقد 
ال�ستقاللية، وعدم توفر فر�س العمل 

التي توؤهل ال�ساب لبناء اأ�سرة«.

رنا القحطاني

ع����زوف ال�����س��ب��اب ع���ن ال������زواج ظ��اه��رة 
منت�سرة يف املجتمع؛ »اآفاق« ناق�ست هذا 
املو�سوع مع طالب وطالبات اجلامعة، 
عن  العزوف  اأ�سباب  عن  �ساألتهم  حيث 
ال������زواج، وه���ل ي����رون اأن ال���ع���زوف عن 

الزواج بات ق�سية.

قضية ال تستحق النقاش
ب��داي��ة يقول طالب ط��ب الأ���س��ن��ان بدر 
ال�سباب  ع��زوف  اأن  اأرى  »ل  ال�سمراين 
النقا�س،  ت�ستحق  ق�سية  ال����زواج  ع��ن 
وال�������س���يء احل��ق��ي��ق��ي ال������ذي ي�����س��ت��ح��ق 
ال��ن��ق��ا���س ه���و ف��ك��ر ال�����س��ب��اب ال��ف��ا���س��ل 
وامل�������س���غ���ول ب����الأل����ع����اب الإل���ك���رتون���ي���ة 
ال���وراء،  اإل��ى  بالعمر  يرجعون  وكاأنهم 
ه���ذه  ي�����س��ت��خ��دم��وا  اأن  اأمت����ن����ى  ح���ي���ث 
الطاقات يف البحث العلمي والبتكارات 
العقيم،  وفكرهم  قدراتهم  تنمي  التي 
لكن طاملا ين�سغلون بالألعاب على مدار 

اليوم، فال يجب اأن نناق�س معهم �سبب 
ان�سغالهم  ونن�سى  ال��زواج  عزوفهم عن 

بهذا ال�سي ال�سيء«.

كثرة مصاريف الزواج
�سحر  الريا�سيات  ق�سم  وذك��رت طالبة 
ال���زواج،  ع��ن  ع��زوف��ا  ه��ن��اك  اأن  �سلمان، 
املبالغ  ال���زواج  م�ساريف  ك��رة  ب�سبب 
ال��ق��درة على حتمل  ع��دم  وب�سبب  فيها 

امل�سوؤولية.
وت��واف��ق��ه��ا ال�����راأي خ��ري��ج��ة ق�سم 
احل��ا���س��ب رب���ى ال���غ���وازي، ال��ت��ي تعتر 
ق�����س��ي��ة لها  ال������زواج  ع���ن  ال���ع���زوف  اأن 
اأ���س��ب��اب ك��ث��رية مثل غ��الء امل��ه��ور وقلة 
ال��زف��اف  اأم���ور  امل���ادة وغ���الء متطلبات 

واخلوف من حتمل امل�سوؤولية.

تأخر الوظيفة
واع����ت����ر امل�������س���رف ال����رتب����وي ���س��ل��م��ان 
ال��ق��ح��ط��اين، اأن���ه���ا ق�����س��ي��ة وم���ن اأك���ر 
ال�سباب  الغالء، هو بحث  بعد  اأ�سبابها 

الخوف من الفشل
واأرج�����ع ط��ال��ب الإع�����الم والت�����س��ال 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�������س���م���راين، ع���زوف 
ال�������س���ب���اب ع����ن ال��������زواج اإل������ى ارت���ف���اع 
ال���زواج،  تكاليف  يف  واملبالغة  امل��ه��ور، 
ال�سباب من  بع�س  ت��ردد  و  واخل���وف 
ف�سل جتربته يف الزواج؛ ب�سبب ف�سل 
ال����زواج، و�سيق  م��ن ح��ول��ه يف  بع�س 
ب�سبب  ال�سباب  لبع�س  املادي  الو�سع 
ال��ب��ط��ال��ة. واع���ت���رت م��ع��ل��م��ة ال��ل��غ��ة 
اأنها ق�سية  ب�سرى ع�سريي،  العربية 
توؤرق املجتمع ومن هم اأ�سبابها غالء 
املهور، مبينة اأن كثريا من العائالت 
اجتهت الآن اإلى تقليل املهور، وقالت 
»ه��ن��اك اأ���س��ب��اب اأخ���رى ك��اخل��وف من 
ال��ف�����س��ل واخل�������وف م����ن امل�����س��وؤول��ي��ة 

واخلوف من م�ساكل الطالق«.

حرية شخصية
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ط��ال��ب��ة احلا�سب 
اأراه����ا  »ل  ال��ق��ح��ط��اين  اأم����رية  الآيل 

يعتر  ال���زواج  عن  فالعزوف  ق�سية، 
عن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  �سخ�سية  ح��ري��ة 

الأ�سباب الجتماعية الأخرى«.

البطالة وغياب التوعية
وع����ّل����ق ال���ب���اح���ث ال����ق����ان����وين اأح���م���د 
ق�سية  تعتر  »ن��ع��م  بقوله  الب�سري 
وهناك اأ�سباب حتد من الزواج وهي، 
ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف ال�����زواج خ��ا���س��ة مع 
املناهج  وخلو  البطالة،  ن�سبة  ازدي��اد 
وغياب  ال��زواج،  ثقافة  من  الدرا�سية 
ال���ت���وع���ي���ة ع����ر و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 
اأغ��ل��ب  اأن  خ�����س��و���س��ا  الج���ت���م���اع���ي، 
م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا م����ن ����س���ن ال�����س��ب��اب، 
ووج�����ود م�����س��اك��ل ���س��ح��ي��ة، واحل��ري��ة 

وعدم حتمل امل�سوؤولية«.

غالء المهور
واأرج����������ع ط����ال����ب الإع����������الم م�����س��ع��ل 
القحطاين ال�سبب يف ق�سية العزوف 
التعجيزية  ال�شروط  اإلى  ال��زواج  عن 

وبع�س  امل��ه��ور  غ��الء  ومنها  ل��ل��زواج، 
يعزف  ال�����س��اب  جتعل  ال��ت��ي  الطلبات 

عن الزواج.
امل��ك��ت��ب��ي��ة  الإدارة  ط���ال���ب  وق�����ال 
عبداهلل ع�سريي »هي ق�سية بالطبع 
ل���ع���دة اأ����س���ب���اب وم��ن��ه��ا غ����الء امل��ه��ور 
هو  الأك���ر  وال�سبب  املعي�سة  وغ���الء 
اخل���وف م��ن ف�سل ال������زواج«. وي��وؤك��د 
اأن  ���س��ع��د،  اآل  ن����واف  رج���ل الأع���م���ال 
ال��ع��زوف ع��ن ال���زواج ب��ات ق�سية لأن 

الو�سع املادي يزداد �سعوبة كل عام.

تجنب الصراعات والقيود
وم���ن ج��ان��ب��ه  ذك���ر ط��ال��ب املحا�سبة 
املوؤدية  الأ�سباب  اأن من  نا�سر،  خالد 
ل�����ذل�����ك، احل�����ف�����اظ ع����ل����ى احل����ري����ة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة، وجت���ن���ب ال�������س���راع���ات 
وال����ق����ي����ود، واخل�������وف م����ن م��ع��وق��ات 
العالقات  جت�سري  و�سعوبة  ال���زواج، 
ب�سبب وجود جتارب �سيئة يف املا�سي، 

وانعدام الثقة يف الآخرين.
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د. محمد الباقر: تحقيق طالب الطب ألهدافه
رهن برغباته وميوله في اختيار التخصص

أكاديميا

أساتذة

أسامة آل مشعل

اأك���د ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ب��اق��ر خ��ل��ف اهلل 
اأنه  الطب،  بكلية  الباطني  الطب  اأ�ستاذ 
لبد من وجود رغبة قوية وا�سرار لدى 
طالب الطب حتى ي�سل لأهدافه، حيث 
ت�سكل له دافعا قويا لال�ستمرار بالنجاح 
العلمي، كما �سلط  يف درا�سته وحت�سيله 
الأم��ور  من  العديد  على  ال�سوء  الباقر 
احل��وار  الطب من خ��الل  بكلية  املتعلقة 

التايل:

بد�ية متى �لتحقت بالعمل
يف �جلامعة؟

اأع��م��ل  اأن  ال�����س��رف  ك���ان يل  احل��م��د هلل، 
يف ه���ذه اجل��ام��ع��ة امل��م��ي��زة، وذل����ك عند 
باأبها  امللك �سعود  التحاقي بفرع جامعة 

بق�سم  ك��اأ���س��ت��اذ   )1991(  1411 ال��ع��ام  يف 
الطب الباطن وبعدها الى جامعة امللك 
خالد، واتاحت يل هذه الفر�سة اأن التقي 
ال�سعوديني  الأ���س��ات��ذة  ال��زم��الء  ب��خ��رية 

الذي كان يل ال�سرف بالعمل معهم.
 

حدثنا عن مفهوم
�لتعليم �لطبي؟ 

ي�سمل جم��م��وع��ة من  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ل��وم وال���رام���ج امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��م��ار���س��ة 
الأويل  وال��ت��دري��ب  كالتعليم  ال��ط��ب��ي��ة، 
وال��ذي ي��وؤدي اإل��ى تخريج ممار�س طبي 
اجلامعي  ف��وق  التدريب  واأي�سا  م��وؤه��ل، 
م��ث��ل ب���رام���ج ال���زم���ال���ة وال��ت��خ�����س�����س��ات 
ال��دق��ي��ق��ة، ك��م��ا ي��وف��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 
جمالت  يف  املعتمدة  واملناهج  املعلومات 
ال��ن��ظ��ري��ة وال�����س��ري��ري��ة و�سمان  ال��ع��ل��وم 

جودتها لدى املتلقي مقارنة بامل�ستويات 
ال��ع��امل��ي��ة م���ا ي�����س��م��ن غ���ر����س امل��ن��ه��ج��ي��ة 

واملهنية لدى املتلقي. 

ما هي �لإمكانيات �ملقدمة
من �جلامعة لكليات �لطب؟

العليا  الإدارة  وف����رت  اهلل  م���ن  ب��ف�����س��ل 
ل��ل��ج��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف م���ع���ايل م��دي��ره��ا  
والإداري���ة،  العلمية  واللجان  واملجال�س 
�سملت  الطب،  لكليات  �سخمة  اإمكانيات 
املدينة  يف  خا�سة  املميزة،  املباين  توفري 
اجلامعية اجلديدة والذي ي�سمل مباين 
على  ت�سميمها  مت  وال��ت��ي  ال��ط��ب،  كلية 
بالإ�سافة  الهند�سية  امل�ستويات  اأع��ل��ى 
من  وملحقاته  اجلامعي  امل�ست�سفى  اإل��ى 

معامل وقاعات.
الب�سري  ال��ع��ن�����س��ر  ت��وف��ري  مت  ك��م��ا 

اخلريجني  م��ع  بالتعاقد  وذل���ك  امل��وؤه��ل 
امل����م����ي����زي����ن م�����ن الأط�������ب�������اء وال���ف���ن���ي���ني 
الوطنيني، وكذلك التعاقد مع الأ�ساتذة 
العالية  الكفاءة  وذوى  علميا،  املوؤهلني 

من غري ال�سعوديني.
 بالإ�سافة اإلى توفري كافة مواعني 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ح�����س��ي��ل ل���ل���ط���الب م��ن 
م��ع��ام��ل واأج����ه����زه ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع��امل��ي 

ي�ساهي امل�ستويات يف الدول املتقدمة.
 

هل ترى �أن �لرغبة �أمر مهم
يف جناح طالب �لطب؟ 

لب����د م���ن وج�����ود ال���رغ���ب���ة امل��ل��ح��ة عند 
قويا  دافعا  له  تكون  حتى  الطب  طالب 
ولقد  بدرا�سته،  النجاح  يف  لال�ستمرار 
لح��ظ��ن��ا ان ب��ع�����س امل��ت��ق��دم��ني ل��درا���س��ة 
ت��ت��وف��ر  ال��ط��ب��ي��ة، مل  ال��ع��ل��وم  اأو  ال��ط��ب 

ل��دي��ه��م ال��رغ��ب��ة ال��ك��اف��ي��ة، اإمن�����ا ك��ان��وا 
م��دف��وع��ني م���ن اأ����س���ره���م، الأم�����ر ال���ذي 
ج��ع��ل��ه��م ي���ج���دون ���س��ع��وب��ة يف امل��وا���س��ل��ة 

وال�ستمرار. 

ماذ� يحتاج طالب �لطب
يف جامعة �مللك خالد؟

امل���ل���ك خ���ال���د م��وؤ���س�����س��ة علميه  ج��ام��ع��ة 
كبرية  ذات م�ستوى علمي عايل مقارنة 
وخ��ارج��ي��اً،  داخ��ل��ي��اً  الأخ���رى  باجلامعات 
لهذه اجلامعة  ينتمي  ولبد لأي طالب 
والدافع  القوية  الرغبة  ميلك  املميزة، 
ال��ك��ب��ري م��ن اأج���ل ال���س��ت��م��رار وال��ت��ف��وق، 
ه���ذه م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري، اأب����رز امل��م��ي��زات 

التي يحتاجها طالب الطب .
ك��م��ا ي��ح��ت��اج ال��ط��ال��ب اإل�����ى ت��وف��ري 
التح�سيل  بهدف  امل��الئ��م  العلمي  امل��ن��اخ 

واملثابرة، وذلك ما وفرته جامعتنا وهلل 
احلمد، بالإ�سافة اإلى الإ�سراع يف افتتاح 
امل�����س��ت�����س��ف��ى اجل���ام���ع���ي وال������ذي ���س��ي��وف��ر 

فر�سه كبريه للتدريب ال�سريري.

