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إن في فوز باراك أوباما لعبرة لقوم يعقلون، 
أال تعجب من رجل فقير بسيط مسكني سافر به 
يبحثون  بأفريقيا  أهله من بيت صغير في كينيا 
عن لقمة العيش فارين من اجلوع واملرض واجلهل؟ 
وُيعطى  منصبًا  وينال  ويتزوج  ابنهم  فيتعّلم 
ويفوز  االنتخابات  ويدخل  أمريكية  جنسية 
بقيادة  بل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  برئاسة 
العالم. فهو املدير اإلقليمي للدول جميعًا، وهو 
أقوى رجل في عالم الدنيا في القارات الست. أما 
وقفت مع نفسك متأمًال في هذا املشهد العجيب 
مهاجر  فقير  غريب  رجل  يقفز  كيف  الغريب؟ 
على  يترّبع  أن  إلى  كينيا  في  كوخ  من  مسكني 
كرسي الرئاسة في البيت األبيض، وقل لي بربك: 
لو أن األستاذ باراك أوباما التجأ إلى بعض الدول 
العربية كيف يكون وضعه؟ إنه سوف يكون في 
الغالب في الترحيل النتهاء مدة إقامته أو سوف 
يطرد من البالد ملخالفة قانونية. وإذا كرم سمح 
له بأن يكون سائق تاكسي (ليموزين) أو حارس 
عمارة أو بائعًا في سوق اخلضراوات أو احلراج. 
هذا ما سوف يحصل لألستاذ باراك أوباما لو كان 
املتألقة  الصامدة  القوية  العربية  الدول  بعض  في 
َسُبُهْم  «َوَحتْ عميق  سبات  في  والنائمة  النامية 
َوَذاَت  اْلَيِمِني  َذاَت  ُبُهْم  َوُنَقلِّ ُرُقوٌد  َوُهْم  َأْيَقاًظا 
َماِل» سبحان اهللا! مرًة واحدة وبسرعة هائلة  الشِّ
واملهاجر  الفقير  والشاب  البسيط  العامل  يصل 
العالم  في  دولة  وأقوى  أكبر  رئاسة  إلى  املسكني 
من  ينتفضون  وهم  العالم  رؤساء  أمامه  ليجلس 
حّمى الرهبة ويرتعدون من هول املوقف؛ ألنهم 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  رئيس  مجلس  في 
األسود  لونه  األمريكان  ينسى  اهللا!  سبحان 
لهذا  ويقولون  املسلمني  وآباءه  األفريقي  وأصله 
الشاب الذي ما سكن قصرًا وليس في آبائه وزير 
وال قائد وال رئيس وال ملك، وإمنا فقير ابن فقير 
ومسكني ابن مسكني، يقولون له: تفّضل ُقِد البالد 
واحكم الدولة واألمة، وبيده مفاتيح القوة النووية 

واالقتصاد العاملي والقرار األول واألخير في عالم 
الدنيا الفانية.

ُدفعًة واحدة يقفز هذا الشاب األسمر الداكن 
حصير  من  قطعة  فيه  صغير  كوخ  من  الصعلوك 
إلى  الشعير  دقيق  من  وكيس  فخار  من  وأكواب 
أن يجلس أمام الكونغرس األمريكي يأمر وينهى 
ويصدر املراسيم الرئاسية ويسقط حكومات ويعّني 
رؤساء ويتحكم في الفضاء والثروة والطاقة. وإذا 
غضب على دولة فلها الويل مما يصفون، ويا حسرة 
على رئيس ال يرضى عنه، وأحسن اهللا عزاء بلٍد 
املنطق وهذا  تفكرنا في هذا  قرر محاربته، فهل 
إلى  أوباما  باراك  به  وصل  الذي  الراقي  املستوى 
رئاسة (أمريكا)؟ أما قال عمر بن اخلطاب رضي 
اهللا عنه: (واهللا لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًا 
أسود  مولى  هذا  وسالم  بعدي)،  اخلالفة  لوّليته 
لكتاب  حافظ  مهاجر  مؤمن  لكنه  مسكني  فقير 
اهللا قائم بحدوده، وملا وّلى أمير مكة عليها بعده 
أقره  مسكني  فقير  أسود  مولى  وهو  أبزى  ابن 
عمر وقال: سمعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 
يقول: «إن اهللا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 
آخرين». اآلن أصبحت أمريكا تطبق دون أن تشعر 
بعض تعاليم اإلسالم من احترام اإلنسان وتقدير 
الرأي  وإبداء  املشاركة  في  احلق  وإعطائه  مواهبه 
وأخذ مكانه املناسب مهما عظم. قال تعالى: «َيا 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم  اُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ َها النَّ َأيُّ
ِ َأْتَقاُكْم»  ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللاَّ
سواسية  «الناس  وسلم:  عليه  اهللا  صلى  وقال 
استعبدمت  (متى  عمر:  وقال  املشط»  كأسنان 
إن إخوان  أمهاتهم أحرارًا).  الناس وقد ولدتهم 
وسفرجية  قهوجية  يعملون  أوباما  باراك  وزمالء 
وطباخني وكناسني في بعض البالد العربية، ولو 
طلب أحدهم أن يكون مدير مدرسة ابتدائية لناله 
الويل والثبور، وعظائم األمور، وقاصمة الظهور، 
وإن في فوز باراك أوباما برئاسة أمريكا آلية ألولي 

األلباب ... الشرق األوسط ١٠٩٣٤.
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Wوcيو..  و’  نيويور∑..   âضùلي ن¡ا  اإ اأLل.. 

اإن¡ا  تتفاLاأ..   ’ cون≠..  gون≠  و’   ..ïميوني  âضùولي

املûضرbة  والوLو√   Aضمراùال  íمÓامل عربية..  مدينة 

Uضيل..  املبتùضمة.. العيو¿ الùضعيدة.. الكرم العربي ا’أ

العريقة   ºالقي cل  والوداعة..   íضامùالت الûض¡امة.. 

 åوحي ..â¡Lضيلة ت£الع∂ حيثما توU والنبيلة وا’أ

Lا∫ ب�ضر∑.

تûضد∑   AضياT واأ  AضياT اأ بل   lAضيT ب¡ار..  ا’إ اإنه 

بq∂ وتùضëر فوDاد∑ وتاأSضر ن¶ر∑..  oل وتùضتو› عل≈ 

مدينةl للëداثة والت£ور.. ا’Rدgار باأرو´ م¶اgر√.. 

واحل�ضارة باأcمل ب¡ائ¡ا واأحل≈ حلل¡ا..

Sضل¡ا.. اأين ال�ضëراA.. اأين cثبا¿ الرما∫ ?!! لقد 

البقعة   √òg يف  وتوارت  واندحرت   iارëال�ض ¡رت  ob

واSضعة..  فùضيëة..  الûضوار´  العا⁄..  من  الفريدة 

بنية  اأد¥ تن¶يmº يف املد¿ الع�ضرية موLودg lنا.. ا’أ

الûضاة املعانقة لل¨يوم..

Tضكا∫  احلدائق ال¨ناA.. اأTضéارl واأgRار من Tضت≈ ا’أ

Uضنا±.. Óت¡ا التéارية ت�ضاgي ما  لوا¿ وا’أ وا’أ

ما¿ املتوفر في¡ا  gو موLود يف اأÈc مد¿ العا⁄.. ا’أ

 âاإذا راأي Üضت¨رùا ’ تòضعادة.. لùضعر∑ باحلرية والûي

cل الوLو√ باSضمة مùضتبûضرة.

 :Aعزيزي القاري

لن ي£و∫ عéب∂ وSضتزو∫ حريت∂ رS ºZضëر املكا¿.. 

اأUضيل Áت£ي   ¥Óعم l¢Sفار ذل∂   Aورا اأ¿   âما علم اإذا 

Uضالة, يùضري يف درÜ احل�ضارة, ويùضو¥ اإليه cل  Uض¡وة ا’أ

ما يقدم للتقدم والبناA وا’Rدgار.. رcبه امل¶فر املëمل 

خÓ¥ الرTضيدة ومواcبه املبûضرة  فكار املùضتنرية وا’أ با’أ

.íضامùم والتÓضùباحلب وال

اإنه اأمري الùضÓم.. Sضيqد احلب.. Sضمو الûضي) ïمد بن 

ï البنيا¿..  qضSنه فرWي بن≈ وòمكتوم ) القائد ال ∫Bضد اTرا

اإ¤   âوا‚اب له  انقادت  لبلد√..  اأرادgا  التي  الن¡�ضة 

Tضاملة  ن¡�ضة   ..kاbضراTاإ الûضرو¥  فزادت  منة  B’ا bافلته 

Uضعدة واملùضتويات ا’bت�ضادية وا’Lتماعية  عل≈ cل ا’أ

نùضانية. والعمرانية وا’إ

 kاLوذ‰ العا⁄..  ودرة   èليÿا لوDلوDة  دبي   âëضبUاأ

والدÁوbراWية  واحلرية   ìا’نفتا يف  ب¡ا   iòتëي

والùضعادة..

 mلبbو مùضتنري   mبفكر ع�ضر√  Sضبق  الòي   òالف القائد 

á≤«≤ë∏ل Aصا†eEا
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á≤«≤ë∏ل Aصا†eEا

≈ احلكومة ا’لكرتونية يف املن£قة  qاأو∫ من تبن  ..íمتفت

عÓم والراأي  العربية.. اإنه اأو∫ املوcDدين عل≈ حرية ا’إ

 kراراb ضدرUاأ åافة, واأو∫ العاملني عل≈ ذل∂.. حيëوال�ض

املوSDضùضات   iÈc  ¢ùتتناف لòا  Uضëفي..  اأي  اعتقا∫  Ãن™ 

عÓمية لتë¶≈ بûضر± العمل يف òg√ املدينة ا÷نة.. ا’إ

 íواملفكرين وفت Aضتقدم العلماSي اòالقائد املبد´ ال

مناSضبة  بيÄة  وLد  واأ العاملية..  الكبرية  ا÷امعات 

املثقفني  bبلة  دبي   âëضبUفاأ  ºوالعل احل�ضارة  لنûضر 

ولكل  العلمية  للموD“رات   kعامليا  kزاcومر cادÁيني  وا’أ

د يف عمليته التنموية الûضاملة واملùضتدامة  qضùL .. mديدL

عن   mابتعاد دو¿  ذل∂  وcل  واحلداثة,  العوملة   ºيb

العربية  والف�ضائل   ºالقي من   ñÓضùان دو¿  Uضالة..  ا’أ

ا’Sضتقرار  ن  qم اأ بالعريق..   åاحلدي  êمز Uضيلة..  ا’أ

لكل  تكفل  اأن¶مة  بو�ض™  خ�ضوUضية  ذات  من£قة  يف 

من  ا’أ من   mñمنا يف  العمل   ºومقي  m∞و�ضي وbادم  مواWن 

 ..Aبدا´ ويزيد الع£ا والùضÓم وال¡دوA.. ما يûضé™ ا’إ

وبالتاأcيد.. فاإ¿ من ترب≈ عل≈ bيº الكرم والفروSضية 

 ÜضرT ومن  Lداد..  وا’أ  Aبا B’ا  çوترا والûضعر   Üد وا’أ

Sضرة العريقة اB∫ مكتوم ’بد له  رç اÿالد لÓأ ون¡ل من ا’إ

اأ¿ يكو¿ cما gو اأمرينا ال¨ا›.. مد بن راTضد..

وTضر± cبري لنا وملéلتنا اأ¿ تتزين وتتëل≈ بوSضام 

بن  مد   ïضيûال Sضمو  واملفكرين  واملبدعني  بدا´  ا’إ

للعام  والتنمية  بدا´  ا’إ رLل  اخرتنا√  الòي  راTضد.. 

(2008م).

الراية  حامل  النبيل..   ¢Sالفار ننùض≈  ولن   ’ cما 

اإ¤ املùضتقبل املزدgر وال¨د املتاألق و› ع¡د√.. حمدا¿ 

Sضر.. رbيق  B’ضاعر اûضد.. الفزا´.. الTمد بن را بن

عل≈  الùضائر  اÿ�ضا∫..   Ëرc  – واحلواTضي  القلب 

الن¡è القوË, املا�ضي اإ¤ اأعل≈ bمº املدنية واحلرية 

 íضامùالت  Aبردا  íضTاملو باحلب..  املكلل  نùضانية..  وا’إ

والنبل والûض¡امة..

خ£≈  وفق  الùضري  يف  ووWنه  اأgله..  واأمل  اأملنا.. 

والد√ املبد´..

..Ëالكر Çو∫ ل∂ عزيزي القارbديد.. اأL من

‹لة  ملéلتنا..  cبري   ßوح  ºع¶ي  l±ضرûل اإنه 

املوgوبني   Ëلتكر  kناةb ض¡اùلنف .. وgي تخت§  p⁄العا

 ºgضورU  RÈت  kواحة  º¡ل  kاÈمن ولتكو¿  واملبدعني 

Ãا   ¢Sالنا  ± qوتعر  ,º¡اتRواإ‚ا  ºgواأفكار  º¡وف�ضائل

 Aوتلقي ال�ضو ..º¡ضانيتùواإن º¡ليgواأ º¡دمو√ لبلدانb

..º¡عل≈ اإبداعات

العا⁄p يف  الكرË باcورة ‹لة   Çالقار وبني يدي 

ثوب¡ا ا÷ديد وgي “�ضي يف تع�ضيد وتدعيº خ£ة 

بدا´ ودعº ا’بتكار. واSضرتاتيéية املوgبة وا’إ

 âت£ابق اأbو∫:  وWني  واأgل  لوWني  الن¡اية  ويف 

 íت�ضب ¿ وتزامنâ اأفكارنا واأفكار »موgبة« يف Sضعينا ’أ

والكوادر  القيادات  من  فيه   kمبدعا  kتمعا› اململكة 

والتدريب   ºالتعلي ذات  واملبتكرة  املوgوبة  الûضابة 

املتميز ما يدعº التëو∫ اإ¤ ‹تم™ املعرفة و–قيق 

التنمية املùضتدامة.
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بداع خادم احلرمني يوؤكد على اأهمية ا�صرتاتيجية املوهبة واالإ

‘ôم™ معà› ¤Eا áµ∏م –و∫ املمYد ‘
وافق خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداˆ بن عبدالعزيز اآل �سعود رئي�ش 

بداع - حفظه اˆ - على  موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالإ

موؤ�س�سة  اأعدتها  التي  بداع ودعم االبتكار  املوهبة واالإ ا�سرتاتيجية وخطة 

ا�ست�ساري  بداع »موهبة« مب�ساركة  للموهبة واالإ امللك عبدالعزيز ورجاله 

عاملي تنفيذًا لتوجيهاته الكرمية لتحقيق ر�سالة »موهبة« اال�سرتاتيجية. 

ع�ساء اللجنة امل�سكلة  جاء ذلك خالل ا�ستقبال امللك املفدى يف جدة الأ

بداع »موهبة«  من جمل�ش اأمناء موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالإ

مري خالد بن عبداˆ بن  ال�سمو امللكي االأ التي ت�سم يف ع�سويتها �ساحب 

الدكتور  املوؤ�س�سة  رئي�ش  نائب  والتعليم  الرتبية  وزير  ومعايل  عبدالعزيز، 

الدكتور ها�سم بن عبداˆ مياين ومعايل  العبيد، ومعايل  عبداˆ بن �سالح 

مني  �ستاذ عبداˆ بن اأحمد يو�سف زينل واالأ وزير التجارة وال�سناعة االأ

العام للموؤ�س�سة الدكتور خالد بن عبداˆ ال�سبتي. 

وقد اطلع خادم احلرمني ال�سريفني على عر�ش مقدم من اأع�ساء اللجنة 

ية  بداع ودعم االبتكار والتي ت�سمل روؤ حول ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة واالإ

ية 2022م«،  ية 1444هـ / روؤ م�ستقبلية للخم�ش ع�سرة �سنة القادمة »روؤ

واملبادرة  والقيادة  والتقنية  العلوم  على  تركز  رئي�سة  مبادرات  وخم�ش 

دارة ب�سكل رئي�ش بغر�ش اإيجاد جمتمع مبدع ورعاية نحو )30000)  واالإ

موهوب وموهوبة، وا�ستفادة اأكرث من )80( األف طالب وطالبة، وما يقارب 

3باملائة من املجتمع ال�سعودي; وذلك لدعم التحول اإىل جمتمع املعرفة، ودعم 

النظام الوطني لالبتكار، وتعزيز جناح اخلطط وامل�ساريع الوطنية املختلفة. وقد 

مت اإعداد هذه اال�سرتاتيجية واخلطة ا�سرت�سادًا بالتجارب الدولية وانطالقا 

ولويات التنموية الوطنية. وين�ش  هداف واالأ من الو�سع املحلي الراهن واالأ

من  فيه  مبدعًا  جمتمعًا  اململكة  ت�سبح  »اأن   : على  1444هـ«  ية  »روؤ بيان 

والتدريب  التعليم  ذات  واملبتكرة  املوهوبة  ال�سابة  والكوادر  القيادات 

املتميز ما يدعم التحول اإىل جمتمع املعرفة وحتقيق التنمية امل�ستدامة« وت�سمل 

املبادرات اخلم�ش : مبادرة ال�سراكة مع مدار�ش متميزة، ومبادرة الربامج 

ثرائية، ومبادرة القيادات ال�سابة، ومبادرة بيئة العمل املبدعة،  والفعاليات االإ

ومبادرة التوعية ورفع الوعي. 

خالل  عبدالعزيز  بن  عبداˆ  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأكد  وقد 

اال�ستقبال اأهمية الر�سالة الوطنية اال�سرتاتيجية ملوؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 

ال�سامل  بداع مبفهومه  االإ بيئة وجمتمع  بناء وتطوير  بداع يف دعم  للموهبة واالإ

وت�سخري  ا�ستغالل  من  املختلفة  وبفئاتهم  املوهوبون،  يتمكن  لكي  باململكة، 

مواهبهم خلدمة الوطن. 

الكبري ال�سرتاتيجية  الوطني  الدور  ال�سريفني على  اأكد خادم احلرمني  كما 

بداع ودعم االبتكار يف دعم حتول اململكة اإىل جمتمع معريف  وخطة املوهبة واالإ

مبدع واإن�ساء �سناعات قائمة على املعرفة وحتقيق التنمية امل�ستدامة، وذلك من 

خالل اكت�ساف املوهوبني واملوهوبات يف مراحل العمر املختلفة وخا�سة املراحل 

وىل يف جميع اأنحاء اململكة وفق املعدالت العاملية - باإذن اˆ - ورعايتهم  االأ

دارة، واالرتقاء بكفاءتهم للو�سول اإىل  يف جماالت العلوم والتقنية والقيادة واالإ

يف  املنتج  امل�سلم،  لل�سباب  مثااًل  يكونوا  اأن  وعلى  عامليًا.  ومناف�سة  عالية  نوعية 

تفكريه، املبهر يف اإبداعه، املخل�ش يف اأدائه. 

»موهبة«  بداع  واالإ للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  »اإن  وقال: 

اأ�سبحت اليوم واجهة م�سرقة لبالدنا ملا تقوم به من اأدوار ح�سارية مميزة و�سط 

موهوبي  باعتالء  واملحلية،  الدولية  املحافل  بها  �سهدت  النجاحات  من  جملة 

وموهوبات �سعوديني من�سات التتويج يف العديد من امل�سابقات العاملية، اإ�سافة 

ودورها  وعربيًا،  حمليًا  بداع  واالإ املوهبة  مل�سرية  دعمها  يف  املرموقة  املكانة  اإىل 

بداع بالتعاون مع املنظمة  الرئي�ش يف اإعداد اال�سرتاتيجية العربية للموهبة واالإ

العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 

امللك عبداˆ بن عبدالعزيز على �سرورة  ال�سريفني  و�سدد خادم احلرمني 

بداع  املوهبة واالإ تنفيذ خطة  هلية مع موهبة يف  تعاون اجلهات احلكومية واالأ

فيهم،  الوطني  مل  االأ لتحقيق  واملبدعني  املوهوبني  لرعاية  االبتكار  ودعم 

واإيجاد �سراكة حقيقية بني جهات القطاعني العام واخلا�ش وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين. 

وخالل اال�ستقبال رفع اأع�ساء اللجنة عظيم �سكرهم وامتنانهم خلادم احلرمني 

بداع  ال�سريفني على ما حظيت به موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالإ

بداع واالبتكار  من رعاية كرمية ودعم م�ستمر يف �سبيل دفع م�سرية املوهبة واالإ

اSضتقبل ÷نة ‹لù¢ اأمناA موSDضùضة »موgبة« 

ورع≈ افتتاì معر�¢ املûضاري™ التنموية الكÃ iÈن£قة مكة

å«الغ ∫hCا
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ودعم التحول اإىل جمتمع املعرفة. 

بداع ودعم االبتكار  واأكد اأع�ساء اللجنة اأن ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة واالإ

للموهوبني  املقدمة  والربامج  اخلدمات  وتطوير  تو�سيع  يف  �سك  بال  �ست�سهم 

واكت�سافهم. 

العبيد  �سالح  بن  عبداˆ  الدكتور  املوؤ�س�سة  رئي�ش  نائب  معايل  �ساد  واأ

بجهود واهتمامات خادم احلرمني ال�سريفني  يف رعاية املوهوبني واملوهوبات 

املوهبة  بناء  على  الكبري  وحر�سه  الدائمة  متابعته  خالل  من  اململكة  يف 

وا�ستثمارها �سعيًا اإىل م�ستقبل واعد لهذا الوطن - باإذن اˆ -. 

مني العام ملوهبة الدكتور خالد بن عبداˆ  وعقب اال�ستقبال اأو�سح االأ

نباء ال�سعودية اأن خادم احلرمني ال�سريفني  ال�سبتي يف ت�سريح لوكالة االأ

ن�سطتها  واأ وبراجمها  املوؤ�س�سة  واإجنازات  وم�ساريع  خطط  على  اطلع  

اأمناء املوؤ�س�سة حيث اطلع على  خالل ا�ستقباله للجنة امل�سكلة من جمل�ش 

بداع ودعم االبتكار التي اأعدت مب�ساركة  ا�سرتاتيجية وخطة املوهبة واالإ

ا�ست�ساري عاملي. 

عمال  واالأ املنجزات  من  العديد  على   - اˆ  حفظه   - اطلع  كما 

بداع  التي يتم تنفيذها، ومن اأبرزها املرحلة الثانية من خطة املوهبة واالإ

ودعم االبتكار، وبناء مركز خدمات املوهوبني والربامج ال�سيفية املحلية 

والدولية، وم�سروع ت�سجيل 60طلبًا لرباءة اخرتاع وطنية ،واإقرار النظام 

وتنظيم  باملوؤ�س�سة،  االت�سال  مركز  وبناء  للموؤ�س�سة،  اجلديد  �سا�سي  االأ

الطالب  اختيار  وم�سروع  املحلية،  وامل�سابقات  املعار�ش  من  العديد 

وامل�ساركة يف معار�ش وم�سابقات عاملية للمبتكرين واملوهوبني كمعر�ش 

جنيف لالخرتاعات ومعر�ش اإنتل الدويل للعلوم والهند�سة، والتعاون 

بداع واالبتكار  مع اجلامعات ال�سعودية والعاملية، وبوابة املوهبة واالإ

واخلدمات  موهبة«  »بوابة  نرتنت  االإ �سبكة  على  لكرتونية  االإ

املحلية  واملعار�ش  امل�سابقات  من  العديد  وتنظيم  لكرتونية  االإ

خالل  من  ذكية  اإلكرتونية  موؤ�س�سة  اإىل  املوؤ�س�سة  حتويل  وبرنامج 

م�سروع مركز االت�سال )contacts    center( ونظام خدمة 

داري )erp( للموؤ�س�سة.  العمالء )crm( والنظام املايل واالإ

�سدد  ال�سريفني  احلرمني  خادم  »اإن  ال�سبتي:  الدكتور  وقال 

على اأهمية تقدمي الدعم والرعاية ملوهوبي وموهوبات اململكة من 

التنمية  حتقيق  ودعم  املعرفة  جمتمع  اإىل  اململكة  حتول  قيادة  اأجل 

امل�ستدامة«. 

ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  عام  اأمني  ورفع 

�سمى  اأ ت�سريحه  ختام  يف  )موهبة(  بداع  واالإ للموهبة 

ال�سريفني  احلرمني  خلادم  والتقدير  ال�سكر  عبارات 

من  املوؤ�س�سة  به  حتظى  ما  على  مني  االأ عهده  ويل  و�سمو 

دعم ورعاية ومتابعة م�ستمرة لرباجمها واأن�سطتها املختلفة 

هداف الوطنية اال�سرتاتيجية املن�سودة والنهو�ش  لتحقيق االأ

بداع ودعم االبتكار للم�ستوى العاملي. مب�سرية املوهبة واالإ
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العامل،  اإىل  اململكة  من  مغزاها  لها  اإن�سانية  ر�سالة  يف 

بن  �سلطان  مري  االأ »جائزة  ت�سليم  حفل  مع  وبالتزامن 

عبد العزيز العاملية للمياه« يف دورتها الثالثة )2006-

الدويل  »املوؤمتر  �سعود  امللك  جامعة  تنظم  2008م( 

والذي  2008م«   – اجلافة  املائية  للموارد  الثالث 

املقبل  اجلاري  نوفمرب   19-  16 من  الفرتة  يف  يعقد 

بحاث البيئة واملياه  مري �سلطان الأ بالتعاون مع »مركز االأ

وال�سحراء« و»املجل�ش العربي للمياه«، وذلك حتت 

عبد  بن  �سلطان  مري  االأ امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية 

العزيز ويل العهد - حفظه اˆ-. 

مري   ويهدف املوؤمتر اإىل تدعيم حفل توزيع جائزة االأ

علمية  بن�ساطات  للمياه  العاملية  العزيز  عبد  بن  �سلطان 

املعلومات  وتبادل  املعرفة  وتطوير  بها،  عالقة  ذات 

من  واال�ستفادة  وال�سحراء،  واملياه  البيئة  جماالت  يف 

و�سبه  اجلافة  املناطق  درا�سات  يف  احلديثة  التقنيات 

اخلربات  تبادل  عن  ف�سال  الطبيعية،  ومواردها  اجلافة 

بني متخذي القرار واخلرباء والعلماء يف العامل ب�سفة عامة 

ويف املنطقة ب�سفة خا�سة بهدف الو�سول اإىل حلول �ساملة 

للم�سكالت ذات ال�سلة باملياه يف العامل العربي.

مري �سلطان التي فتح باب الرت�سيح لنيلها  وجائزة االأ

يف 15 �سعبان 1423هـ املوافق 21 اأكتوبر 2002م، 

مري  االأ امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإدارتها  جمل�ش  ويراأ�ش 

يف  املجل�ش  وي�سم  العزيز  عبد  بن  �سلطان  بن  خالد 

رفيع،  م�ستوى  على  ودوليني  حمليني  خرباء  ع�سويته 

مري  االأ مركز  يف  للجائزة  العامة  مانة  »االأ مقر  ويقع 

بجامعة  وال�سحراء«  واملياه  البيئة  بحاث  الأ �سلطان 

امللك �سعود يف الريا�ش. 

اأهمية هذه اجلائزة العلمية الدولية يف كونها  وتربز 

م�ساركة من اململكة يف حل م�سكلة املياه على امل�ستوى 

ن�سانية  االإ االهتمامات  برز  اأ حد  اأ وهي  الدويل، 

يف  العامل  نحاء  اأ خمتلف  يف  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 

الوقت الراهن.

اأما على امل�ستوى العربي واملحلي، فقد جاءت هذه 

اجلائزة تلبية حلاجة ما�سة للمياه اقت�ستها الظروف املناخية 

اجلافة يف املنطقة العربية ب�سكل عام ويف اململكة ب�سكل 

التي  العامل  اإىل  خا�ش، حيث تعد اجلائزة ر�سالة اململكة 

�سالمية يف  مة واحل�سارة االإ تعك�ش ال�سورة احلقيقية لالأ

الدويل،  امل�ستوى  على  ن�سانية  االإ امل�سوؤولية  زمام  تويل 

وهي و�سيلة لدعم البحث العلمي يف اأنحاء العامل كافة 

يف هذا املجال،  وتقدير املبدعني فيه، وتوفري مناñ مالئم 

مادي ومعنوي دائم تن�سط فيه روح املناف�سة التي توؤدي 

دخول  بعد  امل�ستع�سية  املياه  اأزمة  حل  يف  بداع  االإ اإىل 

املنطقة مرحلة »الفقر املائي«. 

دعº اأبëاç امليا√

واملياه  البيئة  بحاث  الأ �سلطان  مري  االأ »مركز  تبنى 

مانتها  وال�سحراء« اجلائزة العاملية للمياه واأ�سبح مقرًا الأ

مني العام  العامة، وتوىل امل�سرف على املركز من�سب االأ

للجائزة. 

»مركز  م�سمى  حتت  البداية  يف  املركز  ن�سئ  واأ

ترتبط  م�ستقلة  دارة  اإ بو�سفه  ال�سحراء«  درا�سات 

1986م مبوجب القرار  مبدير جامعة امللك �سعود عام  

هـ،   1406/10/25 بتاريخ   12873 رقم  داري  االإ

باإن�ساء  اململكة  حكومة  اهتمامات  من  انطالقا  وذلك 

بالبيئة  اخل�سو�ش  وجه  على  تتعلق  خمت�سة  بحثية  مراكز 

ال�سحراوية اجلافة ال�سائدة يف البالد.

وكان الهدف من اإن�ساء املركز ت�سميم واإجراء البحوث 

العلمية املتعلقة بتنمية ال�سحراء ومقاومة الت�سحر يف �سبه 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  وخ�سو�سًا  العربية  اجلزيرة 

 1421/18/18 ثم �سدر قرار جمل�ش التعليم العايل رقم 
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  اجلائزة ت�صهم يف حل اأزمة املياه بعد دخول املنطقة مرحلة »الفقر املائي«.

  خرباء حمليون ودوليون �صمن جمل�س اأمناء اجلائزة العاملية.

  الهدف منها هو البحث عن ابتكارات جديدة حلماية الب�صرية من اأخطار ندرة املياه.

املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�سريفني على تغيري م�سمى 

»مركز درا�سات ال�سحراء« بجامعة امللك �سعود لي�سبح 

بحاث البيئة واملياه وال�سحراء«،  مري �سلطان الأ »مركز االأ

هداف ون�ساطات املركز جماالت بحثية اأو�سع  مما اأ�ساف الأ

واأ�سمل واأكرث اهتماما بالق�سايا احليوية والتي من اأهمها 

اأبحاث البيئة مبفهومها الوا�سع مع الرتكيز على درا�سات 

املياه وال�سحراء بوجه خا�ش ، بهدف دعم اأبحاث املياه 

على م�ستوى العامل كله. 

اإىل  والبحثية  العلمية  م�سريته  خالل  املركز  وي�سعى 

اإجراء البحوث والدرا�سات  اأهدافه من خالل  حتقيق 

العلمية خ�سو�سًا ما يتعلق مبقاومة »الت�سحر« واملحافظة 

 ، ا�ستغاللها وتنظيم  والبيئية  الطبيعية  املوارد  على 

عي  ا ملر ا و ت  با لغا ا مة  قا اإ و لت�سجري  با م  هتما ال ا و

الطبيعية.

ويعمل املركز على تطوير قدراته الفنية والبحثية يف 

جمال ا�ستخدام تقنيات »اال�ست�سعار عن بعد«، ونظم 

املركز.  يف  العلمي  البحث  لدعم  اجلغرافية  املعلومات 

والتطبيقية  البحثية  امل�ساريع  من  عدد  بتنفيذ  ويقوم 

هذه  با�ستخدام  اململكة  يف  ال�سحراوية  البيئة  لدرا�سة 

التقنية بالتعاون مع اجلهات املخت�سة.

العلمية  املوؤلفات  من  العديد  املركز  عن  و�سدر 

وتوثيق  جتميع  فيه  ويجري  ر�سادية،  االإ والن�سرات 

املعلومات ودعم البحوث العلمية التي جتريها اجلهات 

املخت�سة باجلامعة ذات العالقة املبا�سرة باملياه، ويعمل 

تعنى  التي  اجلهات  مع  والتن�سيق  الروابط  تنمية  على 

املحلي  امل�ستوى  على  والت�سحر  اجلفاف  بدرا�سات 

من  العديد  يف  املركز  و�ساهم  والدويل.  قليمي  واالإ

اجلامعة  �سابيع  اأ وخ�سو�سًا  العلمية  اجلامعة  ن�سطة  اأ

املهتمة،  للجهات  �سجار  واالأ البذور  وقدم  واملجتمع، 

للطالب  والعلمية  الفنية  اال�ست�سارات  قدم  كما 

والباحثني يف اجلامعة وخارجها. 