هل ترى �أن �شوق �لعمل
م�شتعد ل�شتقبال خمرجات

�لطب حاليا؟ 
يرتبط  اأن  لب��د  وغ��ريه  الطبي  التعليم 
ب�������س���وق ال���ع���م���ل وا���س��ت��ك�����س��اف ال��ف��ر���س 
ال��ط��ب يف هذا  ف��ي��ه، لكن خ��ري��ج  املتاحة 
لي�س  كبرية،  فر�سا  يجد  املعطاء  البلد 
حتى  بل  فقط؛  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف 
يف اخلا�سة، لكن لبد من خلق نوع من 
كليات  اإع���داد اخلريجني يف  يف  ال��ت��وازن 
الطب حتى تتما�سى مع الفر�س املتاحة 

يف �سوق العمل.
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أساتذة

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن سارة آل مشافي:
أمام المختصات بإدارة األعمال
تحديات كبيرة لنقل مشاريعهن

إلـى أرض الواقع
رائدة آل محي

الأعمال  اإدارة  بق�سم  املحا�سرة  اأك��دت 
كلية  عميد  م�ساعدة  الأع��م��ال،  بكلية 
اأن  م�سايف،  اآل  �سارة  الأ�ستاذة  الأع��م��ال 
يجب  الأع��م��ال،  اإدارة  يف  املتخ�س�سات 
م�سرية  احلكومي،  بالعمل  يكتفني  األ 
اإلى اأن البيئة احلالية تتمتع بالنفتاح؛ 
لل�سعي  الفر�س  ا�ستغالل  لذلك يجب 

لنقل م�ساريعهم لأر�س الواقع.
وب��ي��ن��ت م��ن خ���الل احل����وار ال��ذي 
اأن��ه يجب عليهن  »اآف���اق«  اأج��رت��ه معها 
حتى  التدريب،  على  للح�سول  ال�سعي 
واإن كان دون مقابل؛ للتمكن من فهم 
وعدم  الوظيفية،  والبيئة  العمل  �سوق 
والتدريب  النظري  بالتعليم  الكتفاء 

اجلامعي والنزول للواقع العملي:

مل تكتف بالبكالوريو�ص فاأكملت 
�ملاج�شتري يف �إد�رة �لأعمال
هل كان للبيئة �ملحيطة دور

يف �إكمال تعليمك �لعايل؟
وع��دم  الإ���س��رار  يف  �ساعدين  طموحي 
اأك���ون ع�سوا  اأن  ال��ت��وق��ف وال��رغ��ب��ة يف 
ف���ع���ال يف امل��ج��ت��م��ع لأع���م���ل يف امل��ج��ال 
الأكادميي. اأما بالن�سبة للبيئة املحيطة 
فكان لها دور كبري يف تقدمي الدعم يل 

كوالداي والعائلة ب�سكل عام.

تعملني كمن�شقة يف وحدة 
�لتوعية �لفكرية، ما هي �أبرز 

�لأهد�ف �لتي ت�شعى �لوحدة
�إلى حتقيقها؟

اأن  اإل  ب��ه��ا،  رغ����م ق�����س��ر م����دة ع��م��ل��ي 
حماية  ه��و  ال���وح���دة  حققته  م��ا  اأه����م 
ال��ط��ال��ب��ات م���ن الن����ح����راف ال��ف��ك��ري 
للتطور،  امل�ساحبة  الدخيلة  والأفكار 
ح��ي��ث ال��ت��م�����س��ن��ا ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى بع�س 
الطالبات و�سعينا لت�سحيحه، ون�سعى 

كما  لي�ست  فالوحدة  لإر���س��اده،  اأي�سا 
ي���راه���ا ال��ب��ع�����س، اإن���ه���ا جم����رد ت��وج��ه 
دي���ن���ي؛ اإمن�����ا ه���ي اأي�������س���ا ت���رك���ز على 

الإرهاب والأفكار الدخيلة.

بو�شفك ع�شو� يف وحدة
�لتطوير و�جلودة، هل ترين

�أنها حققت هدفها يف ن�شر 
مفاهيم �جلودة بني �أع�شاء هيئة 

�لتدري�ص و�لطالب و�لعاملني 
و�ملجتمع �ملحيط؟

ن��ع��م، وح��ال��ي��ا يف ك��ل��ي��ة الأع���م���ال نحن 
يف امل��رح��ل��ة الأخ������رية ل��ل��ح�����س��ول على 
اإدارة  ل��ق�����س��م  ال����راجم����ي  الع���ت���م���اد 
الأع������م������ال، ون�����س��ع��ى اأي�������س���ا يف ق�����س��م 

املحا�سبة للح�سول عليه. 
من  وفد  �سيزورنا  املقبل  ال�سهر 
املتحدة،   بالوليات  �سيكاغو،  جامعة 
تو�سلنا  ال��ت��ي  اجل���ودة  م��دى  لقيا�س 
وح��دة  يف  كاأع�ساء  نعمل  ونحن  لها، 
اجل��������ودة وك���ط���ال���ب���ات وم���وظ���ف���ات؛ 

لتحقيق اجلودة.
اأكادميية؛  واملعايري لي�ست فقط 
ب���ل ف��ن��ي��ة ك���ذل���ك، ون�����س��ع��ى ب��اج��ت��ه��اد 
املوؤ�س�سي  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  للح�سول 

عامليا.

لديك عمل �إد�ري �إ�شافة
�إلى عملك �لأكادميي يف �لكلية، 

�أيهما �أكرث �شعوبة من حيث 
�مل�شوؤولية؟

�سعبة،  م�سوؤولية  احلقيقة  يف  كالهما 
ول��ك��ن من  بينهما،  ل��ل��م��وازن��ة  واأ���س��ع��ى 
وج��ه��ة ن��ظ��ري ف���اإن ال��ع��م��ل الأك��ادمي��ي 
وح��دك  ع��ات��ق��ك  ع��ل��ى  ت��ق��ع  م�سوؤوليته 
اأم����ام ط��ال��ب��ات��ك، ف��اأن��ت امل�����س��وؤول��ة عن 
به  الإداري  لأن  ب���الأف���ك���ار؛  غ��ر���س��ه��م  
ه��ي��ك��ل ع��م��ل وم��وظ��ف��ني وم�����س��اع��دي��ن 

كداعمني لك.

حدثينا عن �أدو�رك يف جمالت 
�لتدريب وور�ص �لعمل؟

بالدورات  �سخ�سيا  وا�ستمتع  مهتمة 
وور��������س ال���ع���م���ل �����س����واء ����س���ارك���ت يف 
الفرتة  ولكن  ح�سرتها،  اأو  اإقامتها 
الأخ��رية بت اأرك��ز على تقدميها ولو 
اإجازاتي  ب�سكل تطوعي، وحتى وقت 
ل انقطع عنها، من ذلك ما قمنا به 
اآب���اء لالأيتام  ت��ع��اون م��ع جمعية  م��ن 
لإق���ام���ة ور�����س ع��م��ل ب��ع��ن��وان »ط��رق 
م��ي�����س��رة ل��ك�����س��ب امل�����ال« واحل���م���د هلل 

لقت جناحا كبريا.

ماهي �آلية عمل جلنة
�ملتابعة و�لدعم بالكلية؟

اللجان  ع��م��ل  ملتابعة  كمظلة  تعمل 
يف ج��م��ي��ع الأق���������س����ام، وع����ب����ارة ع��ن 
اج���ت���م���اع���ات دوري�������ة مل���راق���ب���ة ع��م��ل 

اللجان وال�سيطرة عليها.

تخ�ش�ص �إد�رة �لأعمال
�أ�شبح من �لتخ�ش�شات �ملطلوبة 

يف �شوق �لعمل �ل�شعودي،
ما ن�شيحتك للطلبة يف هذ� 
�ملجال ملو�جهة �شوق �لعمل؟

اأو�����س����ي ال���ط���ال���ب���ات ب���ع���دم الك��ت��ف��اء 
احلالية  فالبيئة  احلكومي،  بالعمل 
ا�ستغالل  وي��ج��ب  ب��الن��ف��ت��اح.   تتمتع 
م�ساريعهم  ل��ن��ق��ل  لل�سعي  ال��ف��ر���س 
اأن��ه يجب عليهن  لأر���س الواقع، كما 
التدريب  على  احل�سول  وراء  ال�سعي 
حتى لو كان دون مقابل، للتمكن من 

فهم �سوق العلم والبيئة الوظيفية.
ت�سعى  ال���دول���ة  اأن  ن��ع��ل��م  ف��ك��م��ا 
ال�سركات   �ستدير  حيث  للخ�سخ�سة، 
كل القطاعات، وبالتايل يجب تطوير 
بالتعليم  الك���ت���ف���اء  وع����دم  امل����ه����ارات 
النظري والتدريب اجلامعي والنزول 

للواقع العملي.
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عضو مجلس الشورى آل فارح لـ »آفاق«:
إغالق المحال التجارية ومراكز الخدمات

وقت الصالة ليس همنا األكبر
جوهرة الشهراني

اأك����د ع�����س��و جم��ل�����س ال�����س��ورى ال��دك��ت��ور 
تدفع  ال�سعودية  اأن  ف���ارح،  اآل  �سلطان 
�سنويا على 800  ري��ال  �سنويا 96 مليون 
م�سريا  ب���الأردن،  �سعودي  توحدي  طفل 
التعليم  ل���وزارة  تو�سية  لديهم  اأن  اإل��ى 
ال��ت��وح��د  مل��ر���س��ى  ب��اإي��ج��اد ح��ل��ول  تتعلق 
خ��الل  وك�����س��ف  التعليمية.  امل���دار����س  يف 
احلوار الذي اأجرته معه »اآفاق« اأن اإقامة 
ال�سياحية  امل��دن  يف  الريا�سية  املباريات 
اأن  م��وؤك��دا  ال�سياحة،  يدعم  بال�سعودية 
تقام  لأن  م��وؤه��ل��ة  �سياحية  م��دن��ا  ه��ن��اك 
ف��ي��ه��ا ت��ل��ك امل��ب��اري��ات ك��اأب��ه��ا، وال��ب��اح��ة، 
والطائف، معترا اأن اإقامتها بها يعتر 
لل�سياحة،  مبا�سرة  غري  بطريقة  دعما 
موؤكدا يف ذات الوقت اأن اإقامة املباريات 
اقت�سادية ول  ب���دون ج���دوى  ل��ن��دن   يف 

اجتماعية ول �سياحية منها.

يف �لبد�ية هال �أخربتنا متى 
�ن�شممت �إلى جمل�ص �ل�شورى؟

اأن����ا ع�����س��و جم��ل�����س ال�����س��ورى م��ن��ذ ع��ام 
3/3/1438. والعمل يف جمل�س ال�سورى 
فيه  اآخ���ر،  اأي عمل  ع��ن  خمتلف مت��ام��ا 
النقا�س، واحلوار، واللجان، والتو�سيات، 
فيه ال�ست�سارات، عمل وطني كبري جدا 
نت�سرف جميعا بخدمة هذا الوطن من 

خالل قبة جمل�س ال�سورى.

ماذ� عن تو�شياتك باملجل�ص
وهل جلامعة �مللك خالد

ن�شيب منها؟
تقدمت باأكر من ع�سر تو�سيات �سواء 
منها  وهي منوعة  اأو م�سرتكة،  فردية 
ال�����س��ح��ة، ومنها  وزارة  ع��ل��ى  ك��ان��ت  م��ا 
ما  ومنها  النقل،  وزارة  على  كانت  م��ا 
ك��ان��ت ع��ل��ى وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م، وم��ن��ه��ا ما 
كانت على موؤ�س�سة التقاعد، و�سندوق 
وزارة  اإل��ى  بالإ�سافة  الب�سرية،  م��وارد 
ن�سلط عليها  اأن  كلها نحاول  الإع��الم، 
تنفع  وت��و���س��ي��ة  راأي،  ون��ق��دم  ال�����س��وء، 

���س��ب��اب و���س��اب��ات ه���ذا ال���وط���ن. وفيما 
تندرج  امللك خالد فهي  يخ�س جامعة 
حتت وزارة التعليم يرد املجل�س تقرير 
وزارة  تو�سية على  واأي  التعليم،  وزارة 
التعليم تنعك�س على جامعة امللك خالد 

بطريقة غري مبا�سرة.
التعليم،  ل���وزارة  تو�سية  ولدينا 
فيما يتعلق باإيجاد حلول للمر�سى يف 
يف  التوحد  ملر�س  التعليمية  املدار�س 
اململكة العربية ال�سعودية، وخ�سو�سا 
 96،000،000 قرابة  تدفع  اململكة  اأن 
���س��ن��وي��ا ع��ل��ى 800 ط��ف��ل ي���در����س يف 
م�ستوى  على  تو�سية  وه���ذه  الأردن 

التعليم العام،.
وه���ن���اك ت��و���س��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات اأن 
ي��ك��ون ه��ن��اك ت���ع���اون ب���ني اجل��ام��ع��ات، 
وب��ني  امل���دن���ي���ة،  اخل���دم���ة  وزارة  وب����ني 
وظيفة  توفر  اأي�سا، حتى  املالية  وزارة 
وظيفة  ه��ن��اك  وت��ك��ون  مبا�سرة،  معيد 
موجودة، وجاهزة للجامعة، بعد تخرج 
انتظرت  لو  لأنه  والطالبات؛  الطالب 
اجلامعات �سيذهب الطالب، والطالبة 
ث��م ب��ع��د ذل���ك ت��اأت��ي ال��وظ��ي��ف��ة يف وق��ت 
وت�سطر  متقدمني،  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن 

اجلامعات على التوظيف.
م�سرتكة  ت��و���س��ي��ة  اأي�����س��ا   وهناك 
ي�ستبدل  اأن  وه���ي  ال���زم���الء،  اأح����د  م���ع 
املتعاقدين احلاليني غري ال�سعوديني يف 
اجلامعة، ب�سعوديني يحملون الدرا�سات 
يثبت جدارته  �سنوي، ومن  بعقد  العليا 

يف امل�ستقبل يوظف يف هذه اجلامعة.

قلت يف تغريدة لك: »ت�شحيح 
و�شع �لتوطني، و�إحالل �ل�شعودي 

بدل �ملقيم ز�د غ�شب �لعمالة، 
وحقدها على �ل�شعودية«

ما �لر�شالة �لتي تريد �إي�شالها
من خالل هذه �لتغريدة؟

 كل �سعودية و�سعودي مع هذا التوجه، 
وه������ذا ي���وف���ر ف���ر����س���ا ك���ب���رية ل�����س��ب��اب 
وال�سابات يف البلد، ومق�سدي من هذه 
كمواطنني  علينا  لب���د  اأن����ه  ال��ت��غ��ري��دة 

اأي�����س��ا  ع��م��ل  ووزارة  و����س���اب���ات  و���س��ب��اب 
ال��ذي كان يعمل على  ب��اأن املقيم  التنبوؤ 
وظيفة معينة، ل يريد اأن ينقل خراته 
ول  الإب����داع،  على  املوظفني  ي�ساعد  اأو 

يريد اأن يخرج.
بالتايل لبد اأن نتنبه لهم، وهناك 
اأي�����س��ا ع��م��ال��ة م���ن ج��ن�����س��ي��ات خمتلفة 
حقدهم  وزاد  اململكة،  على  حقد  لديهم 
اأوت��وط��ني  م��غ��ادرة،  منهم  طلب  عندما 
وظ���ائ���ف���ه���م، ورمب�����ا ي���ك���ون���وا م���ن اأك���ر 

الأعداء يف اململكة اأو خارجها.

من يتابعك يف تويرت، يلم�ص 
�هتمامك �لكبري بتطوير �شياحة 

منطقة ع�شري، فهل هناك تو�شيات 
قادمة من  قبل جمل�ص �ل�شورى 

لتطوير�ملنطقة �شياحيا؟
جمل�س ال�سورى يتكون من اأع�ساء 
الوطن  ومي��ث��ل��ون  منطقة،  ك��ل  ميثلون 
واأن��ا �سخ�سياً حتدثت يف جمل�س  عامة، 
ال�سورى، ومنتدى ال�ستثمار الذي ُعقد 
يف منطقة ع�سري اأكر من مرة، وقلت: 
مقومات  ع�سري  منطقة  يف  منلك  اإن��ن��ا 
كبرية جدا لل�سياحة، ولكننا نفتقد اإلى 

التخطيط اجليد، اأوا�ستقطاب املوارد.
وه����ن����اك اأم�������ور ك���ث���رية حت��ت��اج��ه��ا 
بالدرجة  �سياحية  تكون  حتى  املنطقة، 
لدينا  الأج����واء  اأن  وخ�سو�سا  الأول����ى، 
م��ع��ت��دل��ة ���س��واء يف ال�����س��ي��ف اأو ال�����س��ت��اء، 
ال�سيفية  ال�سياحة  نحقق  اأن  ون�ستطيع 
التو�سيات  وهناك كثري من  وال�ستوية. 
قدمت للهيئة العليا لل�سياحة، واإن �ساء 
تطوير  يف  ال��ت��و���س��ي��ات  ه���ذه  ت�سب  اهلل 

هذه املنطقة، وجميع مناطق اململكة.

ظهرت يف برنامج �إخباري 
تلفزيوين، وتطرقت مل�شروع »نيوم« 
وقلت �إن �لهدف �لأ�شا�شي �أل نعتمد 
على �إير�د�ت �لنفط، ونو�شع جمال 

�لإير�د�ت، بعد مرور عدة �أ�شهر 
هل ترى �أننا ��شتطعنا �أن نحقق 

ن�شبة من هذ� �لهدف؟

فضاءات
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وال��ت��ي  الآن،  ه���و احل��ا���س��ل  ه����ذا  ن���ع���م، 
اأخ����رت����ن����ا ب����ه الإح�����������س�����اءات �����س����واء يف 
م�سلحة الهيئة العامة للزكاة والدخل، 

اأو حتى الإيرادات غري النفطية.
 وه����ن����اك ارت�����ف�����اع ك���ب���ري ج�������داً يف 
حقيقة  وه�����ذه  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  الإي����������رادات 
واجتاه �سليم، حتى نتحول من العتماد 
ويكون  النفط،  الأ���س��ا���س��ي  امل�سدر  على 
هناك تنوع للدخل والإيراد، اأي�سا زيادة 
الإي���رادات يف الجت��اه��ات الأخ��رى تزيد 

وحت�سن نوع اخلدمة للمواطن.

مو�شوع �إغالق �ملحالت �لتجارية 
وقت �ل�شالة ل يز�ل متد�ول بني 

من موؤيد ومعار�ص، ما ر�أيك �أنت، 
وهل هناك تو�شيات �شتخرج على 

طاولة جمل�ص �ل�شورى
بهذ� �خل�شو�ص؟

اأن هذا  ال�سخ�سية  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن   
ب��درج��ة كبرية،  امل��واط��ن  الأم���ر ل يهم 
اأنا ل�ست متخ�س�سا يف ال�سرع، ول اأريد 
اأدخ��ل يف الأم��ور ال�سرعية، قد يرى  اأن 
�سرعيون اأن هذه ال�سعرية لبد اأن حتيى 
وتقام، ومن جهة اأخرى هناك من يرى 
اأي  ت�سلي  اأن  ت�ستطيع  الأ���س��واق  يف  اأن 
ل�ست  �سخ�سيا  اأن��ا  وق��ت. لذلك حقيقة 
يعني  ول  امل��و���س��وع،  بهذا  كثريا  مهتما 
املو�سوع  اأه��م ما يف  يكون  �سيئا، قد  يل 
وحمطات  بال�سيدليات،  يتعلق  م��ا  ه��و 
ال��وق��ود على ال��ط��رق ال��ع��ام��ة، رمب��ا اأن��ا 
ال�سالة  خالل  مفتوحة  تبقى  اأن  اتفق 

لتخدم امل�سافرين.

يف تغريدة لك ذكرت �أن �لتجنيد 
�لإجباري هو �أحد �أهم �حللول 

لل�شباب »�ملفحطني« �إن كان طوعا 
�أو عقوبة، هل ترى �أن هذ� �حلل 

�شيحد من �لظاهرة؟
ال�سوؤال جميل جدا، �ساأذكر لكم مثال، 
ك�����ان ه����ن����اك ���س��خ�����س ي���ف���ح���ط داخ����ل 
الأحياء يف ال�ساعة الثانية �سباحا، ول 
امل�سوؤولية؛  امل���رور  اأح��م��ل  اأن  اأ�ستطيع 
يف  ي��دخ��ل��وا  اأن  ي�ستطيعون  ل  لأن��ه��م 
الأحياء، رمبا لو كانت هناك كامريات 

يكون الو�سع اأف�سل.
ال��ع��ق��وب��ات  ت���ك���ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ول 
يكون  اأن  ينبغي  ب��ل  م���ادي���ة،  امل���روري���ة 
ه�����ن�����اك ع����ق����وب����ات م�����ث�����ل: ال��ت��ج��ن��ي��د 
الإج����������ب����������اري، واأي�������������س������اً ال����ع����م����ل يف 
كل  مب��ق��دور  لي�س  لأن���ه  امل�ست�سفيات؛ 
�سخ�س اأن يدفع املادة، واأي�ساً اأن تكون 
العقوبة قا�سية، ويف م�سلحة ال�سخ�س، 
واأرى اأن هذه اأحد احللول املهمة جداً، 
الكبري،  ال��ف��راغ  اأن لديه  ووا���س��ح ج��داً 
وقد يكون لديه امل��ادة، لذلك لن تنفع 

معه العقوبة املادية.

يف �إحدى جل�شات جمل�ص �ل�شورى 
حتدثت عن معاناة �أهايل منطقة 
ع�شري مع عقبتي »�شلع« و »�شعار« 
�لتي خلفت �لكثري من �ل�شحايا، 

بر�أيك ملاذ� �إلى �لآن مل يحدث
�أي حترك فعلي نحو هذه �ملعاناة 

من قبل �جلهات �مل�شوؤولة؟
كما قلت �سابقا منطقتنا حتتاج الكثري، 
وج��م��ي��ع م����دن امل��م��ل��ك��ة، وي���ح���ق ل��ن��ا يف 
ال�سوء على  ن�سلط  اأن  ال�سورى  جمل�س 
اأي خلل، من خالل التعليق على تقرير 
ال���وزارات املختلفة، وه��ذا دورن��ا يف نقل 

�سوت معاناة املواطن.
اأن����ا �سلطت  وع��ق��ب��ة ���س��ع��ار و���س��ل��ع 
ال�سوء عليهما، وحتدثت مع امل�سوؤولني 
اأه����ل املنطقة،  ب��ع��د اجل��ل�����س��ة م��ن  ح��ت��ى 
ول���دي���ن���ا م�����س��ك��ل��ة ف��ي��م��ا ي�����س��م��ى ب���اأزم���ة 
هناك  تكون  اأن  ويفرت�س  »الأول��وي��ات« 
ح��ن��ك��ة،  اأك����ر  ع�����س��ري  يف  ل��ل��ط��رق  اإدارة 

ن�سمع  اهلل  �ساء  واإن  اأول��وي��ات،  وترتيب 
خ����ريا ق����ادم����ا، وي���ك���ون ه���ن���اك حت���رك؛ 
لكن الأه��م اأن يكون التحرك من داخل 

منطقة ع�سري بتحديد الأولويات.

حتدثت يف �إحدى �ل�شحف
قبل �أيام عن وز�رة �لتعليم وقلت 

ليتهم يف بع�ص �لأحيان
مل يطورو� مادة »لغتي«

ماذ� كنت تق�شد بذلك؟
املا�سية،  ال�����س��ورى  جمل�س  جل�سة  يف 
التعليم،  وزارة  تقرير  مناق�سة  مت��ت 

وك��������ان يل م����داخ����ل����ة، وك��������ان ه���ن���اك 
وزارة  م����ن  ي�����س��ت��م��ع��ون  م�������س���وؤول���ون 
التعليم، اردت اأن اأنبه الإخوان يف جلنة 
على  ال�����س��ورى  جمل�س  داخ��ل  التعليم 
امل�شوؤولني  تنبيه  واأي�شا  النقاط،  هذه 
اأخ���ذت  واأن����ا  ال�����س��رف��ة.  يف  امل�ستمعني 
»ل��غ��ت��ي« م��ث��ال ع��ل��ى امل��ن��اه��ج امل��وج��ودة 
اإعادة  اإلى  حاليا، التي بالفعل بحاجة 
ك�����ان يف  »ل���غ���ت���ي«  م��ن��ه��ج  الآن  ن���ظ���ر. 
ال�سابق ما يقارب �ست، اأو خم�س مواد 
واح���دة  م���ادة  ث��م دجم���ت يف  م�ستقلة، 
الدمج  نتيجة  وك��ان��ت  »لغتي«  ا�سمها 

الأ���س��ا���س��ي��ة،  امل����واد  بع�س  �سقطت  اأن���ه 
واأي�سا املهارات الأ�سا�سية.

مل اأحت����دث ب��ه��ذا ال��ك��الم م��ن راأي 
مثال:  ا�ستق�ساء،  عملت  اأمن��ا  �سخ�سي، 
اأح���د الأق�����ارب اب��ن��ه يف �سنة ك��ام��ل��ة، مل 
ي��ط��ل��ب م��ن��ه ك��ت��اب��ة ق��ط��ع��ة، ومل يطلب 
حيث  اإم��الئ��ي��ة،  لقطعة  ت�سحيح  م��ن��ه 
ي��ت��خ��رج ال����ط����الب، وال���ط���ال���ب���ات، وه��م 
ل ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ال��ت��ع��ب��ري، وال��ت��ف��ك��ري، 
ت��ط��ال��ب��ه��م  اجل���ام���ع���ات  اأن  وخ�����س��و���س��اً 
التفكري  منهم  حتتاج  م�سروعات  بعمل 
املنهج  هذا  يف  الق�سور  لذلك  والكتابة، 

توجهوا  حتى  الطالب،  بع�س  على  اأث��ر 
للمكتبات ولأ�سخا�س يكتبون لهم.

 يف جل�شة جمل�ص �ل�شورى �لـ 56 
طالب �ملجل�ص �لرئا�شة �لعامة 

لهيئة �لأمر باملعروف و�لنهي
عن �ملنكر بالتو�شع يف تنفيذ 

�لرب�مج �لوقائية ملحاربة 
�لتطرف، وتعزيز �لنتماء
�لوطني هل لك �أن حتدثنا

عن هذه �ملطالبة؟
بع�س  م��ن  مقدمة  تو�سية  كانت  ه��ذه 

ال���زم���الء، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ه��ن��اك ب��رام��ج 
وق��ائ��ي��ة م��ن ال��ت��ط��رف ل���دى ال�����س��ب��اب، 
اأح����ي����ان����اً ب��ع�����س ال�������س���ب���اب امل���ت���ه���ور يف 
ب��داي��ة ال��ع��م��ر، ي��ك��ون ل��دي��ه ت��ط��رف يف 
لراأيه  �سواء  الفكر  الأفكار، وتع�سب يف 
وبالتايل  معينة،  لأفكار  اأو  ال�سخ�سي، 
ال�����راأي الآخ�����ر، وه����ذا ي�سبب له  ي��ل��غ��ي 
لحقا  ين�سج  رمبا  بعد،  فيما  اإ�سكالية 

لكن بعد فوات الوقت.
ه����ذه  حُت�����اك�����ي�����ه  اأن  ت�����ري�����د  وم�������ا 
التو�سية، اأن يكون لدينا اعتدال ولي�س 
اأق�سى  يف  ول  ال��ي��م��ني  يف  ل  ال��ت��ط��رف، 
اأه��ل  ال��ي�����س��ار، واع���ت���دال يف ات��ب��اع منهج 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  واجل��م��اع��ة  ال�����س��ن��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ق��درات 
ال���وط���ن، وامل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة اأك����ر من 
ال��ط��رف  وق��ب��ول  ال�سخ�سية،  امل�سلحة 
ت��ت��ج��اوز  م����امل  الآراء،  وت��ق��ب��ل  الخ�����ر، 

الكتاب وال�سنة.