واأقام املركز عدة موؤمترات وندوات علمية عاملية، 

راء  االآ وتبادل  التن�سيق  على  حر�سه  �سياق  يف  وذلك 

واملعرفة، كما اأوىل املركز مو�سوع التعاون مع اجلهات 

احلكومية واخلا�سة حمليا وعربيا ودوليًا اهتماما خا�سًا، 

بحاث وامل�ساريع العلمية واأبرم  ف�سارك يف عدد من االأ

اتفاقيات تعاون مع بع�ش اجلهات املتميزة علميا والتي 

تت�سابه يف ن�ساطاتها البحثية مع اأهداف املركز التنموية 

ن�سانية. واالإ

ن¶رية علمية Lديدة

متنح »جائزة املياه« يف دورتها الثالثة 2006 /2008 

بداع( لكل مبدع اأو رائد �ساهم اأو ي�ساهم  )جائزة االإ
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يت�سم  جديد  عمل  يجاد  اإ يف  ومتميز  فاعل  ب�سكل 

�سالة )�سواء كان بحثا اأو  تقان واالأ بال�سبق والدقة واالإ

اخرتاعًا اأو تقنيًة اأو م�سروعًا تنمويًا( يف اأي من جماالت 

من  واحلد  املائية  املوارد  زيادة  يف  وي�ساعد  املياه 

تلوثها واملحافظة عليها وتر�سيد  ندرتها ومعاجلة 

ا�ستخداماتها واإدارتها ب�سكل فاعل.

ع  �سو مو لعمل  ا يت�سف  ن  اأ ط  ي�سرت و

اجلائزة بقابلية التطبيق واجلدوى االقت�سادية 

واالن�سجام مع البيئة، واأن يكون له اأثره الفعَال 

يف التنمية ب�سفة عامة وعلى اأفراد املجتمع ب�سفة 

خا�سة لتوفري املياه ال�ساحلة لل�سرب لهم ورفع 

م�ستواهم االجتماعي.

تطوير  اإىل  »يوؤدي  بحث  لكل  اجلائزة  ومتنح 

املياه  اأي جمال من جماالت  نظرية علمية جديدة يف 

- اخرتاع جهاز متطور ذي فائدة ملمو�سة يف اأي من 

اأ�ساليب  اأو  تقنيات  تطوير  اأو  ابتكار   - املياه  جماالت 

جديدة غري م�سبوقة حلل م�سكالت ندرة املياه وتلوثها 

ولتنمية مواردها واإدارتها – اإلقاء ال�سوء على اأن�سطة 

تنموية اأو �سيا�سات مائية مت تطبيقها وكان لها اأثر فعال 

على تنمية املجتمع«.

وgنا∑ Lوائز اأخرi للفرو´ 

 :ºالتخ�ض�ضية ت�ض

)التحكم  ومو�سوعها  ال�سطحية،  املياه  فرع   

بالروا�سب يف اأنظمة املياه ال�سطحية(

)ا�ستك�ساف   : ومو�سوعها  اجلوفية،  املياه  فرع   

وتقومي املياه اجلوفية(

التقليدية،  غري  البديلة  ئية  املا املوارد  فرع   

ومو�سوعها: )طرق واأنظمة مبتكرة يف حتلية املياه(

 فرع اإدارة املوارد املائية وحمايتها ومو�سوعها ) 

اإدارة الطلب على املياه يف املناطق احل�سرية(

بداع،  االإ جلائزة  بالرت�سيح  خا�سة  �سروط  وهناك 

حيث ير�سح لنيلها اأي فرد )اأو جمموعة اأفراد( �ساهم اأو 

ي�ساهم ب�سكل فاعل يف حتقيق اأي من املعايري املطروحة 

على  فراد  الأ اجلائزة  ومتنح  بداع،  االإ جائزة  تعريف  يف 

فراد  قيد احلياة وال متنح للموؤ�س�سات، ويتم تر�سيح االأ

عن طريق اجلامعات اأو املوؤ�س�سات اأو الدول وال يحق 

لهم تر�سيح اأنف�سهم اأو غريهم للجائزة، كما ي�سرتط اأن 

اأجنز خالل ال�سنوات  يكون العمل املقدم للرت�سيح قد 

اخلم�ش التي ت�سبق اآخر موعد ال�ستالم الرت�سيحات، وال 

بداع وجلائزة الفروع التخ�س�سية  يحق التقدم جلائزة االإ

معًا يف الدورة نف�سها، ويجب اأال يكون العمل املقدم 

وال  اأخرى،  دولية  بجائزة  الفوز  له  �سبق  قد  للرت�سيح 

الدرجة  من  �سرهم  اأ و  اأ اجلائزة  جلان  ع�ساء  الأ يجوز 

وىل الرت�سح للجائزة. االأ

اأما �سروط الرت�سيح للفروع التخ�س�سية فري�سح لنيل 

اأحد  يف  ورائد  متميز  علمي  باإجناز  قام  من  كل  اجلائزة 

فراد  لالأ ويحق  موؤ�س�سًة،  اأو  فردًا  كان  �سواًء  فروعها 

تر�سيح اأنف�سهم، كما يحق للموؤ�س�سات املخت�سة باملياه 

اأو ذات العالقة باملياه تر�سيح نف�سها اأو غريها للجائزة، 

اأو  اأكرث(  )اأو  اأن تر�سح فردًا  العلمية  ويجوز للجهات 

لنيل اجلائزة، وال يحق التقدم جلوائز الفروع  موؤ�س�سة 

نف�سها،  الدورة  يف  معًا  بداع  االإ وجلائزة  التخ�س�سية 

فرع  اإىل  للرت�سيح  يتقدم  اأن  املوؤ�س�سة  اأو  للفرد  وميكن 

الدورة  يف  التخ�س�سية  اجلائزة  فروع  من  فقط  واحد 

اأو  فردًا  كان  �سواء  املر�سح  يقدم  اأن  ويجب  نف�سها، 

موؤ�س�سة ما ال يزيد على خم�سة اأبحاث اأو اأعمال، على 

اأن تكون جميعها �سمن جمال الفرع واملو�سوع املعلن 

عمال املر�سحة )اأو جزء  للجائزة، ويجب اأن ال تكون االأ

منها( قد �سبق لها الفوز بجائزة دولية اأخرى.
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�صنع معجزة ا�صمها »دبي«

Ωوàµم ∫Bا óسTاQ نH óم

Òæàسùم ôµah áيóيóM IادQEا
.»AضيT لc يف Rضق الفوûي يعòامل¨وار, وال£يار املقاتل, ال ¢Sو الفارg اòg«

 ïضيûضار الûضعة ا’نتSي£انية واÈز« الÁضيا∫ تاûيفة »فاينانëضU âضفUالكلمات و √ò¡ب

 ¢ùل› ¢ùدة رئيëمارات العربية املت مد بن راTضد اB∫ مكتوم نائب رئيù¢ دولة ا’إ

الوRراA وحاºc دبي, الòي عزت اإليه ال�ضëيفة النéاì الكبري يف Uضناعة معéزة 

 √òg يف –ويل âë‚ اإرادة حديدية Èضم¡ا »اإمارة دبي« وذل∂ عSحديثة ا

مارة الناg�ضة اإ› مرcز Œاري وSضياحي واSضتثماري عاملي, ليûضكل  ا’إ

مارة , بعد  Lما› لÓإ الق£ا´ Zري النف£ي نëو 95 % من الناœ القومي ا’إ

اأ¿ cا¿ ògا الق£ا´ يûضكل 46 % فق§ يف Sضبعينيات القر¿ املا�ضي.
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ال�سيخ حممد بن را�سد من فراغ، فقد  اإجناز  مل يكن 

تنطلق  تنموية  ا�سرتاتيجية  البداية-  –منذ  تبنى �سموه 

ول  من رعاية املوهوبني واملتفوقني بو�سفهم املحرك االأ

لعملية التنمية ال�ساملة، وكانت »موؤ�س�سة حممد بن را�سد 

دعم  جمال  يف  وىل  االأ العربية  املوؤ�س�سة  هي  مكتوم«  اآل 

اجل  من  برمتها  املنطقة  م�ستوى  على  ال�سابة  العقول 

»معمل  باأنه  و�سف  الذي  القادة«  »اإعداد  برنامج 

يهدف اإيل �سناعة امل�ستقبل العربي«.

واأكدت » فاينان�سيال تاميز« على اأن العقل التجاري 

البعيد عن البريوقراطية، كان وراء تطلعات ال�سيخ حممد 

مارة  االإ قامت  فقد  دبي،  وراء  فيما  لل�سعي  را�سد،  بن 

التابعة  ال�سركات  وراحت  خارجية،  با�ستحواذات 

ال�سرق  من  اأخرى  اأجزاء  يف  جديدة  مناطق  تبني  لها، 

و�سط، واآ�سيا.  االأ

بن  ال�سيخ  قول  اإىل  تاميز«  »الفاينان�سيال  واأ�سارت 

اإنها  لنا  قالوا  »لقد  معه:  اأجرتها  نادرة  مقابلة  يف  را�سد 

ن يرتاك�سون  فقاعة، ولن تكون لدينا �سياحة وهم االآ

طار ذاته، نقلت ال�سحيفة  وراء تلك الفقاعة«. ويف االإ

يف  الربيطاين  اخلبري  ديفيد�سون  ام  كري�ستوفر  عن 

ماراتية، قوله: »اإن ثمة عاملني يف فهم طبيعة  ال�سوؤون االإ

م�ساركة  على  حر�سه  ول  االأ را�سد:  بن  ال�سيخ  حكم 

هو  خر  واالآ الرثوة،  خلق  يف  ال�سباب  من  وطنه  بناء  اأ

الرغبة يف تنويع اقت�ساد بالده، وت�سجيع م�ساريع البنية 

�سا�سية.  االأ

اأ�سافت ال�سحيفة: اأن »امل�ساريع ال�سخمة ت�ساعفت 

يف عهده، فهناك ع�سرات املناطق احلرة املخت�سة يف كل 

عالم، اإىل التمويل، خطبًا لود  �سيء من التكنولوجيا اإىل االإ

بواب اأمام  مارة االأ جنبية، كما فتحت االإ ال�سركات االأ

جانب للعقارات.  متلك االأ

وL¡ة Sضياحية عاملية

بداأت معظم امل�ساريع احلديثة يف دبي مع تويل ال�سيخ 

1617

á«YصوSوe ΩÓYCا



مبوافقة  حتظى  وكانت  مارة،  االإ يف  العهد  والية  حممد 

كانت  امل�ساريع  هذه  واأن  خ�سو�سًا  اإخوانه،  ودعم 

ت�ساهم يف ر�سم �سورة م�سرقة جديدة لدبي التي كانت 

جنبية حت�سب الن�سوب النفط  حتتاج اإىل اال�ستثمارات االأ

فيها والذي ما عاد ي�سكل اأكرث من 20% من دخلها. 

ففي اأواخر عام 1995م، اأعلن ال�سيخ بن را�سد عن 

واحدًا  كان  الذي  للت�سوق«،  دبي  »مهرجان  والدة 

من اأوىل مبادراته الكثرية التي ر�سخت دوره القيادي 

كويل للعهد، ياأخذ على كاهله عملية التطوير والتحديث 

وكان الهدف من وراء هذا املهرجان ال�سنوي، توظيفه 

امل�ستوى  على  ماراتي  االإ لالقت�ساد  للرتويج  كو�سيلة 

العاملي، اإذ بلغت قيمة املبيعات ما يقارب املليار دوالر 

وىل. واأراد ال�سيخ حممد اأن يغني املهرجان  يف دورته االأ

عالن عن »كاأ�ش  باأحداث ون�ساطات مثرية، فجاء االإ

املف�سلة،  ريا�سته  اخليول،  ل�سباقات  العاملي«  دبي 

ليتزامن حفل افتتاح هذه الكاأ�ش مع بداية »مهرجان 

دبي للت�سوق«.

ويف مطلع ابريل عام 1998م، مت افتتاح مبنى ال�سيخ 

وىل من خطة تو�سعة وتطوير  را�سد الذي ميثل املرحلة االأ

مطار دبي، والتي تاأتي يف اإطار م�ساعي ال�سيخ الرامية اإىل 

جعل اإمارة دبي وجهة �سياحية عاملية، كما تابع باهتمام 

وتزويدها  مارات«  االإ طريان  »�سركة  تطوير  خطة 

باأحدث الطائرات.

وياأتي »فندق برج العرب«، الذي اأن�سئ على جزيرة 

ا�سطناعية تبعد مئة مرت عن �ساطئ دبي، بعلو ينق�ش �ستني 

مرتًا فقط عن مبنى »اإمباير �ستيت« يف مدينة نيويورك 

بنية يف العامل  مريكية، ليناف�ش بعلوه ال�ساهق اأعلى االأ االأ

ويعد هذا الفندق من اأجراأ امل�ساريع ال�سياحية التي بادر 

بتبنيها ال�سيخ بن را�سد.

وقال ال�سيخ بن را�سد يف موؤمتر �سحفي عاملي عقد عام 

نرتنت«: »اإن  1999م، عن م�سروع »مدينة دبي لالإ

 ñالبنية التحتية الالزمة واملنا هذه املدينة �سوف توفر 

اجلديد  االقت�ساد  م�ساريع  لتمكني  املالئمني  واملكان 

خدمات  بتقدمي  وذلك  دبي،  من  عملياتها  اإدارة  من 

فعالة ومناف�سة، وحدد ال�سيخ 365 يومًا موعدًا الفتتاح 

دولة  براز  الإ ورائه  من  هادفًا  نرتنت«  االإ »مدينة 

مارات كواحدة من الدول التي تت�سم بت�سارع تنامي  االإ

�سناعتها، ومع حلول �سبتمرب من عام 2000، ح�سلت 

اأكرث من مئة �سركة تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

نرتنت« مركزًا  على ترخي�ش، لتتخذ من »مدينة دبي لالإ

ال�سركات،  هذه  �سمن  من  وكان  عملياتها،  دارة  الإ

وراكل،  اأ مايكرو�سوفت،  مثل  عمالقة،  �سركات 

 350 �سي�سكو، و�سوين اإريك�سون. وكان هناك حوايل 

�سركة اأخرى تنتظر احل�سول على املوافقة، وقدر جمموع 

 700 بحوايل  لها  املرخ�ش  لل�سركات  اال�ستثمارات 

مليون دوالر اأمريكي.

ال�سيخ  اأعلن   ،2001 عام  اأوائل  يف  له  كلمة  ويف 

حممد عن »م�سروع النخلة«، احدث واأ�سخم امل�ساريع 

ال�سياحية قاطبة، وهو م�سروع منتجع يتاألف من جزيرتني 

ا�سطناعيتني تاأخذان �سكل نخلة، وتتفرع من كل نخلة 

�سافة اإىل اجلذع، وحتاط كلتا اجلزيرتني  17 �سعفة، باالإ

بحاجز اأمواج ياأخذ �سكاًل هالليًا.

وكان م�سروع حتويل دبي اإىل »حكومة اإلكرتونية« 

من اأعظم امل�ساريع واأكرثها جراأة.

 ،1999 مايو   11 يف  حممد  ال�سيخ  مبادرة  وجاءت 

يف كلمة األقاها يف حفل توزيع »جائزة دبي للجودة«، 

ورجال  امل�سوؤولني  كبار  من  غفري  ح�سد  وبح�سور 

من  �سهرًا  ع�سر  ثمانية  »بعد  فيها:  قال  عمال،  االأ

دبي  حكومة  تتحول  �سوف  الليلة، 

»حكومة  اإىل  كامل  ب�سكل 

مر  اإلكرتونية«، االأ

وت�سهيل  وت�سريع  الفاعلية،  زيادة  عنه  �ستنتج  الذي 

جراءات احلكومية. فاأنا اأريد اأن اأرى تقدمي طلبات  االإ

خرى املرافقة،  جراءات االأ �سافة اإىل االإ »الفيزا«، باالإ

نرتنت، كما اأريد اأن اأرى  جترى من خالل �سبكة االإ

وقد  اإلكرتونيًا«.  بينها  فيما  احلكومية  الدوائر  توا�سل 

اأجنزت املبادرة يف الوقت املحدد لها، فكانت حكومة 

دبي اأول حكومة اإلكرتونية متكاملة يف العامل.

Üضة لكل العرùضSDمو

اأن�سا ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، »موؤ�س�سة 

باإطالق  تعنى  والتي  مكتوم«  اآل  را�سد  بن  حممد 

قليمية، يف مبادرة كانت  جهود التنمية العربية االإ

كرب من نوعها على م�ستوى املنطقة العربية،  االأ

والقدرات  للعقول  الدعم  بتقدمي  وذلك 

ال�سابة، والرتكيز على العطاء للبحث العلمي 

البنية  يف  واال�ستثمار  والثقافة،  والتعليم 

لتوفري فر�ش  للمعرفة، وال�سعي  �سا�سية  االأ

بناء املنطقة يف التقدم واحلياة  مت�ساوية الأ

مواكبة  على  وم�ساعدتهم  الكرمية، 

وامل�ساركة  العاملي،  التطور  ركب 

مالمح  حتديد  يف  اإيجابي  ب�سكل 

امل�ستقبل.
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واأعلـن ال�سيخ بـن را�سد عـن تخ�سي�ش »وقف« 

لتمويـل م�ساريع املوؤ�س�سة التـي �ستتوىل اإطالق جمموعة 

مـن امل�سروعات واملبادرات والربامـج املعنية بتطوير 

الر�سيـد املعـريف للمنطقة، واإيجاد اأجيـال جديدة من 

القيـادات الفكرية والعلمية تتمتـع بالقدرة على دفع 

م�سرية التطوير باأ�سلوب علمي ومنهجي �سليم ي�ساهم يف 

تاأكيد فر�ش املنطقة �سمن عامل ميوج باملتغريات ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية. 

برامج  واإدارة  بت�سميم  القيام  املوؤ�س�سة  مهام  ومن 

لبناء قاعدة معرفية عربية مب�ستويات عاملية، ومن اأولوياتها 

عداد  اإن�ساء �سندوق للبحث والرتجمة، وتنفيذ برامج الإ

اأجيال موؤهلة من القيادات يف احلكومات والقطاع اخلا�ش 

للدرا�سات  بعثات  املوؤ�س�سة  و�ستوفر  املدين.  واملجتمع 

و�ستقدم  العاملية،  واجلامعات  املعاهد  اأعرق  يف  العليا 

ن�ساء مراكز بحثية  بحاث والإ اب ومنحًا لالأ qبعثات للكت

يف جامعات املنطقة.

وجاء اإطالق هذه املبادرة يف اإطار االهتمام الكبري 

قليمي،  الذي يوليه ال�سيخ بن را�سد لل�ساأن العربي واالإ

ن�سانية التي ت�سري اإىل تراجع  ومتابعته لتقارير التنمية االإ

امل�ستدامة  والتنمية  العربي  داء  االأ م�ستوى  يف  وا�سح 

املعرفة  والقدرة على حتقيق جناحات نوعية يف جماالت 

حلول  تقدمي  اإىل  املوؤ�س�سة  تهدف  حيث  واالقت�ساد، 

لعبور  فعال  ج�سر  ببناء  الرتاجع  لهذا  ومنهجية  عملية 

.الفجوة املعرفية التي تعانيها املنطقة العربية اليوم. 

�ستاأخذه  الذي  الدور  همية  الأ حممد  ال�سيخ  ونبه 

عملية  حلول  و�سع  جل  اأ من  عاتقها  على  املوؤ�س�سة 

ومو�سوعية ت�ساهم يف التغلب على التحديات التي تواجه 

املنطقة على امل�ستويني القريب والبعيد وقال: »اإن عبور 
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الفجوة املعرفية لي�ش مو�سوعًا قاباًل للتاأجيل، ولي�ش خيارًا 

متاحًا بني خيارات عديدة; اإنه اخليار الوحيد الذي ال 

بديل عنه، فاملعرفة تر�سم مالمح ع�سرنا، وحتدد مراكز 

الدول من حيث القوة وال�سعف، والتقدم والتخلف، 

والفاعلية واجلمود، والرثاء والفقر، والقدرة على اغتنام 

الفر�ش اأو اإهدارها«. 

واملبتكرين  املبدعني  كل  �ستغطي  املوؤ�س�سة  مظلة 

واملثقفني يف اأرجاء املنطقة، و�ست�ستهدف حتفيز وت�سجيع 

االقت�سادية  التنمية  لتحديات  احللول  يجاد  الإ اجلهود 

واالبتكار،  بداع  االإ ت�سجيع  طريق  عن  واالجتماعية، 

من�سة  وتوفري  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وبناء 

واحلوار  للتوا�سل  طاعات  القمِ جميع  يف  القرار  اع  qل�سن

عمل  فر�ش  خلق  اإمكانية  وتاأكيد  اخلربات،  وتبادل 

جديدة. 

ح�سائية  االإ باملوؤ�سرات  را�سد  بن  ال�سيخ  وا�ست�سهد 

ن�سانية العربية ال�سادرة  التي ت�سمنتها تقارير التنمية االإ

منائي«، وتقارير »البنك  مم املتحدة االإ عن »برنامج االأ

اأن  قدرت  والتي  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الدويل« 

15 مليون فر�سة عمل حاليًا،  اإىل  املنطقة العربية حتتاج 

عمل  فر�سة  مليون   80 حوايل  بتوفري  مطالبة  اأنها  كما 

جديدة خالل العقدين املقبلني، حيث �ستعنى املوؤ�س�سة 

اإقامة  ت�سجيع  خالل  من  اأي�سا  االقت�سادية  باجلوانب 

لقيادات  �سبكات  وتفعيل  عمل  فر�ش  خللق  امل�ساريع 

عمال العربية عالوة على برامج »اإعداد القادة«.  االأ

مكتوم«  اآل  را�سد  بن  حممد  »موؤ�س�سة  ت�سعى  كما 

االعتبار  اإعادة  اإىل  بها  الثقافة  قطاع  اأهداف  �سمن 

العربي، وت�سجيعهم ماديًا  الوطن  للفكر واملفكرين يف 

بداع واالبتكار، عن طريق دعم الثقافة،  ومعنويًا على االإ

ًا  qوتو�سيع قاعدة امل�ساركة فيها ، وتعزيز املنتج الثقايف كم

ونوعًا عرب اإعداد جيل من املبدعني واملثقفني امل�ستنريين 

الذين ي�ساهمون يف بناء جمتمع املعرفة والتنمية، واإحياء 

خمتلف  بني  التفاعل  وت�سجيع  العربي،  الثقايف  الرتاث 

املنطقة  ثقافة  عن  يجابية  اإ �سورة  لتقدمي  الثقافات; 

واإرثها احل�ساري.

هداف من خالل جمموعة  وجت�سد املوؤ�س�سة هذه االأ

مكانها  يف  الثقافة  ت�سع  التي  الهادفة  الربامج  من 

ال�سحيح يف قلب عملية التنمية املن�سودة ومنها برنامج 

املعنوي  الدعم  توفري  ىل  اإ يهدف  الذي  »اكتب« 

واملادي لل�سباب املبدع والطموح لدخول عامل الكتابة 

والتاأليف يف �ستى املجاالت، وي�سعى الربنامج اأي�سا اإىل 

يطلقوا  كي  الكتqاب  من  اجلديد  للجيل  الفر�سة  توفري 

طاقاتهم الفكرية الكامنة، ويوا�سلوا ال�سري على طريق 

دبي.  بداع االأ الكتابة واالإ

املوؤ�س�سة  تتبناه  الذي  »ترجم«  برنامج  ويهدف 

العاملي  الفكر  مه  qقد ما  باأف�سل  العربية  املكتبة  اإثراء  اإىل 

من اأعمال، عرب ترجمتها اإىل العربية، وي�سعى اأي�سًا اإىل 

بداعات  مة عرب ترجمة اأبرز االإ اإبراز الوجه احل�ساري لالأ

العربية اإىل لغات العامل.

االرتقاء  ىل  اإ ويهدف  »ترجمان«،  برنامج  ثم 

مب�ستويات الرتجمة يف الوطن العربي عرب اإعداد املرتجمني 

وتاأهيلهم لتح�سني اأدائهم واإنتاجهم، وي�سعى الربنامج 

اإىل تعزيز الكفاءات القادرة على تقدمي ترجمات ترقى 

اإىل م�ستوى التوقعات من حيث الكم والنوع.

عمال  وت�سعى املوؤ�س�سة �سمن اأهداف قطاع ريادة االأ

ومتكني  العمل،  يف  التميز  ت�سجيع  اإىل  العمل،  وفر�ش 

ال�سباب من طرح مبادرات مبتكرة، من �ساأنها امل�ساهمة 

فر�ش  يجاد  اإ يف 

يف  جديدة  عمل 

واإعداد  املنطقة، 

ة  د قا من  جيل 

جمتمع  وبناء  امل�ستقبل، 

ال�سياق  هذا  ويف  املعرفة، 

م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  »جائزة  طالق  اإ مت 

نوعها  من  وىل  االأ تعد  التي  اجلائزة  وهي  ال�سباب«، 

مارات واملنطقة العربية لالحتفاء  على م�ستوى دولة االإ

خو�ش  على  ال�سباب  وحفز  وت�سجيع  عمال  االأ بريادة 

ال�سخ�سية  امل�ساريع  واإطالق  اخلا�ش  اال�ستثمار  جمال 

بقطاع  الدويل  االهتمام  فيه  يتنامى  الذي  الوقت  يف 

املهمة  الروافد  كاأحد  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

لدعم النمو االقت�سادي العاملي.

ن معدل النمو االقت�سادي يف املنطقة العربية ال  والأ

يكفي لتوفري فر�ش عمل لل�سباب الذين يدخلون �سوق 

على عامليًا )14%(، فيما  العمل، ومعدل البطالة هو االأ

قل على م�ستوى  تظل امل�ساركة يف �سوق العمل هي االأ

ال�سباب  بت�سجيع  تقوم  املوؤ�س�سة  فاإن   ،)%53^9( العامل 

للو�سول  الالزمة  دوات  باالأ املبادرة، وتزويدهم  على 

عمال ودعم املبدعني عرب توفري فر�ش  يادة يف االأ qاإىل الر

وتهيئة  بداعية،  االإ طاقاتهم  يطلقوا  كي  لهم  حقيقية 

فر�ش اللقاء، واإيجاد اآليات التوا�سل بني �سناع القرار 

فكار. واملفكرين لتبادل اخلربات واالأ

كما ت�سعى »موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم« 

واإقامة  العلمي،  البحث  جهود  اإطالق  اإىل  اأي�سا 

بنية حتتية للتعليم العايل مبا ي�ساهي اأرقى املعايري 

العاملية، وغايتها يف ذلك اإعداد جيل من قادة 
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امل�ستقبل، وبناء جمتمع املعرفة. 

مية، ومنح  وملqا كان بناء جمتمع املعرفة يتطلب حماربة االأ

ومتكني  ق�سوى،  همية  اأ والتطوير  البحوث  مو�سوع 

خمتلف �سرائح املجتمع من الو�سول اإىل م�سادر املعرفة، 

فاإن املوؤ�س�سة تلتزم باإقامة نواة �سلبة من قادة امل�ستقبل 

وتطوير  ودعم  املتقدمة،  والعلوم  باملعرفة  امل�سلحني 

كادمييني واملثقفني وقادة  البحوث واإقامة �سبكة من االأ

�سهام يف  عمال الذين يتبادلون املعرفة واخلربة; لالإ االأ

الوطن  يف  التعليم  م�ستوى  وحت�سني  البحوث،  تطوير 

العربي.

تعزيز التنو´ الثقايف

مارة  اأ�سدر ال�سيخ حممد بن را�سد ب�سفته حاكمًا الإ

دبي قانونًا باإن�ساء »هيئة الثقافة والفنون« يف دبي كهيئة 

عامة تتبع املجل�ش التنفيذي يف دبي، وتهدف اإىل تعزيز 

وتطوير  ت�سكيل  يف  ي�سهم  عاملي  كمركز  دبي  مكانة 

املناñ الثقايف والرتاثي يف املنطقة والعامل يف القرن احلادي 

والع�سرين، والعمل على دعم النه�سة الثقافية والرتاثية 

وتفعيل اأن�سطتها �سمن بنية حتتية متكاملة.

وجاء اإطالق »هيئة الثقافة والفنون« يف اإطار خطة 

على  دبي  و�سع  اإىل  تهدف  التي  اال�سرتاتيجية  دبي 

اخلريطة الثقافية والرتاثية العاملية، ودعم القطاع الثقايف 

الذي ميثل حمورًا اأ�سا�سيًا يف م�سرية التنمية ال�ساملة التي 

مارات العربية املتحدة  ت�سهدها دبي خا�سة ودولة االإ

التاريخية  الفنون  قطاعات  تعزيز  اإىل  �سافة  باالإ عامة، 

واملعا�سرة بكل اأنواعها مثل الفنون امل�سرحية واملو�سيقية 

وال�سينمائية والت�سكيلية وغريها. 

وطبقا للم�سوؤولني فان الهيئة »�ست�سعى لتعزيز مكانة 

دبي كواحدة من اأكرث املدن العاملية تنوعًا على ال�سعيد 

الثقايف، حيث يتالقى ال�سرق مع الغرب، كما �ستعمل 

كرث من  200  على ت�سجيع �سكان دبي الذين ينتمون الأ

جن�سية على التفاعل وامل�ساهمة يف احلياة الثقافية والفنية 

مارة«.  التي تزخر بها االإ

وت�سرف الهيئة على تاأ�سي�ش بنية حتتية متطورة للثقافة 

حمفزة  بيئة  خلق  على  �سرتكز  كما  دبي،  يف  والفنون 

بداع يف قطاعات الفنون الب�سرية وامل�سرح  لالبتكار واالإ

على  بالعمل  والرتاث،  وال�سعر  داب  واالآ واملو�سيقى 

حيث  والثقافية  الفنية  بالنواحي  تتعلق  برامج  يجاد  اإ

�سراف على اإعداد برامج تعليمية  تت�سمن مهام الهيئة االإ

متكاملة يف خمتلف املجاالت الثقافية والفنية بالتعاون مع 

كادميية يف العامل وبالتن�سيق  اأبرز املوؤ�س�سات الثقافية واالأ

مع املوؤ�س�سات الثقافية املحلية ومنظمات املجتمع املدين 

يف دبي. 

على  والفنون«  الثقافة  »هيئة  اأهداف  تقت�سر  وال 

وحملية  قليمية  واإ عاملية  ثقافية  برامج  وتنفيذ  تطوير 

فح�سب; بل �سرتكز اأي�سًا على دعم املواهب املحلية، 
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كما  والتطور،  لالرتقاء  مامها  اأ وا�سعة  فر�ش  تاحة  واإ

ماراتي،  االإ الوطني  الرتاث  حماية  على  الهيئة  �ستعمل 

اأنحاء  �ستى  من  واملفكرين  الفنانني  برز  اأ وا�ستقطاب 

كما  املعا�سرة.  دبي  نه�سة  من  جزءًا  لي�سبحوا  العامل 

ىل  اإ دبي  وفنون  ثقافة  وت�سدير  تعزيز  على  �ستعمل 

املنطقة والعامل. 

وتت�سمن م�سوؤوليات الهيئة العمل على دمج الثقافة 

والفنون يف احلياة اليومية يف دبي واال�ستفادة من الفن 

خللق البيئة املنا�سبة لتعزيز التعاون بني الثقافات على اأر�ش 

مارة وبناء هوية ثقافية متميزة ورا�سخة. االإ

اآل  اأعلنت موؤ�س�سة حممد بن را�سد  طار  ويف هذا االإ

مكتوم عن اإطالق برنامج اإذاعي اأ�سبوعي يحمل ا�سم 

�سريحة  اأو�سع  مع  توا�سل  قناة  مبثابة  ليكون  )اكتب( 

اأفكارهم  حتويل  على  لت�سجيعهم  العربي،  ال�سباب  من 

املكتبة  ر�سيد  تعزيز  �ساأنها  من  كتب  اإىل  وجتاربهم 

الرئي�سة  الفقرة  وتت�سمن  جديدة،  باإ�سدارات  العربية 

ذاعي الذي يقدمه املذيع اأيوب يو�سف  يف الربنامج االإ

لقاء مع �سخ�سية ذات وزن ثقايف رفيع، تتناول -بروح 

من املكا�سفة- ق�سايا مهمة مثل مكانة الكتاب يف قائمة 

اهتمامات ال�سباب العربي، واأ�سباب عزوف ال�سباب 

عن التاأليف والكتابة، وظهور ما ي�سمى بال�سلطة اخلام�سة 

املعلوماتية  ال�سبكة  على  املدونات  اآالف  يف  املتمثلة 

نرتنت«.  »االإ

التدوين«،  »ع�سر  ا�سم  حتمل  خا�سة  فقرة  ويف 

على  ب  لعر ا نني  و ملد ا حد  اأ مج  نا لرب ا ي�ست�سيف 

حول  اجلمهور  مب�ساركة  حوارًا  معه  ويفتح  نرتنت،  االإ

العربية،  للمدونات  امل�ستقبلية  فاق  واالآ التدوين 

لكرتونية العربية.  وم�ستقبل املواقع االإ

 كما مت اإطالق » بيت املواهب« كاإحدى الفعاليات 

�سا�سية »ملهرجان دبي للت�سوق« والذي يعنى باملراأة  االأ

ويعمل على تنمية قدراتها ومواهبها وي�ستقطب الكثري 

من ال�سركات التجارية الراغبة يف تبني اأعمال وم�ساريع 

مهنية طموحة وحتويلها اإىل ق�سة جناح كبرية، ما �ساهم 

يف حتويل هذه الفعالية اإىل حدث ترتقبه الكثريات ممن 

ميتلكن املوهبة ويبحثن عن فر�سة منا�سبة لالنطالق.