»�أمتنى تغيري �لفكرة م�شتقبال، 
و�لجتاه �يل �إقامة هذه �ملبار�ة 

يف �إحدى مدن �ململكة �ل�شياحية«، 
كان ذلك تعليقك على خرب مبار�ة 

�ل�شوبر، �لتي من �ملعتاد �أن تقام 
خارج �ململكة، من وجهة نظرك 

�ملدن �ل�شياحية يف �لوطن هل هي 
مهياأة لإقامة مثل هذه �لبطولت؟

مدينة  ول��دي��ن��ا  م��ه��ي��اأة،  ه��ي  نعم  اأول، 
الأم�����ري ���س��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف 
امل��ح��ال��ة مب��دي��ن��ة اأب��ه��ا، وم��دي��ن��ة امللك 
ف��ه��د يف م��دي��ن��ة ال���ط���ائ���ف، وم��دي��ن��ة 
تكن  مل  واإن  حتى  الباحة،  يف  ريا�سية 
الرعايات  حتى  اأو  فاملبالغ  م�ستعدة، 
امل����دن، ن�ستطيع  ت��ل��ك  دف��ع��ت يف  ال��ت��ي 
مبا�سرة،  غري  بطريقة  ن�ستقطبها  اأن 
على  املحالة  ناأخذ  لدينا،  امل��دن  لدعم 
�سنويا  فيها  اأق��ي��م��ت  ل��و  امل��ث��ال،  �سبيل 

هذه البطولة، اأول.
هناك جمهور كبري من اأبناء وبنات 
للمراأة  ال�سماح  بعد  املنطقة، وخ�سو�سا 
الأع��وام  يف  ون�ستطيع  املالعب،  بدخول 
القادمة اأن ن�ستفيد من مبالغ الرعاية، 
وامل��ب��ال��غ ال��ت��ي ���س��ت��دف��ع يف ت��ط��وي��ره��ذه 
امل���دي���ن���ة، م���ن خ����الل اإ����س���اف���ة م��ق��اع��د، 

واأي�ساً اإ�سافة مواقف، وخدمات.
وهذا دعم لل�سياحة لدينا بطريقة 
غ��ري م��ب��ا���س��رة، وب��ال��ت��ايل ل��دي��ن��ا منافع 
كبرية من خالل اإقامة هذه املباريات، و 
اإقامتها يف لندن حتى يح�سرها ال�سياح 
ل  منها  ج��دوى  هناك  لي�س  واملقيمون، 

اقت�ساديا ول اجتماعيا ول �سياحيا.

تو�جه �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
حمالت �إعالمية �شر�شة تقودها 

بع�ص و�شائل �لإعالم، ما تف�شريك 
لهذ� �لو�شع �لر�هن؟

فعال هي تواجه حملة �سر�سة واأنا ذكرت 
اأنها ل تخلو من  التغريدات،  اإح��دى  يف 
اأن يكون الدافع احلقيقي خلفها، اإحدى 
امل�سببات التالية، اإما اأ�سباب تاريخية، اأو 
دينية، اأو حقد على القت�ساد واخلريات 

التي تزخر بها اململكة.
اململكة  اأحكام مبكرة على  وهناك 
اأنهم  من  بالرغم  ال�سعودية،  العربية 
دائما ما ي�ستبقون الأح��داث، وهذا ما 
القنوات،  تلك  اأن  قطعيا  دليال  يثبت 
وه���������وؤلء الأ�����س����خ����ا�����س ق����د ي���ك���ون���ون 
يبحثون  اأو  مدعومون،  اأو  جمندين، 
اأو ال�����س��ه��رة ع��ل��ى ح�����س��اب  ع���ن امل������ال، 
لكن  خفية،  دواف���ع  لديهم  اأو  اململكة، 
ومواطنة،  مواطن  كل  يعي  اأن  ينبغي 
بل  مغبوطني،  وليتنا  مغبوطون،  اأننا 
الأم��ن  نعمة  على  لالأ�سف  حم�سودون 
ونعمة  نعمة احلرمني  وعلى  والأم��ان 

اقت�ساد بلدنا.
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رنا القحطاني
وحنان البشري

م��ا ب��ني ال��درا���س��ة والعمل والغ���رتاب، 
بداأت رحلة حممد اجلمريي يف جمال 
الإع������الم ع��ن��د دخ���ول���ه م�����س��ار الإذاع�����ة 
ليكون   mbc اإل��ى  و���س��ول  والتلفزيون 
اجلنوبية.  املنطقة  يف  للقناة  مرا�سال 
»اآفاق« حاورته لتتعرف عليه عن كثب.

كيف جاء �ختيارك
لتخ�ش�ص �لإعالم؟

ال�ست�سافة  ب��ه��ذه  ج��دا  �سعيد  ب��داي��ة، 
واأمتنى اأن تكون اأجوبتي نافعة للقارئ 
اأخفيكم  ل  الإع�����الم.  ط���الب  �سيما  ل 
اأنني منذ �سغري طموحي هو القانون 
الأق����دار، ورمب��ا  لكن  امل��ح��ام��اة،  ومهنة 
اإكثاري من ال�ستخارة يف يوم من الأيام 
الإع��الم  م��ن  تخ�س�سي  حتويل  منعت 
اأق���ول ذلك  ال��ق��ان��ون. ل  اإل���ى تخ�س�س 
رياء و�سمعة، اإمنا هي ن�سيحه لكل من 
يقراأ الآن، ل ت�ستغنى عن ال�ستخارة يف 
قرارتك امل�سريية. متاأكد اأن ما واجهته 
ال��ت��ح�����س��ريي��ة يف  لل�سنة  درا���س��ت��ي  ب��ع��د 
املدينة املنورة )جامعة طيبة(، ثم بعد 
ذلك اغرتابي هنا يف املنطقة اجلنوبية 

له دور يف �سنع �سخ�سيتي الآن.

مراسل MBC الجميري: 
صالة االستخارة

أبقتني في اإلعالم 
وأبعدتني عن القانون

ماهي �لأ�شياء �أو �لعو�مل
�لتي �شنعت منك مر��شال؟

ال��������دورات، ث���م ال�������دورات وع��ل��ي��ك اأن 
تتلقى منه تلك  تبحث جيداً عن من 
ال�������دورات، ي���اأت���ي ب��ع��د ذل���ك امل��م��ار���س��ة 
وال��ع��م��ل اجل����اد. امل��ه��م يف جم��ال��ن��ا هو 
ُتفيدك،  لن  مهنيا  ال�سهادة  التطبيق، 
ع��م��ل��ي يف  ج���ان���ب  ه���ن���اك  ي��ك��ن  اإذامل 

م�سريتك.

لطاملا كان �لعمل و�لدر��شة معا 
عائقا لدى �لبع�ص، كيف وفقت 

بينهما؟
ال��ع��وائ��ق  بع�س  اأواج����ه  اأن��ن��ي  �سحيح 
يف امل���زام���ن���ة ب���ني ال���درا����س���ة وال��ع��م��ل، 
لكنني اأحاول قدر امل�ستطاع، األ اأهمل 
ج��ان��ب��ا ع��ل��ى ح�����س��اب الآخ����ر. ال��درا���س��ة 
ال��ع��م��ل. كثري من  ل��ع��دم  ع���ذرا  لي�ست 
اأث��ن��اء  م�سريتهم  ب����داأوا  الإع��الم��ي��ني 

الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية.

هناك طرق عديدة لختيار 
�ملر��شل، كيف مت �ختيارك؟

اع��ت��ق��د اأن اأح���د م�����س��وؤويل ال��ق��ن��اة هو 
لكن  ال�سوؤال،  على هذا  بالرد  الأج��در 
رمبا ذلك نتيجة لجتهادي ومثابرتي 
هذا  وق��ب��ل  فر�سة،  على  احل�سول  يف 

باأكملها  والعائلة  وال���دي  دع���وات  كله 
ودعمهم الكبري يل.

هل �شهلت در��شتك لالإذ�عة 
و�لتلفزيون عملك كمر��شل

وهل تعتقد �أن خو�ص هذ� �ملجال 
�شعب لغري �ملخت�شني به؟

لغري  ل�سعوبتها  بالن�سبة  ���س��ك،  ب��ال 
امل��خ��ت�����س ف���ه���ي ن�����س��ب��ة وت���ن���ا����س���ب، ل 
اأن��ك  مبجرد  امل��ج��ال  يف  النجاح  ميكن 
اأن  ب��دون  الإع��الم  ودر�ست  متخ�س�س 
مت��ل��ك اأي اإم��ك��ان��ي��ات ت��وؤه��ل��ك ل��ذل��ك، 
واأي�������س���ا الإم����ك����ان����ي����ات وح����ده����ا دون 
ي�سنع  ل��ن  التخ�س�س  على  الط���الع 
م��ن��ك اإع��الم��ي��ا ن��اج��ح��ا. وب�����س��ك��ل ع��ام 
الإذاع��ة  نادما على دخول م�سار  ل�ست 
اأتعلم  الآن  ولزل��ت حتى  والتلفزيون، 

اأمورا تنفعني يف عملي.

من خالل جتربتك �لعملية
كلمة توجهها لطالب �لإعالم؟

ت�ستعجل  ل  م��ب��ك��را،  لي�����زال  ال���وق���ت 
يف ال��ع��م��ل و مل��م��ار���س��ة واأن����ت لزل���ت يف 
احل�س  �ستمتلك  الوقت  مع  �سنة،  اأول 
الإع���الم���ي و���س��ت��ك��ون م��ه��ي��اأ للعمل يف 
ت��ك��ون  اأن  امل����ج����ال، واأن�������س���ح اجل��م��ي��ع 

اخلطوة الأولى يف ال�سحافة.

إعالم

تتميز بتعدد مواهبها الفنية..
أريج حمدي:

أخرجت خمسة أفالم
أبرزها »زخم الحواس«

عبير الشهراني

ح�سلت اأريج اأحمد علي ُحمدي على �سهادة 
الفنية  الرتبية  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س 
ع���ام 1425ه�������، ومت���ي���زت ب��ت��ع��دد م��واه��ب��ه��ا. 
ف��ه��ي خم��رج��ة وم��وؤل��ف��ة يف جم���ال امل�����س��رح، 
والإخ����راج  الت�سوير  يف  عملها  ج��ان��ب  اإل���ى 
ت�سكيلية  ف��ن��ان��ة  اأن���ه���ا  ك��م��ا  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، 
ورئي�سة فريق �سوت وري�سة، ورئي�سة املجال 
ع�سري،  ك�سفيات  مر�سدات  ملبادرة  الك�سفي 
مبنطقة  الطالبات  ن�شاط  اإدارة  يف  وتعمل 
ع�����س��ري، وه����ي ع�����س��و يف ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رت، 
وجمعية الثقافة والفنون. "اآفاق" حاورتها 

لتتعرف اأكر على مواهبها واأعمالها.

مباذ� ت�شفني جتربتك �لأولى
يف �لإخر�ج؟

ك��ان��ت م��ل��ي��ئ��ة ب��ال�����س��غ��ف وق���د غ��ذي��ت��ه��ا من 
البحث والتعلم  ال��ت��زود ع��ن ط��ري��ق  خ��الل 
اأك���ر يف ه��ذا امل��ج��ال، كما قمت ب��اإخ��راج 5 

اأفالم، وكان اأبرزها فيلم زخم احلوا�س.

ماهي جو�نب �لقوة �لتي متيز خمرج 
عن خمرج �آخر؟

اأ�سبح  ال��ت��األ��ي��ف  ملكة  امل��خ��رج  ام��ت��ل��ك  اإذا 
العمل اأكر تكامال؛ لأنه بذلك يكون ملما 
طريقة  من  متمكنا  وي�سبح  اأك��ر  بروؤيته 

اإخراج اأفكاره .

يف فيلمك »زخم �حلو��ص« عمدت
�إلى �لدمج بني مهار�تك يف �لفن 

�لت�شكيلي و�لإخر�ج، حدثينا
عن هذه �لفكرة؟

لأمنيتي  �سنوات  بعدة  �سابقة  الفكرة  كانت 
ذوي  م������ه������ارات  ي���ب���ني  ع����م����اًل  اأق���������دم  اأن 
الحتياجات اخلا�سة ملا لحظته فيهم عن 
كما  مواهبهم،  على  ع��ال  تركيز  م��ن  ق��رب 
اأو�شاط  بني  الفكرة  ه��ذه  تنت�شر  اأن  رغبت 
ا�ست�سافة  فعاليات  �سمن  الت�سكيلي  الفن 
التي  الت�سكيلي  والت�سوير  الر�سم  اأوملبياد 
يف  للبنات  الطالبي  الن�شاط  اإدارة  رعتها 
عر�سها  ومت   2017 ع��ام  يف  ع�سري  منطقة 

قبيل اإعالن النتائج كمحفز.