رLل الùضÓم العاملي

املتحدة  بالواليات  العربية«  اجلالية  »مركز  اأعلن 

مريكية يف �سبتمرب املا�سي عن منح ال�سيخ حممد بن  االأ

را�سد اآل مكتوم »جائزة ال�سالم العاملي« لعام 2008م، 

عالن عن ذلك خالل موؤمتر �سحايف دويل عقده  ومت االإ

الوطني«  ال�سحافة  »نادي  يف  اجلائزة  مناء  اأ جمل�ش 

بوا�سنطن، وح�سره ح�سد من �سبكات التلفزة ومرا�سلي 

مريكية والدولية. ال�سحافة االأ

منح  اأن  املركز  رئي�ش  ال�سربا�سى  �سامة  اأ واأو�سح 

حممد  ال�سيخ  بذلها  التي  اجلهود  اإىل  »ا�ستند  اجلائزة 

اخلالفات  واإنهاء  العربية  الق�سايا  خدمة  يف  را�سد  بن 

ب�سكل  بلده  تنمية  يف  جهوده  اإىل  اإ�سافة  �سقاء  االأ بني 

ملمو�ش«.

يف  كما  لدينا  املتبعة  العادة  »اإن  ال�سربا�سي:  وقال 

عالن عن الفائز  جائزة »نوبل« لل�سالم اأن يتم اأواًل االإ

عالم الدولية واإعالمه بذلك، على  باجلائزة يف و�سائل االإ

اأن يتم ت�سليمه اجلائزة بعد ثالثة اأو اأربعة اأ�سهر يف 

احتفال ر�سمي �سواء يف وا�سنطن اأو يف 

مارات «. االإ

وقد ا�ستحدثت 

م  ل�سال ا ة  ئز جا «

عام  الــعــاملــي« 

ن  اأ بعد  2007م، 

ط  و ل�سر ا ء  �ستيفا ا مت 

مم  االأ يف  لت�سجيلها  الالزمة 

بالواليات  العربية«  اجلالية  ويقدمها »مركز   ، املتحدة 

الليبية  الثورة  العام املا�سي قائد  املتحدة وح�سل عليها 

معمر القذايف.

»نور دبي«

ويف �سباق اآخر، اأطلق ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

يف  ت�ستهدف  دبي«،  »نور  ا�سم  حتت  جديدة  مبادرة 

عاقة  وىل، م�ساعدة مليون م�ساب بالعمى واالإ مرحلتها االأ

من  الوقاية  ب�سبل  تزويدهم  عرب  العامل،  حول  الب�سرية 

مرا�ش امل�سببة للعمى. وك�سف النقاب عن اأن هذه  االأ

احلملة اخلريية �ست�سعى ملعاجلة هوؤالء امل�سابني خالل عام 

واحد، حيث انطلقت احلملة خالل �سبتمرب املا�سي. 

و�ستطلق املبادرة برامج عالجية ووقائية وتثقيفية، من 

اأجل عالج حاالت العمى و�سعف الب�سر والوقاية منها 

حمليا واإقليميا وعامليا. املبادرة اجلديدة »نور دبي«، تتم 

بتمويل �سخ�سي من ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

دبي«  »نور  برامج  بتنفيذ  بدبي  ال�سحة  هيئة  و�ستقوم 

ليونز  هما  رئي�سيني،  عامليني  �سريكني  مع  بالتعاون 

العاملية، التي ت�سمq �سبكتها العاملية 3^1 مليون ع�سو 

وهي  العاملية،  اأوربي�ش  ومنظمة  دولة   202 من 

منظمة عاملية غري ربحية تهدف اإىل عالج العمى 

قدرات  وبناء  تعزيز  خالل  من  منه،  والوقاية 

ال�سركاء املحليني املتخ�س�سني ب�سحة العيون. 

اإطالقه  ال�سيخ حممد بن را�سد، خالل  وقال 

املبادرة : »اأعلن عن اإطالق مبادرة نور دبي 

مارات للعامل، ومن اأبناء  هدية من دولة االإ

ممن  ن�سانية،  االإ يف  خوتهم  الإ مارات  االإ

مل  االأ مينحهم  ملن  احلاجة  اأ�سد  يف  هم 

باحلفاظ على نعمة الب�سر، ويقدم لهم 

العون وامل�ساعدة، والذي كان فيه 

لرئي�ش الدولة )ال�سيخ خليفة بن 

الطوىل  اليد  نهيان(  اآل  زايد 

يف تخفيف وقع هذه 

اإطالقه  ال�سيخ حممد بن را�سد، خالل  وقال 

املبادرة : »اأعلن عن اإطالق مبادرة نور دبي 

مارات للعامل، ومن اأبناء  هدية من دولة االإ

ممن  ن�سانية،  االإ يف  خوتهم  الإ مارات  االإ

مل  االأ مينحهم  ملن  احلاجة  اأ�سد  يف  هم 

باحلفاظ على نعمة الب�سر، ويقدم لهم 

العون وامل�ساعدة، والذي كان فيه 

لرئي�ش الدولة )ال�سيخ خليفة بن 

الطوىل  اليد  نهيان(  اآل  زايد 

يف تخفيف وقع هذه 
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زمة على دول �سقيقة و�سديقة«.  االأ

هذا  مام  اأ اليدين  مكتوف  اأقف  »لن  واأ�ساف 

ن�ساين املوؤمل«.  الو�سع االإ

ويف اإ�سارة اإىل اأن املبادرة ت�ستهدف مليون �سخ�ش 

حممد:  ال�سيخ  �سمو  قال  فقط،  وىل  االأ مرحلتها  يف 

ت�ستهدف  جدًا.  كبرية  املبادرة  هذه  »طموحات 

من  �سخ�ش  مليون  ووقاية  عالج  وىل  االأ رحلتها  يف 

العمى. ولكن حدودها ت�سل اإىل تخوم عامل متحرر 

من اأمرا�ش العيون، واأطفال ال يتهددهم �سبح فقدان 

نعمة الب�سر«. 

العطاء  دبي  حفزت  »كما  ال�سيخ:  �سمو  وقال 

تعليم  جمال  يف  التحرك  على  دولية  ومنظمات  دواًل 

طفال، �ستكون نور دبي، اإن �ساء اˆ حافزًا جلهد  االأ

ووقاية  العيون  مرا�ش  اأ عالج  جمال  يف  اأكرب  دويل 

طفال من العمى«.  االأ

دولة  اإىل  �سافة  باالإ �ست�سمل  اجلديدة  واملبادرة 

امل�سابني  �سخا�ش  االأ املتحدة،  العربية  مارات  االإ

بينها  الدول،  من  عدد  يف  به  واملهددين  بالعمى 

العراق، اأفغان�ستان، مايل، �سريالنكا، كينيا، باك�ستان، 

ردن وفل�سطني. و�سرتكز  اإثيوبيا، بنغالدي�ش، م�سر، االأ

�سخا�ش امل�سابني بثالثة اأمرا�ش  نور دبي على معاجلة االأ

اأ�سا�سية وهي: عد�سة العني الكدرة )ال�ساد( التي حتتل 

العامل،  بالعمى يف  �سابة  اأ�سباب االإ وىل بني  املرتبة االأ

وهناك 18 مليون �سخ�ش م�ساب به، اأي 48% من 

اإجمايل عدد املكفوفني، احلول الذي ي�سيب اأكرث من 

طفال حول العامل، وعتامة القرنية امل�سوؤولة  5% من االأ

عن اإ�سابة 9^4 مليون �سخ�ش بالعمى. 

كما �ستويل »نور دبي« اأهمية موازية للربامج الوقائية 

وبرامج التوعية داخل الدولة وخارجها، تاأكيدا ملقولة 

فيها  قال  التي  عالج«،  قنطار  من  خري  وقاية  »درهم 

حال  لو�سف  و�سعت  تكون  قد  انه  حممد،  ال�سيخ 

يف  معاجلتهم  عدم  حال  يف  للعمى  املعر�سني  طفال  االأ

الوقت املنا�سب. 

      

Sضرية ومùضرية

ولد �سمو ال�سيخ حممـد بن را�سد مبنطقة ال�سندغة يف 

اإمارة دبي يف عام 1949م. اأحلقه اأبوه ال�سيخ را�سد بن 

حمدية  �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي اآنذاك باملدر�سة االأ

االبتدائية يف دبي عام 1955م، واأنهى تعليمه الثانوي 

يف ثانوية دبي عام 1965م. التحق ال�سيخ حممد مبدر�سة 

بل للغات يف كمربدج باإجنلرتا، ثم بكلية مونز الع�سكرية. 

كادميي، بتعليم خا�ش  حظي �سموه، ف�ساًل عن التعليم االأ

يف مدر�سة والده حيث الزمه منذ ال�سغر يف جمل�سه العامر 

باأهل الـراأي وامل�سورة ورجاالت دبـي و�سيوفها من 

عمال. ال�سيا�سيني ورجال االأ

الكربى  حداث  االأ را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  واكب 

مارات العربية املتحدة واملنطقة، و�سهد يف  يف دولة االإ

اأبوظبي  اإمارتي  بني  احتاد  اإقامة  اتفاق  1968م  فرباير 

من  واالأ لل�سرطة  رئي�سًا  را�سد  ال�سيخ  عينه  ودبي. 

مارات  االإ دولة  قيام  وعند  1968م.  نوفمرب  يف  العام 

وزارة  توىل  1971م  دي�سمرب   2 يف  املتحدة  العربية 

الوزراء  رئي�ش  مكتوم،  ال�سيخ  �سقيقه  ومنحه  الدفاع، 

واعتماد  ثقة  حمل  �سموه  وكان  لواء.  رتبة  مارة،  باالإ

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ، رحمه اˆ ، رئي�ش 

ا�سطحابه  على  حر�ش  الذي  ال�سابق  مارات  االإ دولة 

�سالمية،  واالإ واخلليجية  العربية  القمم  موؤمترات  اإىل 

�سهدتها  التي  الكربى  حداث  االأ متابعة  يف  وا�سراكه 

وفر  مما  الع�سرين،  القرن  �سبعينيات  مطلع  منذ  املنطقة 

وال�سيا�سات  و�ساع  االأ بحقيقة  دقيقة  معرفة  ل�سموه 

دبي;  اإمارة  بناء  يف  �سموه  و�سارك  والدولية.  العربية 

حيث اأوكل اإليه ال�سيخ را�سد امل�سوؤوليات الرئي�سية يف 

القطاع االقت�سادي مثل: م�سروع حو�ش دبي اجلاف، 

واإدارة مطار دبي، وبرتول دبي، اإ�سافة اإىل م�سوؤوليته 

من العام . عن ال�سرطة واالأ

وبعد وفاة ال�سيخ را�سد يف اأكتوبر 1990م، انتقلت 

كرب ال�سيخ مكتوم الذي اختار يف  م�سوؤولياته اإىل ابنه االأ

4 يناير 1995م اأخاه ال�سيخ حممد وليًا للعهد، واأوكل 

ية  روؤ مباركًا  دبي،  يف  احلكم  �سوؤون  م�سوؤوليات  ليه  اإ

عقد  وخالل  ودبي.  مارات  االإ دولة  مل�ستقبل  �سموه 

من الزمان، وعرب �سل�سلة من امل�ساريع واملبادرات وطد 

�سياحيًا ومركزًا دوليًا  اإمارة دبي مق�سدًا  ال�سيخ حممد 

عالم وتقنية املعلومات والنقل  عمال واالإ للتجارة واالأ
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اجلوي واخلدمات املالية. 

    توىل �سمو ال�سيخ حممد مقاليد احلكم يف اإمارة دبي 

بعد وفاة ال�سيخ مكتوم يف 4 يناير 2006م. وعقد املجل�ش 

يناير  من  اخلام�ش  يف  دبي  يف  اجتماعًا  لالحتاد  على  االأ

2006م، وبرت�سيح من �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ش الدولة، ثم انتخاب ال�سيخ حممد نائبًا لرئي�ش 

الدولة، كما مت اختياره رئي�سًا ملجل�ش الوزراء.

   ويعرف عن �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اهتماماته 

ق�سايا  ن�سرة  يف  الوا�سحة  ومواقفه  الوا�سعة،  العربية 

اإىل  البي�ساء  �سموه  يادي  اأ وامتدت  العادلة.  العرب 

وتعد  �سالمي،  واالإ العربي  العاملني  يف  عديدة  بقاع 

من  رافدًا  اخلريية  عمال  لالأ را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 

ن�ساين  الروافد املتعددة التي يقدم بها �سموه الدعم االإ

مل�ستحقيه. ويف مايو 2007م، خ�س�ش �سموه وقفًا بقيمة 

للتنمية  م�سروع  كرب  اأ لتاأ�سي�ش  دوالر  مليارات   10

حممد  ال�سيخ  ك�سف  فقد  املنطقة.  يف  والثقافية  العلمية 

عن اإن�ساء موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم، يف مبادرة 

كرب من نوعها على م�ستوى املنطقة، تهدف اإىل  تعد االأ

اإىل العقول والقدرات ال�سابة، والرتكيز  تقدمي الدعم 

على العطاء للبحث العلمي والتعليم.

اخليل،  ركوب  ريا�سات  حممد  ال�سيخ  �سمو  ميار�ش 

عاملية  �سباقات  يف  انت�سارات  املجال  هذا  يف  وحقق 

بال�سعر  �سغوف  و�سموه  وال�سيد.  والرماية  رئي�سية، 

العربي، وله اأعمال �سعرية من�سورة تعد من عيون ال�سعر 

النبطي . 

عا�ش ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد ال مكتوم 

والفرو�سية  ال�سعر  علمه  الذي  والده،  مع  »فزاع« 

وكان يرافقه يف معظم جوالته وزياراته. وقد ا�ستهر 

الوطنية  املنا�سبات  يف  الة  qالفع مب�ساركته  »فزاع« 

الرتاث  على  املحافظة  على  وحر�سه  واالجتماعية، 

ماراتي.. وقد ورث »فزاع« حب الفرو�سية منذ  االإ

يف  ا�سمه  الذهب  بحروف  و�سطر  املبكرة،  طفولته 

اأغلى �سباقات اخليل واأ�سعبها يف العامل، ويف كل مرة 

تنعك�ش  كانت  كاأ�ش،  اأو  بلقب  »فزاع«  فيها  يفوز 

ذهان �سورة والده ال�سيخ حممد بن را�سد اآل  يف االأ

مكتوم وهو يخو�ش وعورة الدروب ال�سعبة، ويخرج 

جماد.  لقاب واالأ منها ظافرًا باالأ

تخرج »فزاع« يف كلية )�ساندهري�ست( الع�سكرية 

يف بريطانيا.. وخا�ش مبكرًا بحور ال�سعر، يف ق�سائده 

خاذة، وتتجلى يف اأبياته رموز  تتزين املعاين ب�سورها االأ

الفخر والوطن وال�سجاعة والعروبة. ومثل اأبيه.. ظهر 

جنم »فزاع« يف اأم�سية ر�سمية، وقد اأبدع فيها اإبداعًا 

�سهد به اجلميع ونال �سهادة والده �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم باأنه ال�ساعر الواعد 

و�ساحب امل�ستقبل امل�سرق.

ع�سق فزاع وطنه، وغنى له فاأبدع... جذبته الروح 

القدم،  يف  ال�سارب  مارات  االإ تاريخ  من  اجلميلة 

تعلم  التي  وفنونه  املا�سي  رموز  حياء  الإ فت�سدى 

ال�سجاعة والبطولة والفخر... وكانت البداية يف عام 

2001 حينما اأ�س�ش ورعى �سموه بطوالت »فزاع« 

اليوم  جيل  بناء  اأ من  الع�سرات  اإليها  وجذب  لليولة 

ليتمر�سوا بها وليتذكروا ما�سي اأجدادهم، ثم اأ�ساف 

�سموه اإليها بطوالت ال�سيد بال�سقور والرماية وال�سيد 

بالكالب، وم�سابقات الغو�ش، وبقلب حمب وخمل�ش 

لبلده وتراثه كان يتابع هذه الن�ساطات الرتاثية.

اأ�سدر  2008م،  عام  من  فرباير  من  ول  االأ ويف 

بتعيني  قرارًا  اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  �سمو 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 

πÑ≤àسùامل ¢�Qاa

منا�سب  �سموه  وي�سغل  دبي.  مارة  اإ لعهد  وليًا 

اأخرى منها:

لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�ش   -

م�ساريع ال�سباب. 

- رئي�ش جمل�ش اإدارة م�سرف دبي. 

ورئي�ش  الريا�سي  دبي  جمل�ش  رئي�ش   -

هلي.  النادي االأ

من  ًا  كثري ل�سيخ  ا ي�سهد  كما 

واملهرجانات  واحلفالت  املنا�سبات 

وي�سرف على افتتاحها.
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يهدف اإىل اكت�صاف املواهب ال�صابة و�صقلها

..zيô£≤dع∏م« اdادي اædا{

πÑ≤àسùماء امل∏Y نY åëÑJ áسùس�Dمو
العلمية  املوؤ�س�سات  اأحد  القطري«  العلمي  »النادي  يعد 

عالية  علمية  ن�سطة  اأ من  يقدم  مبا  وعامليًا  قليميًا  اإ الرائدة 

اجلودة، حيث يهدف النادي اإىل اكت�ساف و�سقل املواهب 

روح  تنمية  اإىل  �سافة  باالإ ال�سباب،  لدى  العلمية  والقدرات 

وتوفري  والتكنولوجيا،  العلوم  جماالت  يف  واالبتكار  البحث 

كاملباين  املختلفة  العلمية  الهوايات  ملمار�سة  اجلاذبة  البيئة 

عن  ف�سال   ، احلديثة  التعليم  وم�سادر  واملختربات  والور�ش 

ن�سطة والربامج  مواكبة التطور التكنولوجي يف العامل، وتوفري االأ

من  مالئم  هو  ما  كل  ال�ستيعاب  الالزمة  والتدريبية  العلمية 

التقنيات املعا�سرة.

املعريف  والنمو  امل�ستمر  التعليم  فر�ش  ي�سا  اأ النادي  يتيح 

جماالت  يف  الال�سفية  املنهجية  ن�سطة  االأ وت�سجيع  واملهاري 

على  قادر  جيل  عداد  اإ من  ميكن  مبا  والتكنولوجيا  العلوم 

ا�ستيعاب التقنيات احلديثة والتعامل معها وتنمية روح االبتكار 

واالخرتاع يف جمال العلوم املختلفة. 

حتت   1987 عام  يف  القطري«  العلمي  »النادي  تاأ�س�ش   

اإ�سراف الهيئة العامة لل�سباب، ويحتوي على 14 وحدة كل 

لدى  االبتكارية  الروح  تنمية  يف  فعاال  �سهاما  اإ ت�سهم  منها 

ال�سباب، ومن اأهم هذه الوحدات:

وحدة الكمبيوتر

اأن�ســـئت وحدة الكمبيوتر عام 1989م وقامت بتاأهيل 

تقدمه  مبا  وذلك  امل�ستويات،  رقى  اأ على  املتدربني  من  عدد 

اأجهزة الكمبيوتر  باأحدث  من دورات تدريبية وور�ش عمل 

اأكرث  العملي  تعتمد على اجلانب  امل�ساعدة، والتي  والو�سائل 

من النظري، وتهدف اإىل حتفيز الدار�سني على درا�سـة علوم 

احلا�سب املختلفة، وتدريبهم على اأحدث العلوم يف تكنولوجيا 

بداع  االإ روح  الكمبيوتر  وحدة  ت�سجع  كما  املعلومات، 

والتطوير يف جمال اأجهزة احلا�سب والربجميات، وذلك من خالل 

العديد من الدورات التي تقدمها الوحدة لكل امل�سرتكني يف 

النادي. 

لكرتونيات   وحدة ا’إ

لكرتونيـات عام 1987 وكانت النواة   تاأ�س�ست وحدة االإ

وىل لبناء »النادي العلمي القطري«، وتعد الوحـدة الواجهة  االأ

�سا�سية يف امل�ساركات املحلية والدوليــة حيث يتم تنفيذ اأكرث  االأ

م�ض£ف≈ ال£اgر
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واملحافل  املعار�ش  يف  النادي  به  ي�سارك  التي  امل�ساريع 

املعدات  باأحدث  جتهــيزها  مت  التي  بالوحدة،  الدولية 

للتدريب  املختلفة  التغذية  ودوائر  القيــا�ش  واأجهـزة 

لكرتونية املختلفة والدورات  العملي وتنفيذ الدوائر االإ

لكرتونيات.  �سا�سية واملتقدمة يف علم االإ االأ

لكرتونيات  وتتنوع الدورات التي تقدمها وحدة االإ

ومتو�سطة  تاأ�سي�سية  دورات  بني  ما  العام  مدار  على 

لكرتونيات،  االإ �سا�سيات  اأ دورات  مثل  ومتقدمة، 

ت  ا ر و د و  ، نية و لكرت الإ ا يع  ر مل�سا ا ت  ا ر و د و

دورات  الوحدة  تقدم  كما  ال�سوئية،  لكرتونيات  االإ

ودورات  التلفزيوين،  واال�ستقبال  ر�سـال  االإ نظم  يف 

جهزة  يف �سيانة الهاتف اجلوال، ودورات يف �سيانة االأ

ت�ســـميم  يف  خرى  اأ دورات  عن  ف�سال  املنزلية، 

وبرجمة »الروبـوت«. وقدم امل�ساركون يف هذه الوحدة 

ابتكارات واخرتاعات عديدة منها ابتكارات مل�ساعدة 

تنبيه  و�سادة  اخرتاع  مثل  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

لبكاء  ال�سماء  م  لالأ تنبيه  داة  اأ ابتكار  مت  كما  لل�سم، 

طفلها، واأداة اأخرى هي جر�ش البيت لل�سم، ونظارة 

ابتكار  مت  كذلك  بالقدم،  يعمل  وماو�ش  للمكفوفني، 

مبني وجود اأ�سوات خارج ال�سيارة لل�سم، وجهاز اآخر 

الكفيف،  لتوجيه  وجهاز  لل�سم،  ال�سوت  �سدة  لقيا�ش 

وهاتف يعمل بالنفخ.

امل�ســاريع  من  كبريا  عددا  الوحدة  اأجنزت  كما   

من  ي  د لنا ا ء  ع�سا اأ ت  عا ا بد اإ و ر  فكا باأ لعلمية  ا

ال�ســـباب منها جهاز اإنذار وحتديد زمن قطع التيـار 

الداخل،  من  ال�سيارة  باب  لفتح  وتنبيه  الكهربائي، 

وتنبيه اآخر بوجود �ســــخ�ش خلف الباب، وقدمت 

�سافة  الوحدة م�سروعًا حلماية احلقائب من ال�سرقة، باالإ

من  امل�ساة  حتمي  اأخرى  وم�سروعات  ابتكارات  اإىل 

ال�سيارات امل�سرعة وغريها.

وحدة الفل∂

1987م،  عام  بالنادي  الفلك  وحدة  ن�ساء  اإ مت   

واأ�سبحت من اأهم الوحدات ملا تقوم به من اأن�سطة خمتلفة، 

ال�ســماوية  جرام  االأ درا�ســة  اإىل  الوحدة  وتهدف 

ر�ش واملجرات والنجوم والكواكب والتوابع  مثل االأ

وال�سـهب  واملذنبــات  والكويكبــات  قمار  كاالأ

ن�سر  اإىل  تهدف  الوحدة  اأن  كما  وغريها،  والنيـازك 

مفهوم علم الفلك على اأو�سع نطاق، ومتابعة الظواهر 

عالم عنها وتو�سيحها قبل واأثناء حدوثها،  الفلكية واالإ

املحلية  الفلكية  العلمية  خبار  االأ متابعة  اإىل  �سافة  باالإ

ع�ساء وحدة الفـلك، وذلك من  والعاملية وتو�سيلها الأ

اإلقاء حما�سرات وعقد ندوات ولقاءات علمية  خالل 

للتعريف بعلم الفلك، وامل�ساركة يف املوؤمترات واملعار�ش 

العلمية الفلكية يف الداخل واخلارج، واالهتمام بالنابغني 

ولديهم  الهوايات  ميتلكون  ممن  املدار�ش  طالب  من 

اهتمام بهذا املجال.

مل�ساهدة  تل�سـكوبا   15 على  الفلك  وحدة  ت�ستمل   

من  كبري  وعدد  القمر  ملراقبة  مناظري  و10  الكواكب، 

املج�سمات لكواكب املجموعـة ال�سم�سية واملركبات 

الف�سائية والقمرية، كذلك يوجد بالوحدة �سور ولوحات 

يف  ودي  )فيديو  فلكية  واأفالم  للنجوم  وخرائط  فلكية 

كما  م�سغرة.  فلكية  مقروءة  ومكتبة  دي(  �سي  و  دي 

ت�ستمل الوحـدة على قبة فلكية متو�سطة ثابتة تعر�ش فيها 

�سور النجـوم والكـواكب والك�ســوف واخل�سوف، 

املدار�ش  يف  للعر�ش  متنقلتان  فلكيتان  قبتان  وبالوحدة 

والهيئات واملعار�ش التي تقام يف املنا�سبات املختلفة.

وحدة امليكانيكا

اأو�سع الوحدات بالنادي  تعد وحدة امليكانيكا من 

ع�ساء  االأ تعريف  اإىل  الوحدة  وتهدف  ن�ساطًا،  العلمي 

جزاء  على اأجزاء ال�سيارة وكيفية فك وتركيب هذه االأ

باجلديد  الع�سو  ربط  عن  ف�سال  ال�سحيحة،  بالطريقة 

واحلديث يف جمال ال�سيارات، وا�ستغالل وقت ال�سباب 

يف تنمية مواهبهم يف جمال ميكانيكا ال�سيارات، وتدريب 

جهزة واملعدات احلديثة املتوفرة داخل  ع�ساء على االأ االأ

عطال  ع�ساء على كيفية ك�سف االأ الوحدة، وتدريب االأ

قيادات  اإن�ساء  يف  وامل�ساهمة  واإ�سالحها،  ال�سيارة  يف 

قطرية �سابة ت�ساهم يف خدمة املجتمع وتطويره.

امل�سروعات  من  العديد  امليكانيكا  وحدة  اأجنزت 

املحرك  ا�ستعال  لدائرة  منوذج  منها  واالبتكارات 

�ساءة  االإ م�سابيح  لدائرة  ومنوذج  برتول،  �سلندر   4

يف  لقطاع  ومنوذج  لل�سيارة،  والهرن  واخللفية  مامية  االأ

البطارية  �سحن  لدائرة  ومنوذج  �سلندر،   4 �سيارة  حمرك 

مبحرك  تعمل  ل�سيارة  منوذج  تنفيذ  وجاري  بال�سيارة، 

بال�سيارة،  الوقود  لدائرة  وم�سروع   ،)DC( كهربي 

واإعادة ت�سغيل و�سيانة منوذج لقطاع �سيارة كامل يعمل 

 .(AC( مبحرك كهربي

وتقدم الوحدة عدة دورات تخ�ش �سيانة ال�سيارات 

واإ�سالحها منها: دورة يف فك اأجزاء املحرك واإعادة 

عطال  االأ ك�سف  عن  واأخرى  والت�سغيل،  الرتكيب 

اإ�سالح  عن  دورات  تقدم  كما  ال�سيارة،  يف  ال�سائعة 

ىل  اإ �سافة  باالإ بال�سيارة،  اال�ستعال  دورة  و�سيانة 

الال�سلكية  ال�سيارة  و�سيانة  اإ�سالح  عن  دورات 

اإ�سالح  يف  ودورات  كنرتول،  بالرميوت  تعمل  التي 

و�سيانة فرامل ال�سيارة ) امليكانيكية الهيدروليكية(، 

ودورات عن اأ�سباب �سخونة املحرك وكيفية اإ�سالح 

�سبب العطل وكيفية التعرف على �سبب ارتفاع حرارة 

املحرك .

وحدة اللëام

املنا�سب   ñاملنا تهيئة  ىل  اإ اللحام  وحدة  تهدف 

مهارة  وتنمية  املعادن  وت�سكيل  اللحام  هواية  ملمار�سة 

تهدف  كما  املعادن،  ت�سكيل  لفن  نتاج  واالإ االبتكار 

وتنميتها،  املتميزة  العلمية  املواهب  اكت�ساف  ىل  اإ

ع�ساء املهارات العلمية التي متكنهم من  واإك�ساب االأ

نتاج. وحتتوى وحدة اللحام على جمموعة من  العمل واالإ

الت كاآلة اللحام بالقو�ش الكهربائي، وتقدم العديد  االآ

من الدورات التي حتقق اأهداف الوحدة.

لي�ست هذه فقط هي كل وحدات »النادي العلمي 

القطري« بل اإنه يحتوي على وحدات اأخرى لتكتمل 

روح  وتنمية  املواهب  عن  البحث  منظومة  بذلك 

االبتكار، وباقي وحدات النادي هي: وحدة التكييف 

والبيئة  الزراعة   ووحدة  اخلراطة،  ووحدة  والتربيد، 

عالمي،  االإ واملركز  البحرية،  البيئة  ووحدة  الربية، 

العلماء  ونادي  الال�سلكية،  الطائرات  هواة  ومركز 

�سافة اإىل وحدة الت�سميم واالبتكار. ال�سغار، باالإ

لكرتونيات بالنادي.   جهاز توجيه املكفوفني وو�صادة تنبيه ال�صم اأهم اخرتاعات وحدة االإ

  وحدة الفلك ت�صتمل على 15 تل�ص`كوبًا مل�صاهدة الكواكب، و10 مناXري ملراقبة القمر.

 دورات يف �صيانة واإ�صالح ال�صيارات وفك اأجزاء املحرك تقدمها وحدة امليكانيكا بالنادي.
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  الربجمة بدون كود تعتمد على الواجهة الر�صومية وتقدمي خيارات تغني عن اللجوء للكود 

  امل�صروع اعتمد على اأكÌ من ع�صرين فكرة عبقرية تلفة مت مزجها يف منظومة واحدة

جنليزية   كتاÜ األفه حممود فايد ل�صرح م�صروعه يف �صكله النهائي باللغتني العربية واالإ

اإمرباطورية ي�صنعها مربمج واحد يف اأيام 

..zودc{ IôØسT ¿hóH á›Èdا

ôJو«Ñمµdا⁄ اY ‘ IQوK

ثالثة اأعوام وهو يعمل لتحقيق فكرته العبقرية التي 

و�سفها بع�سهم باأنها »جمنونة«، ويف حتد لكل من توقع 

لكرتونيات حممود  ف�سل م�سروعه اأعلن طالب هند�سة االإ

�سمري فايد )22 عاما( اأنه قادر على تنفيذ م�سروعه الذي 

ُينتظر اأن ميثل بحق تقدمًا كبريًا يف جمال الربجمة.

اأ�سئلة دارت  اأن يجيب عن  حاول طالب الهند�سة 

يف خلده قبل بداية عمله يف امل�سروع وهي: ملاذا نعتمد 

دائما على لغات برجمية لكي نطور برامج معلوماتية، وهو 

ما يحد من انت�سار تعلم الربجميات  وتطويرها?،   ملاذا ال 

احلاجة  ودون  فقط،  تطوير  بيئة  على  باالعتماد  نربمج 

اإىل لغات برجمة?، وكان نتاج هذا العمل هو امل�سروع 

الطموح الربجمة بدون �سفرة »كود«.

دوافع كبرية دفعت حممود فايد لبذل ثالث �سنوات 

ما  اأهمها  النور،  اإىل  العبقري  امل�سروع  هذا  يظهر  لكي 

اإمرباطورية   = كود  بدون  )الربجمة  معادلته  يف  خل�سه 

ي�سنعها مربمج واحد يف اأيام(، ويفرق فايد بني الربجمة 

التطور  هي  خرية  االأ ن  اأ يف  املبتكرة  والربجمة  بكود 

 (dos(وىل، وذلك يف عالقة ت�سبه عالقة الـ الطبيعي لالأ

على  تعتمد  بالكود  فالربجمة   ،)windows(والـ

الواجهة اخلطية وكتابة الكود، بينما الربجمة بدون كود 

تعتمد على الواجهة الر�سومية وتقدمي خيارات تغني عن 

اللجوء للكود اأو االحتكاك به اأ�سال. 

Åالبديل املكاف

بداية  يف  امل�سروع  يف  والعمل  التفكري  فايد  بداأ 

دي�سمرب عام 2005، وكان الهدف هو بناء بيئة تطوير 

100% ودون  برجميات متكاملة  تتيح عمل  للربجميات 

على  م�سدرية(  )�سفرات  اأكواد  اأي  كتابة  اإىل  احلاجة 

النور مربمج  اإىل  العمل  اإخراج  طالق، و�ساركه يف  االإ

ترجمة  يف  �ساهم  مالينارو  ركاجنيلو  اأ يدعى  يطايل  اإ

يطالية، واكت�ساف بع�ش الثغرات  امل�سروع اإىل اللغة االإ

خطاء من خالل االختبارات.  واالأ

امل�سروع اعتمد على اأكرث من ع�سرين فكرة عبقرية 

النهائية،  ال�سورة  ىل  اإ للو�سول  معا  مزجها  مت  خمتلفة 

نظام  يف  حدث  الذي  التطور  مالحظة  هي  اإحداها 

الت�سغيل من الواجهة القدمي )dos( اإىل نظام النوافذ 

)windows( الذي يعتمد على الواجهة الر�سومية 

مما اأدى اإىل طفرة يف �سهولة ا�ستخدام احلا�سب، ليتاح 

وبتدريب  التعليمية،  امل�ستويات  ملختلف  ا�ستخدامه 

ب�سيط، ومن هنا ت�ساءل فايد: ملاذا ال تكون هناك طفرة 

بقدر مماثل يف عامل الربجمة? بال �سك تطورت لغات الربجمة 

خرية، واأ�سبحت ت�ستمل على العديد  ونة االأ كثريا يف االآ

وم�سمم   )Report(الـ مثل  الت�سميم  برامج  من 

وم�سمم   ،)Form Designer(الـ التقارير 

.((Designer قواعد البيانات

ولكن مازالت كل الربامج امل�سار اإليها تعتمد على 

داء  الأ املعاجلات  من   )wizards ( الكود  كتابة 

خمتلف املهام.

على  اجلديد  امل�سروع  يف  العمل  تركز  هنا  ومن 

له  مكافئ  بديل  واإيجاد  نهائيا،  كواد  االأ كتابة  لغاء  اإ

متاما بحيث ال توجد اأي قيود وعوائق على التطبيقات 

فوائد  هناك  �ستكون  بالعك�ش  بل  نتاجها،  اإ يتم  التي 

عديدة لتطبيق هذا امل�سروع، اأولها �سهولة تعلم الربجمة 

وا�ستخدامها وعدم ح�سرها يف املخت�سني فقط.

اأعمق اأSضرار الÈ‹ة 

يف  فايد  حممود  ليها  اإ �سار  اأ امل�سروع  عمل  مراحل 

كتابه »اأعمق اأ�سرار الربجمة«، التي اعتمدت على بناء 

منط برجمة جديد بديال لربجمة الكائنات ياأخذ يف االعتبار 

يقدم  الذى  التطوير  حميط  وبناء  كود،  بدون  الربجمة 

برجمة  لغة  بناء  واأخريا  كود،  بدون  للربجمة  متكاملة  بيئة 

ويوؤكد  التطوير،  حميط  على  تعتمد  كود  بدون  تفاعلية 

�ستظل حتمل  الربجمة بدون كود  اأن  العبقري  املهند�ش 

كواد  ا�سم )برجمة( على الرغم من عدم اعتمادها على االأ

عملية  ت�سهيل  اإىل  �سا�ش  االأ يف  تهدف  نها  الأ التقليدية، 

ولكن  م�ستخدمها،  على  قيودا  تفر�ش  ال  فهي  الربجمة، 

يفرت�ش قبل ا�ستخدامها اأن يكون ال�سخ�ش ملما بفكر 

�سا�سية.  املربجمني وقواعدها االأ

ن  اأ يتطلب  ال  اجلديد  امل�سروع  ن  اأ ذلك  ومعنى 

املبتكرة  والربجمة  حمرتفا،  مربجما  معه  املتعامل  يكون 

وامل�ستوى  املنخف�ش،  امل�ستوى  اأولها  م�ستويات  على 

العايل،  امل�ستوى  واأخريا  املتو�سط،  امل�ستوى  هو  الثاين 

بنك  اإعداد  العادي  لل�سخ�ش  يتيح  املبتكر  وامل�سروع 

كواد، كما تتيح  اأكواد خا�سة، واإعداد اإدارة لبنك االأ

كواد تغني ال�سخ�ش عن  له ت�سكيل واجهة ر�سومية لالأ

كواد يف الربجمة.  احلاجة اإىل االأ

طريقتني  هناك  اأن  اإىل  فايد  حممود  املهند�ش  وي�سري 

عمليتني ال�ستخدام امل�سروع، اأوالهما ا�ستخدام بيئة 

وحينها  كود  بدون  الربجميات  لتطوير  م�ستقلة  عمل 

تكون اللغات التى يرتكز عليها امل�سروع هي امل�سدر، 

و   xHarbour( ومفتوحة  جمانية  اللغات  وهذه 

كود  بدون  الربجمة  م�ستخدم  ولكن   ،)++C/C
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لي�ش بحاجة اإىل اأن يتعلم تلك اللغات لكي ي�ستخدم 

عن  متامًا  معزواًل  يكون  �سوف  اأ�سا�سا  نه  الأ امل�سروع، 

بدون  تتم  الربجمة  ن  الأ طبيعي  وهذا  اللغات،  هذه 

كود.

كبيئة  امل�سروع  ا�ستخدام  فهي  الثانية  الطريقة  ما  اأ

اإ�سافية(،  )اأداة  اأي  خرى  االأ الربجمة  للغات  م�ساعدة 

ويف هذه احلالة يتم ا�ستخدام امل�سروع يف دعم لغات 

خرى  الربجمة اأو اأي لغة برجمة نريد C# اأو Java االأ

Components ويتم ذلك على مرحلتني  مثل 

ويوؤكد  اللغات،  تلك  دعم  تتيح  مكونات  بناء  وىل  االأ

املهند�ش حممود فايد اأن هذه املهمة �سهلة جدا ومتاحة 

التطوير،  حميط  خالل  من  وب�سيطة  مبا�سرة  ب�سورة 

واملرحلة الثانية هي ا�ستخدام هذه املكونات.

Rادم املمتاÿا

يف  عنها  عالن  االإ مت  فكرة  جمرد  امل�سروع  بداأ 

نرتنت، وبعد فرتة تلقى  �سفحة امل�سروع على االإ

حممود فايد ر�سالة من اأ�ستاذ جامعي ياباين، اهتم 

يخططون  باأنهم  خربه  واأ بامل�سروع  بدوره 

اأحد  يف  كود«  بدون  »الربجمة  ال�ستحداث 

فكار التي  م�ساريعهم القادمة، و�ساأله عن االأ

الربجمة،  هذه  �ستكون  وكيف  ليها،  اإ ا�ستند 

معلومات  باأي  يديل  اأال  ف�سل  حممود  ولكن 

تف�سيلية بخ�سو�ش فكرته، خ�سو�سًا اأنه كان 

وىل.  يف مراحل تنفيذها االأ

تطور   2005 عام  دي�سمرب  ومنذ 

هو  الهدف  كان  حيث  امل�سروع 

قيودا  ت�سكل  ال  تطوير  بيئة  اإيجاد 

يتم  التي  التطبيقات  نوعية  على 

اأداة مثمرة تزيد  اإنتاجها، بحيث تكون 

وكان  الربجمة،   اأمور  وتب�سط  نتاجية  االإ من 

�سا�سي هو تنمية مهاراته من  هدف فايد االأ

مربمج كمبيوتر، اإىل باحث مبدع، وامل�ساهمة 

يف حماولة تغيري الو�سع من م�ستقبل للتكنولوجيا 

اإىل م�سنع لها.

ول من عام 2006م  وفى الن�سف االأ

علمي  �سا�ش  اأ و�سع  من  املبتكر  متكن 

برجمة  منط  ابتكار  خالل  من  للفكرة 

فكرة  النمط  هذا  يدعم  بحيث  جديد 

 Programming»الـ ومبداأ 

Paradigm«، مبا يلغي اأي قيود اأو 
عوامل �سلبية تقلل من كفاءة ا�ستخدامها 

بدون  الربجمة  على  باالعتماد  وي�سمح 

كود ب�سفة كاملة، اأما يف الن�سف الثاين 

النمط  هذا  حتويل  فتم   2006 عام  من 

اإىل  نظري  وت�سميم  علمي  بحث  من 

كيان عملي قابل لال�ستخدام.

ول من عام 2007  وفى الن�سف االأ

مت بناء حميط تطوير »اخلادم املمتاز«، وفى الن�سف الثاين 

من العام نف�سه مت اإ�سافة تكنولوجيا الربجمة بدون كود 

اإىل حميط التطوير بحيث تكون تلك البيئة قابلة للتقدم 

2008م، فتم قبول التكنولوجيا  اأما يف عام  والتطوير، 

الناحية املنطقية والتطبيقية من قبل كل  اجلديدة من 

من اطلع عليها من املخت�سني، واأ�سبحت الفكرة التى 

يام حلمًا تقنية جديدة، بل وفرع  كانت  يف يوم من االأ

جديد متكامل من علم الربجمة، ي�ستحق اأن يدر�ش يف 

وقام  العمالقة،  ال�سركات  تتبناه  ن  واأ اجلامعات، 

�سكله  يف  للم�سروع  كتاب  بتاأليف  املبتكر  املهند�ش 

جنليزية �سمنه �سرحا وافيا  النهائي باللغتني العربية واالإ

مل�سروعه. 

م 

علمي  �سا�ش  اأ و�سع  من  املبتكر  متكن 

برجمة  منط  ابتكار  خالل  من  للفكرة 

فكرة  النمط  هذا  يدعم  بحيث  جديد 

Programming
«، مبا يلغي اأي قيود اأو 

عوامل �سلبية تقلل من كفاءة ا�ستخدامها 

بدون  الربجمة  على  باالعتماد  وي�سمح 

كود ب�سفة كاملة، اأما يف الن�سف الثاين 

النمط  هذا  حتويل  فتم   

اإىل  نظري  وت�سميم  علمي  بحث  من 

2007
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الذهب  اأدخل  اإذ  بع�ش  على  بع�سها  واملعادن  واخل�سب  ال�سدف  عليها  فاأدخل 

�سالمي بني العاج وخامات اأخرى،  والف�سة علي النحا�ش والربونز، وجمع الفنان االإ

فقام بتزيني هذه امل�سغوالت بالزخارف والنقو�ش الغائرة والنافرة النباتية والهند�سية 

ولدت  التي  املرحلة  حياة  من  جانبًا  تعك�ش  التي  واحليوانية  دمية  االآ بال�سور  وحتي 

فيها، ومنها م�ساهد املبارزات بال�سيوف ورحالت ال�سيد والقن�ش بو�ساطة ال�سقور 

و�سيد الوحو�ش، اإ�سافة اإيل ما حملت من كتابات واأ�سماء وتواريخ مما جعلها تتحول 

اإىل تاريخ مدون بالفن.

»الت£عيº بالف�ضة«

نية املطلوب �سنعها حيث تر�سم  تبداأ عملية الزخرفة والنقو�ش بعد اختيار �سكل االآ

القطعة  مُت�سح  ثم  وال�سندان،  املطرقة  مب�ساعدة  خا�سة،  فوالذية  نق�ش  باأقالم  النقو�ش 

جيدًا حتى تعود اإىل اأ�سلها الطبيعي بعدها يتم عزل القطعة التي يراد احلفر عليها مبادة 

املادة  هذه  علي  حاد  قلم  بو�ساطة  بالر�سم  الفنان  يقوم  ثم  حما�ش،  باالأ تتاأثر  ال  �سمعية 

وحتديد ال�سكل املطلوب مما ي�سمح بو�سول احلم�ش اإيل ج�سم املعدن فوق الر�سم ثم 

ال�سق حجمه  ياأخذ  لفرتة حتى  املمدد وتركها  زوت  نية بحم�ش االآ االآ بتغطي�ش  يقوم 

املطلوب. وبعد اإخراج القطعة من احلم�ش وغ�سلها وجتفيفها يتم تركيب خيوط الف�سة 

هذه  وت�سمي  ال�سحيح  مكانها  لتاأخذ  عليها  اخلفيف  بالطرق  وذلك  ال�سقوق  هذه  يف 

الطريقة »التطعيم بالف�سة«. 

وهناك طريقة اأخري ت�سمى ال�سغط علي النحا�ش، حيث يتم حفر ال�سكل اخلارجي 

للعن�سر الزخريف اأو اخلطي، ثم الطرق حوله حتى يربز الق�سم الداخلي للزخرفة، وي�سمل 

وعية املنزلية من �سوان واأباريق قهوة واأبواب خارجية وكوؤو�ش  عمل النق�ش تزيني االأ

يف  ملم   2-1 من  اأكرث  اأي  ال�سميك  النحا�ش  ذلك  يف  وي�ستخدم  تزيينية..  ولوحات 

النق�ش وال ي�ستخدم النحا�ش الرقيق، وي�ستعني الفنان باأدوات تتمثل يف من�سدة خ�سبية 

حما�ش املوؤثرة  زاميل واالأ ومطارق حديدية خفيفة ومتنوعة واأقالم احلفر الفوالذية واالأ

التي ت�ستخدم يف التلوين واأقالم الر�سم. 

هند�سية  ووحدات  عنا�سر  النقو�ش،  نواع  اأ من  غريه  مثل  النحا�ش،  علي  وللنق�ش 

عطاء الرتكيب املنا�سب لوحدة النق�ش، ومن  تعتمد يف اإيقاعها علي الرتديد والتكرار الإ

طباق النجمية« وهي من اأهم واأجمل العنا�سر الهند�سية  هذه الوحدات ما ي�سمي »االأ

خ�ساب ثم تطورت  املجردة التي اأخرجتها يد احلريف امل�سلم، وقد بداأت فكرتها علي االأ

�سالمي. خرى يف �ستي بقاع العامل االإ واكتمل منوها يف التحف االأ

ويتاألف الطبق النجمي عادة من عن�سر جنمي ال�سكل يف الو�سط ُيعرف با�سم »الرت�ش« 

يحيط به جمموعة من الوحدات الهند�سية بعدد اأطرافه لكنها اأ�سغر حجمًا، وتكون لوزية 

هند�سية  عنا�سر  من  اأخرى  جمموعة  اخلارج  من  حولها  يلتف  باللوزات  ُتعرف  ال�سكل 

اخلط  من  العربي  النقا�ش  واتخذ  بـ«الكندات«،  ُتعرف  عددًا  واأكرث  حجمًا  اأكرب 

وحروفه املرنة القابلة للت�سكيل والتطويع و�سيلة لزخرفة التحف النحا�سية حيث كان 

ال�سعر فوق  اأبيات  اأو  املاأثورة  العبارات  اأو  القراآنية  يات  ينق�ش علي جوانبها بع�ش االآ

اإبراز تلك النقو�ش اخلطية  النباتية املورقة التي ت�ساعد عادة على  اأر�سية من الزخارف 

وت�سفي عليها جمااًل اآخاذًا.

وىل هي احلفر اأو النق�ش والثانية   وتتم زخرفة النحا�ش اأو النق�ش عليه بثالث طرق: االأ

هي النقر اأو احلفر البارز وهو اأقل دقة من النق�ش، اأما الطريقة الثالثة فهي تنزيل الف�سة 

لتوجنية« وهي  على النحا�ش وهي �سنعة ال يعرف �سرها اإال القالئل وتدعى مهنة »االأ

الن�سبة الرتكية  كلمة تركية مركبة من »األتون« ومعناها النحا�ش ومن »جي« عالمة 

للمهنة، وتتطلب عملية النق�ش من احلريف مهارة عالية باخلط والر�سم الدقيق الذي يتم 

دوات تتكون  باأدوات يدوية دون ا�ستخدام التقنية املتطورة، بل مبجموعة ب�سيطة من االأ

زاميل  حجام ومطارق خ�سبية وجمموعة من االأ من طاولة ومطارق حديدية متعددة االأ

قالم احلديدية. واالأ

�سالمي«  مم يف فنونها ما ي�ساهي العبقرية التي تتجلى يف الفن الزخريف االإ »مل تاأت اأمة من االأ

�سالمي«، والنق�ش على النحا�ش  هكذا قال الكاتب الفرن�سي جا�ستون ميجو يف كتابه »الفن االإ

�سالمية، واأحد اأروع ما عرفته الب�سرية من فنون.   فن من اأبرز الفنون االإ

�سالمي  اأدت الزخرفة العربية والنق�ش على النحا�ش ب�سفة خا�سة دورًا كبريًا يف الفن االإ

خرى، واكت�سبت الزخرفة هذا الدور ب�سبب روعة العنا�سر التي  بحيث طغى على الفنون االأ

مناط والطرق امل�ستخدمة فيها، ومل تقت�سر النقو�ش النحا�سية  اعتمدت عليها  ولرثائها وتعدد االأ

دوات وتزيينها مهما قل �ساأنها وذلك  على تزيني املباين فقط، بل تعدتها اإىل جتميل كافة االأ

ذواق النا�ش وميولهم للزينة والزخرفة; ولذلك فاإن املجاالت التي ي�سملها التزيني  تلبية الأ

�سياء ال�سرورية  والرت�سيع والتذهيب وغري ذلك من و�سائل الزخرفة، امتدت اإىل كل االأ

ن�سان يف حياته اليومية.  لالإ

Sضëر الûضر¥

�سالمية حيث  يعود تاريخ النق�ش علي النحا�ش اإيل بدايات ازدهار احل�سارة العربية االإ

مت تزيني املباين كامل�ساجد واملدار�ش والدور والق�سور و�سواها من املن�ساآت ب�ستى �سروب 

�سياء املزخرفة بالر�سوم والنقو�ش، فاأدى ذلك  الزينة والزخرف، وتهافت النا�ش علي اإقتناء االأ

اإيل ن�سوء حرف عديدة، وجلاأ �سناع هذه احلرف اإيل اأ�ساليب مبتكرة وو�سائل �ستي، كالنق�ش 

التي  �ساليب  واالأ الو�سائل  من  و�سواها  والتع�سيق  والتطعيم  والتلوين  والتذهيب  والر�سم 

عرفت با�سم )الفنون الزخرفية(.

منذ  اليومية  اال�ستعمال  اأدوات  من  الكثري  ت�سنيع  يف  اأ�سا�سي   عن�سر  النحا�ش  ومعدن 

و�سناعة  العمالت  �سك  يف  النحا�ش  ا�ستخدم  �سالمية  االإ الدولة  عهد  ففي  طويل،  وقت 

ال�سفن اخل�سبية حتى  اأي�سًا على نطاق وا�سع يف طالء قيعان  اأواين الطعام، ومت ا�ستخدمه 

ال تتعر�ش للتلف.

ومما زاد من رقي وعراقة هذه امل�سغوالت قيام الفنان امل�سلم بتطعيم موادها وخاماتها، 
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�صالمي. · يف فنونها ما ي�صاهي عبقرية الفن الزخريف االإ   كاتب فرن�صي : مل تاأتp اأمة من االأ

وروبيني.    تطعيم النحا�س بالف�صة اأنتج اأعماال فنية بهرت االأ

طباق النجمية« اأجمل العنا�صر الهند�صية املجردة التي اأبدعتها يد احلريف امل�صلم.   »االأ

الذهب  اأدخل  اإذ  بع�ش  على  بع�سها  واملعادن  واخل�سب  ال�سدف  عليها  فاأدخل 

�سالمي بني العاج وخامات اأخرى،  والف�سة علي النحا�ش والربونز، وجمع الفنان االإ

فقام بتزيني هذه امل�سغوالت بالزخارف والنقو�ش الغائرة والنافرة النباتية والهند�سية 

ولدت  التي  املرحلة  حياة  من  جانبًا  تعك�ش  التي  واحليوانية  دمية  االآ بال�سور  وحتي 

فيها، ومنها م�ساهد املبارزات بال�سيوف ورحالت ال�سيد والقن�ش بو�ساطة ال�سقور 

و�سيد الوحو�ش، اإ�سافة اإيل ما حملت من كتابات واأ�سماء وتواريخ مما جعلها تتحول 

اإىل تاريخ مدون بالفن.

»الت£عيº بالف�ضة«

نية املطلوب �سنعها حيث تر�سم  تبداأ عملية الزخرفة والنقو�ش بعد اختيار �سكل االآ

القطعة  مُت�سح  ثم  وال�سندان،  املطرقة  مب�ساعدة  خا�سة،  فوالذية  نق�ش  باأقالم  النقو�ش 

جيدًا حتى تعود اإىل اأ�سلها الطبيعي بعدها يتم عزل القطعة التي يراد احلفر عليها مبادة 

املادة  هذه  علي  حاد  قلم  بو�ساطة  بالر�سم  الفنان  يقوم  ثم  حما�ش،  باالأ تتاأثر  ال  �سمعية 

وحتديد ال�سكل املطلوب مما ي�سمح بو�سول احلم�ش اإيل ج�سم املعدن فوق الر�سم ثم 

ال�سق حجمه  ياأخذ  لفرتة حتى  املمدد وتركها  زوت  نية بحم�ش االآ االآ بتغطي�ش  يقوم 

املطلوب. وبعد اإخراج القطعة من احلم�ش وغ�سلها وجتفيفها يتم تركيب خيوط الف�سة 

هذه  وت�سمي  ال�سحيح  مكانها  لتاأخذ  عليها  اخلفيف  بالطرق  وذلك  ال�سقوق  هذه  يف 

الطريقة »التطعيم بالف�سة«. 

وهناك طريقة اأخري ت�سمى ال�سغط علي النحا�ش، حيث يتم حفر ال�سكل اخلارجي 

للعن�سر الزخريف اأو اخلطي، ثم الطرق حوله حتى يربز الق�سم الداخلي للزخرفة، وي�سمل 

وعية املنزلية من �سوان واأباريق قهوة واأبواب خارجية وكوؤو�ش  عمل النق�ش تزيني االأ

يف  ملم   2-1 من  اأكرث  اأي  ال�سميك  النحا�ش  ذلك  يف  وي�ستخدم  تزيينية..  ولوحات 

النق�ش وال ي�ستخدم النحا�ش الرقيق، وي�ستعني الفنان باأدوات تتمثل يف من�سدة خ�سبية 

حما�ش املوؤثرة  زاميل واالأ ومطارق حديدية خفيفة ومتنوعة واأقالم احلفر الفوالذية واالأ

التي ت�ستخدم يف التلوين واأقالم الر�سم. 

هند�سية  ووحدات  عنا�سر  النقو�ش،  نواع  اأ من  غريه  مثل  النحا�ش،  علي  وللنق�ش 

عطاء الرتكيب املنا�سب لوحدة النق�ش، ومن  تعتمد يف اإيقاعها علي الرتديد والتكرار الإ

طباق النجمية« وهي من اأهم واأجمل العنا�سر الهند�سية  هذه الوحدات ما ي�سمي »االأ

خ�ساب ثم تطورت  املجردة التي اأخرجتها يد احلريف امل�سلم، وقد بداأت فكرتها علي االأ

�سالمي. خرى يف �ستي بقاع العامل االإ واكتمل منوها يف التحف االأ

ويتاألف الطبق النجمي عادة من عن�سر جنمي ال�سكل يف الو�سط ُيعرف با�سم »الرت�ش« 

يحيط به جمموعة من الوحدات الهند�سية بعدد اأطرافه لكنها اأ�سغر حجمًا، وتكون لوزية 

هند�سية  عنا�سر  من  اأخرى  جمموعة  اخلارج  من  حولها  يلتف  باللوزات  ُتعرف  ال�سكل 

اخلط  من  العربي  النقا�ش  واتخذ  بـ«الكندات«،  ُتعرف  عددًا  واأكرث  حجمًا  اأكرب 

وحروفه املرنة القابلة للت�سكيل والتطويع و�سيلة لزخرفة التحف النحا�سية حيث كان 

ال�سعر فوق  اأبيات  اأو  املاأثورة  العبارات  اأو  القراآنية  يات  ينق�ش علي جوانبها بع�ش االآ

اإبراز تلك النقو�ش اخلطية  النباتية املورقة التي ت�ساعد عادة على  اأر�سية من الزخارف 

وت�سفي عليها جمااًل اآخاذًا.

وىل هي احلفر اأو النق�ش والثانية   وتتم زخرفة النحا�ش اأو النق�ش عليه بثالث طرق: االأ

هي النقر اأو احلفر البارز وهو اأقل دقة من النق�ش، اأما الطريقة الثالثة فهي تنزيل الف�سة 

لتوجنية« وهي  على النحا�ش وهي �سنعة ال يعرف �سرها اإال القالئل وتدعى مهنة »االأ

الن�سبة الرتكية  كلمة تركية مركبة من »األتون« ومعناها النحا�ش ومن »جي« عالمة 

للمهنة، وتتطلب عملية النق�ش من احلريف مهارة عالية باخلط والر�سم الدقيق الذي يتم 

دوات تتكون  باأدوات يدوية دون ا�ستخدام التقنية املتطورة، بل مبجموعة ب�سيطة من االأ

زاميل  حجام ومطارق خ�سبية وجمموعة من االأ من طاولة ومطارق حديدية متعددة االأ

قالم احلديدية. واالأ

�سالمي«  مم يف فنونها ما ي�ساهي العبقرية التي تتجلى يف الفن الزخريف االإ »مل تاأت اأمة من االأ

�سالمي«، والنق�ش على النحا�ش  هكذا قال الكاتب الفرن�سي جا�ستون ميجو يف كتابه »الفن االإ

�سالمية، واأحد اأروع ما عرفته الب�سرية من فنون.   فن من اأبرز الفنون االإ

�سالمي  اأدت الزخرفة العربية والنق�ش على النحا�ش ب�سفة خا�سة دورًا كبريًا يف الفن االإ

خرى، واكت�سبت الزخرفة هذا الدور ب�سبب روعة العنا�سر التي  بحيث طغى على الفنون االأ

مناط والطرق امل�ستخدمة فيها، ومل تقت�سر النقو�ش النحا�سية  اعتمدت عليها  ولرثائها وتعدد االأ

دوات وتزيينها مهما قل �ساأنها وذلك  على تزيني املباين فقط، بل تعدتها اإىل جتميل كافة االأ

ذواق النا�ش وميولهم للزينة والزخرفة; ولذلك فاإن املجاالت التي ي�سملها التزيني  تلبية الأ

�سياء ال�سرورية  والرت�سيع والتذهيب وغري ذلك من و�سائل الزخرفة، امتدت اإىل كل االأ

ن�سان يف حياته اليومية.  لالإ

Sضëر الûضر¥

�سالمية حيث  يعود تاريخ النق�ش علي النحا�ش اإيل بدايات ازدهار احل�سارة العربية االإ

مت تزيني املباين كامل�ساجد واملدار�ش والدور والق�سور و�سواها من املن�ساآت ب�ستى �سروب 

�سياء املزخرفة بالر�سوم والنقو�ش، فاأدى ذلك  الزينة والزخرف، وتهافت النا�ش علي اإقتناء االأ

اإيل ن�سوء حرف عديدة، وجلاأ �سناع هذه احلرف اإيل اأ�ساليب مبتكرة وو�سائل �ستي، كالنق�ش 

التي  �ساليب  واالأ الو�سائل  من  و�سواها  والتع�سيق  والتطعيم  والتلوين  والتذهيب  والر�سم 

عرفت با�سم )الفنون الزخرفية(.

منذ  اليومية  اال�ستعمال  اأدوات  من  الكثري  ت�سنيع  يف  اأ�سا�سي   عن�سر  النحا�ش  ومعدن 

و�سناعة  العمالت  �سك  يف  النحا�ش  ا�ستخدم  �سالمية  االإ الدولة  عهد  ففي  طويل،  وقت 

ال�سفن اخل�سبية حتى  اأي�سًا على نطاق وا�سع يف طالء قيعان  اأواين الطعام، ومت ا�ستخدمه 

ال تتعر�ش للتلف.

ومما زاد من رقي وعراقة هذه امل�سغوالت قيام الفنان امل�سلم بتطعيم موادها وخاماتها، 

2829

á«YاóبEا ø¡e



من يرعى املخرتعني يف العامل العربي?

óæYما يóëà اôµØd م™ Qاأ�¢ 
�سæ™ الàb�ساد oاملا∫.. ي

مل∞ العدد 

 اإعداد اأحمد Lندي – اإSضÓم نبيل
موال هي القوة املحركة للم�سروعات االقت�سادية كما  اإذا كانت روؤو�ش االأ

يراها بع�سهم، اإال اأنها لن تكون لها فائدة تذكر اإذا مل ترتبط بفكر مبتكر.

املنتجات  تلك  اإال  جيدة،  �سوقية  ح�سة  تنال  ال  ال�سناعي  نتاج  االإ جمال  ويف 

املناف�سة  ترتكز  ف�سوف  –ال�سك-  ال�سوق  يف  املنتجات  تعدد  ومع  املبتكرة، 

على اجلودة، ويف هذا امللف نقدم جمموعة من االخرتاعات املتنوعة من خمرتعني 

عرب، مع مراعاتنا اأن تكون هذه االخرتاعات ذات جدوى اقت�سادية اإذا ما 

مت تنفيذها جتاريا.

من االخرتاعات التي نقدمها  يف ملف هذا ال�سهر مفتاح لفك »�سواميل« اإطار 

ال�سيارة دفعة واحدة يوفر الوقت واجلهد، كما يحتوي امللف على اخرتاع اأردين 

قد يقود ثورة يف �سناعة ال�سيارات العاملية، هذا ف�سال عن نظام متكامل حلماية 

املن�ساآت النفطية الثابتة والعائمة، ويقدم كذلك طريقة مبتكرة لتوليد الكهرباء 

من ال�سوت، قد تغري وجه الطاقة يف العامل.

يقدم امللف اأي�سًا �سبعة اخرتاعات اأخرى من اأجل �سناعة النفط العربية، ف�سال 

عن اخرتاعان حلماية املنازل من ال�سرقة والبيئة من التلوث، ويحتوي امللف 

اأي�سا على ابتكارين ال مثيل لهما يف العامل، وهما »�سرتة« تطرد اأ�سماك 

اإىل جانب اخرتاعات فريدة  القر�ش.. وم�سخة �سد احلرائق، هذا 

للمر�سى واملعوقني.

امل∏∞
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هل ا�سطررت يوما لتغيري اإطار �سيارتك و�سعرت باملعاناة وامل�سقة، التي يتكبدها غري املخت�ش يف »حل وتثبيت« 

اإطار ال�سيارة? هذا ما دفع املخرتع ال�سعودي عبداˆ اخلرمي البتكار مفتاح �سريع يقوم بحل �سواميل  �سواميل 

طار وتثبت بلفة واحدة، وهو االخرتاع الذي  �سارك به اخلرمي يف معر�ش )ابتكار 2008( الذي اأقيم موؤخرا يف  االإ

ال�سعودية واأثنى عليه املخت�سون.

وهذا االبتكار من �ساأنه توفري املعاناة التي يلقاها الكثريون نتيجة تلف اإطارات ال�سيارة الذى يحدث نتيجة لنق�ش 

مكان تغيري ال�سواميل بلفة واحدة فقط، يف  طارات اأو ال�سيانة ال�سيئة لها، حيث اأ�سبح يف االإ �سغط الهواء داخل االإ

حني اأن املفاتيح التقليدية )املفتاح اليدوي اأو مفتاح �سغط الهواء( تعمل على حل �سواميل اإطار ال�سيارة كل منها 

مر حال تثبيتها، وحل كل �سامولة تثبيت ياأخذ نف�ش الوقت واجلهد املبذول. على حدة، وكذلك االأ

ومن هنا اأجرى اخلرمي تعديال يف الطريقة العادية، بطريقة جديدة حول فيها املخرتع �سامولة الفتح الواحدة اإىل 

جمموعة �سواميل فتح )بعدد �سواميل تثبيت كل اإطار 4 اأو 5 اأو 6 اأو 8 اأو اأكرث بجميع مقا�سات »اجلنوط« يف املقايي�ش 

مامية، وهي ترتبط مع عمود فتح واحد رئي�سي يف اجلهة اخللفية ميكنه االلت�ساق مبفاتيح العجل  العاملية( يف اجلهة االأ

ال�سابقة ) املفتاح اليدوي اأو مفتاح �سغط الهواء(.