ترت�أ�شني �ملجال �لك�شفي
يف مبادرة �ملر�شد�ت �لك�شفيات، 

حدثينا عن هذه �ملبادرة؟
امل���ب���ادرة ه��ي الأول�����ى م��ن ن��وع��ه��ا يف اململكة 
مر�سدات  ف��ري��ق  ك���اأول  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية 
وك�سفيات للبنات �سمن اإطار واآليات وا�سحة، 
هيا  ال��دك��ت��ورة  قبل  م��ن  تد�سينها  وال��ت��ي مت 

العواد وكيل وزارة التعليم للبنات.

كونك ع�شو� يف »�لتو�شتما�شرت« يعني 
�متالكك مهار�ت �لإلقاء �جلماهريي 
حدثينا عن خربتك يف هذ� �ملجال؟

حينما ي�ستطيع املرء بيان اأفكاره كما يريد 

ب��ف��اع��ل��ي��ة واخ��ت�����س��ار، ول��دي��ه ال���ق���درة على 
مواجهة اجلمهور، فهو حينها �سيكون ملما 

باأهم مهارات احلوار واإدارة الوقت.

كيف ي�شبح �ل�شخ�ص
متحدثا حمرتفا؟

احل����وار  اآداب  ال�����س��خ�����س  مي��ت��ل��ك  ح��ي��ن��م��ا 
وم��ه��ارات الإق��ن��اع و فنون ال��رد م��ع  وج��ود 

ثقافة عالية ي�سبح متحدثا حمرتفا.

حدثينا عن م�شروع »جد�رية بيئة 
�إن�شان �شوت وري�شة«؟

ه��ذه اجل��داري��ة كانت م��ب��ادرة مت تقدميها 
ل��الأ���س��ت��اذ ���س��ال��ح ق��ا���س��ي م���دي���ر الأم���ان���ة 
امل��ك��ون  مبنطقة ع�����س��ري، وب��ج��ه��ود ف��ري��ق��ي 
من: �سجى القحطاين ومر�سية الغبي�سي، 
وناجية  املتحمي،  وم��ه��ا  ت��رك��ي،  اآل  و���س��ارة 
اآل ع���ام���ر، ح��ي��ث مت ت��ق��دمي اأف���ك���ار ك��ث��رية 
الت�سكيلي  ال��ف��ن  حينها  ون��ف��ذ  ل��ل��م�����س��روع، 
جمع  ر�سمها  يف  و���س��ارك   ،2017 ع��ام  فقط 
ك��ب��ري م��ن ال��ف��ن��ان��ني وال��ف��ن��ان��ات م��ن كافة 

الأعمار والأجنا�س.

كلمة �أخرية؟
اأ���س��ك��ر ���س��ح��ي��ف��ة »اآف�������اق« ال��ط��الب��ي��ة على 
ال�سوء  لت�سليط  ال��ف��ر���س؛  ه��ذه  اإت��اح��ت��ه��ا 
لكم  ومتنياتي  املنطقة  اأب��ن��اء  مواهب  على 

مبزيد من التقدم والنجاح.
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بدأ مشواره في عالم الصحافة 
مصورا بتلفزيون أبها

أ. محمد عطيف:
أتطلع إلى مزيد 
من التطوير 
لمواكبة 
الصحافة الرقمية

رنا القحطاني 

ع��ن��دم��ا ت��ت��اح ل��ن��ا ال��ك��ث��ري م��ن الفر�س 
�سوب  متجها  طريقه  ال�سغف  يختار 
امل���ج���ال ال����ذي ���س��غ��ف��ن��ا ب����ه، م��ث��ل��م��ا ق��اد 
ال��وط��ن  �سحيفة  يف  امل��را���س��ل  ال�����س��غ��ف 
الإع���الم  نحو  عطيف  حممد  الأ���س��ت��اذ 

وال�سحافة حتديدا. 
»اآف������اق« اأج����رت م��ع��ه ه���ذا احل���وار 
ح�سه  اأن  خ���الل���ه  م���ن  ع��رف��ن��ا  ال�����ذي 
اإل��ى  الإع��الم��ي غ��ري م�ساره م��ن معلم 
يف  م��را���س��ل  اإل���ى  ث��م  تلفزيوين  م�سور 

�سحيفة الوطن.
تلهمنا  الإع���الم���ي���ني  م�����س��رية  يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ن��اج��ح��ة 

ون�سعى للتعرف عليها عن قرب. 

عرفنا بنف�شك؟
اآل ع��ط��ي��ف،  ي��ح��ي��ى  ب����ن  اأن������ا حم���م���د 
ق�سيت نحو 4 عقود متنقال بني اأكر 
م���ن و���س��ي��ل��ة اإع��الم��ي��ة م���ق���روءة حتى 
حطت بي ع�سا الرتحال يف �سحيفتي 
يف  انطالقتها  منذ  »ال��وط��ن«  املف�سلة 

عام 2000 وحتى وقتنا احلا�سر.
العمل مع قامات  وك��ان يل �سرف 
اأمثال  عالية  مبهنية  تتمتع  �سحفية 

الأ����س���ت���اذ ق��ي��ن��ان ال���غ���ام���دي والأ����س���ت���اذ 
الدكتور عثمان ال�سيني.

ما �ل�شعوبات �لتي و�جهتك
عند �نتقالك من جمال �لتعليم

�إلى جمال �لإعالم؟
متر�ست  فقد  �سعوبات،  اأي  اأواج���ه  مل 
اإل��ى  جنبا  ال�سحفي  امل���ي���داين  ال��ع��م��ل 
ج��ن��ب م���ع ع��م��ل��ي احل��ك��وم��ي يف وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ن��ق��ل��ت ب���ني ع����دة �سحف 
ورق���ي���ة، وا���س��ت��ط��ع��ت ب��ت��وف��ي��ق م���ن اهلل 
تواأمة العملني دون اأن يطغى اأحدهما 
على الآخر و كل منهما اأخذ مني جهدا 

�سواء اأكان بدنيا اأم ذهنيا.

�ملوهبة و�ل�شغف يختار�ن لنا �لطريق 
�أحيانا، هل يعود �إليهما �ل�شبب

يف دخولك جمال �لإعالم؟
يل  بالن�سبة  ال�سحايف  مهنة  اأن  اعتقد 
اإمنا  املهن،  كباقي  عادية  مهنة  لي�ست 
م�ساعدة  هدفها  اإن�سانية  ر���س��ال��ة  ه��ي 
النا�س والكثري منهم يظنون اأنها مهنة 
يعرف  ل  وامل����رء  متعبة،  وغ���ري  �سهلة 

ال�سي اإل عندما يخو�س غماره.
اأرى  حينما  النت�سار  بلذة  اأ�سعر 
يليق، حيث حتمل  مادتي من�سورة مبا 

معلومة مفيدة للقارئ، وعندما تكون 
فاإنها  ج��ي��دة،  املتلقي  ل��دى  الفعل  ردة 
اإ�سادة  �سكل  على  حتما  للمحرر  ت�سل 
اأو رد فعل جيد، اأو على الأقل ابت�سامة، 
ف���ه���ي ت���دف���ع���ن���ي مل����زي����د م�����ن ال��ب��ح��ث 

والطالع.

كيف وفقت بني �لدر��شة
و�لعمل كم�شور تلفزيوين؟

الإع���الم عملت  ب��داي��ات رحلتي م��ع  يف 
تلفزيون  تلفزيونيا يف حمطة  م�سورا 
اأبها، وكنت اأجمع بني الدرا�سة يف كلية 
املعلمني �سباحا والعمل يف م�ساء اليوم 
كنت  حيث  تلفزيونيا،  م�����س��ورا  نف�سه 
عادية،  غري  بطاقة  وهناك  هنا  اأعمل 
الكلية  م��ن  تخرجت  اهلل  م��ن  وبحمد 
وان��ق��ط��ع��ت ف���رتة قليلة ع��ن الإع����الم؛ 
ل��ك��ن ال�����س��غ��ف وح����ب احل�������س���ول على 
من  فعدت  لزم��ن��ي،  ون�سرها  املعلومة 

باب �سحيفة »اليوم«.

مع مرور �لوقت يبد�أ �ل�شخ�ص 
باكت�شاب �لعديد من �خلرب�ت 

�ملختلفة، ما �لذي �أ�شافه لك
�لعمل يف �لإعالم؟

اأ�ساف يل احلر�س على احل�سول على 

ال����راأي وال����راأي الآخ��ر  املعلومة واأخ���ذ 
واإتاحة الفر�سة لال�ستماع اأكر.

ما �أبرز �أعمالك �لتي قدمتها
يف جمال �لإعالم؟ 

قدمت الكثري والكثري، لكن ما يتبقى يف 
خاطري لن اأن�ساه مثل  �سفحة »ج�سور« 
باأ�سحاب  تعنى  اأ�سبوعية  �سفحة  وه��ي 
اأنني كتبت عن  احلاجات والعوز. واأذك��ر 
�سيدة يف تهامة ل جتد ما تطعم اأولدها 
ولي�س لهم بيت ياأويهم وكان ذلك تزامنا 
مع و�سول الأم��ري في�سل بن خالد بعد 
يف  ع�سري  منطقة  لأم���ري  ن��ائ��ب��ا  تعيينه 
اط��ل��ع عليها حتى  اأن  فما  ال��وق��ت،  ذل��ك 

اأمر ببناء منزل لهذه الأ�سرة. 

يف م�شريتك بني جمال �لإعالم 
وجمال �لتعليم، ما هو �ملجال

�لأقرب �إليك و ملاذ�؟
اأجد  لكنني  قلبي،  اإل��ى  مقرب  كالهما 

نف�سي كثريا يف املجال ال�سحفي. 

مع تطور �لإعالم �شمن روؤية 2030، 
ماهي خططك �مل�شتقبلية؟ 

ال�سحافة  ومواكبة  التطوير  حماولة 
الرقمية املقيدة باملهنية وامل�سداقية.
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ثقافة

محمد إبراهيم عسيري

���س��ال��ح الأزرق������ي م�����س��ور ف��وت��وغ��رايف، 
اأحب اآلة الت�سوير )الكامريا( منذ 38 
اأن يجمع  واأخل�س لها وا�ستطاع  عاما، 
اأبها  القدمية ملدينة  ال�سور  كثريا من 
تفا�سيله،  ب��ك��ام��ل  اجل��م��ي��ل  وما�سيها 
وا�ستطاع اأن ين�سئ معر�سا خا�سا بهذا 
اأن  منه  يهدف  اجلميل  الثقايف  الإرث 
ي��ك��ون م����زارا ث��ق��اف��ي��ا ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��اأب��ه��ا 
ال��ع��دد من  ما�سيا وح��ا���س��را، ويف ه��ذا 
اآفاق ا�ست�سفناه؛ ليطلعنا على اأهدافه 

وم�سواره مع الت�سوير. 

حدثنا عن بد�ياتك
مع �لت�شوير؟

ال��ب��داي��ات ك��ان��ت ���س��ع��ب��ه. ف��ل��م ي��ك��ن يف 
امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ي���ط ث���ق���اف���ه ال��ت�����س��وي��ر 
اأن  اإلى  بالإ�سافة  وذلك منذ 38 عاما، 
وي�سعب  قليلة  كانت  الكامريات  اأن��واع 
احل�������س���ول ع���ل���ي���ه���ا، ك���م���ا اأن����ه����ا ك��ان��ت 
التعامل معها، ووجدت  ي�سعب  يدوية 
ا�ستطعت  ولكنني  ع��دي��دة  م�سايقات 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ه����ذه ال��ع��ق��ب��ات 

صالح األزرقي: نستطيع إبراز ثقافة المنطقة
من خالل صورة

بتطوير هوايتي والإ�سرار على النجاح 
وهلل احلمد.

كيف ميكن �خت�شار
ثقافة �ملنطقة يف �شورة؟

ث���ق���اف���ات امل���ن���ط���ق���ة ع����دي����دة وم���ت���ن���وع���ة، 
ون�����س��ت��ط��ي��ع اإب����رازه����ا م���ن خ����الل ���س��ورة 
اأث���ري.  اأو  ت��اري��خ��ي،  اأو معلم  ع��ن ح��رف��ة، 
اإ�سمنتية  ع��م��ران��ا وم��ب��ان ح��دي��ث��ه  ول��ي�����س 
خالل  م��ن  ومي��ك��ن  مر�سوفه.  ���س��وارع  اأو 
خالل  م��ن  معينة  لثقافة  ن��وؤط��ر  اللقطة 
الر�سالة التي حتملها ال�سورة. وكثري من 
الثقافات و�سلت للمتلقي بوا�سطة �سورة، 
ل���ذل���ك ي�����س��ت��ط��ي��ع امل�����س��ور وب���ك���ل اق���ت���دار 
تاأ�سيل الثقافة لبلده اأو وطنه من خالل 

النتقاء اجليد ملو�سوع ال�سورة.

ماهي �لر�شالة �لتي ميكن
�أن تقولها من خالل �ل�شورة؟

ي�ستطيع  وب��ال�����س��ورة  ك��ث��رية  ال��ر���س��ائ��ل 
يو�شله  اأن  ي��ري��د  م��ا  ال��ت��ق��اط  امل�����ش��ور 
ل��الآخ��ري��ن، وذل����ك؛ لأن��ه��ا ت��وف��ر عليه 
بالإ�سافة  كاملة،  �سفحه  كتابة  جهد 
ب�سكل  ت�����س��ل  امل��ع��رة  ال�����س��ورة  اأن  اإل����ى 
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ثقافة
اأ�سرع ويكون لها  تاأثري كبري. واحلمد 
اأبعث ر�سائل كثرية من  اأن  هلل ا�ستطيع 

خالل �سورة واحدة.