 وعند حتريك عمود الفك الرئي�سي يف اجلهة اخللفية بنف�ش املفاتيح ال�سابقة)املفتاح اليدوي اأو مفتاح �سغط الهواء( 

مامية والتي بدورها اأي�سا تقوم بحل �سواميل تثبيت اإطار ال�سيارة،  يقوم املفتاح املبتكر بتحريك �سواميل اجلهة االأ

طار ملرة واحدة فقط.  وبذلك ميكن االخرتاع اجلديد من اخت�سار الوقت وتوفري اجلهد يف حل �سواميل تثبيت االإ

اجلدير بالذكر اأن اخلرمي يعمل معلما مبنطقة الريا�ش، وله خم�ش اخرتاعات اأخرى ح�سل مبوجبها جميعا على 

براءات اخرتاع، كما اأن له ن�ساطا اأدبيا ح�سد به العديد من اجلوائز منها جائزة املركز الثالث على م�ستوى اململكة 

طفال عام 2005م. العربية ال�سعودية يف اأدب االأ

 zπ«س`وامU{ π````◊ ìا```àØم

 IóMاh áعaد IQس»اùdا QاWEا
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تو�صل اإىل حمرك قوته 22 �صعف املحركات التقليدية

IÒÑc á∏≤f çóëي ÊدQاأ ´Î
!!á``«عاملdات اQس`»اùdا áYا`æسU ‘

ردين حممد اإ�سندر اإىل ابتكار حمرك  تو�سل املخرتع االأ

»اخرتاعا  ال�سيارات  ميكانيكا  مهند�سو  عده  جديد 

فذا«، فطبقا لنتائج جتربته العملية تزيد قوة املحرك املبتكر 

املحركات التقليدية باأكرث من 22 �سعفا، كما اأنه يقلل 

من ا�ستهالك الوقود بن�سب ترتاوح ما بني %70-60، 

املخرتع  اخت�سر  حيث  حجمه،  �سغر  عن  ف�سال  هذا 

قطعة  اآالف  ثالثة  من  بدال  قطعة  لـ150  قطعه  عدد 

واملحرك  خرى،  االأ املحركات  يف  القطع  جمموع  هي 

 ،CC  800 و�سعته  �سطوانات،  االأ رباعي  اجلديد  

ويعمل بنظام الدحرجة، وميكن ا�ستعمال اأنواع الوقود 

كافة يف ت�سغيله.

كان  بابتكاره  قمت  الذي  »املحرك  اإ�سندر:  يقول 

امل�سني، ووفقت يف  �سنوات من اجلهد  ح�سيلة ثالث 

�سواط، ويعمل بنظام  تنفيذه على �سكل حمرك رباعي االأ

)الدحرجة( وتربيد الهواء، وميتاز باأنه يقلل من انبعاث 

الغازات ال�سارة بالبيئة ب�سكل غري م�سبوق ويتغلب على 

م�سكالت التربيد و«الت�سحيم« التي تواجه املحركات 

ب�سكل  الوقود  ا�ستهالك  من  يقلل  اأنه  كما  التقليدية، 

كبري، فنحو »20« لرتا من البنزين تكفي ل�سري املركبة 

م�سافة 700كم، غري اأنه ميكن اأن تزيد ن�سبة ا�ستهالك 

البنزين يف حال تطوير علبة �سرعات منا�سبة«. 

»الدورا¿ البي�ضاوي«

مراحل  نف�ش  على  اجلديد  املحرك  هذا  عمل  يقوم 

)�سفط،  �سواط  اأ ربعة  االأ ذي  التقليدي  املحرك  عمل 

املخرتع  وجعل  العادم(،  خراج  اإ انفجار،  �سغط، 

دوران  نظام  مثل  )اإهليلجيا(  بي�ساويا  الدوران  نظام 

نظام  من  بدال  ال�سم�ش،  حول  ال�سيارة  الكواكب 

الدوران التقليدي الداخلي الدائري.

من  مامي  االأ اجلزء  ت�سغيل  بدء  عند  املحرك  ويعمل 

حمور الدوران وبو�ساطة املكب�ش بال�سغط على ال�سمام 

املعد ل�سحب مزيج الوقود، ومبا اأن حمور الدوران لي�ش 

ال�سفط،  عملية  لتتم  املكب�ش  ب�سحب  يقوم  فاإنه  دائريا 

مزيج  �سغط  ليتم  الداخل  اإىل  املكب�ش  يدفع  ثم  ومن 

االحرتاق«  »�سمعة  وتقوم  املكب�ش،  بو�ساطة  الوقود 

باإطالق ال�سرارة الالزمة ليحدث االنفجار وتندفع اإىل 

اخلارج لتقوم املكاب�ش بدورها يف دفع املحور للدوران 

فينتج قوة دوران وعزم تفوق قوة املحركات التقليدية 

بقوة ت�سل اإىل �سبعة اأ�سعافها، وبطاقة اأقل منها. 

وبناء على ذلك يقوم حمور الدوران بفتح �سمام طرد 

العادم، ويعود املحور بدفع املكب�ش اإىل الداخل لطرد 

ولتتواىل  ربعة،  االأ �سواط  االأ بذلك  لتتم  العادم،  هذا 

يف  املعروفة  الفيزيائية  للمعادلة  وفقا  الدوران،  عملية 

طول   x تربيع  املكب�ش  جمرى  )قطر  املحركات  عمل 

�سعة   =  3^1416  x املكاب�ش  عدد  و�سرب  ال�سوط، 

املحرك( و )قوة العتل x �سرعة املحرك تق�سيم 252^5 

ح�سنة(. = القوة باالأ

مركز  عن  بعيدة  املحوري  »العتل«  قوة  ن  اأ ومبا 

الدوران بعك�ش املحركات التقليدية، فاإن هذا املحرك 

املحرك  �سعاف  اأ �سبعة  من  كرث  اأ قوة  ينتج  اجلديد 

الوقود،  يف  كبري  توفري  اإىل  ويوؤدي  تقريبا،  التقليدي 

وبالتايل املحافظة على البيئة نتيجة تقليل كمية عوادم 

عدد  قلة  نتيجة  اقت�سادي  حمرك  نه  اأ كما  االحرتاق، 

اإىل طول عمره االفرتا�سي  القطع املكونة له مما يوؤدي 

وانخفا�ش تكاليف �سيانته و�سهولة ال�سيانة. 

ويعزو املخرتع قلة القطع املكونة للمحرك اإىل اأنه مت 

)مثل  التقليدي  املحرك  اأجزاء  من  كثري  عن  اال�ستغناء 

عمود »الكاما« وملحقاته وغري ذلك(، وجرى توزيع 

ال�سمامات واملكاب�ش ب�سكل مبتكر لي�ش له نظري، حيث 

نحو  تكون  االنفجار  عن  الناجتة  املكاب�ش  دفع  قوة  اإن 

التقليدية،  املحركات  يف  كما  الداخل  ولي�ش  اخلارج 

وميكن �سناعة ج�سم املحرك )ال�سلندر( من قطعتني بدال 

من قطعة واحدة لت�سهيل تفريغ اأماكن مياه التربيد يف 

امل�سانع التي تفتقر اإىل التقنية احلديثة. 
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حمرك  عن  اال�ستغناء  ميكن  االخرتاع  هذا  مبوجب 

االحرتاق الداخلي التقليدي، حيث يحل هذا املحرك 

ذات  املركبات  جميع  يف  وي�ستخدم  حمله،  اجلديد 

املحرك. 

ابتكار ’ ن¶ري له

اأما عن عنا�سر حماية املحرك فاأ�سار املخرتع اإ�سندر 

تي: اإىل اأن هناك العديد من العنا�سر وهي كاالآ

ومطلوب  له،  نظري  ال  ابتكارا  يعد  االخرتاع   -

حمايته. 

يف  �سا�سي  االأ بداع  االإ هو  اخلارجي:  الدوران   -

املحرك، حيث مت نقل توليد احلركة من داخل املحرك 

اإىل خارجه �سمن م�سار حركة خارجي )حممي ومغلق( 

يحيط باملحرك.

- مكب�ش ال�سمامات: وهو اإبداع جديد وبديل عن 

عمود )الكاما( وملحقاته. 

- ت�سميم ج�سم املحرك ب�سكل »م�سلب« ولي�ش 

ب�سكل متوالm اأو حرف v كما يف املحرك التقليدي.

- ال�سمامات: اأ�سبحت منفردة، وميكن حلها وتثبيتها 

»ك�سمعة االحرتاق« وهو ما مييزها عن ال�سمامات يف 

املحرك التقليدي التي ال ميكن حلها بهذه ال�سهولة. 

�سمن  �سبحت  اأ ال�سمامات:  مكاب�ش  كرا�سي   -

ج�سم املحرك، وكانت �سابقا منفردة. 

- طريقة تركيب �سمعات االحرتاق: حيث اأ�سبحت 

ب من اجلهة اخللفية للمحرك. qُترك

مت  حيث  كليا،  جديد  وهو  املحرك:  »تزييت«   -

اال�ستغناء عن م�سخة الزيت، ويتم »التزييت« ذاتيا. 

الناجت عن  العادم  العادم: حيث يجتمع  طريقة طرد 

ربعة ليخرج من فتحة واحدة، وهو ما مييزه  املكاب�ش االأ

كل  من  العادم  يخرج  حيث  التقليدي  املحرك  عن 

�سمام على حدة. 

- ذراع املكب�ش: اأ�سبح يقوم بال�سحب من الراأ�ش مما 

يزيد من قوة املحرك، لي�سبح اأكرث اأمانا.

ف�سال عن ذلك، اأ�ساف »اإ�سندر« اإىل املحرك طرقا 

ميكانيكية جديدة لي�ش لها نظري يف العامل مثل: �ساحب 

ذراع املكب�ش املثبت بج�سم املحرك، وهو الذي ي�سحب 

باجتاه دوران املحرك، وطريقة تركيب  املكب�ش  ذراع 

املحرك،  بج�سم  يحيط  الذي  الرئي�سي  بلي(  )الروملان 

اإ�سافة اإىل تركيب )الروملان( على ذراع املكب�ش، ف�سال 

املحرك،  ت�سغيل  اإىل  املوؤدي  اخللفي  احلركة  ناقل  عن 

تثبيته  ويتم  املحرك  يغطي  الذي  مان  االأ غطاء  واأخريا 

مع علبة »الرتو�ش«.

bوة م�ضاعفة

حمور  به  �سواط،  اأ ربعة  االأ ذو  اجلديد  واملحرك 

اأقوى  دوران  حركة  اإىل  يوؤدي  مما  خارجي،  دوران 

من املحركات التقليدية حيث اإن قوة الدفع املحوري 

بعك�ش  وذلك  الدوران،  مركز  عن  بعيدة  تكون 

الوقود  يف  يوفر  فهو  ثم  ومن  التقليدية،  املحركات 

من  الكثري  ويوفر  مرات،  عدة  القوة  وي�ساعف 

التي  املحركات  ل�سناعة  امل�ستخدمة  واملواد  القطع 

مت اال�ستغناء عنها، وميكن التحكم يف القوة واحلجم 

بح�سب اال�ستعماالت. 

ويوؤكد »اإ�سندر« اأنه ال ميكن القول اإن هذا املحرك 

على  اعتمد  ن  واإ فهو  التقليدي،  للمحرك  تطوير  هو 

ربعة اأ�سواط، ولكنه اأتى  مراحل عمل املحرك ذي االأ

بتطبيقات جديدة.

القوقازي«  العربي  »املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

اأقيم  الع�ساء الذي  ردين يف حفل  كرم املخرتع االأ

حمركه  تركيب  ا�ستطاع  ن  اأ بعد  لذلك،  خ�سي�سا 

املبتكر داخل �سيارة يف املدينة احلرة بالزرقاء كبديل 

مر اأنه يف  للمحرك احلايل التقليدي، والغريب يف االأ

املحرك  قدرة  اأن  املخرتع  فيه  اأعلن  الذي  الوقت 

ن  اأ اإال  �سعفا،   22 بـ التقليدية  املحركات  تفوق 

التجربة اأظهرت تفوقه عن املحركات التقليدية بـ 

»29«�سعفا.

وي�سكو املخرتع من قلة االهتمام –عربيا- باخرتاعه 

الذي يعد نقلة نوعية يف جمال ميكانيكا ال�سيارات، وعلى 

الرغم من اأن العرو�ش تنهال عليه من ال�سركات العاملية 

يكون  اأن  م�سمم  املخرتع  اأن  اإال  ال�سيارات  ل�سناعة 

االخرتاع عربيا مئة باملئة.

واإ�سندر من مواليد عام 1955 تخرج عام 1969 يف 

»مدر�سة �سويلح الثانوية« وعمل يف القوات امل�سلحة 

عام  بعد  عمل  ثم  دبابات،  ميكانيكا  كفني  ردنية  االأ

1973 يف جمال النقل وال�سحن، وانتقل اإىل العي�ش يف 

-1989 عوام  االأ يف  ال�سي�سان  يف  »غروزين«  مدينة 

-1994 الفرتة  يف  مارات  االإ اإىل  انتقل  ثم   ،1994

2005 حيث عمل مفو�سا للرئي�ش ال�سي�ساين.

  خرباء ميكانيكا ال�صيارات يف العامل: املحرك اجلديد »ابتكار فذ« مبعنى الكلمة. 

  املحرك املبتكر يقلqل ا�صتهالك الوقود بن�صبة %70 ويتكون من 150 قطعة فقط. 

  املخرتع: رف�صت عرو�صا من �صركات عاملية.. واأريده ابتكارا عربيا 100%. 
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f¶اΩ مµàامπ ◊مايá املûæساBت 

áمFعاdاh áàHاãdا á«£Øædا
رحلة من العطاء العلمي املتميز قطعها الدكتور عبد 

العربية  العقول  اأن  باأ�سره  للعامل  ليثبت  اجلنيدى  امللك 

بداع  ت�ستطيع اإبهار العامل اإذا ما توافرت لها ظروف االإ

والتاألق.

فقد ا�ستطاع الدكتور اجلنيدي عميد »معهد البحوث 

واال�ست�سارات« بجامعة امللك عبد العزيز من ت�سجيل 

مريكية،  االأ املتحدة  الواليات  يف  اخرتاع  براءتي 

ت�سميم  جمال  يف  2008م  مايو  �سهر  يف  وىل  االأ الرباءة 

 Heat Exchanger احلرارية  املبادالت 

جمال  يف  2008م  يوليو  �سهر  يف  والثانية   ،Design
 Impact Engineering الهند�سة ال�سدمية

وتطبيقاتها يف حركة الناقالت البحرية.

نظام  بتطوير  اجلنيدي  د.  قام  ول  االأ اخرتاعه  يف 

نابيب املبادالت احلرارية وحمايتها  عزل ميكانيكي الأ

وتعتمد  املبادالت.  هذه  تربيد  من  الناجت  التاآكل  من 

نابيب  اأ بني  الفراغات  اإغالق  على  املبتكرة  طريقته 

للخارج  نابيب  االأ متدد  طريق  عن  التبادل  جهزة  اأ

وبالتايل منع الو�سط املربد من اخرتاق الو�سلة وحجبه 

نابيب. وهكذا  �سطح الداخلية لالأ من الو�سول اإىل االأ

يوفر هذا االبتكار حماية للمبادالت احلرارية ويطيل 

جهزة املهمة يف �سناعة النفط، والرباءة �سجلت  عمر االأ

من  العنزي  �سالمة  املهند�ش  مع  وباال�سرتاك  با�سمه 

�سركة اأرامكو ال�سعودية.

اأما براءة االخرتاع الثانية فح�سل عليها د. اجلنيدي 

بابتكاره نظاما متكامال حلماية املن�ساآت النفطية الثابتة 

والفكرة  البحرية.  بالبوارج  االرتطام  من  والعائمة 
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تقوم على بناء هيكل مكعب اأ�سطواين ه�ش ومرن يقوم 

قوى  من  الثابتة  و  اأ العائمة  النفطية  املن�ساآت  بحماية 

االرتطام اأو قوى التفجري. ومت ت�سجيل براءة االخرتاع 

من  ر�سوان  بك  املهند�ش  و�ساركه  اجلنيدي  د.  با�سم 

اأرامكو ال�سعودية.

اأفكار رائدة

ع�سرات  واختبار  بت�سجيل  اجلنيدي  الدكتور  قام 

خرى يف فروع الهند�سة امليكانيكية  فكار املبدعة االأ االأ

مثل ت�سميم غ�سالة مالب�ش تعمل بطاقة الرياح، وت�سميم 

لتخ�سي�ش  وجهاز  احلركة،  يف  امل�سابني  ي�ساعد  جهاز 

فكار  االأ تلك  لكن  ذلك،  وغري  للم�سي  واآخر  الوزن 

وراق البحثية لعدم  دراج واالأ املبدعة بقيت حبي�سة االأ

ويف  اخرتاع.  كرباءات  وت�سجيلها  لتبنيها  لية  اآ وجود 

�سنة 2002م اأتيحت له فر�سة العمل كم�ست�سار متفرغ 

ل�سركة اأرامكو ال�سعودية حيث ا�ستطاع ت�سجيل ثالث 

براءات اخرتاع خالل �سبعة اأ�سهر فقط بف�سل م�ساعدة 

ال�سركة وتقدميها العون و امل�ساعدة له.

مريكية �سارك  ويف اأثناء وجوده بالواليات املتحدة االأ

الدكتور اجلنيدي يف اأكرث من 15 موؤمترا علميا، وعمل 

بحاث املدعومة من اجلي�ش  حد االأ كم�ساعد باحث الأ

كما  املقاتلة،  الهيلكوبرت  طائرات  لتطوير  مريكي  االأ

تو�سل اإىل العديد من االبتكارات التى اأثبتت جدواها 

الرمال  يحجز  جديد  مل�سد  ابتكاره  مثل  االقت�سادي، 

املتحركة ويحول دون طمر هذه الرمال لهذا امل�سد، 

وبهذا اأوجد حاًل مل�سكلة زحف الرمال التى نعانيها.

رحلة من التميز 

درجة  على  ح�سل  اجلنيدي  الدكتور  ن  اأ يذكر 

الدكتوراه يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة مرييالند 

هند�سة  وبكالوريو�ش   ،)1995( املتحدة  بالواليات 

كما  ممتاز،  بتقدير  عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  نتاج  االإ

امللك  جامعة  من  اإحداهما  ماج�ستري  درجتي  يحمل 

خرى من الواليات  عبدالعزيز يف الهند�سة ال�سدمية واالأ

املتحدة .

اجلنيدي  الدكتور  عمل  داري  االإ ال�سعيد  وعلى 

وكيال لكلية املجتمع بجدة ابتداء من دي�سمرب 2002م 

منذ  �سحاب  �سامل  الدكتور  �ستاذ  لالأ خلفا  لها  عميدا  ثم 

�سار  حيث  2006م،  غ�سط�ش  اأ اإىل  2004م  مار�ش 

حتى  واال�ست�سارات  البحوث  ملعهد  عميدا  ذلك  بعد 

ن. االآ

اجلنيدي  الدكتور  بداأ  كادميي  االأ اجلانب  وعلى 

النظم  نتاج وت�سميم  العمل معيدًا يف ق�سم هند�سة االإ

ىل  اإ ابتعث  ثم  1988م،  عام  باجلامعة  امليكانيكية 

1995م حيث  1991 و  الواليات املتحدة بني عامي 

عمل م�ساعد باحث يف جامعة مرييالند. وبعد ح�سوله 

هند�سة  بق�سم  م�ساعد  �ستاذ  اأ تعينه  مت  الدكتوراه  على 

نتاج وت�سميم النظم امليكانيكية بكلية الهند�سة يف  االإ

م�سارك  اأ�ستاذ  اإىل  ترقيته  مت  ذلك  وبعد  1996م،  عام 

يف عام 2001م، ثم متت ترقيته اإىل مرتبة اأ�ستاذ يف عام 

2005م.

فالدكتور  واملعريف  البحثي  اجلانب  يخ�ش  فيما  ما  اأ

النظم  وت�سميم  نتاج  االإ هند�سة  يف  خمت�ش  اجلنيدي 

امليكانيكية ولديه اأكرث من 80 بحثا وموؤلفا من�سورا منها 

اأربعة كتب مطبوعة. كما اأن له اهتمامات بحثية يف جمال 

الهياكل الذكية والهند�سة ال�سدمية والطاقة املتجددة. 

عمال  االأ تطوير  جمال  يف  ا�ست�سارات  اجلنيدي  ويقدم 

نتاج وت�سميم  ال�سناعية والتجارية وتطوير خطوط االإ

املنتج. كما يقدم دورات تدريبية يف جماالت مهارات 

بداع واالخرتاع. القيادة واالت�سال واالإ

ت�سمل  خرى  اأ اهتمامات  اجلنيدي  وللدكتور   

وله  ال�سعرية،  واملوؤلفات  دب  واالأ والكتابة  ال�سحافة 

كتاب فكري عن »اأهم ع�سرة اأ�سباب لتاأخر امل�سلمني« 

ما  »اأجمل  هما:  �سعر  ديوانا  وله  2006م،  عام  �سدر 

قاله ال�سعراء يف جند« حيث قام فيه بجمع ما قاله 300 

دبية،  �ساعر يف اأكرث من 5000 بيت كاإ�سافة للمكتبة االأ

وديوان »ع�سر ق�سائد خالدة«.

تكرميه  مت  قد  اجلنيدي  الدكتور  اأن  بالذكر  اجلدير 

1425هـ  من قبل خادم احلرمني ال�سريفني يف �سعبان 

وىل نتيجة  بنيل و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة االأ

لتميزه العلمي، حيث كان من �سمن اأع�ساء هيئة التدري�ش 

الذين كرموا من جامعة امللك عبدالعزيز.

ويف ت�سريح خا�ش قال الدكتور عبدامللك اجلنيدي 

اإنه �سيتم يف الفرتة املقبلة اإدخال العديد من التعديالت 

واال�ست�سارات«  البحوث  »معهد  يف  والتطورات 

بحاث  الذي يتوىل عمادته، مثل الدخول يف مرحلة االأ

يف  ين  و لكرت الإ ا لتحكم  ا يق  طر عن  نية  و لكرت الإ ا

اإىل  م�سريا  ورق«  بال  »معهد  �سعار  ورفع  بحاث  االأ

بالربيد  العلمي  البحث  تقدمي  الطريقة  بهذه  يتم  نه  اإ

مرحلة  اإىل  والتعديل  التحكيم  ويجري  لكرتوين  االإ

نرتنت بدون ن�سخة ورقية  القبول النهائي عرب �سبكة االإ

هذا  يدخل  بحوث  معهد  اأول  يكون  وبذلك  واحدة 

النظام يف اململكة.
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يوميًا اخلليج  دول  تنتجها  برميل  مليون   14

§Øædا áYاæسU πLات من اأYاÎNا áعÑس�
اخلليج  دول  تنتجها  النفط  من  برميل  مليون   14

العربي –جمتمعة- يوميا، وهذه الكمية الهائلة تكون 

ال  �سناعة  جراء  برمتها  املنطقة  بيئة  تلوث  يف  �سببا 

همية التي ت�سكلها هذه  غنى عنها، وانطالقا من االأ

ال�سناعة للوطن العربي عامة ولدول »جمل�ش التعاون 

اخلليجي« خا�سة، قدم املخرتع اأحمد عبده عثمان 

امل�سرية  »بال�سركة  ميكانيكيا  مهند�سا  يعمل  الذي 

جمال  يف  االبتكارات  من  عددا  للبرتول«  العامة 

اإنتاج النفط. 

اخرتاعه  هو  املجال  هذا  يف  عثمان  ابتكارات  اأول 

نظاما لت�سريف الغازات من اآبار البرتول غري املتدفقة، 

م�سخة  بو�ساطة  الغازات  »ت�سفية«  طريقه  عن  ويتم 

البئر  من  املنتج  الزيت  مرور  خالل  من  تعمل  نفاثة 

وبذلك  الغازات،  �سحب  غرفة  يف  خلخلة  لتحدث 

ت�سحبها وتخلطها مع الزيت املنتج من البئر يف اآن واحد 

يف  الغازات  اإطالق  وبدون  ب�سري،  تدخل  دون  من 

البئر وكذلك  اإنتاج  الهواء اجلوى وبذلك يتم زيادة 

حماية البيئة من التلوث بالغازات.

بار غري املتدفقة  يقول املخرتع: »ينتج البرتول من االآ

بو�ساطة م�سخات اأعماق خمتلفة، وفى هذه احلالة يحدث 

الغازات  هذه  وتت�ساعد  الزيت،  من  للغازات  ف�سل 

تدريجيا،  البئر  اإنتاج  تقليل  ال�سطح وتعمل على  اأعلى 

لذلك يتم التخل�ش من هذه الغازات بت�سريفها من خمرج 

خا�ش على �سطح البئر اإىل الهواء اجلوى، للحفاظ على 

اإنتاجية وت�سغيل البئر .وهذه العملية تتم يدويا بو�ساطة 

عمالة الت�سغيل، والنظام اجلديد املبتكر اأجنع لت�سريف 

تلك الغازات«.

»تûضري§« املواSضري 

ن  عثما حمد  اأ �ش  للمهند ين  لثا ا ع  ا خرت ال ا ما  اأ

املوا�سري«،  لت�سريط  متنقلة  »ماكينة  اخرتاعه  فهو 

تتم  املوا�سري  »ت�سريط«  عملية  اأن  اإىل  املخرتع  وي�سري 

ال�ستخدامها كم�سفاة يف اأعماق اآبار النفط واآبار املياه، 

وتتم هذه العملية بو�ساطة ماكينات خا�سة معدة لذلك 

يف الور�ش، بحيث يكون لها فر�ش كبري وتتحرك راأ�ش 

»الت�سريط« عليه وعلى املا�سورة املراد ت�سريطها ويتم 

تغري الراأ�ش بح�سب قطر املا�سورة.

واملاكينة املبتكرة ت�ستخدم يف جتهيز راأ�ش »الت�سريط« 

بو�ساطة كلب�ش يتم تغيريه بح�سب قطر املا�سورة، ويتم 

بعد و�سعها على  املا�سورة  الت�سريط على  راأ�ش  حتريك 

يف  �ش  الراأ تثبيت  ويجري  منا�سب،  بارتفاع  حامل 

ودليل  الكلب�ش،  بو�ساطة  بها  الت�سريط  املراد  النقطة 

لتحديد اأبعاد الت�سريط. ومن مميزات املاكينة املبتكرة 

اأي مكان  ت�ستخدم يف  النقل  �سهلة  الوزن  اأنها خفيفة 

اأو يف موقع العمل وكلفتها قليله جدا مقارنة باملاكينات 

التقليدية.

امل∏∞
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»مكب�ش  هو  عثمان  اأحمد  للمهند�ش  اآخر  اخرتاع 

الزيت،  رفع  يف  ي�ستخدم  ترددي«  هيدروليكى  رفع 

ويتغلب عن طريقه املخرتع على م�سكالت واأعطال 

وحدات رفع الزيت التقليدية التي ت�ستخدم يف اإنتاج 

وي�ستخدم  املتدفقة،  غري  بار  االآ بع�ش  من  البرتول 

فيها م�سخات ما�سة كاب�سة تنزل يف قاع البئر وتاأخذ 

اإىل  ي�سل  عمود  بو�ساطة  اأعلى  من  الرتددية  حركتها 

ال�سطح، وبا�ستخدام وحده رفع الزيت -امل�سار اإليها 

احلركة  نقل  ميكن  اخلا�ش  الت�سميم  ذات  �سابقا- 

الرتددية اإىل امل�سخة يف عمق البئر، ويطلق على هذه 

الوحدة ا�سم »وحدة رفع الزيت« وهى رافعة ذات 

التي  التقليدية  الوحدات  عن  عو�سا  خا�ش،  ت�سميم 

تكون  ثم  ومن  كبرية،  متحركة  ميكانيكية  اأجزاء  لها 

اأعطالها كثرية ومتكررة.

»مكب�ش  �سافة  اإ يتم  نه  اأ االخرتاع  يف  واجلديد 

يوفر   ، ال�سابقة  الوحدة  من  بداًل  مرتدد«  هيدروليكى 

�سواط  القوة الالزمة للرفع واإمكانية الرتدد ح�سب االأ

وحتدد  البئر  راأ�ش  على  املكب�ش  هذا  ويثبت  املطلوبة، 

وطول  رفعة  املطلوب  الوزن  طريق  عن  موا�سفاته 

�سواط وعدد مرات الرتدد يف الدقيقة، ومن مميزاته  االأ

اأي�سا �سهولة ال�سيانة، وكونه اآمنا يف الت�سغيل، كما ميكن 

ت�سغيله ب�سغوط غاز اأو زيت من اآبار جماورة.

»امل�ضخة النفاثة«

خالل  الكيميائية  املواد  من  خمتلفة  اأنواع  حقن  يتم 

عملية ا�ستخراج ومعاجلة خام النفط، بغر�ش امل�ساعدة 

يف عمليات حماية النظام من )التاآكل، تكون الق�سور، 

من  واملاء  امللح  ف�سل  عملية  يف  امل�ساعدة  اأو  الفوران( 

اخلام، ولكي يتم اإ�سافة هذه املواد يتم حقنها باملقدار 

املطلوب بو�ساطة نظام حقن به م�سخات ترددية خا�سة 

ميكنها التغلب على ال�سغط عند النقطة املطلوب احلقن 

بها، وهذه امل�سخات تتنوع من حيث ال�سكل والنوع 

هذا  لتحقيق  املطلوب  وال�سغط  الت�سريف  وكميات 

الغر�ش.

طار قدم املخرتع اأحمد عثمان اخرتاعا  ويف هذا االإ

خا�سة«  م�سخات  بدون  كيميائي  حقن  »نظام  هو 

واجلديد فيه اأنه يتم احلقن اأو اإ�سافة املواد الكيميائية، 

يف  بالفعل  املوجودة  امل�سخات  با�ستخدام  وذلك 

النظام واخلا�سة بتدفيق اخلام من بني مكونات وحدة 

املعاجلة.

�سافة  اإ بعد  العمليات  م�سخات  ا�ستخدام  ويتم 

اخلام  من  قليال  مقدارا  تاأخذ  لها  نفاثة«  »م�سخة 

امل�سخة  لت�سغيل  واملتنا�سب  امل�سخة  خمرج  من  املندفع 

ويعمل  بامل�سخة  مير  منا�سب  ب�سمام  بتفريعه  النفاثة، 

وبذلك  منا�سب  �سمام  بو�ساطة  امل�سخة  �سحب  على 

م�سخة  على  مغلقة  دورة  بدور  قامت  امل�سخة  تكون 

النفاثة والتي  لنظرية عمل امل�سخة  العمليات، وتطبيقا 

بو�ساطة  �سرعة  اإىل  للزيت  ال�سغط  حتويل  على  تعتمد 

»فونية« منا�سبة مرورا مبنطقة التفريغ )التى يتم تو�سيل 

ب�سمام  تفريعه  بعد  خلطها  املطلوب  الكيميائية  املواد 

تعمل  التى  اخللط  باأنبوبة  ليمر  الكميات(  يف  للتحكم 

من  تدخل  التى  الكيميائية  واملواد  الزيت  خلط  على 

خالل منطقة التفريغ.

وبعدها مير اخلليط اإىل املنطقة التى تعمل على حتويل 

م�سخة  �سحب  اإىل  ليدخل  �سغط  اإىل  اخلليط  �سرعة 

مادة  اأي  اإ�سافة  يتم  وبذلك  اأخرى،  مرة  العمليات 

مع  جيدا  خلطا  وخلطها  �سافتها  اإ مطلوب  كيميائية 

اخلام وباملقدار املنا�سب وكذلك دخول ج�سم م�سخة 

مواد  اإ�سافة  حالة  يف  احلماية  منظومة  �سمن  العمليات 

للحماية من التاآكل.

م�ضخة الفتات ال�ضخري

اخرتاع  اإىل  ننتقل  الكيميائي«  »احلقن  نظام  ومن 

ال�سخري«  الفتات  »م�سخة  عثمان  اأحمد  املهند�ش 

التي ت�ستخدم يف �سحب الزيوت الثقيلة واملازوت وناجت 

  مهند�س ميكانيكا م�صري يقدم ابتكارات جديدة ل�صناعة النفط العربية.
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بار، كما ت�ستخدم يف �سحب روا�سب �سهاريج  حفر االآ

النفط واأحوا�ش »الَطفلة« –�سائل احلفر- عند تنظيفها 

اأو دخولها ال�سيانة، وامل�سخة اجلديدة تتكون من ج�سم 

اأ�سطواين به فتحة دخول �سفلية وفتحة خروج علوية، 

�سطواين جممعة على  وري�سة حلزونية بداخل اجل�سم االأ

حمورين علوي و�سفلى، ومزودة مبوتور هيدروليكي اأو 

هوائي، اإ�سافة اإىل يد للتعليق والنقل.

بار )برتول اأو مياه(  يقول املخرتع: يف عمليات حفر االآ

ت�ستخدم »الَطفلة« للم�ساعدة يف عمليات احلفر ورفع 

)فتات ال�سخور( من قاع البئر اإىل اأعلى ال�سطح، ويتم 

ف�سل ناجت عمليات احلفر تلك عن �سائل احلفر )الطفلة( 

ا�ستخدام  ليتم  )الهزاز(  مثل  خا�سة  معدات  بو�ساطة 

�سائل احلفر مرة اأخرى ويتم التخل�ش من ناجت احلفر يف 

حفره بجوار البئر، وحلماية البيئة يتم جتميع ناجت احلفر 

يف �سناديق حديدية كبرية للتخل�ش منها يف اأماكن معدة 

لذلك وهذا يتطلب معدات و�سيارات خا�سة«.

احلفر  ناجت  جتميع  يتم  نه  اأ االخرتاع  يف  واجلديد 

وتثبت  الهزاز،  بجوار  لذلك  معد  واحد  �سندوق  يف 

ب�سخ  لتقوم  ال�سخري(  الفتات  )م�سخة  امل�سخة  عليه 

الفتات يف حالة امتالء ال�سندوق عن طريق و�سالت 

املنطقة  اإىل  حلملها  النقل  �سيارة  اإىل  )خراطيم(  خا�سة 

املعدة لذلك.

ومن مميزات امل�سخة اجلديدة اأنها ت�ساهم يف حماية 

قليلة  اأنها  البيئة، وجتميع املخلفات ونواجت احلفر، كما 

خرى، واآمنة يف ا�ستخدامها  الكلفة بالن�سبة للمعدات االأ

حيث تعمل بالهواء اأو الزيت امل�سغوط ولي�ش بالكهرباء، 

ن مقدار الكميات امل�سحوبة من  كما اأنها اأكرث كفاءة الأ

خرى،  االأ باملاكينات  مقارنة  كبرية  ال�سخري  الفتات 

وي�سري املخرتع اإىل اأنه مت ت�سنيع امل�سخة بور�ش الهند�سة 

امليكانيكية »بال�سركة العامة للبرتول« وبا�ستخدام بع�ش 

جزاء من معدات م�ستبعدة بال�سركة، وعملت بكفاءة  االأ

اأكرث مما كان متوقعا.

يف  املهمة  العمليات  من  الزيت  عينات  خذ  اأَ ويعد 

�سناعة النفط، ويتم اأخذ العينة من ال�سهاريج بطريقة 

)م�سبوب  معدنية  عبوه  اإنزال  وهى  وب�سيطة  معروفة 

بو�ساطة  لها(  وزن  لعمل  الر�سا�ش  من  كمية  بداخلها 

فوهة  �سد  مع  ال�سهاريج  يف  التعليق   بيد  مربوط  حبل 

العبوة ب�سدادة من »الفلني« مت�سلة باحلبل اأي�سا، وعند 

�سد  يتم  منه  العينة  اأخذ  املطلوب  للم�ستوى  الو�سول 

على وينتج عن ال�سد نزع »الفلة« وينتظر  احلبل بقوه الأ

املهند�سون حتى متتلئ العبوه بالزيت، وبعدها يتم �سحب 

العبوه باحلبل للخارج وتفريغ العينة يف »اإناء« بال�ستيكي 

ر�ساله للمعمل. خا�ش الإ

 ولكن م�سكالت الطريقة ال�سابقة تتمثل يف �سعوبة 

»الفلني«  ال�سدادة  نزع  من  التاأكد  لعدم  العينة  اأخذ 

ثناء  اأ العينة  يف  التالعب  واإمكانية  املحاولة،  وتكرار 

اإمكانية  عدم  اإىل   �سافة  باالإ للمعمل،  نقلها  اأو  اأخذها 

اأخذ عينه من قاع ال�سهاريج.

هذه  على  تغلب  عثمان  اأحمد  املخرتع  ن  اأ اإال 

الزيت  عينات  خذ  الأ طريقة  باخرتاعه  امل�سكالت 

اأخذها  من  والتاأكد  تامة  ب�سهولة  ال�سهاريج  من 

كما  احلبل،  طريق  عن  القفل  بف�ش  ح�سا�ش  باالإ

متكن الطريقة اجلديدة من عدم التالعب يف العينة 

قاع  من  عينة  اأخذ  واإمكانية  نقلها،  اأو  اأخذها  ثناء  اأ

ال�سهاريج اأي�سا.

–لية ميا√ البëر

فهو  خري  االأ عثمان  حمد  اأ املهند�ش  اخرتاع  ما  اأ

»من�سات تقطري بحرية« تختلف يف فكرتها عن فكرة 

حمطات حتلية مياه البحر التقليدية التي تعتمد على الهبوط 

اجلوى،  ال�سغط  عن  التقطري  مراحل  داخل  بال�سغط 

للو�سول لدرجة تبخري املاء اإىل اأقل ما ميكن اأو قريبة من 

اأعلى منها بقليل،  اأو  البحر الطبيعية  درجة حرارة مياه 

عملية  متام  الإ نظمه  اأ ربعة  اأ من  بدورها  تتكون  والتي 

التقطري وهي: نظام التفريغ )الهبوط بال�سغط(، ونظام 

ونظام  املتولد(،  )البخار  املنتج  املاء  وجتميع  �سحب 

ونظام  امللوحة(،  �سديد  املاء  من  )التخل�ش  الت�سريف 

وجود  تتطلب  ربعة  االأ نظمة  واالأ البحر،  مباء  التغذية 

التفريغ  لعمليات  الالزم  البخار  لتوليد  بخارى  مرجل 

بو�ساطة م�سخة نفاثة، وكذلك عدد كبري من امل�سخات 

مر  )التغذية - الت�سريف - �سحب املاء( ويتطلب االأ

وجود املحطة بالقرب من ال�ساطئ.

اأن من�سات التقطري البحرية  واجلديد يف االخرتاع 

تتكون من ثالثة )طوابق( موجودة داخل البحر، ويعتمد 

ارتفاعها للم�ستوى الثالث على االرتفاع الالزم لعمل 

التقطري، وميكن اال�ستفادة  التفريغ املطلوب يف مرحلة 

لو�سع  البرتول  باإنتاج  اخلا�سة  البحرية  املن�سات  من 

على  للمعي�سة  الالزم  املاء  وتوفري  عليها  التقطري  وحدة 

هذه املن�سات.

نظمة  وميكن االبتكار اجلديد من اخت�سار ودمج االأ

ربعة اخلا�سة مبحطات التقطري التقليدية اإىل نظامني  االأ

بال�سغط(  )الهبوط  التفريغ  نظام  بدمج  وذلك  فقط، 

ونظام �سحب املاء املنتج معا، ودمج نظام التغذية مباء 

ميكن  وبذلك  املالح،  للماء  الت�سريف  ونظام  البحر 

عن  واال�ستغناء  امل�ستخدمة  امل�سخات  عدد  تخفي�ش 

املحطة  حجم  وتخفي�ش  البخاري«  »املرجل  نظام 

واملعدات الالزمة وبالتايل التكلفة املالية.

  طريقة مبتكرة لت�صريف الغازات من اآبار النفط مينع تلوث البيÄة.

  نظام »حقن كيميائي« ملعاجلة اخلام دون ا�صتخدام م�صخات خا�صة.

امل∏∞
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  »�صرتة النجاة« تعد نقلة كبرية يف عمليات اإنقاP �صحايا الكوارث البحرية

نقاP من الغرق واحلماية من خطر اأ�صماك القر�س    ال�صرتة جتمع بني االإ

  امل�صخة الهوائية و�صيلة فعالة يف حماربة احلرائق والتقليل من اطرها
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اأ�سماك القر�ش من اأخطر الكائنات املعروفة 

ن�سان  االإ ت�ستهدف  فهي  ر�ش،  االأ �سطح  على 

اأن  العلماء  فورًا، واكت�سف  ما اقرتب منها  اإذا 

مبا�سرة  مفاجًئا،  هجوما  تطلق  القر�ش  �سماك  اأ

من حتت الهدف، حيث تهاجم كافة الفقمات 

على  تزيد  ب�سرعة  املياه  �سطح  على  ت�سبح  التي 

ال  ال�سحايا  ومعظم  ال�ساعة،  يف  مرتا  كيلو   40

اإال عند  الهجمات  بتلك  ا�ستهدافهم  يدركون 

وقوعها بالفعل.

خرية ت�ساعفت خطورة اأ�سماك  يام االأ ويف االأ

بو�سفها  الغو�ش  ريا�سة  النت�سار  نظرا  القر�ش 

كرث رواجا  واحدة من الريا�سات ال�سياحية االأ

يف العامل، مما قد يعر�ش بع�ش الغوا�سني لهجمات 

ي�سبهون  قد  اأنهم  وخ�سو�سًا  القر�ش،  اأ�سماك 

يف  وهم  البحر  �سطح  على  العائمة  الفقمات 

�سحايا  ت�ساعف  جانب  اإىل  هذا  الغو�ش،  زي 

همها  اأ كان  التي  البحرية  ال�سفن  حوادث 

راح  والذي  امل�سرية   »98 »العبارة  حادث 

�سحيته اأكرث من 1000 �سخ�ش، تعر�ش كثري 

اأ�سماك  لهجمات  التقارير  اأ�سارت  كما  منهم 

القر�ش.

الكبرية  همية  االأ تظهر  املنطلق  هذا  ومن 

غايل  الدكتور  الغربية  ال�سحراء  ابن  الخرتاع 

حتمي  والتي  النجاة«،  بـ«�سرتة  امل�سمى  الزبري 

بدورها الغوا�سني والذين ميار�سون الريا�سات 

القر�ش،  �سماك  اأ هجمات  خطورة  من  املائية 

يف  م  مل�ستخد ا اأ  ملبد ا بنف�ش  ة  ل�سرت ا تعمل  و

يف  والفئران  للح�سرات  الطاردة  جهزة  االأ

كامل  عن  القر�ش  اأ�سماك  ُتبعد  حيث  املنازل، 

املحيط الذي يوجد فيه الغوا�ش عندما يرتدي 

ال�سرتة.

اإنقاذ وحماية

يقول د. الزبري: اإن »ال�سرتة اجلديدة حتتوي 

طاردة  �سوتية  فوق  موجات  يطلق  جهاز  على 

يف  مل�ستعمل  ا اأ  ملبد ا بنف�ش  �ش  لقر ا ل�سمك 

النجاة  �سرتة  جلعل  للفئران  الطاردة  جهزة  االأ

نقاذ من الغرق واحلماية  جتمع بني وظيفتي االإ

من خماطر مهاجمة اأ�سماك القر�ش يف حالة وقوع 

التي  اجلوية  الكوارث  اأو  البحرية  الكوارث 

ينتج عنها �سقوط الركاب يف البحر، كما ميكن 

املعارك  يف  اجلرحى  اجلنود  نقاذ  الإ ا�ستعمالها 

البحرية«.

ويعدد د. الزبري مزايا 

اخرتاعه والتي تتمثل يف:

القر�ش  �سماك  الأ الطارد  اجلهاز  يعمل   .1

عطاء  الإ ن�سبيًا  طويلة  لفرتة  ت�سغيله  على  قادرة  ببطارية 

نقاذ، وميكن اال�ستفادة من  الوقت الكايف لعمليات االإ

اخلاليا ال�سم�سية يف اإعادة �سحن البطارية.

2. ال حتتوي مكونات اجلهاز وبطاريته على اأي مواد 

حياء البحرية وبيئاتها الطبيعية. �سارة باالأ

3. يكون جمال تاأثري املوجات الطاردة للقر�ش حمدودًا 

حياء  )50- 100م مثاًل ( ل�سمان عدم التاأثري على االأ

املائية املجاورة.

�سرتة  ارتداء  عند  ذاتيًا  العمل  على  قادر  اجلهاز   .4

طفال  واالأ للعجزة  مالئمته  ل�سمان  مبا�سرة  النجاة 

الكارثة  وقوع  حلظة  انتظار  وعدم  اجلرحى،  واجلنود 

ن ال�سدمة جتعل كل �سخ�ش م�سغول بنف�سه  لت�سغيله الأ

من  اجلرحى  واجلنود  والعجزة  طفال  االأ يحرم  مما 

اال�ستفادة منه.

مماثل  اخرتاع  وجود  اأن  �سك  »ال  الزبري:  د.  يقول 

�سي�سكل نقلة نوعية يف عمليات اإنقاذ �سحايا الكوارث 

البحرية، كما اأن �سي�سكل م�سدر اطمئنان ويعطي دفعة 

�سخا�ش الذين  اأمل وم�سدر م�ساندة معنوية ومادية  لالأ

عر�ش  يف  ال�سبل  بهم  انقطعت  وقد  اأنف�سهم  يجدون 

اأطول  نقاذ فر�سًا اأكرب ووقتًا  البحر، كما مينح فرق االإ

نقاذ عدد اأكرب من ال�سحايا«. الإ

�ستكون  النجاة«  »�سرتة  ن  اأ املخرتع  ويوؤكد 

ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  فراد  االأ قبل  من  مطلوبة 

من  نقاذ  االإ بني  جتمع  نها  الأ وذلك  �سواء،  حد  على 

الغرق واحلماية  من خطر اأ�سماك القر�ش، وذلك ما 

ل�سركات  خ�سو�سًا  كبرية  باأعداد  املنتج  بيع  ي�سمن 

البحرية  والقوات  املدين  والطريان  البحري  النقل 

الذي  الوقت  ياأتي  رمبا  بل  ال�سواحل وغريها،  وخفر 

العادية  النجاة  �سرتات  حمل  املنتج  هذا  فيه  يحل 

ب�سورة كاملة.

م�ضخة �ضد احلريق

اخرتاع اآخر ي�سعه د. الزبري بني يدي امل�ستثمرين 

يف الوطن العربي وهو »م�سخة هوائية للتقليل من 

على  حممول  �سفاط  واالخرتاع  احلريق«  خماطر 

ذراع معدين طويل لكنه خفيف الوزن ويعمل بنف�ش 

املبداأ امل�ستعمل يف املكن�سة الكهربائية ميكن تن�سيبه 

يدويًا  حمله  اأو  مثاًل(  املطافئ  )�سيارة  �سيارة  على 

والتقاط  جلمع  احلريق  مركز  على  ي�سلط  بحيث 

تاحة  الإ جانبًا  وتوجيهها  اللهب  ل�سنة  واأ الدخان 

اأو  بالنار،  املحا�سرين  �سخا�ش  االأ نقاذ  الإ الفر�سة 

اإخراج  و  اأ بالدخان،  االختناق  خلطر  املعر�سني 

طفال واملعاقني وكبار ال�سن من منطقة احلريق  االأ

ف�ساًل عن زيادة فر�سة القدرة على ال�سيطرة على 

احلريق.

لدفع  نفخ  كاأداة  ا�ستعماله  ميكن  نف�سه  اجلهاز 

كتلة كبرية من الهواء جتاه مركز احلريق بدءًا من 

اأحد جوانبه لطرد األ�سنة اللهب والدخان جانبًا اأو 

تاحة الفر�سة  على بعيدًا عن مركز احلريق  الإ نحو االأ

طفاء على  نقاذ ال�سحايا وزيادة قدرة رجال االإ الإ

طفاء وال�سيطرة على الو�سع،  التحكم يف عملية االإ

وىل )�سفط الهواء( اأو الطريقة  واختيار الطريقة االأ

طفاء  الثانية )طرد الهواء( اإمنا يرتك ملن يقوم بعملية االإ

ليت�سرف بح�سب ظروف احلريق ومكانه و�سرعة 

الرياح  واجتاهها.... اإىل اآخره.

ميكن  ذاتها  »الفكرة  اأن:  اإىل  املخرتع  وي�سري 

ال�سامة يف  الغازات  ت�سرب  ا�ستعمالها يف حوادث 

اجلهاز  هذا  نتاج  اإ وميكن  واملختربات،  امل�سانع 

باأحجام �سغرية كو�سيلة اأمان وحماية يف املختربات 

وامل�سانع تو�سع مع اأنابيب اإطفاء احلرائق ال�ستعمالها 

يف احلوادث الطارئة«.

ح�ساءات اأن الن�سبة  ي�سيف املخرتع: »تثبت االإ

كرب من �سحايا احلرائق يق�سون اختناقا ب�سبب  االأ

الرتكيز الكبري للغازات ال�سامة كاأول وثاين اأك�سيد 

األ�سنة  كثافة  اأن  كما  دخان،  �سورة  على  الكربون 

التدخل  جهود  وتعرقل  ال�سحايا  حتا�سر  اللهب 

للتقليل  و�سيلة  يقدم  املقرتح  واملنتج  نقاذهم،  الإ

�سحايا  لتقليل  اأكرب  فر�ش  ومنح  املخاطر  هذه  من 

احلرائق«.

املنتج  اأن  الزبري  د.  فيوؤكد  الت�سويق  عن  ما  اأ

الدفاع  �سلطات  يد  يف  فعالة   و�سيلة  �سيكون 

خماطرها،  من  والتقليل  احلرائق  ملحاربة  املدين 

كما ميثل و�سيلة اأمان اإ�سافية للعاملني يف امل�سانع 

اأو تلك التي  واملعامل التي تنتج غازات �سامة، 

العمل،  ثناء  اأ ملخاطرها  تتعر�ش  اأن  املمكن  من 

ومن املفيد يف احلالتني اإقتناء و�سيلة ال�سالمة هذه 

مما يجعلنا نتوقع اأن يلقى هذا املنتج ما ي�ستحقه 

من رواج كبري.
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)ا�ست�ساري  امللوك  اأ�سرف  امل�سرية  الباحثة  جنحت 

اإىل  الو�سول  يف  الطبيعي(  والعالج  التجميل  جراحة 

عالج للحروق التي تغطي اأكرث من 30% من م�ساحة 

طباء يف جميع اأنحاء  ن�سان والتي مثلت حتديا لالأ ج�سم االإ

اأ�سرف  الدكتورة  تقدمه  التي  اجلديد  والعالج  العامل، 

»بذلة مكيفة« تعد و�سيلة ماأمونة لتجاوز �سلبيات الطرق 

التقليدية يف عالج حاالت احلروق احلرجة، والتي قد 

�سافة اإىل ر�سح �سديد يف ال�سوائل  ت�سبب اأملا �سديدا، باالإ

من اجل�سم ب�سبب ات�ساع م�ساحة احلرق ورمبا ميوت من 

يعاين هذه احلروق بن�سبة ت�سل اإىل 40% اأحيانا. 

والبذلة املبتكرة تعتمد فكرتها على كيفية ال�سيطرة 

و»نزح«  احلمراء،  الدم  كرات  تك�سر  عملية  على 

تتكون  وهي  امل�ساب،  ج�سم  يفرزها  التى  ال�سوائل 

للبذلة،  الربودة  يعطي  منها  ول  االأ اأجزاء،  ثالثة  من 

وحدة  والثالث  نف�سه،  البذلة  ج�سم  فهو  الثاين  ما  اأ

يف  التحكم  يتم  حتى  البذلة  برودة  لقيا�ش  اإليكرتونية 

درجة الربودة الالزمة لوقف نزح ال�سوائل يف احلاالت 

احلرجة، وهي تعد العالج الوحيد حلاالت احلروق ذات 

الن�سب العالية التي ال يكون لها عالج طبي حا�سم على 

م�ستوى العامل.

تقول د. اأ�سرف: »خطورة احلرق ال تكون بالن�سبة 

لذلك  �سملها،  التي  بامل�ساحة  ترتبط  بل  فقط  لدرجته 

وىل قد يكون اأخطر  جند اأن حرقا وا�سعا من الدرجة االأ

ن�سف  واإ�سابة  الثالثة،  الدرجة  من  حرق  من  بكثري 

وىل قد تكون  م�ساحة اجل�سم باحلروق من الدرجة االأ

حيان«، وت�سيف:  ن�سان يف اأغلب االأ �سببا يف وفاة االإ

»اإن مري�ش احلروق مير بالعديد من ال�سدمات �سواء 

اإىل  �سافة  اإ بكتريية،  و  اأ ع�سبية  و  اأ ت�سممية  كانت 

لرتا   12 احلروق  مري�ش  يفقد  حيث  ال�سوائل،  نزح 

مما  للج�سم،  احلية  ن�سجة  االأ �سوائل  من  يوم  اأول  يف 

يوؤثـر يف جميع وظائف اجل�سم، وتتاأثر الدورة الدموية 

التى  احلمراء  الدم  كرات  كم  واأخريا  والتنف�سية، 

فتقل  �ساعة،   36 اأول  يف  وخ�سو�سًا  باطراد  تتك�سر 

كرات  تك�سر  نتيجة  الدماغ  يف  وك�سجني  االأ ن�سبة 

الدم احلمراء، ويبداأ املري�ش يف فقد الوعي متاما حتى 

الغيبوبة ثم املوت«.

العêÓ بالتÈيد

الفكرة تبلورت لدى د. اأ�سرف بعد قراءتها لن�سرة 

اأن مري�سا  النم�سا، وذكرت  علمية خمت�سة �سدرت يف 

فاأخذت  لعالجه،  ثلج«  »بانيو  يف  و�سعه  مت  باحلروق 

جزاء  بدورها يف تطوير الفكرة من بانيو ثلج اإىل ارتداء االأ

املحروقة يف املري�ش ل�سيء مربد متاما، والتربيد �سيوقف 

التي حتدث،  الت�سممية  �سوائل اجل�سم وال�سدمة  نزح 

كما �سيوقف تكاثر امليكروب ب�سدة يف ج�سم امل�ساب، 

مل وال�سدمة الع�سبية يف بداية  اإ�سافة اإىل تقليل �سدمة االأ

حرارة  لدرجة  املحرتق  امل�ساب  تعري�ش  ويتم  مر،  االأ

معينة يتم التحكم فيها بح�سب احتياجه، وتتوقف على 

درجة نزح ال�سوائل من ج�سمه.

تقول املخرتعة: »ترجع البداية اإىل اأواخر ال�سبعينات، 

اإحدى  يف  اأعمل  كنت  عندما   ،1976 عام  حتديدا 

مر�سى  من  العديد  كان  حيث  القاهرة،  م�ست�سفيات 

احلاالت احلرجة يلقون حتفهم من احلروق على الرغم 

نقاذهم بكل الطرق املعروفة،  من حماوالتنا الدائمة الإ

املر�سى  وفاة  اأ�سباب  يف  وفكرت  جدوى،  بال  ولكن 

خطوة خطوة«.

وبداأت د. اأ�سرف يف جتاربها منذ عام 1993، حتى 

املخت�سة  للبذلة  املكتملة  ال�سورة  اإىل  اأخريا  و�سلت 

وجنحت  للحروق،  احلرجة  احلاالت  م�سابي  بعالج 

االختبارات على البذلة يف عالج الكثري من امل�سابني، 

امل∏∞
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خرى يف اأنها  وتتميز البذلة اجلديدة عن طرق التربيد االأ

ماكن التي تتعر�ش للحروق فقط، مبا  ميكنها اأن تربد االأ

خرى  االأ اجل�سم  اأجزاء  على  تذكر  اأ�سرارا  ي�سبب  ال 

غري املحروقة.

 وطورت د. اأ�سرف اخرتاعها بحيث ميكن ت�سكيل 

»البذلة« املبتكرة يف اأي �سورة واأي حجم، فبجانب 

ا�ستخدامها لعالج م�سابي احلاالت احلرجة للحروق، 

حفظ  ويف  املوتى،  حفظ  يف  ي�سا  اأ ت�ستخدم  ن  اأ ميكن 

ع�ساء، وكجراب يف غرفة العمليات، بل وكحقيبة  االأ

عالج  يف  ي�سا  اأ ت�ستخدم  ن  اأ ميكن  كما  ماأكوالت، 

�سربات ال�سم�ش، وميكن ا�ستعمال هذه البذلة يف اأثناء 

ورام كعازل لل�سوء  العالج »الفوتوديناميك« ملر�سى االأ

حاالت  يف  حراري  كعازل  وكذلك  العالج  ثناء  اأ يف 

�سعاعات الليزر. التعر�ش الإ

كما ميكن اأي�سا ت�سنيع بذلة مكيفة للعمال واملناطق 

وميكن  وال�سلب،  احلديد  م�سانع  وعمال  احلارة، 

اأي�سا اأن ي�سنع من خاللها مالب�ش لكل العمال الذين 

يتعر�سون للحرارة العالية اأو اإ�سعاعات الليزر، ولن تزيد 

كلفة اإنتاج البذلة على 200 دوالر، وهو �سعر منا�سب 

جهزة الطبية عامة.  مقارنة باأ�سعار االأ

 

»املرتبة املائية«

جنحت د. اأ�سرف امللوك اأي�سا يف اخرتاع »املرتبة 

يف  »املنومني«  للمر�سى  بالن�سبة  تفيد  التي  املائية« 

امل�ست�سفيات لفرتات طويلة حيث متنع من اإ�سابتهم 

اخلطرية  امل�سكالت  من  تعد  والتي  الفرا�ش  بقرحة 

التي ت�سيب اأكرث من 90% من كبار ال�سن املالزمني 

مر�سى  خ�سو�سًا  الكر�سي،  و  اأ للفرا�ش  الدائمني 

يف  احلركة  على  القادرين  وغري  املركزة،  الرعاية 

الرباعي  ال�سلل  اأو  ال�سفليني  الطرفني  �سلل  حاالت 

اأو الن�سفي.

دمج  على  املبتكرة  املائية«  »املرتبة  فكرة  وتعتمد 

اأحد  من  و�سلهما  طريق  عن  واملائية  الهوائية  للمرتبة 

اجلوانب الطويلة، يف حني يجري اإغالق جميع اجلوانب 

خرى بو�ساطة �سحاب »�سو�ستة« اأو �سريط ال�سق  االأ

باأنابيب مطاطية تنت�سر يف  )كوت�سى(، ومت تزويد املرتبة 

قاع املرتبة املائية، ويتم �سخ ماء بدرجة احلرارة املطلوبة 

نابيب عن طريق موتور حلزوين، بحيث  خالل تلك االأ

تعمل على حتريك املياه داخل املرتبة مبا ي�سبه »التدليك« 

لتن�سيط الدورة الدموية.   

منطقة  بتكون  الفرا�ش  قرحة  »تبداأ  املخرتعة:  تقول 

مر  حمراء على اجللد فوق النتوء العظمى، وقد يتطور االأ

اإىل تق�سر جلد اخلاليا الطالئية، فيت�سبب ذلك فى تاآكل 

حوال ال�سديدة  مر يف االأ طبقات اجللد، وقد ي�سل االأ

لل�سغط  نتيجة  وذلك  العظام،  بت�سو�ش  �سابة  االإ اإىل 

الدموية  الدورة  و�سعف  اجللد،  على  الطويل  امل�ستمر 

وعية املغذية للجلد وما حتته من اأن�سجة، وقد ثبت  يف االأ

اأن ا�ستخدام املرتبة الهوائية اأو املائية تقلل من ال�سغوط 

�سابة«. على اجللد وتقلل من ن�سبة االإ

وتتابع د. اأ�سرف: »واملرتبة املائية التي ابتكرتها جتمع 

اأخف  نها  اأ غري  واملائية،  الهوائية  املراتب  مميزات  بني 

بكثري املراتب املائية التقليدية، وهذا ما يجعل من املرتبة 

املبتكرة �سهلة يف النقل، كما ميكن ا�ستخدامها يف املنزل 

للتدليك والرتخاء الع�سالت«. 

»ملعب« للمكفوفني

اإبداع الدكتورة  كان للمعوقني ن�سيب كبري يف 

»ملعب  لهم  اخرتاعاتها  بني  ومن  امللوك،  اأ�سرف 

مثل  القدم  كرة  ريا�سة  فيه  ليمار�سوا  للمكفوفني« 

املخرتعة  ابتكرته  الذي  وامللعب  متاما،  املب�سرين 

متكامل فلم تغفل اأي م�سكلة قد تواجه املكفوف 

املكفوفون  ينطلق  بحيث  وحلتها،  اإال  حتركاته  يف 

لهم  يتاح  ببع�سهم، كما  امللعب دون االرتطام  يف 

م�ساعدة  دون  الكرة  طريق  معرفة  امللعب  هذا  يف 

من اأحد. 

وكرة القدم يف ملعب املكفوفني هي كرة لها �سوتني 

خر متقطع بح�سب درجة حركتها  اأحدهما م�ستمر، واالآ

�سوات ال�سادرة منها رنانة بحيث  اأو »ركلها«، واالأ

�سوات  اأ �سورة  يف  وتكون  املكفوفني،  كل  ي�سمعها 

املخرتعة  وقامت  مو�سيقية،  �سوات  اأ و  اأ بوليفونيك، 

التجربة،  بعد  جناحه  وثبت  امللعب  لهذا  منوذج  بتنفيذ 

وزودت حدود امللعب »مب�ست�سعرات« بحيث ت�سدر 

�سوتا ينذر املكفوف باقرتابه من هذه احلدود، اإ�سافة اإىل 

تزويدها لل�سباك بتلك امل�ست�سعرات اأي�سا.

ومن بني اخرتاعات د. اأ�سرف اأي�سا »�سرير طبي« 

ت  م�سكال ن  نو يعا ين  لذ ا ت  مل�ست�سفيا با مني  للمنو

»ق�ساء  من  املري�ش  ميكن  اجلديد  وال�سرير  خراج،  االإ

حاجته« وهو يف مكانه عن طريق �سغطه لزر يف ال�سرير، 

وبعد االنتهاء ي�سغط على الزر مرة اأخرى لكي يعود 

ال�سرير كما كان.

نفذته  متحركًا  كر�سيًا  اأي�سا  اأ�سرف  د.  واخرتعت 

فعاًل وهو يعمل بفكرة فذة، حيث يتحرك بدون موتور 

وال بنزين وب�سرعة قد ت�سل اإىل 70 كم يف ال�ساعة. 

خدمة احلرم املكي

خري فهو موجه خلدمة  اأما ابتكار د. اأ�سرف امللوك االأ

حجاج احلرم املكي، حيث الحظت املخرتعة يف اأثناء 

املعتمرين  تزاحم  اململكة  يف  العمرة  ملنا�سك  اأدائها 

عن  ينجم  قد  مما  �سعد«  االأ »احلجر  لتقبيل  ال�سديد 

�سابة، وفكرة ابتكارها  هذا التزاحم من حاالت االإ

»احلجر  تقبيل  من  اجلميع  يتمكن  ن  اأ يف  تتمثل 

�سعد« دون مزاحمة اأي �سخ�ش اآخر له، بل وحتى  االأ

لو ت�ساعف عدد املعتمرين واحلجاج فلن تكون هناك 

اأي م�سكلة. 

وفكرة االبتكار تعتمد على طريقة القر�ش الدوار، 

�سخا�ش الذين يقومون  مع اإعطاء اأرقام تنظم اأدوار االأ

بتقبيل احلجر، وميكن تنظيم اأدوار املعتمرين واحلجاج 

من خارج �سحن الطواف بحيث يتم التحكم يف �سرعة 

منوذج  بتنفيذ  املخرتعة  وقامت  الدوار،  القر�ش  هذا 

م�سغر لهذا االبتكار.

براءة  بت�سجيل  قامت  اأن املخرتعة  بالذكر  واجلدير 

اخرتاع اآخر، فقد ابتكرت م�سروعًا جديدًا يعتمد على 

مد الكباري مع تعدد الطوابق باأ�سلوب مبتكر، لتخفيف 

الزحام عند رمي اجلمرات، مبا ميكن كبار ال�سن والن�ساء 

وح�سلت  تامة،  براحة  اجلمرات  رمى  من  واملعوقني 

املخرتعة بابتكاراتها العديدة على »درع الريادة« من 

برعاية  �سنويا  يقام  الذي  العرب«  الرواد  »مهرجان 

االبتكار  عامل  يف  اإ�سهاماتها  على  العربية  الدول  جامعة 

واالخرتاع.  

  »بذلة مكيفة« لعالج احلروق اخلطرة ال مثيل لها على م�صتوى العامل.

  »مرتبة مائية« مبتكرة جنحت يف عالج قروح الفرا�س بن�صبة 90%.

  كر�صي متحرك للمعوقني ت�صل �صرعته اإىل 70كم ويعمل دون موتور!
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اأول �صعودية –�صل على دكتوراه التخ�ص�س من جامعة »كامربدج«

د. M»````اI �س````````óæي..

من يµëàم ‘ }اá«æ≤àd ا◊»ويzá يµëم اdعا⁄!
مد اأبو gRرة

�سليمان  حياة  الدكتورة  ال�سعودية  الباحثة  ح�سلت 

ول يف م�سابقة »خطط  املركز االأ �سندي وفريقها على 

»جامعة  قامتها  اأ التي  االجتماعية«  للم�ساريع  العمل 

ح�سلت  كما  املتحدة،  بالواليات  عمال«  لالأ هارفارد 

»معهد  قامها  اأ التي  املبادرات  م�سابقة  جائزة  على 

وذلك  موؤخرًا   »MIT للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ش 

م�سروع  اأول  وهو  للجميع«  »الت�سخي�ش  تقنيتها  عن 

من نوعه يح�سد اجلائزتني يف عام واحد.