�شف لنا �لعالقة �لتي ن�شاأت
بينك وبني �لكامري�؟

وبني  بيني  العالقة  ا�سف  اأن  ا�ستطيع 
اأهرب لها  باأنها وطيدة، حيث  الكامريا 
اإح�سا�سي  اأنها ترتجم  اأجد  دوما، حيث 
الآل��ة  اأن ه��ذه  ���س��ورة، كما  وجت�سده يف 
من  يفهمك  مل��ن  تو�سلك  اأن  ت�ستطيع 
خ��الل ���س��ورك. فكم م��ن ���س��ورة نقلت 
اإّل  نعرفها،  نكن  مل  لعوامل  اأحا�سي�سنا 
بهذا ال�سفري ال�سادق، فهو ينقل الواقع 

بدون تزييف اأو كذب.

�لت�شوير �أ�شبح مهنة من
ل مهنة له، حيث دخله كثري
من �لأ�شخا�ص، ما هو �لتاأثري
�لذي يرتكه هوؤلء على هذ�

�لفن �جلميل؟
اعتر الت�سوير متعدد الأنواع، فهناك 
الت�سوير ال�سحفي وت�سوير املنا�سبات 
وهو مادي بحت ول اأحبه. اأي�سا هناك 
واملنا�سبات  للمواقع  توثيقي  ت�سوير 
بالإ�سافة  �سروري.  وهو  والأ�سخا�س 
اإلى الت�سوير الفني؛ فامل�سور ي�ستطيع 
ب��وا���س��ط��ة ال�����س��ورة ب��ع��ث ر���س��ال��ه ت��دوم 
اأميل ل��ه، ولكن  عر الأج��ي��ال وه��و ما 
يف الآون�������ة الأخ�������رية دخ���ل���ت امل���ادي���ات 
يف ال��ت�����س��وي��ر ف��ذه��ب ال��ف��ن والإب�����داع، 
واأ���س��ب��ح ال��ك��ل ف��ع��ال ي�����س��ور، وان��ط��ل��ق 
انت�سار  مع  الت�سوير  عامل  يف  كثريون 
وفيهم  الديجتال،  وت�سوير  اجل��والت 
امل��ت��م��ي��زون، وي��ب��ق��ى احل��ك��م ل��ل��م��ت��ذوق 

املتخ�س�س اإن وجد. 

لل�شورة �لقدمية وقع خا�ص
حيث توثق لنا فرته زمنية 

جميلة، كيف ��شتطعت
�أن توثق بها هذه �ملرحلة؟

ل ���س��ك ب����اأن ال�����س��ور ال��ق��دمي��ة تعطي 
دلل����ة ع��ل��ى امل���ك���ان وه���ي حم��ب��ب��ة ل��دى 
ويحر�سون  امل�سورين،  م��ن  كبري  ع��دد 
على اقتنائها والهتمام بها، ولكنني مل 
اجته لهذا الغر�س من ال�سور حتديدا، 
يف  التفا�سيل  تفا�سيل  كثريا  فيهمني 
ج��م��ال ال��ط��ب��ي��ع��ة وال���وج���وه م��ن خ��الل 
الهتمام الأكرب يف التقاط املو�شوع بكل 
تفا�سيله، وهو ما ي�سعرين بالفرح عند 

التقاط ال�شورة بال�شكل الذي اأرغبه.

هل �أثرت �لتقنية �حلديثة
على �لتقاط �ل�صورة؟ و�إلى �أي 

حد كان ذلك �لتاأثري؟
من وجهة نظري اأرى اأنها اأثرت تاأثريا 
اإي��ج��اب��ي��ا؛ ف��ح�����س��ن��ت ال�����س��ورة واع��ط��ت 
ل��ل��م�����ش��ور ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ق��اط ���ش��ور 
غاية يف الدقة والروعة كنا نفتقدها يف 
�ساعدت  كما  للت�سوير،  امتهاننا  بداية 
اأكر  اإبراز الإبداع ب�سورة  التقنية على 
عند امل�شور، واعتقد اأن التقاط ال�شور 
ت��ب��ني امل�سور  اإب����داع ه��ي م��ا  ال��ت��ي فيها 
اإلى  بالإ�سافة  اجليد.  غري  من  اجليد 

اأن التقنية �ساعدت على تلوين الواقع.

كلمة �خرية تريد �ي�شالها؟
ي��ج��دا من  اأن  ب���د  ال��ف��ن والإب�������داع ل 
ي��ه��ت��م ب��ه��م��ا، وي��ج��ب اأي��خ�����س�����س لهما 
اأ���س��خ��ا���س ل��دي��ه��م امل��ع��رف��ة واخل����رة 
وح�����س��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��م��ي��ع؛ حتى 
الفنان  ر�سالته وي�ستطيع  الفن  يحقق 
اأن يلم�س التقدير ملا يقوم به من عمل 
ي�سعره باأن املجتمع مهتم مبا يقدمه. 
كما اأو د اأن ا�سكر �سحيفة »اآفاق« على 

هذه اللفتة الكرمية.
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الرأي الجامعي

نحن في غنى
عن المنسحبين

املزعومة  الإعالمية  وال�سحف  القنوات  املتاجرون يف عدد من  غنى 
يف ق�سية ال�سعودي جمال خا�سقجي، رحمه اهلل. بجانب اآخر فكانوا 
مينون النف�س باأن يتاأثر اقت�سادنا كما تاأثرت الكثري من اقت�ساديات 

العامل خالل الفرتة املا�سية.
كما تغنوا بان�سحاب عدد من ال�سركات والأ�سخا�س من موؤمتر 
وال��ذي  ال��ت��وايل،  على  الثانية  لل�سنة  ال�ستثمار«  م�ستقبل  »م��ب��ادرة 
يف  التنوع  اإل��ى  النفط  على  العتماد  من  اقت�سادنا  لتحويل  يهدف 
اململكة، ومت���ادوا كثريا  اإل��ى  ال�ستثمارات  ج��ذب  وك��ذل��ك  ال��ع��ائ��دات، 
ول  النفعية  ال�سركات  م�ساركة هذه  بغري  نعي�س  اأن  وكاأننا ل ميكن 
باأننا يف غنى عنها وهي اخلا�سرة  ي�سلح اقت�سادنا بغريها متنا�سني 

اأول واأخريا؛ فيكفي اأنها ت�ستثمر يف اململكة العربية ال�سعودية.
وفرحة هوؤلء ال�سامتني والتي اأذهلتها الإ�سالحات القت�سادية 
والجتماعية وال�سيا�سية التي ح�سلت خالل فرتة وجيزة. وقد �سعوا 
رغبة  اململكة  �سد  الغرب  لت�سليط  ال��ق��ذرة  وخططهم  نفوذهم  بكل 
اإ�سالمية  اأ�س�س  على  تاأ�س�س  ال��ذي  احلر  اقت�سادنا  اإ�سعاف  يف  منهم 
اأ�سا�سه  اقت�ساد  الأم��وال؛  والقمار وكل طرق غ�سل  الربا  خالية من 
ال�سدق والو�سوح وهو ما جعل اأكر اجلهات القت�سادية التي تهتم 
باقت�ساديات العامل ودرا�ستها ومعرفة حركتها �سعودا وهبوطا ت�سهد 

له بهذه القوة. 
توقعاتها  الئتماين من  للت�سنيف  وكالة موديز  رفعت  فقد   •
يف  النمو  توقعات  رف��ع  خ��الل  ال�سعودية من  القت�ساد يف  لنمو 
اإلى 2.7%، فيما كانت توقعات احلكومة للنمو  2019 من %1.5 

يف 2019 بنحو %2.3.
خف�س توقعات عجز امليزانية يف 2018 من 5.8% من الناجت   •

املحلي اإلى %3.5.
خف�س توقعات عجز امليزانية يف 2019 من 5.2% من الناجت   •

املحلي اإلى %3.6.
• حت�سن اجت���اه امل��دي��ون��ي��ة ال��ع��ام��ة اأق���ل م��ن 25% ع��ل��ى امل��دى 

املتو�سط.
لعل هذه ال�سهادة تدل على قوة اقت�سادنا وهلل احلمد، وكذلك 
خذلن كافة من فرح وتغنى بان�سحاب �سركة اأو �سخ�سية ا�ستثمارية.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

يا بني ما �سبب انقطاعك عن الدرا�سة 
�سبب  وم��ا  احل��رم��ان؟  ن�سبة  وبلوغك 
تاأجيل  �سبب  وما  ال�سابق؟  ي قيدك  طمَ

درا�سة الف�سل الدرا�سي الذي قبله؟ 
ق��ل��ب��ي م��ق��ب��و���س ي���ا دك���ت���ور ف���اإين 
اأخ�������رج م����ن ب��ي��ت��ي م��ن�����س��رح ال�������س���در، 
وع���ن���دم���ا اأ�����س����ل اجل���ام���ع���ة ك������اأن م��ن 
واأنا  اأجبته  بيتي،  اإل��ى  فاأرجع  مينعني 
واأدخ���ل  ك��ذل��ك  بيتي  م��ن  اأخ����رج  واهلل 
ومنقب�س  م��ق��ب��و���س  وق��ل��ب��ي  م��ك��ت��ب��ي 
هذا  اأزي���ح  لكني  عملي،  م��ن  ي�سرفني 
امل��ان��ع ب���الإمي���ان وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه��وى 

النف�س وحبي لعملي.
ج���واب مل اأ���س��م��ع��ه م��ن واح���د ول 
اإن قلت  اأبالغ  اثنني من الطلبة بل ل 
ع�����س��رات وع�������س���رات ! وه���ن���ا ل اأم��ل��ك 
والإر�ساد الطالبي يف الكلية اإل الوعظ 
وكلمات الت�سجيع  وبذل اأق�سى اجلهد 
الأكادميي  و�سعه  يف حماولة معاجلة 

وم�ساعدته.

بنف�س  ذل��ك  بعد  بع�سهم  ويرجع 
وتت�ساعد  ال���دع���وى  ون��ف�����س  امل�����س��ك��ل��ة 
ح��ال��ت��ه اإل���ى اك��ت��ئ��اب وان���ط���واء فيحال 
ح��ي��ن��ئ��ذ اإل������ى الإر�������س������اد ال��ن��ف�����س��ي يف 

اجلامعة. 
ه�����ذه احل�������الت ت���رج���ع يف ظ��ن��ي 
يواجهها  متنوعة  نف�شية  �شغوط  اإلى 
اأج��ر على  لأن��ه  اأو  الطالب يف منزله 
اأو مل  ي��رغ��ب��ه  ال���درا����س���ة يف جم���ال ل 
اجلامعي  اجل��و  ب��ني  ال��ف��رق  ي�ستوعب 
يح�سن  ومل  ال�سابق  ال��درا���س��ي  وج���وه 

التعامل معه اإلى غري ذلك. 
وه����ذه احل�����الت واق���ع���ة ق��ط��ع��ا يف 
على  ع��ب��ئ��ا  م�سّكلة  الأخ�����رى  ال��ك��ل��ي��ات 
اجل���ام���ع���ة واإع����اق����ة وا����س���ح���ة جل��ه��ود 
التطوير فيها وهدرا لالإمكانات. وهي 
املتخ�س�سة  لالأق�سام  ميدانية  ح��الت 
يف كليتي الرتبية وكلية الطب. ل اأعلم 
هل هناك درا�سات خمت�سة حولها واإن 

وجدت فاأين تطبيقها؟

ويقيني اأي�سا اأنها م�سكلة عامة ل 
تخت�س بجامعتنا

وم����ن خ����الل جت��رب��ت��ي الإداري�������ة 
يف ال��ك��ل��ي��ة اه���ت���م���ت ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��ف��ع��ي��ل 
الإر�ساد  )وه��و غري  الطالبي  الإر���س��اد 
الأك������ادمي������ي( وق������ام ع��ل��ي��ه ن��خ��ب��ة م��ن 
الأ����س���ات���ذة ال��ف�����س��الء ب���اذل���ني ج��ه��ودا 
مميزة يف معاجلة هذه احلالت وكان، 
وما زال، لراأيهم تاأثري فاعل يف معاجلة 
العر�س   ت�ستلزم  ال��ت��ي  احل����الت  ه���ذه 

على جمال�س الأق�سام والكلية.
الإر�ساد  تفعيل  اإلى  الكلية  ودعت 
قيام  ذلك  وتبع  اجلامعة  يف  الطالبي 
عدد من اللجان املخت�سة يف اجلامعة؛ 
لأ�سباب  كافية  غ��ري  اأن��ه��ا  اأرى  اأين  اإل 
معدودة ل متنع من اإقامة ندوة علمية 
ح��ول��ه��ا ت��ت��ب��ن��اه��ا اجل���ام���ع���ة ول���ق���اءات 
ف��اع��ل��ة وح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س وور�����س عمل؛ 
بناة  يهم  طريق  يف  خطوة  اأول  لتكون 

م�ستقبل هذا الوطن الزاهر.