على  حت�سل  �سعودية  ول  اأ هي  حياة  والدكتورة 

جامعة  من  احليوية  التقنية  جمال  يف  الدكتوراه  درجة 

»كامربدج« الربيطانية، وقد نالت عن اإجنازاتها اجلائزة 

وىل »لعلماء النخبة املوهوبني اأكادمييًا« من قبل خادم  االأ

احلرمني ال�سريفني امللك عبد اˆ بن عبد العزيز، وقد 

لقاء كلمة امللك يف »منتدى احلوار  مت اختيارها اأي�سًا الإ

يف  »النابغني«  بجائزة  وفازت  الريا�ش،  يف  الوطني« 

مريكية،  العلوم والتقنية من جامعة »ما�سات�سوت�ش« االأ

�سم  وفد  �سمن  املتحدة  الواليات  حكومة  ودعتها 

15 من اأف�سل العلماء يف العامل; ال�ست�سراف اجتاهات 

بوالية  »بركلي«  جامعة  دعتها  كما  العلوم،  وم�ستقبل 

مريكية بو�سفها واحدة �سمن اأبرز ثالث  كاليفورنيا االأ

على يف العلوم والتقنية للفتيات  عاملات لتكون املثل االأ

اقتحام  على  وت�سجيعهن  لتحفيزهن  مريكيات  االأ

املجاالت املختلفة يف العلوم . 

ب£ا∫« عل≈ درÜ »ا’أ

ول فبينما  »اأ�سعد اأيام طفولتي كان يومي الدرا�سي االأ

طفال يف ذلك اليوم،  ت�ساحب دموع اخلوف والرهبة االأ

كانت ال�سعادة تغمرين.. واخرتت اأن اأرتدي اأجمل 

نا  واأ ال?!  كيف   .. املدر�سي  الزي  من  بداًل  ف�ساتيني 

الذين  بطال«  »االأ مثل  اأ�سبح  قد  هنا  من  اأنني  اأ�سعر 

ابن  الرازي..  اخلوارزمي..  خلوتي..  يف  معي  عا�سوا 

الهيثم.. ابن �سينا.. احلازم.. ماري كوري.. اأين�ستاين.. 

اإ�سحاق نيوتن.. جابر بن حيان ... املو�سى، اأخريًا �ساأ�سري 

على دربكم« .

بهذه الكلمات عربت د. حياة التي ولدت يف مكة 

عن �سغفها املبكر منذ الطفولة بالعلم وتطلعها اإىل اللحاق 

�سالمي والعربي. بقافلة القمم اخلالدة يف تاريخنا االإ

ثم  بتفوق،  العامة  الثانوية  يف  حياة  د.  تخرجت 

درا�سة  ع�سقت  وهناك  الطب،  بكلية  بعدها  التحقت 

دوية; اإذ كانت تراها »من اأهم العلوم التي تخدم  االأ

ن�سانية«، واأمام رغبتها ال�سديدة يف ا�ستكمال تعليمها  االإ

هل لطموحها يف ال�سفر اإىل  يف هذا املجال، ا�ست�سلم االأ

لندن ال�ستكمال درا�ستها.

اأم�ست د. �سندي ما يقرب من 13 عاًما يف بريطانيا، 

تعمل وتدر�ش حتى ح�سلت على درجة »الدكتوراه« 

من  وال�سوتية  الكهرومغناطي�سية  القيا�ش  اأدوات  يف 

تتو�سل  ن  اأ وا�ستطاعت  العريقة،  كامربدج  جامعة 

العلمية  االخرتاعات  من  عدد  اإىل  الفرتة  هذه  خالل 

فدعتها  رفيعة،  عاملية  علمية  مكانة  تتبواأ  جعلتها  املهمة 

لتكون  مريكية  االأ كاليفورنيا  بوالية  »بركلي«  جامعة 

دار«  »كارل  وهن  عاملات،  ثالث  برز  اأ من  واحدة 

والثانية  املتحدة،  بالواليات  ال�سرطان  بحوث  رئي�سة 

ìا‚ áص�b
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»كاثي �سيلفر« اأول رائدة ف�ساء، وكانت هي الثالثة; 

للفتيات  والتقنية  العلوم  يف  على«  االأ »املثل  لت�سبح 

مريكيات.  االأ

فرUضة ذgبية

»كامربدج«  بجامعة  الثاين  الدرا�سي  العام  يف 

�ساق لها القدر فر�سة ذهبية عندما و�سل عقار جديد 

من اأملانيا اإىل اجلامعة، وُطلب من فريقها العلمي اأن 

الكيميائية،  تركيبته  ملعرفة  التجارب  عليه  يجري 

تلك  فكانت  ن�سان.  االإ ج�سم  يف  عمله  وكيفية 

التجربة وراء اختيارها »جمال التقنية احليوية«; ليكون 

كامربدج  بجامعة  العليا  الدرا�سات  يف  اخت�سا�سها 

»مرتبة  مع  اجلامعية  ال�سهادة  على  ح�سلت  اأن  بعد 

ال�سرف«. 

وبعد مرور اأربعة اأ�سهر فقط، متكنت من حتقيق نتائج 

مبهرة على جهاز من ابتكارها يتتبع اآثر نوع من اأنواع 

املبيدات احل�سرية على الدماغ، وقد تقدمت ببحثها هذا 

مريكية،  اإىل موؤمتر )جوردن( املنعقد يف والية بو�سطن االأ

لعدم  رف�سته  اجلامعة  لكن  باملوؤمتر،  البحث  قبول  فتم 

حيث  وامل�ساركة،  ال�سفر  تكاليف  حتمل  ا�ستعدادها 

اإنها ما زالت طالبة، وكانت املفاجاأة اأن اجلهة املنظمة 

التكاليف،  كافة  لتحمل  ا�ستعدادها  بدت  اأ للموؤمتر 

فكانت اأ�سغر طالبة تر�سلها »كامربدج« حل�سور موؤمتر 

علمي يف اخلارج.

فريق  اإىل  تن�سم  كي  اختيارها  مت   1999 عام  وفى 

كرث تفوًقا« يف بريطانيا، يف جتربة متت  »العلماء ال�سبان االأ

»مبجل�ش العموم الربيطاين« بهدف اأخذ م�سورة هذه 

املجموعة يف تطوير مناهج العلوم وو�سع اآليات للحد من 

الهجرة اإىل الواليات املتحدة.

وقبيل االنتهاء من اأطروحة الدكتوراه، وبالتحديد 

يف عام 1999 جاءتها دعوة من »م�ست�سفى ال�سرطان« 

جراء التجارب على جم�ش متعدد اال�ستخدامات  بكندا الإ

هذه  تكن  ومل  عامليًا،  �سيته  وذاع  ابتكرته  قد  كانت 

االبتكار  هذا  يخ�ش  فيما  نوعها  من  وىل  االأ الدعوة 

حيث   ،»MARS بـ«مار�ش  اخت�ساًرا  املعروف 

بحاث  الأ »نا�سا«   وكالة  من  دعوة  ذلك  قبل  تلقت 

مغرًيا  ا  عر�سً بعدها  اإليها  قدموا  اأ�سبوعني،  ملدة  الف�ساء 

للعمل معهم يف الواليات املتحدة لكنها مل تقبل العر�ش، 

بحاثها  اأ خال�سة  هو  اجلهاز  هذا  ن  اإ القول  وميكن 

التطبيقات  من  العديد  له  فاالبتكار  العلمية،  وجتاربها 

وفحو�سات  الدوائية،  لل�سناعات  خمتلفة  نواح  يف 

مرا�ش  اجلينات واحلم�ش النووي DNA املتعلقة باالأ

البيئة  حلماية  البحثية  امل�ساريع  وكذلك  الوراثية، 

وقيا�ش الغازات ال�سامة، ويتميز ابتكارها بدقته العالية 

التى و�سلت اإىل حتقيق ن�سبة جناح يف معرفة اال�ستعداد 

�سابة بال�سكري تبلغ 1^99%، بعد اأن كانت  اجليني لالإ

ال تتجاوز %25.

–دي »الفûضل«!

النبوغ  مبوؤ�سرات  املليئة  العلمية  احلياة  هذه  تخل  مل 

املبكر من العقبات، كال�سدمة التي تلقتها عند انت�سابها 

لتح�سري  درا�سية  منحة  على  حت�سل  �سعودية  كاأول 

حيث  احليوية،  التقنية  جمال  يف  الدكتوراه  طروحة  اأ

منها  طالًبا  وجهها  يف  ب�سرخة  �ساتذتها  اأ اأحد  ا�ستقبلها 

�سرورة الف�سل بني العلم والدين، يف اإ�سارة اإىل حجابها 

قائاًل: »فا�سلة، فا�سلة، فا�سلة..ما مل تتخلي عن حجابك 

فقط  �سهر  اأ ثالثة  خالل  باأنه  لكمِ  كد  وؤ واأ ومظهرك، 

�ستذوب �سخ�سيتك يف جمتمعنا وت�سبحني مثلنا، فال بد 

من الف�سل بني العلم والدين«.

ال�سبب  كان  التحدي  من  نوعًا  هذا  عدت  لكنها 

ح�سلت  حتى  بجد  العمل  على  اإ�سرارها  يف  الرئي�سي 

على احرتام كبري من جميع الزمالء، فمن خالل �سلوكها 

الدين  بني  �سالم  االإ يف  تعار�ش  ال  باأنه  ثبتت  اأ املتميز 

والعلم، حتى اإنهم كانوا ميتنعون خالل �سهر رم�سان عن 

تناول الطعام اأمامها، بل ويوؤجل بع�سهم وجبة الغداء 

فطار احرتاًما وتقديًرا لها. اإىل موعد االإ

على  وهي  واجهته  ما  ا  اأي�سً العقبات  هذه  ومن 

عندما  الدكتوراه،  ر�سالة  من  االنتهاء  م�سارف 

جاءها خطاب من عميد اجلامعة يفيد ب�سرورة تغيري 

مو�سوع البحث والعمل على م�سروع جديد دون 

اأن  عليها  فكان  مربرات،  اأي  اخلطاب  يحمل  اأن 

تنجز ر�سالة جديدة يف 9 اأ�سهر فقط وهي املدة املتبقية 

باأن  �سعرت  عندما  بها  الدنيا  ودارت  املنحة،  على 

و�ساألت  اآمالها  بكل  يع�سف  باأن  كفيل  القرار  هذا 

نف�سها، ما العمل? فلم جتد غري اإجابة واحدة وهي 

مر منها  �سرورة اال�ستجابة وب�سرعة حتى لو تطلب االأ

اأن ت�سابق الزمن.

اأجنزت د. حياة ر�سالتها اجلديدة والتي كان مو�سوعها 

»درا�سات متقدمة يف اأدوات القيا�ش الكهرومغنطي�سية 

وال�سوتية« وقد و�سفها اأ�ستاذها باأنها »خم�ش ر�سائل 

يف ر�سالة واحدة«; نظًرا ملا حملته من ت�سعب يف جماالت 

علمية عديدة وتخ�س�سات خمتلفة، وقد اأجيزت الر�سالة 

جديدة  نافذة  فتحت  »لقد  لها:  قائاًل  اأ�ستاذها  وهناأها 

للعلماء لفهم العلوم«.

لزيارة  تلقت حياة دعوة �سخ�سية  2001م،  يف عام 

»البنتاجون« على هام�ش ح�سورها »املوؤمتر القومي ملر�ش 

ال�سرطان«، وهي الزيارة التي تقول عنها اإنها ك�سفت 

مريكية، حيث اطلعت على  لها اأ�سرار النه�سة العلمية االأ

الدور الذي يقوم به العلماء هناك.

 واأتيح للباحثة ال�سعودية زيارة رو�سيا يف اإطار منحة 

بحثية مقدمة من جامعة كامربدج، تتمثل يف نقل خربتها 

يف جمال اأبحاث التقنية احليوية جلامعة مو�سكو.

وتاأمل د.حياة من خالل عملها ون�ساطها الدويل اأن 

تكون �سفرية للملكة العربية ال�سعودية فتقول: »ال اأحب 

يجابي لوطني«.  اأن اأتاأخر عن عمل اخلري والرتويج االإ

طار حتر�ش د. حياة على احل�سور اإىل بلدها  ويف هذا االإ

كلما �سنحت الفر�سة بهدف عر�ش جتربتها ال�سخ�سية، 

وتقوم بزيارات عديدة للفتيات يف خمتلف مناطق اململكة 

خالل  من  والطموح  النجاح  على  حتفيزهن  جل  الأ

ا�ستعرا�ش م�سوارها العلمي والعملي، وهي تعلق على 

مل  اإذا  الفردي  بالنجاح  من  اأوؤ »ال  بقولها:  مر  االأ هذا 

الفتيات  اأخاطب  اأن  وواجبي  باملجتمع،  مرتبًطا  يكن 

من  والتميز  العلم  على  لهن  ت�سجيًعا  اختالفهن  على 

خالل جتربتي الذاتية«.

لل�سالم  جولة  يف  �سيدة   300 الباحثة  �ساركت  وقد 

حول العامل با�ستخدام الدراجات الهوائية، �سمن جمموعة 

ن�سوية ت�سم �سيدات واآن�سات من خمتلف جن�سيات العامل 

ن« والتي تعني »اتبعوا  تطلق على نف�سها »فولو ذا ووممِ

ال�سيدات«، واملجموعة تروج لل�سالم، وتاأمل يف اإنهاء 

و�سط، وقد حملن ر�سالة موجهة  العنف مبنطقة ال�سرق االأ

لقادة العامل عنوانها »حتركوا«.

وال تقت�سر اهتمامات د. حياة على العلم فقط، واإمنا 

متتد اإىل جماالت اأخرى كثرية، فهي حتب ال�سعر والفن 

وتتذوق املو�سيقى، ومن الريا�سة تهوى ركوب اخليل، 

�سالمي.  كما اأنها عا�سقة للرتاث العربي االإ
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اآالت عجيبة اخرتعها الب�صر حل�صاÜ الزمن

.. Qوîس�dات من اYسا�
!zQوîÑdمن } ا iôNاأh

   قبل ظهور » ال�ساعات » يف �سكلها احلايل، ظهرت 

اأدوات غريبة ملعرفة الوقت على مر الع�سور، وكانت 

والبابلية  الفرعونية  �سها  راأ وعلى  القدمية  احل�سارات 

الزمن،  اآالت ح�ساب  اأول من اخرتع  وال�سينية، هى 

ما ظهر فى  طالق  الت على االإ اأغرب هذه االآ ولكن 

ال�سني خالل القرن الرابع ع�سر امليالدي، حيث كان 

من  �ساعات  على  الوقت  معرفة  فى  يعتمدون  النا�ش 

»البخور « !

  وبرع القدماء فى �سناعة مناذج من ال�ساعات ملعرفة 

الوقت، وعلى الرغم من بدائية تلك ال�ساعات اإال اأنها 

�سناف  االأ تعدد  ومع  وائل،  االأ عبقرية  عن  تك�سف 

ن�سينا  ننا  اأ يبدو  لل�ساعات  احلديثة  �سكال  واالأ العاملية 

وىل يف انطالق  وائل التى كانت التقنية االأ �ساعات االأ

هذه ال�سناعة العاملية.

التي  ال�ساعات  قدم  اأ هي  ال�سم�سية«  و»ال�ساعة   

كانت تعك�ش –  بب�ساطة – الدورات التي حتدث يف 

من  عمالقة  دوائر  كانت  وقد  النا�ش،  لرياها  ال�سماء 

و  اأ الف�سول  تعاقب  حتدد  اأخرى  مادة  ية  اأ و  اأ احلجر 

حركة النجوم عن طريق » ال�سواهد ال�سخرية«.

ال�سواهد ال�سخرية، وهى  اأن هذه  العلماء   ويعتقد 

فى  وجدت  القدمية  ال�سخمة  حجار  االأ من  جمموعات 

�ساعة،  بو�سفها  ما  وقت  فى  ت�ستخدم  كانت  اجنلرتا 

والقمر  ال�سم�ش  تكون  العام  من  معينة  وقات  اأ ففي 

يحدث  وعندما  ال�سخور،  بع�ش  مع  واحد  خط  على 

ذلك كان يدرك القدماء اأن ف�ساًل جديدًا من ف�سول 

ال�سنة قد بداأ.

اإىل  يام  االأ تق�سيم  الب�سر مطلقًا  بال    ومل يخطر على 

�سنة  اآالف   4 من  يقرب  ما  حتى  مت�ساوية  وحدات 

ربع  اأ ىل  اإ اليوم  تق�سيم  فكرة  ظهرت  حينما  م�ست، 

الذين  البابليني  عند  ذلك  كان  ورمبا  �ساعة  وع�سرين 

ابتكروا » املزولة » اأو ال�ساعة ال�سم�سية ملعرفة الوقت، 

وهى تتكون من دائرة عليها عالمات تبنيq ال�ساعات يف 

ما بني �سروق ال�سم�ش وغروبها وتغر�ش يف و�سط الدائرة 

العالمات  على  ظلها  يقع  حيث  �سغرية  خ�سبية  �ساق 

م�سريًا  الظل  يتحرك  ال�سماء  عرب  ال�سم�ش  حركة  ومع 

اإىلالوقت.

الùضاعة الûضمùضية

على  تعتمد  الزمن،  لقيا�ش  معروفة  نبيطة  قدم  اأ

اإىل  اإحدى جهتيه  ال�سيء يتحرك من  اأن ظل  حقيقة 

ال�سرق  من  ال�سم�ش  تتحرك  عندما  خرى  االأ اجلهة 

فت ال�ساعة الرملية اأو املزولة يف بابل  اإىل الغرب. وُعرمِ

نحو عام 2000ق.م. وو�سع بريو�سي�ش ـ وهو اأحد 

دباء البابلينيـ  اأول ت�سميم  الكهنة واالأ

ذلك  وكان  ال�سم�سية،  لل�ساعة 

قبل  الثالث  القرن  خالل 

امليالد. وكانت �ساعته 

ن�سف  ل�سم�سية  ا

على  و  اأ جموفة،  كرة 

طرافها  اأ قبة  �سكل 

جد  تو و  ، حة sم�سط

مثبsَتة  ة  �سغري ة  ز خر

النهار  ثناء  واأ و�سطها.  يف 

م اإىل  qيتحرك ظل اخلرزة يف قو�ش دائري ُمَق�س

جزاء،  لق على تلك االأ rط 12 جزًءا مت�ساوًيا، واأُ

وتتكون  الف�سول.  مع  تتغري  نها  الأ املوؤقتة;  ال�ساعات 

ج(  qُمدر )قر�ش   mم�ستو �سطح  من  ال�سم�سية  ال�ساعة 

ج اإىل �ساعات  sوعقرب ال�ساعة. وينق�سم القر�ش املدر

واأحياًنا اأن�ساف اأو اأرباع ال�ساعة، اأما العقرب فكانت 

الُقر�ش  منت�سف  يف  ُتثبsت  املعدن  من  م�سطحة  قطعة 

وُت�سري اإىل اجتاه القطب ال�سمايل، يف الن�سف ال�سمايل 

ر�سية، واإىل القطب اجلنوبي يف الن�سف  من الكرة االأ

ر�سية. وت�سري احلافة العليا للعقرب  اجلنوبي للكرة االأ

ج يف زاوية م�ساوية  sاإىل اأعلى من �سطح القر�ش امُلدر

خلط عر�ش موقع املزولة.

الùضاعةo املائية

 اآلة ت�سجل الوقت )عن طريق قيا�ش املاء الذي ينق�ش 

ا كليب�سدرا. ويرجع الف�سل يف  من وعاء. وت�سمى اأي�سً

اخرتاعها اإىل اأفالطون يف حوايل عام 400ق.م. تتكون 

ال�ساعة املائية من وعاء زجاجي على جانبه مقيا�ش مدرج 

معد باإحكام. فعندما يخرج املاء من الوعاء يحدد املاء 

على  عديدة  حت�سينات  اإدخال  ومت  الوقت.  فيه  املتبقي 

ي�سري  عائم  ج�سم  ا�ستخدام  مثل  الوقت  قيا�ش  داة  اأ

املاء  كان  داة  االأ لهذه  خر  اآ ت�سميم  ويف  الزمن.  اإىل 

املت�ساقط على �سكل قطرات، يدير عجلة �سغرية مت�سلة 

بعقارب على واجهة القر�ش املدرج. وقد ا�ستخدمت 

عام  اإىل  يرجع  مبكر  وقت  يف  روما  يف  املائية  ال�ساعة 

159 ق.م. وا�ستخدمت يف اأثينا ل�سبط طول املرافعات 

يف املحاكم.

الùضاعة الرملية

زجاجيتني  ب�سيلتني  من  الرملية  ال�ساعة  تتكون   

ت�سل بينهما فتحة �سغرية. وحتتوي اإحدى الب�سيلتني 

ات من الرمل اجلاف الناعم الدقيق، وياأخذ  qعلى حب

الرمل �ساعة كاملة بال�سبط لكي ين�ساب من الب�سيلة 

الرمل  ين�ساب  وعندما  ال�سفلى.  الب�سيلة  اإىل  العليا 

كله من الب�سيلة العليا، تقلب ال�ساعة الرملية، ويبداأ 

الرمل يف االن�سياب اإىل الب�سيلة الفارغة، كما حدث 

ïjارàال ‘ äاYاÎNا
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ïjارàال ‘ äاYاÎNا

  فكرة تق�صيم اليوم اإىل 24 �صاعة Xهرت قبل 4 اآالف عام .

  الفراعنة هم اأول من اخرتع »ال�صاعة املائية« يف العامل القدمي.

جنليز كانوا يعرفون الوقت عن طريق »�صواهد �صخرية« عمالقة.   االإ

من قبل. وقد كانت مثل هذه ال�ساعات حتتوي على 

نه ين�ساب مبعدل  الزئبق ولكن ا�ستبدل به الرمل الأ

عليها  حتتوي  التي  الكمية  عن  النظر  ب�سرف  ثابت 

الب�سيلة.

ن�سف  �ساعات  مثل  �سغر  اأ رملية  �ساعات  وتقي�ش 

ال�ساعة، فرتات زمنية اأق�سر. وكانت بع�ش ال�ساعات 

كان  الذي  الزمن  مقدار  لتحديد  ت�ستخدم  الرملية 

على املتحدث اأن يلقي حديثه فيه. وحتى بداية القرن 

الع�سرين، كان البحارة ي�ستخدمون اأداة، مثل ال�ساعة 

داة  الرملية كانت تقي�ش مدة اأقل من الدقيقة. وبهذه االأ

ال�ساعة  وكانت  �سفينتهم.  �سرعة  قيا�ش  ميكنهم  كان 

نواع  الرملية ت�ستخدم على نطاق وا�سع قبل اخرتاع االأ

بها  ا�سُتبدلت  فقد  هذا،  ومع  ال�ساعات.  من  املختلفة 

ال�ساعات ال�سغرية والكبرية. وقد ذكر كتqاب كثريون 

ال�ساعة الرملية تعبرًيا عن مرور الوقت.

اخرتاعات عéيبة

التوقيت  دوات  اأ بع�ش  ال�ساعات  �سانعو  ابتكر 

العجيبة عرب التاريخ، ففي اأوائل القرن التا�سع امليالدي 

�ساعة  بريطاين  ملك  وهو  الكبري  لفريد  اأ لدى  كان 

م�سنوعة من �ست �سمعات طول كل منها 30 �سنتيمرتًا 

خرى،  االأ اثر  �سمعة  ي�سعلون  الق�سر  يف  اخلدم  وكان 

دقائق  ثمان  مبعدل  يتم  �سمعة  كل  احرتاق  وكان 

ال�ست  ا�ستعال  ي�ستغرق  وبهذا  واحد  �سنتيمرت  لكل 

24 �ساعة.

ال�سينى  اخرتع  ع�سر  احلادي  القرن  واخر  اأ ويف 

ارتفاع  وكان  �ساقية،  بو�ساطة  تدار  �ساعة  »�سو�سو„« 

ُتبني  وكانت  اأطنان  عدة  وتزن  متار  اأ  9 ال�ساعة  تلك 

1126م  عام  ويف  والنجوم.  والقمر  ال�سم�ش  حركة 

ال�ساعة  على  ال�سمال  من  القادمون  الغزاة  ا�ستوىل 

ومل  بها  رحلوا  ثم  اأجزاء  اإىل  وفكوها  العمالقة  ال�سينية 

يرها اأحد بعد ذلك.

 ويف عام 1354م، اأمت �سانعو ال�ساعات 

الفرن�سيون �ساعة ميكانيكية يف 

كاتدرائية �سرتا�سبورج 

ة  د جو مو هي  و

فرن�سا،  يف  ن  االآ

تلك  وكانت 

ال�ساعة قادرة 

مي  تقد على 

 ، فني �ش  عر

ف  تعز فبينما 

جرا�ش ن�سيدًا  االأ

ما فاإن ال�سخ�سيات 

تاأخذ يف احلركة  الدينية 

حول ال�ساعة، كما كان هناك 

ديك ميكانيكي ي�سيح ويرفرف 

من  يتبق  ومل  �ساعة  كل  بجناحيه 

تلك ال�ساعة حاليًا �سوى الديك.

الوقت  على  للتعرف  الطرق  غرب  اأ من  وكان 

فى  ذلك  حدث  نف،  االأ بو�ساطة  تتم  التى  تلك 

حيث  ع�سر  الرابع  القرن  اأواخر  يف  ال�سني 

البخور«  »�ساعة  ي�ستخدمون  النا�ش  كان 

وهي �ساعة خا�سة بها جمرى حمفور ي�سبه 

متعددة  نواع  اأ على  يحتوي  املتاهة، 

ال�ساعة  البخور، وكان م�ستخدمو  من 

حد  اأ عند  ر  لبخو ا ن  ي�سعلو

حتى  البخور  اأنواع  اأحد  ا�ستعال  ينتهي  فال  طراف  االأ

تكون قد انق�ست �ساعة كاملة ويف كل مرة تتغري رائحة 

البخور يدرك النا�ش اأن �ساعة قد م�ست.

ن عام 1656م  وبداأ ظهور ال�ساعات كما نعهدها االآ

عندما �سنع خمرتع هولندي هو كر�ستيان هايجنز �ساعة 

للبندول  املنتظمة  احلركة  ا�ستخدمت  وقد  ببندول، 

الذي يتاأرجح بحرية يف تعيني الوقت، وتاأرجح البندول 

على  يعتمد  مما  اأكرث  انتظامها  على  تعتمد  دورة  يف  يتم 

ثقال املعلقة، ونتيجة لذلك كانت  املاء املت�ساقط اأو االأ

ال�ساعة ذات البندول دقيقة وم�سبوطة مع هام�ش خطاأ 

يف حدود 15 ثانية يف اليوم.

وا�ستمر تطور ال�ساعات عرب الزمن حتى �سارت 

تدار  �ساعات  بع�سهم  واخرتع  دقة،  كرث  اأ

ت  با بذ لذ با تعمل  ى  خر اأ و  ، ء با لكهر با

املنتظمة لبلورة �سئيلة من مادة الكوراتز، 

لتعيني  الذرية  بالطاقة  ا�ستعانوا  رمبا  و  اأ

جنليزيان:  الوقت، فقد ابتكر العاملان االإ

لوي�ش ا�سن ج. ف. باري ال�ساعة الذرية 

عام1955م، حيث اكت�سفا اأن الذرات 

الكيميائية  العنا�سر  اأ�سغر مكونات  وهي 

تتذبذب ب�سكل منتظم للغاية، ثم تو�سال اإىل 

طريقة حتول هذه الذبذبات الدقيقة اإىل معلومات 

الدقة حدًا يجعلها ال  تبلغ من  الذرية  .وال�ساعة  زمنية 

تفقد اأو تك�سب ثانية واحدة حتى خالل مائتي عام.
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الربوفي�سور حممد �سالح بن حممد العر�ساوي اأ�ستاذ 

الطب  بكلية  واملناعة«  ال�سريرية  احليوية  »الكيمياء 

العزيز-  عبد  امللك  جامعة  مب�ست�سفى  واال�ست�ساري 

جامعة امللك عبدالعزيز- جدة... يعد مرجعًا طبيًا عامليًا  

ي�سار اإليه بالبنان يف جمال اخت�سا�سه، فهناك الكثري من 

كليات  فيها  مبا  العامل  نحاء  اأ خمتلف  يف  الطب  كليات 

الربوفي�سور  موؤلفات  طالبها  تدر�ش  اأوروبا،  يف  الطب 

145 بحثا عامليًا  اأكرث من  للرجل  اأن  العر�ساوي. كما 

من�سورًا تعد مراجع طبية عاملية بكل املقايي�ش.

الربوفي�سور  على  والنبوغ  التفوق  اأمارات  ظهرت 

العر�ساوي منذ �سباه املبكر،حيث ح�سل على �سهادة 

مدر�سة  يف  عام«ممتاز«  بتقدير  الثانوية  الدرا�سة  اإمتام 

بتعاث  واالإ للدرا�سة  بجدة،وتر�سح  الثانوية  ال�ساطئ 

يف  العايل;وح�سل  التعليم  وزارة  قبل  من  بريطانيا  اإىل 

عام 1976 م على �سهادة اإمتام الدرا�سة الثانوية العامة 

ن  اأ بعد   ،»GCE-A LEVEL»الربيطانية

)بتقدير  والكيمياء  جدًا(  جيد  )بتقدير  الفيزياء  يف  جنح 

االجنليزية  واللغة  جدًا(  جيد  )بتقدير  حياء  واالأ ممتاز( 

)بتقدير جيد جدًا(. ويف عام 1980 م ح�سل الربوفي�سور 

الطبية  العلوم  يف  البكالوريو�ش  درجة  على  العر�ساوي 

كلية  من  وىل  االأ ال�سرف  مرتبة  مع  )ممتاز(  عام  بتقدير 

الربيطانية  ك�سفورد  اأ بجامعة  الطب  وكلية  بيمربك 

العريقة.ويف العام نف�سه بداأ العمل مع الدكتور ايريك 

على  )احلا�سل  راربورتر  �سرياآ نيوزهومل،والربوفي�سور 

الكيمياء  1973م( يف ق�سم  جائزة نوبل يف الطب عام 

ت�سجيعيه  مالية  منحة  على  ال�سريرية،وح�سل  احليوية 

وذلك  العلمي  البحث  لطالب  الربيطانية  الهيئة  من 

الطب  وكلية  مريتون   بكلية  له  كادميي   االأ للتميز 

اأك�سفورد. ثم ح�سل على درجة املاج�ستري يف  بجامعة 

تخ�س�ش علم الكيمياء احليوية ال�سريرية واملناعة بالكلية 

نف�سها،ويف العام1983م ح�سل على درجة الدكتوراه 

الربيطانية،  اأك�سفورد  جامعة  من  نف�سه  التخ�س�ش  يف 

وقد ح�سل الربوفي�سور. العر�ساوي على ع�سوية الكلية 

πنوب ¤Eا ≥jô£ال

اù«ahÈdسو QمU óساH ídن مó اdعVôساhي..

املLô™ اÑ£d« اùdسعودي اdعامل« 

معظم كليات الطب يف العامل تدر�س موؤلفاته واأبحاثه
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πنوب ¤Eا ≥jô£ال

مرا�ش بلندن عام1988م ،وح�سل على  امللكية لعلم االأ

كلينيكية«من  االإ احليوية  الكيمياء  كادميية  اأ »زمالة 

1989م، وح�سل على  املتحدة وكندا عام  الواليات 

بحاث  االأ على  بناًء  العلوم،  يف  الفخرية  الدكتوراه 

املن�سورة  له عام 1992 من جامعة اأك�سفورد، وح�سل 

مرا�ش  على درجة الزمالة العليا من الكلية امللكية لعلم االأ

بلندن عام 1996م، كما ح�سل الربوفي�سور العر�ساوي 

جامعة  من  الطبي  التعليم  يف  املاج�ستري  درجة  على 

ما�سرتيخ الهولندية عام 2005م .

اأSضتاذ الكيمياA احليوية الùضريرية 

واملناعة

املجلة  تر�سحه  الذي  الربوفي�سورالعر�ساوي  يعمل 

ع�ساء اأو الطب،حاليًا  جلائزة »نوبل« يف علم وظائف االأ

بوظيفة اأ�ستاذ الكيمياء احليوية ال�سريرية واملناعه بكلية 

ا�ست�ساري  امللك عبدالعزيز بجدة،وهو  الطب بجامعة 

ق�سم  ال�سريرية(،يف  احليوية  )الكيمياء  املخربي  الطب 

عبدالعزيز  امللك  جامعة  مب�ست�سفى  الطبية  املختربات 

متفرغ(  املخربي)غري  الطب  وا�ست�ساري  بجدة، 

بق�سم الطب املخربي مب�ست�سفى الدكتور �سليمان فقيه 

بكلية  العظام(  ه�سا�سة  كر�سي)اأبحاث  بجدة،واأ�ستاذ 

واملدير  املوؤ�س�ش  عبدالعزيز،وهو  امللك  جامعة  الطب 

العظام  ه�سا�سة  بحاث  الأ التميز«  التنفيذي»ملركز 

بجامعة امللك عبدالعزيز – جدة.