قلبي مقبوض

»أما تدرون«
منار عبداهلل القحطاني

النوم عند رحيلكم؟ ُق�ست  ت��درون هجرنا  اأم��ا  الليل واأهليهم،  اأحبًة واراه��م  اأي��ا 
ترحبون  زل��ت��م  م��ا  ونح�سبكم  جتمعنا،  ك��ان��ت  اأح���الم  على  وترحمنا  م�ساجعنا 
باأطياف اأ�سواقنا. توجعنا من ن�سيانكم لنا حتى اأذبنا اجلبال تنهدا، و�سقلنا كل 

خ�سن ببوادر تفي�س من كل القلب فتحرقنا من لهيب الأمل وتوؤذينا.
ب��ذك��راك��م  ال��ن��ج��وم  فنناجي 
ون��ره��ق��ه��ا، ون��ق��ي��م ال��ل��ي��ايل فال 
عيونكم  جحدتنا  نقعدها،  نكاد 
ع��ن��د ال��ت��الق��ي ف��ل��م ت��ذك��ر عناق 
اأي�����دي�����ن�����ا، ون�������س���ري ل��وج��ن��ات��ك��م 
ُن�����س��ه��ده��ا ع��ل��ى ح���ب ك���ان بيننا، 
ي�ستطيع  ي��ك��ن  مل  ل���وؤل���وؤ  ك��ع��ق��د 
فق�سما  وتفريقنا.  قطعه  ع��اذل 
مب��ن�����س��د ال���ي���اق���وت يف ث��غ��رك��م، 
خدكم،  على  احل�سن  وبواهبكم 
ه��واك��م ول خطرت على  م��ا خنا 

اأفئدتنا �سلوى لغريكم ُتغرينا.

خلفاء األرض 
خليفة«  هكذا  الأر����س  يف  جاعل  »اإين 
كانت بداية اخللق، اإذا نحن هنا خلفاء 
يف الأر�س لي�س اإل، فهل تب�سرت يوما 

يف اإنك خليفة اهلل يف اأر�سه؟
اأك�����ون خليفة  اأن  ح�����س��ن  ه���و  ك���م 
اأوكلت  التي  املهمة  ه��ذه  عظيمة  اهلل، 
لنا، لكن الأهم من هذا هل تعلم ماذا 
اأن��ت  مب��ا  تعلم  ه��ل  اأو  خليفة؟  يعني 

م�ستخلف فيه؟
اإجن��از  ن�سف  اعتر  يل   بالن�سبة 
هذه املهمة، اأو اأن يكون خلقك لتكون 
زي����ادة ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��م��ورة، ل��ذل��ك ل 

اأم���ان���ُة حتملها  الأم�����ر  ت��ع��ت��ر  اأن  ب���د 
الأم��ان��ة  ه���ذه  و�ست�سلم  ع��ات��ق��ك  ع��ل��ى 
رحلتك  وانتهاء  اأجلك  انق�ساء  وق��ت 
اهلل  اإن  نعم  الدنيا،  الق�سرية يف هذه 
لتعي�س  ال��دن��ي��ا؛  ه���ذه  يف  يخلقك  مل 

على هذه الب�سيطة بال هدف.
ف�����اهلل ا���س��ت��خ��ل��ف��ك؛ ل���ك���ي ت��ع��م��ر 
هذه الأر�س؛ ولتكون عونا لالآخرين 
وت��ت��ق��ا���س��م م��ع��ه��م اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��ي�����س، 
اأن  فيجب  اأر���س��ه،  يف  اهلل  ا�ستخلفك 
عليه  ا�ستخلفك  ما  على  اأمينا  تكون 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م���ا ح��ول��ك وح��ف��ظ 

اإي��اه��ا حتى  التي منحك اهلل  الأم��ان��ة 
تنعم وينعم غريك بهذه الأر�س.

وامل���ت���اأم���ل ل���الآي���ة ي��ل��م�����س عظمة 
اهلل،  خملوقات  اأعظم  وباأنه  الإن�سان 
ف��ارت�����س��ى ���س��ب��ح��ان��ه ب�����اأن ي��خ��ل��ف��ه يف 
ال��ذي  بعقله  ي�ستطيع  لأن���ه  اأر����س���ه؛  
خليفة  خ��ري  ي��ك��ون  اأن  ب��ه  اهلل  ف�سله 
هلل �سبحانه وتعالى، فال تكن مف�سدا 
ف��ي��ه��ا ���س��ف��اك��ا ل���ل���دم���اء امل��ع�����س��وم��ة، 
لذلك  اأم��ان��ت��ه؛  وت��خ��ون  اهلل  فتع�سي 
من  خ��ري  ت��ك��ون  لأن  ت�سعى  اأن  ب��د  ل 

ا�ستخلفه اهلل.

روابي محمد 
إدارة أعمال

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 
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الرأي الجامعي

هل يغني اإلنترنت
عن الكتاب الورقي؟

د. حسين عباس البلة
كلية العلوم واآلداب تنومة 

يف ظل التطور املت�سارع يف جمال تكنولوجيا املعلومات التي اأثرت على 
البع�س  جتاهل  اجتاهاتها،  من  كثريا  وغ��ريت  احلياة  جمريات  معظم 
الكتاب واجته اإلى الإنرتنت باعتباره و�سيلة تخت�سر امل�سافات والأزمنة، 
وتوفر كل ما يحتاجه املرء. من هنا برزت املعادلة ال�سعبة بني الإنرتنت 

وما يت�سمنه من املعلومات والكتب الإلكرتونية وبني الكتاب الورقي.
اإمكانية ال�ستغناء عن  اإل��ى احل��دي��ث ح��ول  البع�س  دف��ع  ذل��ك  ك��ل 
وم�ستقبال،  حا�سرا  الإلكرتونية  املعرفة  توفر  ب�سبب  الورقي؛  الكتاب 
ويروج البع�س باأن العامل بعد عدة �سنوات لن يكون فيه مكان للكتاب 
منا  الكثريين  وج���دان  اإرادي����ا، يف  ل  ال��ف��ك��رة،  ه��ذه  وا�ستقرت  امل��ق��روء. 
وتركنا الكتب واعتمدنا على الإنرتنت يف تكوين ثقافتنا واحل�سول على 

املعرفة!
اأن هذا الطرح يفتقد للمو�سوعية؛ لأن هناك الكثري  اأرى  ولكني 
الإلكرتوين  الكتاب  على  الورقي  الكتاب  كفة  ترجح  التي  الأ�سباب  من 

وحتفظ له ريادته كم�سدر رئي�س للمعرفة.
»اأعز مكان يف الدنى �سرج �سابح وخري جلي�س يف الأنام كتاب«

ال�سبب الأول هو اأن الكتاب الورقي ل يزال هو الأكر م�سداقية، 
فعندما تبحث عن مو�سوع معني على �سبكة الإنرتنت رمبا جتد اآلف 
احل�سول  ي�سعب  ولكن  عنه؛  تبحث  مبا  املتعلقة  املعلومات  ماليني  اأو 
على  املعلومة  ن�سر  �سهولة  اإل��ى  ذل��ك  ويرجع  موثوقة،  معلومات  على 

الأنرتنت.
فمن املمكن لأي �سخ�س يف العامل اأن ين�سر ما ي�ساء. اأما الكتاب فله 
موؤلف معروف ونا�سر معروف ويبذل فيه موؤلفه جهدا كبريا؛ لذلك 

ف�سدق املعلومة اأكر بكثري مقارنة بالأنرتنت.
اآفاقا جديدة على العك�س من  اأن الكتاب يفتح  ثاين هذه الأ�سباب 
يكون  معظمها  لكن  كثرية؛  معلومات  لك  تتيح  التي  املعلومات  �سبكة 

مرتبطا بكلمة البحث فقط.
فعلى �سبيل املثال اإذا تعرفت على ثقافة اأمريكا الالتينية من خالل 
الأنرتنت �ستعرف اللغات التي يتحدثون بها وعاداتهم واأديانهم وما اإلى 
اأعمدة الأدب الالتيني مثل جابريل  اإذا ق��راأت رواي��ة لأحد  ذلك، ولكن 
اأدق التفا�سيل يف حياة الالتينيني و �ست�سعر  جار�سيا ماركيز؛ �ستعرف 

كاأنك تعي�س معهم، وذلك من خالل الأحداث واحلوارات يف الرواية.
لذلك يجب علينا الهتمام بالقراءة واملطالعة وال�ستفادة من الكتب 
على  الرتكيز  م��ع  املوثوقة  اللكرتونية  املعرفة  وم�سادر  الإلكرتونية 
الكتاب الورقي الذي يعتر امل�سدر الرئي�س للمعرفة، واأل نرتدد يف �سراء 
تخ�س�سنا،  عن  خمتلف  جمال  يف  كان  اإذا  حتى  وقراءته  الورقي  الكتاب 

ولأن القراءة يف حد ذاتها تو�سيع للمدارك وتن�سيط للعقل.

سياسة المملكة 
ثابتة 

د. مسفر الوادعي
عميد كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب

 
اإن ر�سيت  ثابتة اخلطى  القدم  را�سخة  ال�سعودية دولة  العربية  اململكة 
عّم خريها واإن غ�سبت فغ�سبها ترتجمه الأفعال ل الأقوال، قبل اأيام 
خا�سقجي،  جمال  ال�سعودي  املواطن  حادثة  باأ�سره  العامل  �سهد  قليلة 
واأخ��رج  الأثيم  ال�سفاح  وبكى  �ساكلته  وم��ن على  رغ��ال  اأب��و  لأجله  فنعق 
خدها  تلطم  امل�ستاأجرة  النائحة  وان��رت  �سدره  مكنون  الأثيم  احلاقد 
وتندب حظها، واململكة العربية ال�سعودية مبوؤ�س�ساتها ال�سيا�سية ترقب 
الأزمة بدبلوما�سية  الدولية ومتخر عباب  الإج��راءات  احلدث وتطالع 
احرتافية خّط �سجلها ابن الفي�سل رحمه اهلل تعالى وا�ستكملها تلميذه 
معها  اتفقنا  واإن  الناعقة  والغربان  العاوية  بالكالب  تبايل  ل  اجلبري، 
ق�سية  على  وتتباكى  تتداعى  وال���رتاث،  واجلغرافية  واللغة  العرق  يف 
مواطن �سعودي بينما دعّمت وخططت لتدمري دول و�سعوب، تعي�س يف 

بقعة جغرافية ل ميكن اأن ترى بالعني املجردة.  
قريب  وعما  جنب،  اإل��ى  جنبا  والقيادة  ال�سعب  يقف  اليوم  واليوم 
�ستنجلي الغّمة وينق�سع الظالم ليتبني اخلوان الأثيم ومن يقف وراءه 

واهلل ل ي�سلح عمل املف�سدين. 

التدري�س  ملهنة  الرئي�سي  ال��ه��دف  اإن 
ه��و حتقيق ال��ت��وا���س��ل. واحل��دي��ث اإل��ى 
الآخرين مهم يف تلك املهنة. فهل يغفل 
من يقومون بالتدري�س هذه احلقيقة؟
قد يحدث ذلك لأنهم م�سطرون 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اأم�����ور ت��ب��دو ب��ع��ي��دة عن 
الأعمال  وه��ي  الآخ��ري��ن  مع  التوا�سل 
الإداري�������ة، ف��امل��در���س ب��و���س��ف��ه م��ر���س��دا 
نف�سيا،  وطبيا  مراقبا  يكون  اأكادمييا 
وك��ات��ب��ا ل��ل�����س��ج��الت ي�����س��ج��ل احل�����س��ور 
وال����درج����ات، ووظ���ائ���ف وم�����س��وؤول��ي��ات 
ومتعلقة  التدري�س  ع��ن  بعيدة  ج�سام 
مب��ه��ام اأخ�����ري ق���د ت���وؤث���ر ع��ل��ى ت��رك��ي��ز 
حقيقة  ين�سي  األ  عليه  ولكن  امل��در���س، 
يتطلب  واأن����ه  الأول���وي���ة  للتدري�س  اأن 

اأ�ساليب توا�سل تت�سم باملهارة.
ف���ه���دف امل����در�����س الأ����س���ا����س���ي ه��و 
»تقدمي« هي  املعلومات، وكلمة  تقدمي 
يكون  اأن  يكفي  ف��ال  امل��ح��وري��ة،  الكلمة 
امل���در����س م��ل��م��ا ب��امل��و���س��وع ال����ذي ي��ق��وم 

إتقان فن األداء
وامن��ا  مل��ع��ل��وم��ات��ه،  وم�����س��درا  بتدري�سه 
�سر التدري�س اجليد يكمن يف التوا�سل 
الناجح والقدرة على تو�سيل املعلومات 
اإلى ذهن الطالب، الأمر الذي يتطلب 
م����ه����ارات ال����وج����ه امل�������س���رق امل��ن��ب�����س��ط، 
التعبري بال�سوت والنظرات، الإمياءات 
احليوية  الو�سفية،  الكلمات  لفظ  مع 
ما  اأهمية  وا�ست�سعار  بالنف�س  والثقة 
يقوم به املدر�س يف تلك اللحظات من 

حتقيق التوا�سل. 
ومن الأخطاء اجل�سيمة يف عملية 
واأن  ال��در���س  مو�سوع  تعود  التدري�س، 
ي�سبح الأمر روتينيا، خال من احلياة 
بالن�سبة  جديد  لكنه  ال��ت��ك��رار،  ب�سبب 

للطالب.
ل���ذا ف��ع��ل��ى م��ن ي��ق��وم ب��ال��ت��دري�����س 
الأويل؛  امل��رة  �سورة  ذهنه  يبقي يف  اأن 
جديدا  مادته  مبو�سوع  يحتفظ  لكي 
لهم  ي��ق��دم  ال��ل��ذي��ن  لطلبته  بالن�سبة 

املعلومات لأول مرة.

امل��در���س اجليد  م��ا مييز  اأن  كما 
التقدمي  وال��ق��درة على  ال��رغ��ب��ة  ه��و 
ب�����س��ك��ل مم��ت��ع ل��ل��ط��ال��ب م���ن خ��الل 
التجديد، في�سفي �سحرا على ال�سيء 

الذي قد يبدو �سيئا عاديا.
اأف�����س��ل املهن  ال��ت��دري�����س م��ن  اإن 
واأكرها حتديا، والكل ميكنه اإحداث 
ال���ف���رق يف ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��دري�����س 
جانب  اإل��ى  التوا�سل  مهارات  باإتقان 
امل���ه���ارات الأك���ادمي���ي���ة الأخ������رى، من 
ال�سخ�سية  امل�سكالت  تنحية  خ��الل 
ج���ان���ب���ا، وك���ذل���ك امل�������س���وؤول���ي���ات غري 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��دري�����س، وال��ت��ذك��ر ب��اأن 
الدر�س  مو�سوع  ي�سمع  مل  الطالب 
ال�������ذي ي���ع���ر����س اأم�����ام�����ه م����ن ق��ب��ل، 
ب���الإ����س���اف���ة ل��ال���س��ت��م��ت��اع مب���ا ي��ق��دم 
واإدخ���ال  ال��ط��ال��ب،  ب��ه  ي�ستمتع  حتى 
عن�سر الأثارة والتجديد داخل مكان 
ال��ت��دري�����س، وع��ل��ى امل��در���س اله��ت��م��ام 

باملتابعني له ليكن موؤثرا.

د. إيمان البيلي 
أستاذ مساعد، علم الحيوان، 
كلية العلوم للبنات بأبها

حني اأفكر يف الإبداع؛ فاإن اأول م�سطلح 
يقفز اإلى خميلتي هو م�سطلح التفكري 
بليغا،  و�سفا  فاأجده  ال�سندوق؛  خ��ارج 
اأن ي��ك��ون ال�����س��ن��دوق  ف��م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي 
املختلفة  الأفكار  واأن  قامتا،  اأو  مظلما 
لبد اأن تخرج من هذا الإطار ب�سكل اأو 
باآخر؛ لرتى النور وت�سيء هي بدورها، 
وه���و م��ا ي��ع��رف ع��ل��م��ي��ا: ب��اأن��ه التفكري 
الإبداعي اخلالق الذي ل يلتزم بقيود 

وحمددات توؤثر يف التفكري.
فاأول ما ذكر هذا امل�سطلح �سمن 
نهاية  يف  الإداري����ة  ال�ست�سارات  مكتبة 
�ستينيات القرن املا�سي، وهو اأن يتجلى 
ال�����س��خ�����س م����ن ال��ت��ف��ك��ري يف م�����س��ك��ل��ة 
ي��ف��ك��ر يف ح��ل��ه��ا من  اأن  اإل�����ى  ي��ع��ي�����س��ه��ا 
اأن يتاأثر مبعاي�سته لهذه  اخل��ارج، دون 
امل�سكلة التي قد تقوده اإيل حلول موؤقتة 
اأو غري فاعلة،  ويف هذا ال�سياق كثرية 

التأمل واالستمرار
يف  وب��رع��ت  جنحت  التي  الق�س�س  ه��ي 
حل امل�سكالت بطريقة التفكري اخلالق 

»التفكري خارج ال�سندوق«.
»ال�سايدويندر«  ���س��اروخ  ف��اخ��رتاع 
ال�����ذي ي��ح��اك��ي الأف���ع���ى ال���ت���ي ل ت��رى 
ويف  ب��احل��رارة،  تتبعها  لكن  فري�ستها، 
ع���امل احل���داث���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ذي 
ن��ع��ي�����س��ه جن����د ال���ك���ث���ري م����ن الأف����ك����ار 
التفكري  ه��ذا  ال��ت��ي ج�سدت  الإب��داع��ي��ة 
والتي بداأت كاأفكار ب�سيطة ثم تطورت؛ 
لأنها اتخذت اأ�سلوب التفكري الإبداعي.
اأن  ال�سهل  م��ن  اأ���س��ب��ح  ك��م  فمثال 
ت��ط��ل��ب ���س��ي��ارة ت��اك�����س��ي ل��ت��و���س��ل��ك اإل��ى 
خطرت  الفكرة  ه��ذه  ت��ري��ده،  مكان  اأي 
اأث��ن��اء   2008 ع��ام  ك��الن��ي��ك  لرتافيك�س 
انتظاره ل�سيارة التاك�سي؛ لين�سر بعدها 
تغريدة على موقع تويرت، ذكر فيها اأنه 
خطته،  يف  لينطلق  اأف��ك��ار  اإل���ى  يحتاج 

لتنجح هذه الفكرة وتخرج لنا بتطبيق 
»اأوبر« تاك�سي على الهاتف اجلوال.

وه���ن���ا ن���ق���ول الإب�������داع اأف�����ق وا���س��ع 
مهارتني  نتقن  اأن  لب��د  ندخله  وحتى 
فبالتاأمل  وال���س��ت��م��رار،  ال��ت��اأم��ل  ه��م��ا: 
ن�ستطيع اأن نخرج من نطاق الواقع اإلى 
للتفكري  ننطلق  اأن  فيه  ن�ستطيع  اأف��ق 
اخل�������الق، وب���ال����س���ت���م���رار وامل���واظ���ب���ة 
الأفكار  من  الكثري  نوجد  اأن  ن�ستطيع 
حتى نعتاد على النظر دائما من زاوية 
اعتدنا  ال��ت��ي  تلك  ع��ن  مت��ام��ا  خمتلفة 
�سببا  ه��ذا  ليكون  خاللها؛  م��ن  النظر 
لإيجاد الكثري من الأفكار التي بدورها 
تعتر حلول مل�ساكل واإ�سكاليات منر بها 

اأو اأخرى حتيط بنا.
على  نتمرد  اأن  لب��د  ن��ب��دع  وح��ت��ى 
اأ�سبه  ف��الإب��داع  بحرية؛  ونفكر  الواقع 

ببناء ج�سر ي�سل اخليال بالواقع.

نجود آل قماش
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إتجاهات التقنية

قمر بشري يضيء شوارع الصين
حقيقي  قمر  ب�سوء  ال�����س��وارع  يف  الليلية  الإن����ارة  ل�ستبدال  ال�سني  تخطط 
م�شاف اإليه �شوء ا�شطناعي اأقوى، حيث اأعلنت عن م�شروعها خالل الن�شاط 
والتي  املن�سرم،  الأ�سبوع  ت�سنغدو  يف  املقام  الأعمال  وري��ادة  لالبتكار  الوطني 
اأكر ثالثة  باعتبارها واح��دة من  الب�سري فيها؛  القمر  اأن ي�سيء  املقرر  من 

مدن يف الدولة. وبح�سب ما نقلته �سحيفة »غارديان« الريطانية، فاإن ال�سوء 
مقارنة  اأ�سعاف  بثمانية  �سطوعا  اأك��ر  �سيكون  ال�سناعي  القمر  ينتجه  ال��ذي 
و   10 بني  ما  لإ�ساءة  �سبطه  و  فيه  التحكم  وكذلك ميكن  احلقيقي،  بالقمر 
ملعهد  التابعة  الف�ساء  كلية  الب�سريات يف  واأو�سح مدير معهد  كيلومرتا.   80

�سبيها  �سيكون  ال�سناعي  القمر  �سوء  اأن  وي��ن«  »ك��ان��غ  للتكنولوجيا  ه��ارب��ني 
بالغ�سق، لذا لن يوؤثرعلى حياة احليوانات كما يعتقد البع�س.

منال العلي 

Huawei تكشف
عن هاتفها الذكي

 Mate 20 Pro
منال العلي

ك�سفت �سركة هواوي خالل حدث خا�س نظمته الثالثاء املا�سي يف 
 Huawei Mate الذكي  العا�سمة الريطانية، لندن، عن هاتفها 

Pro 20 وال��ذي �سيهدد الأجهزة احلديثة يف الأ�سواق، ملا يتمتع به 
من مميزات حديثة وفريدة من نوعها.

وذل��ك من حيث دعمه لثالث  الهاتف بطريقة مبتكرة   و�سمم 
كامريات خلفيه بنظام ما تريك�س الذكي، والتي تتمتع بدقة 40 و 20 
و 8 ميغابك�سل، اإلى جانب كامريا اأمامية بدقة 24 ميغابك�سل، اإ�سافة 

اإلى وزنه اخلفيف الذي ل يتجاوز 128 غرام.
كما زودت هواوي هاتفها ببطارية �سعتها 4200 ميلي اأمبري/�ساعه، 

ببقية  مقارنة  م��رة   70 ب���  اأك��ر  ب�سرعة  ل�سلكياً  �سحنها  ميكن  وال��ت��ي 
الهواتف.

ال��ذك��اء  تقنية  يعتمد  خ��ارق��ا  معاجلا   Mate 20 Pro وي��دم��ج 
معالج  وج��ود  وبف�سل  النوى،  ثماين  »كريين«  نوع  ال�سطناعي من 

مع  الو�سوح  بغاية  اجلهاز  عر  امللتقطة  املقاطع  تبدو  قوي  ر�سومات 
اإمكانية اإ�سافة الرموز التعبريية »اإميوجي«.

واأتاحت هواوي لهاتفها بطاقة ذاكرة نانو اأ�سغر 45 مرة من بطاقة 
الذاكرة العادية، اإ�سافة اإلى ميزة التعرف على امل�ستخدم من الب�سمة.

ون�سرت هواوي ال�سعودية عر ح�سابها يف تويرت تغريدة كتبت فيها:  
 Huawei Mate 20 مل نكتف باأن نقدم البطارية الأقوى على الإطالق يف«
 40 4200 مللي اأمبري، بل ودعم لل�سحن ال�سريع بالكابل بقوة  Pro ب�سعة 

واط، مما يعني �شحن %70 يف 30 دقيقة فقط!«.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األزمة
الأزم���ة الت���ي نعي�سها اليوم يف اململكة، هي اأزم���ة اإعالمية بامتياز، وفيها 
حم���الت اإعالمية كب���رية تتجه اإلى بالدنا قيادة وحكوم���ة و�سعبا، ورغم 
جه���ود اإعالمن���ا الوطن���ي، والإع���الم امل���وايل لن���ا، اإل اأننا نق���ف اأحيانا يف 

موقف �سعيف ول ن�ستطيع اأن نواجه الإعالم العاملي.
وكم���ا نع���رف فاإن من اأولويات الأزم���ة، اأي اأزمة، هو احتوائها، ومن 
�شروط الحتواء، اأن يبادر الإعالم لأن ي�شع نف�شه يف الواجهة، ويتعامل 
باحرتافي���ة عالي���ة لتن���اول التفا�سي���ل وير�س���م لالأزمة م�س���ارا خمتلفا، 

مبني على روؤية نوعية.
اإن الأزمة لي�ست جمرد وقائع متعددة داخل منظومة من الوقائع، 

بل هي �سناعة اأحداث داخل اأحداث، اأو حدث داخل احلدث الرئي�سي.
فالإع���الم لي����س جمرد تابع وناقل و�س���دى، بل هو قوة هائلة يجب 
ا�ستثماره���ا باحرتافي���ة عالي���ة، وه���ذا م���ا نتمن���ى اأن جن���ده يف اإعالمن���ا 
الوطن���ي، وخا�س���ة يف ظل موؤام���رات حتاك �سد وطنن���ا وحمالت تقت�س 

من ر�سيدنا التاريخي واإرثنا احل�ساري.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

المستشار المشرف العام
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

الهيئة األكاديمية
د. ساعد ساعد

د. مريم العجمي
أ. نورة عبد القادر عامر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
سلطان عوض العسيري
علي أحمد آل سعيد

عادل عبد الرحيم العقيد

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

رئيسة التحرير
أصايل سالم القحطاني

نائبة رئيسة التحرير
رنا مشبب القحطاني

هيئة التحرير الطالبية
شوق يحيى الشهري
عبير حمود الشهراني
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني

عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران
موسى محمد آل شاهر القحطاني

عماد عامر عسيري
أسامة سفر آل مشعل

سعود محمد علي عسيري
عبد اهلل آل ظاهر

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
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«
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العالم من حولنا

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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أصايل سالم القحطاني
رئيسة التحرير

أيام التنسى
الع���زاء يف �سحيفة »اآفاق«.. ق�سيت اأيام معكم لي�ست بقليلة،عملنا 
فيه���ا �سوي���ا بهم���ة عالية، وجنحنا يف م���ا كنا نخطط ل���ه منذ بداية 

العمل، وهو ان نثبت اأنف�سنا يف كل مرة باأننا جديرين بذلك.
�سرف���ت بتول���ى رئا�سة حتري���ر ال�سحيفة يف الف���رتة املنتهية 
اأن رئا�س���ة  الع���دد، وكم���ا ه���و التخطي���ط م�سبق���ا  ب�س���دور ه���ذا 
التحري���ر �س���وف تك���ون ل�سخ�س اآخر، لت���وؤول امل�سوؤولي���ة للزميلة 
رن���ا القحط���اين؛ اأب���ارك واأمتن���ى له���ا كل التوفي���ق والنج���اح هي 
وفري���ق العمل. بال �سك تعلمت الكث���ري معكم وك�سبت كثريا مما 
ي�س���اف لتجارب���ي يف احلي���اة، واأه���م ماك�سبته هو وج���ودي بينكم، 
فق���د تخطيت ماكنت اأراه �سعب بالن�سبة يل، واأ�سبحت على ثقة 

اأكر مبهاراتي.
يف كلمات���ي الأخ���رية، اأج���دد �سك���ري وامتن���اين للجمي���ع بال 
ا�ستثناء، بدءا من معايل مدير اجلامعة اإلى امل�سرفني وامل�سرفات 

والهيئة الأكادميية والطالبية وكل من عمل وتعاون معنا.
�سكرا لكم ولعطائكم امل�ستمر، واأطلب منكم ال�سماح واملعذرة 
ع���ن كل خط���اأ من املمكن اأن اأكون ق���د ارتكبته بحقكم؛ وقطعا اإن 
ح���دث ذلك، فهو بدافع احلر�س عل���ى النجاح الذي ي�ستحقه كل 

فرد منكم.

آفاق طالبية
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