وكيل  من�سب  العر�ساوي  الربوفي�سور  توىل  كما 

دورات  لثالث  �سا�سية  االأ الطبية  للعلوم  الطب  كلية 

متتالية، وكلف بوكاالت الكلية للعلوم الطبية امل�ساعدة 

مرا�ش لفرتات  والدرا�سات العليا ورئا�سة ق�سم علم االأ

ال�سيف  لفرتات  الطب  لكلية  عميدًا  خمتلفة،وعمل 

وهو  2004م;  عام  حتى  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 

املخربي«مبنظمة  الطب  خدمات  تقومي  جلنة  ع�سو 

العربية  و�سط واململكة  ال�سرق االأ العاملية« يف  ال�سحة 

ال�سعودية حتى عام2006م ،وع�سو موؤ�س�ش للمجل�ش 

ية  د ل�سعو ا لهيئة  با لتطبيقية  ا لطبية  ا م  للعلو لعلمي  ا

-2003 عامي  بني  باململكة  ال�سحية  للتخ�س�سات 

لعلوم  امللكية  للكلية  قليمي  االإ وامل�ست�سار  2007م، 

من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الربيطانية  مرا�ش  االأ

عام 1996م وحتى 2001م ،وع�سو جمل�ش اأمناء كلية 

مري  االأ وكلية  بجدة  الطبية  والعلوم  للطب  �سينا  ابن 

�سلطان الع�سكرية للعلوم ال�سحية – الظهران،وع�سوية 

مبنطقة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  من  العديد  اإدارة  جمال�ش 

مكة املكرمة...كما عمل اأ�ستاذًا زائرًا لعدة فرتات يف 

بجامعة  الطب  بكلية  ال�سريرية  احليوية  الكيمياء  ق�سم 

مرا�ش بكلية الطب  اأك�سفورد الربيطانية، وق�سم علم االأ

اجلمعيات  يف  ع�سو  وهو  الربيطانية.  نوتنجهام  بجامعة 

احليوية  الكيمياء  التالية:جمعية  والعلمية  الطبية  املهنية 

كلينيكية   االإ الكيمياء  جمعية   - والربيطانية  ال�سريرية 

الربيطانية  حياء  لالأ امللكية  اجلمعية    – مريكية  االأ

– اجلمعية  وروبية  االأ كلينيكية  االإ التغذية  –  جمعية 
وروبية للعظام ومعادنها – اجلمعية الربيطانية للغدد  االأ

ال�سماء - اجلمعية الدولية له�سا�سة العظام – اجلمعية 

مرا�ش الوراثية - جمعية  الربيطانية للت�سخي�ش املبكر لالأ

خريجي جامعة اأك�سفورد وجامعة كيمربج الربيطانية 

اجلمعية    - والتوليد  للن�ساء  ال�سعودية  اجلمعية   -

ع�صاء اأو الطب.. بجدارة .    نحن نر�صح د . العر�صاوي لنيل جائزة »نوبل« يف علم وXائف االأ

بحاث ه�صا�صة العظام« بجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة.     موؤ�ص�س »مركز التميز الأ
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  له 145 بحثًا من�صورًا

 تعد مراجع طبية اأ�صا�صية.  

  موؤ�ص�س وحدة اأبحاث 

اأمرا�س الغدد ال�صماء 

واال�صتقالÜ مبركز امللك 

فهد للبحوث الطبية.  

ال�سعودية للطب املخربي – اجلمعية ال�سعودية له�سا�سة 

كلينيكية الكندية  العظام – اأكادميية الكيمياء احليوية االإ

الطبية. الوراثة  لعلم  الربيطانية  – اجلمعية 

خÈات بëثية واأcادÁية 

اخلربات  من  العديد  العر�ساوي  وللربوفي�سور 

منذ  واملهنية  العملية  حياته  بداأ  واملهنية،حيث  البحثية 

عام1980م عندما عمل مقيمًا مب�ست�سفى جون رادكلف 

التعليمي بجامعة اأك�سفورد، ثم م�ساعد باحث  وزميل 

ال�سريرية بكلية الطب بجامعة  الكيمياء احليوية  بق�سم 

كادميي  االأ العمل  يف  ،وترقى  الربيطانية  ك�سفورد  اأ

احليوية  الكيمياء  بق�سم  م�ساعدًا  اأ�ستاذًا  تعيينه  مت  حتى 

ال�سريرية )كلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة 

(عام 1984م، ثم اأ�ستاذًا م�ساركًا بق�سم الكيمياء احليوية 

ال�سريرية عام 1988م ،حتى متت ترقيته اإىل درجة اأ�ستاذ 

يف تخ�س�سه  عام 1995م بكلية الطب – جامعة امللك 

عبدالعزيز- جدة.

اأ�س�ش الربوفي�سور العر�ساوي«وحدة اأبحاث اأمرا�ش 

كلينيكية« مبركز امللك  الغدد ال�سماء واال�ستقالب االإ

فهد للبحوث الطبية يف جامعة امللك عبدالعزيز، واأ�سرف 

بتدري�ش  يقوم  وهو  1988م،  عام  منذ  بها  العمل  على 

مناهج مادة الكيمياء احليوية ال�سريرية لطلبة وطالبات 

�سنان  كليات الطب والعلوم الطبية  التطبيقية وطب االأ

�سافة  وال�سيدلة ال�سريرية بجامعة امللك عبدالعزيز،باالإ

اإىل تدري�ش مناهج املادة نف�سها لطلبة الدرا�سات العليا 

يرلندية  )اأطباء/طبيبات( للتح�سري ل�سهادات الزمالة االآ

والتوليد   الن�ساء  يف  الربيطانية  والزمالة  اجلراحة     يف 

بكلية  والتوليد  الن�ساء  لطب  العربي  املجل�ش  و�سهادة 

تدري�ش  عن  ف�ساًل  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  الطب 

واأ�سرف  اجلزيئي.  حياء  االأ وعلم  الطبي  الوراثة  علم 

طروحات  العديد من االأ العر�ساوي على  الربوفي�سور 

وعمل  والدكتوراه،  املاج�ستري  درجات  لنيل  العلمية 

احليوية  الكيمياء  يف  املاج�ستري  لدرجة  خارجيًا  ممتحنا  

العلوم يف جامعة امللك عبدالعزيز،واأ�سرف على  بكلية 

ر�سائل املاج�ستري بالتعاون مع جامعة اأك�سفورد،ور�سالتي 

الربيطانية،  نوتنجهام  جامعة  مع  بالتعاون  دكتوراه 

جامعة  يف  الدكتوراه  لدرجة  خارجيًا  ممتحنًا  عمل  كما 

والكلية  مان�س�سرت  وجامعة  لندن  وجامعة  اأك�سفورد 

مرا�ش. امللكية لعلوم االأ

اإن اكت�سافات الربوفي�سور العر�ساوي اخلا�سة باأهمية 

حم�ش اجللوتامني خلاليا اجلهاز املناعي قد فتحت اآفاقًا 

علمية جديدة ودرا�سات اأدت اإىل زيادة  وتعميق فهمنا 

التغذوية  واحلالة  احلم�ش  هذا  بني  تربط  التي  للعالقة 

ومت  املر�سية.  احلاالت  من  العديد  يف  املناعي  للجهاز 

ل�سد  العالجية  التغذوية  الرتكيبات  من  العديد  تطوير 

حاجة مر�سى احلاالت احلرجة و�سعف اجلهاز املناعي 

نظرية  ان  كما  اجللوتامني.  حم�ش  با�ستخدام  باجل�سم 

1986م  عام  يف  اقرتحها  التي  العر�ساوي  الربوفي�سور 

املتعلقة بتاأثري اجلهاز الع�سلي يف اجلهاز املناعي باجل�سم 

باجل�سم  اجللوتامني  حم�ش  نتاج  اإ خالل  من  وذلك 

العديد  على  بناء  اإثباتها  مت  قد  الع�سلي  اجلهاز  بو�ساطة 

من الدرا�سات العلمية والتجريبية املوثقة علميًا ودوليًا ، 

ي�ش )اال�ستقالب(  ن �سمن نظريات االأ وهي تدر�ش االآ

بني اجلهاز الع�سلي وباقي اأجهزة اجل�سم ذات العالقة..

اجلهاز  اأهمية  العر�ساوي  الربوفي�سور  اكت�سف  ولقد 

نتاج حم�ش اجللوتامني باجل�سم  مما فتح اآفاقًا  التنف�سي الإ

التنف�سي  اجلهاز  لدور  فهمنا  لتعميق  اخرى  جديدة 

يف  العر�ساوي  الربوفي�سور  �ساهم  اجل�سم.كما  ومناعة 

وف�سل  اللمفاوية  اخلاليا  لزارعة  جديدة  طرق  تطوير 

�ساهم  ولقد  ودرا�ساتها.  وا�ستزراعها  القولون  خاليا 

متالزمة  م�سكلة  حتديد  يف  العر�ساوي  الربوفي�سور 

خالل  من  ال�سعودي  املجتمع  يف  املتحو�سلة  املباي�ش 

درا�سات متعمقة لهذا املر�ش بني الن�ساء، وعالقة ذلك 

ن�سولني  االأ هرمون  وتاأثريات  ي�سية  االأ بالتفاعالت 

وخماطر اختالطات هذه املتالزمة وحماولة اإيجاد احللول 

الناجعة لعالج هذه املتالزمة واختالطاتها. وعلى مدار 

اخلم�سة ع�سر عامًا املا�سية اأجرى الربوفي�سور العر�ساوي 

درا�سات متعمقة حيال م�سكلة عوز فيتامني– د- بني 

اأفراد املجتمع ال�سعودي، وعالقة ذلك ب�سحة العظام، 

ومدى انت�سار مر�ش ه�سا�سة العظام يف اململكة العربية 

ال�سعودية، واأ�سبحت درا�ساته عن ه�سا�سة العظام يف 

اململكة العربية ال�سعودية مرجعًا مهمًا اأدت اإىل ت�سليط 

ح�سوله  مت  املنطقة.وموؤخرا  يف  املر�ش  هذا  على  ال�سوء 

بحاث ه�سا�سة العظام  على اأ�ستاذية الكر�سي العلمي الأ

والذي يعد اأول كر�سي علمي طبي  يف هذا املجال متنحه 

�سعودي.  تدري�ش  هيئة  لع�سو  وعربية  �سعودية  جامعة 

وكان الربوفي�سور العر�ساوي قد قام باإجراء العديد من 

الدرا�سات ذات العالقة ب�سحة العظام وه�سا�سته والتي 

�سملت درا�سة التغريات الهرمونية والغذائية والعالجية 

والكثافة الكتلية العظمية لدى مر�سى البول ال�سكري 

ال�سعوديني ومر�سى الثال�سيميا ومر�سى ه�سا�سة العظام. 

وىل من نوعها -  يف ال�سرق  كما قام بدرا�سات تعد  -االأ

الكيموحيوية  الوا�سمات  بتغريات  تتعلق  و�سط،  االأ

البنائية والهدمية للعظام، وعالقة ذلك بالكثافة الكتلية 

العظمية يف مر�ش الثال�سيميا ومر�سى الف�سل الكلوي، 

والكثافة  ال�ستريويدز  تقومي  يف  درا�سات  اإىل   اإ�سافة 

�سن  بعد  ال�سعوديات  الن�ساء  عند  العظمية  الكتلية 

البنائية  الكيموحيوية  بالوا�سمات  ذلك  وعالقة  الياأ�ش 

والهدمية للعظام. وبناًء على ما تو�سل اإليه من نتائج فلقد 

اأدت هذه الدرا�سات اإىل مزيد من الفهم مل�سكلة مر�ش 

متكن  وموؤخرا  ال�سعودي،  املجتمع  يف  العظام  ه�سا�سة 

الربوفي�سور العر�ساوي من اإ�سافة »وا�سم كيموحيوي 

ن�سان على  هدمي« جديد لدرا�سة �سحة العظام يف االإ

م�ستوى العامل. كما قام الربوفي�سور العر�ساوي باإجراء 

اأول درا�سات متعمقة حول الك�سف املبكر عن متالزمة 

الوا�سمات  با�ستخدام  احلمل  واختالطات  داون، 

املجتمع  يف  )DNA(اجلنيني  والدنا  الكيموحيوية 

ال�سعودي والتي تعد مرجعًا دوليًا يف هذا املجال.

كما قام الربوفي�سور العر�ساوي بقيادة اأكرث من15 

فريقًا بحثيًا علميًا يف كلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز 

و�سارك يف اأكرث من 18 فريقًا بحثيًا علميًا وكان �سمن 

�سمن  العلمي«  البحث  »ا�سرتاتيجيات  و�سع  فريق 

يف  العايل  التعليم  ا�سرتاتيجيات  لو�سع  فاق«  »اآ فريق 

اململكة العربية ال�سعودية.

مرW ™Lبي عاملي

والبحثي،  واملهني  كادميي  االأ العمل  اإىل  �سافة  باالإ

التحريري  العمل  يف  العر�ساوي  الربوفي�سور  �سارك 

الدولية  »املجلة  يف  التحرير  جمل�ش  ع�سو  فهو  العلمي، 

كلينيكية«التي ت�سدر يف الواليات املتحدة  للتغذية االإ

ملجلة  ا « يف  ير  لتحر ا جمل�ش  يف  ع�سو  و ، يكية مر الأ ا

عاقة والتاأهيل«بالريا�ش ،ورئي�ش  بحاث االإ ال�سعودية الأ

بجامعة  الطبية«  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  »جملة  حترير 

امللك عبدالعزيز ملدة 7 �سنوات،وع�سو جمل�ش التحرير 

يف جملة »ال�سحة العربية« يف بريوت،وهو مقيم وحمكم 

والعلمية  الطبية  والدوريات  للمجالت  وم�ست�سار 

كلينيكية« »بريطانيا«-  الدولية مثل »جملة العلوم االإ

بالواليات  والتجريبية  كلينيكية  االإ اال�ستقالب  جملة 
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كلينيكية  الإ ا ية  لتغذ ا جملة  - يكية  مر الأ ا ة  ملتحد ا

طباء-اململكة  لالأ ال�سعودية  املجلة  »بريطانيا«- 

احليوية  للكيمياء  الدولية  املجلة  ال�سعودية-  العربية 

مريكية-  حياء اخللوي بالواليات املتحدة االأ وعلم االأ

املتحدة  بالواليات  كلينيكي  االإ املخربي  الطب  جملة 

وروبية  االأ كلينيكية  االإ التغذية  جملة   – مريكية  االأ

املتحدة  الواليات  – اال�ستقالب  جملة  بهولندا- 

مريكية- جملة التعليم الطبي – بريطانيا.  االأ

لكتب  ا من  يد  لعد ا ي  و �سا لعر ا ر  في�سو و للرب و

»املخت�سر  كتاب  همها  اأ من  املن�سورة  لفات  واملوؤ

هذا  قرار  اإ ومت  الب�سري«  ع�ساء  االأ وظائف  علم  يف 

الطب  كليات  من  كثري  يف  �سا�سي  اأ كمقرر  الكتاب 

و�سط  االأ ال�سرق  يف  متفرقة  اإنحاء  يف  ال�سحية  والعلوم 

اأوروبا  دول  وبع�ش  اإفريقيا  و�سمال  العربية  والدول 

وزع  وباك�ستان،كما  اأوغندا  و  رجنتني  واالأ ال�سرقية 

الطبية  العلمية  العديد من املكتبات  الكتاب على  هذا 

يف اأنحاء العامل.

ليف  تاأ يف  ي  و �سا لعر ا ر  في�سو و لرب ا ك  ر �سا و

العربية  اململكة  يف  ال�سي�سة  تدخني  خطار  كتاب«اأ

قبل  من  دعمت  بحثية  نتائج  على  املعتمد  ال�سعودية« 

اململكة  يف  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

العربية ال�سعودية ،وهذا الكتاب يعد الوحيد من نوعه 

و�سع  يف  العر�ساوي  الربوفي�سور  �سارك  العامل.كما  يف 

16 موؤلفًا منها:«ا�ستقالب حم�ش اجللوتامني  اأكرث من 

نيوزهومل  ايريك  الدكتور  الليمفاوية« مع  ن�سجة  يف االأ

»ا�ستقالب  عن  اآخر  اوك�سفورد،وكتاب  جامعة  من 

املناعي«،وثالث  اجلهاز  يف  واأهميته  اللمفاوية  اخلاليا 

عن »ا�ستقالب اجللوتامني يف اخلاليا اللمفاوية:اأهميته 

كلينيكية«، ورابع عن  الكيموحيوية والفزيولوجية واالإ

اجلراحة  يف  واأهميته  املناعة  جهاز  يف  الع�سالت  »دور 

واحلروق«...وغريها  خماج   واالأ اجلراحية  �سابة  واالإ

ن�سر  دور  من  جنليزية  االإ باللغة  املن�سورة  الكتب  من 

عاملية.

بحاث  ون�سر الربوفي�سور العر�ساوي العديد من االأ

العلمية والطبية يف املجالت والدوريات التخ�س�سية 

من: كل  يف  العلمي  بالتحكيم  تعمل  والتي  الدولية 

مريكية،فرن�سا،هولندا،  بريطانيا،الواليات املتحدة االأ

�سرتاليا،  اأ �سوي�سرا،  كندا،  ملانيا،  اأ ال�سويد،  يطاليا،  اإ

املن�سورة  البحوث  ال�سعودية،وتبلغ  العربية  اململكة 

بحثًا   145 العر�ساوي  للربوفي�سور  جنبية  االأ باللغات 

من�سورًا تعد مبثابة مراجع طبية عاملية، كما كان متحدثًا 

يف  العلمية  الدولية  املحافل  من  العديد  يف  رئي�سًا  

جماالت التغذية العالجية وه�سا�سة العظام والكيمياء 

العر�ساوي  وللربوفي�سور  واملناعة.  ال�سريرية  احليوية 

وتطوير  الطبي  التعليم  جماالت  يف  عدة  م�ساهمات 

اال�سرتاتيجي  والتخطيط  الطبية  التعليمية  املناهج 

وبرامج اجلودة ال�ساملة يف امل�ست�سفيات واملختربات 

الت�سخي�سية.

برت�سيح  تفخر  الَعاملمِ  جملة  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء   

لنيل  العر�ساوي  حممد  بن  �سالح  حممد  الربوفي�سور 

ع�ساء اأو الطب.  »جائزة نوبل« يف علم وظائف االأ

عام 1975م  - “Sussex” بريطانيا  مقاطعة  جنليزية يف بلدة “Crawley” يف  الربوفي�سور العر�ساوي مع زمالئه اأثناء درا�سته اللغة االإ
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الدكتور جورج حلو هو اأول عربي ت�ستعني به وكالة 

الفلكية،  الفيزياء  جمال  يف  »نا�سا«  مريكية  االأ الف�ساء 

هي  بل  فراغ،  من  الرجل  ليها  اإ ي�سل  مل  مكانه  وهي 

ح�سيلة رحلة كفاح بداأها حلو يف جبال لبنان، حيث كان 

ي�ستخدم تلي�سكوبات �سبه بدائية ال�ستك�ساف الف�ساء، 

بعد جهد جهيد- احل�سول على منحة  ا�ستطاع -  ثم 

بالواليات  »كورنل«  جامعة  يف  الفلك  علوم  لدرا�سة 

مريكية.  املتحدة االأ

كان  الثانوية  باملدر�سة  تلميذًاَ  »حلو«   كان  عندما 

يقراأ الكثري عن )الفيزياء الفلكية( وعن النجوم وكيفية 

ر�سدها يف ال�سماء وكيفية درا�ستها ودرا�سة الريا�سيات 

يف  البكالوريو�ش  �سهادة  على  حلو  ح�سل  والفيزياء، 

لعدة  وتقدم  ببريوت،  مريكية  االأ اجلامعة  من  الفيزياء 

جامعات، وح�سل على منحة من جامعة كورنيل بوالية 

اأن يدر�ش حتى  مر  االأ بداية  يعتزم يف  نيويورك، وكان 

يف  الو�سع  لكن  للبنان،  ويعود  الدكتوراه  درجة  ينال 

البالد كان غري م�ستقر، فدر�ش عامًا باإيطاليا بعد ما ح�سل 

اإىل جامعة »كورنيل«. وبعد  على الدكتوراه، ثم عاد 

قرر  1988م،  عام  ويف  لبنان،  اإىل  عاد  �سنوات  ثالث 

العودة اإيل الواليات املتحدة ثم انتقل من نيويورك اإىل 

كاليفورنيا بعد خم�سة اأعوام. 

وكان من اأهم اأ�سباب عودته للواليات املتحدة بعد 

العودة للبنان، اأن املرا�سد املوجودة يف الدول العربية اأو 

و�سط غري متقدمة، واأن العمل يف هذا املجال  ال�سرق االأ

املتو�سط، ولكن مراقبة  بو�ساطة مرا�سد من احلجم  يتم 

متطورة  حديثة  تلي�سكوبات  اإىل  يحتاج  ال�سماء  ومتابعة 

ومتقدمة كاملوجودة بالواليات املتحدة واأوروبا فقط.

IôLا¡e ∫و≤Y
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داخل عناbيد املéرات

عمل جورج حلو يف م�سروع اأوروبي كانت وكالة 

نا�سا م�ساهمة فيه، ويف  اأواخر الت�سعينات عمل مب�سروع 

جوانب  وتعمق  بقوة  ير�سد  جهاز  وهو  »�سبيت�سور« 

عديدة يف الف�ساء، وملا دخل »�سبيت�سور« كان حلو نائبًا 

�سعة حتت احلمراء متوله  ملدير مركز درا�سات فلكية باالأ

�سعة  وكالة » نا�سا » ويقوم بعمل درا�سات فلكية باالأ

حتت احلمراء. 

تنفيذيًا  مديرًا   1999 عام  منذ  حلو  جورج  اأ�سبح 

ال�سور  وحتليل  ملعاجله  مركز  وهو  يباك«  »اإ ملركز 

حتت احلمراء اإ�سافه اإىل مهماته كمدير م�ساعد ملركز 

كاليفورنيا  معهد  يف  وكمدر�ش  العلمي  »�سبيتزر« 

للتكنولوجيا.

الدرا�سات  من  الكثري  »�سيبت�سور«  م�سروع  قدم   

جنوم  حول  تدور  لكواكب  درا�سات  منها  الفلكية 

ر�سية  االأ الكرة  عن  تبعد  جنوم  ي  اأ ال�سم�ش،  غري 

امل�سروع  ومكن  �سوئية،  �سنة  ومائتي  خم�سني  بني 

وا�ستطاعوا  النجوم  هذه  على  التعرف  من  العلماء 

قيا�ش حرارتها.

»نقوم  حلو  جورج  يقول  خرية  االأ بحاثه  اأ وعن 

املجرات،  عناقيد  داخل  القائم  التفاعل  بدرا�سة  ن  االآ

داخل  امل�ساحات  حتتل  التي  والغازات  املجرات  بني 

�سعاعات الكونية، وا�ستطعنا  العنقود وتاأثري ذلك يف االإ

�سعاعات عن هذه  وىل مراقبة ارتداد هذه االإ للمرة االأ

املجرات«. 

من  جديد  نوع  وجود  بتاأكيد  »قمنا  وي�سيف: 

املجرات مل ي�سمع به اأحد من قبل ، وا�ستطعنا معرفة 

وىل لهذه  احلقبة الزمنية التي تكونت فيها النجوم االأ

الكون  عمر  من  ول  االأ الثلث  يف  تقريبا   ( املجرات 

هو  ن  االآ وال�سوؤال   ) �سنة  مليار   13،7 يبلغ  الذي 

كيف تكونت هذه املجرات وما ن�سبة انت�سارها يف 

الكون« . 

ويوؤكد حلو اأن مراقبة املجرات مهمة لعمله ، فلكي 

ن�ستطيع فهم الكون وتاريخه كما هو عليه اليوم ، البد 

من درا�سة ن�ساأة النجوم عند ن�ساأة الكون نف�سه )منذ 

12-14 مليار �سنة ( فقد �سنعت هذه النجوم العنا�سر 

الثقيلة ) الذرات التي يتاألف منها عاملنا اليوم ( ثم نرثتها 

يف الكون . 

وهذه النجوم لو مل ت�سنع املواد املختلفة وتن�سرها 

يف املجرات  لكان الكون اليوم يتاألف من عن�سرين 

لدينا  كان  وملا   ، والهيليوم  الهيدروجني  هما  فقط 

واحلديد  وك�سيجني  واالأ والنيرتوجني  الكربون 

التي  العنا�سر  اأو  الذرات  اليوم  لدينا  كان  ملا  اأي   ،

ت�سمح باحلياة. 

الب�ضمة ال�ضوئية

درا�سة  هو  الفلكية  الفيزياء  هداف  اأ هم  اأ حد  اأ

نحن  وهل  جئنا  ين  اأ من  معرفة  ،وحماولة  البدايات 

يف  الكونية  الظواهر  اإىل  نظرنا  ولو  الكون،  يف  وحدنا 

مكن م�ساهدة  التل�سكوبات التي تلتقط ال�سوء املرئي الأ

عن  خفيا  معظمها  زال  ما  التي   ، الظواهر  هذه  بع�ش 

نظار ب�سبب الغبار الكوين الذي يحجبها ، لذلك نلجاأ  االأ

�سعاعات حتت  اإىل ا�ستخدام التل�سكوبات التي تلتقط االإ

احلمراء التي تخرتق هذه احلجب . 

وعن العنا�سر واملواد التي تتاألف منها اأقرا�ش الغاز 

والغبار املحيطة بالنجوم يقول العامل جورج حلو: » لقد 

منذ  قرا�ش  االأ مكونات  حتديد  على  القدرة  امتلكنا 

وهو   )1998 ~1995 ( يزو-  اأ التل�سكوب  مهمة 

�سعة حتت احلمراء كانت قد اأطلقته  تل�سكوب يعمل باالأ

الف�ساء  وكالة  مع  بالتعاون  وروبية  االأ الف�ساء  وكالة 

مريكية.  االأ

الغاز  قرا�ش  اأ مراقبة  عند  اإمكاننا  يف  وي�سيف: 

ال�سوئية«  »الب�سمة  حتديد  النجوم  حول  والغبار 

لكل مادة با�ستخدام مقيا�ش الطيف، فنحن ن�ستطيع 

على �سبيل املثال، مقارنة الب�سمة ال�سوئية ملادة معينة 

كانت  اإذا  نف�سها  للمادة  ذاتها  بالب�سمة  ما  جمرة  يف 

موجودة يف مذنب ما ، اأو حتى مقارنة هذه الب�سمة 

املثال،  �سبيل  على  خدنا  اأ ذا  اإ  ( ر�ش  االأ على  هنا 

هذا  وجد  فلو  ر�ش،  االأ على  هنا  املوجود  الكربون 

الكربون يف جمرة بعيدة فاإن الب�سمة ال�سوئية �ستكون 

هي نف�سها (. 

وهكذا عندما يخرج اأحدهم ويلتقط حجرًا اأر�سيًا 

احلجر  هذا  يف  املوجودة  املعادن  اأن  يف  يفكر  اأن  عليه 

يوجد ما مياثلها يف اأقرا�ش الغاز والغبار التي تدور حول 

اأعمل  التي  �سياء  االأ من  واحدة  اإن  ثم  بعيدة،  جنوم 

وتدعى  ر�ش  االأ على  بكرثة  منت�سرة  مواد  هي  عليها 

احللقات،  املتعددة  رومية  االأ »الهيدروكربونات« 

وكان العلماء يعتقدون بوجودها من الناحية النظرية يف 

خرى« .  املجرات االأ

وىل ت�سري اإىل اأن التل�سكوب  وكانت التقديرات االأ

»�سبيتزر« وب�سبب �سالحية غاز الهيليوم الذي يقوم 

بتربيده �سيتوقف عن العمل يف العام 2008 ، ولكن 

متكن  التل�سكوب  ا�ستخدام  يف  االقت�ساد  ب�سبب 

 2009 عام  ربيع  حتى  اخلدمة  يف  اإبقائه  من  العلماء 

املقبل.

  بداأ حياته العملية يتاأمل النجوم يف جبال لبنان عرب تلي�صكوبات بدائية.

  ح�صل بعد معاناة طويلة على منحة لدرا�صة علوم الفلك يف الواليات املتحدة.

مريكية تعده من اأف�صل علماء الفلك يف العامل. وروبية واالأ و�صا• االأ   االأ
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ابتكر باحثون اأمريكيون هاتفا حممواًل جديدًا لل�سم 

حركية  رموزًا  ت�سم  التي  �سارة،  االإ لغة  برجمة  يت�سمن 

ب�سرية ت�ستعمل وفق نظام معني، وتعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

فكار للتوا�سل  على ا�ستخدام اليدين يف التعبري عن االأ

عرب املحمول. واأ�سار الباحثون اإىل اأن هذا اجلهاز يعتمد 

يل عرب الفيديو مما ي�ساعد ال�سم على  على التوا�سل االآ

عن  بالتعبري  لهم  وي�سمح  العقبات  من  العديد  جتاوز 

م�ساعرهم واأفكارهم اإىل اأق�سى احلدود.

الهاتف  برجمة  يف  تقنية  نقلة  االخرتاع  هذا  ميثل 

ال  اإ يتم  لن  اجلهاز  هذا  عرب  فالتوا�سل  املحمول، 

كما  �سارة،  االإ ولغة  املرئي  التوا�سل  طريق  عن 

ز  جلها ا م  ا �ستخد ا على  ة  ر لقد ا قني  للمعا �سيتيح 

على  املحافظة  تتم  حتى  خارجية  م�ساعدات  دون 

خ�سو�سياتهم كحق �سخ�سي، ومن املتوقع عند طرح 

هذا الهاتف اأن يكون باأ�سعار خا�سة ليكون يف متناول 

فكار  كل من يحتاجه للتوا�سل مع العامل والتعبري عن االأ

راء املختلفة.   واالآ

ابتكر فريق من الباحثني يف �سركة »ديبوت�ش« ال�سوي�سرية م�سخة نانومرتية تتكون من نبيطة بحجم �سغري للغاية 

و�ساع املتقلبة التي قد تطراأ على �سحة املري�ش،  غرا�ش، وتعمل ملدة طويلة يف اجل�سم بغ�ش النظر عن االأ متعددة االأ

اأن �سركة  اإعطاء املري�ش نف�ش كمية الدواء اعتمادًا على جدول زمني يتم برجمته م�سبقًا. يذكر  وهي قادرة على 

اأو  »اآي بي ام« طورت هذا النوع من امل�سخات، قبل ع�سر �سنوات تقريبًا، اعتمادًا على تكنولوجيا تدعى »ا�ش 

.(SOI( »اآي

ول  وتعد امل�سخات النانومرتية ابتكارا واعدا، له العديد من التطبيقات املحتملة يف احلقل الطبي. وكان التطبيق االأ

ن�سولني يف ج�سم املري�ش امل�ساب بال�سكري بن�سبة ثابتة وملدة  للم�سخة التي اأنتجتها ال�سركة ال�سوي�سرية هو حترير االأ

دوية باجل�سم.   طويلة، وميكن للم�سخة حترير اأنواع اأخرى من االأ

ك�سفت �سركة )3M( عن جهاز العر�ش ال�سوئي 

متناهي ال�سغر )MPro110( الذي ينقل ال�سورة 

الوا�سحة من اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة األعاب الفيديو 

 iPod كجهاز  املتعددة  الو�سائط  وم�سغالت 

وذلك بجودة وو�سوح عاليني على الرغم من �سغر 

حجمه. 

 (MPro110( ال�سوئي  العر�ش  جهاز  ي�ستخدم 

املحمول،  الهاتف  حجم  حجمه  يتجاوز  ال  الذي 

140 غرامًا م�سباحا �سوئيا من نوع  وبوزن ال يتعدى 

التربيد  مروحة  اإىل  يحتاج  ال  اأنه  يعني  مما   ،)LED(

يف  حتى  جيدة  اإ�ساءة  امل�سباح  هذا  ويوفر  املزعجة، 

�سطح  االأ على  العر�ش  ميكنه  كما  امل�سيئة،  ماكن  االأ

ب�سا�سة قيا�ش 50 بو�سة. 

ل  خا د اإ فتحة  على  �ش  لعر ا ز  جها ي  يحتو و

 Video( الفيديو  اإدخال  اإىل فتحة  اإ�سافة   ،VGA
.(Composite

 »FسوV ¢VôY هازL

 ô¨س�dاه« اæàام«Fا≤∏J áيhد م†سf áîاfومÎيôëàd áيô الأ
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ÎHوµ«∏هdا IôFا£dا

�سô´ ‘ اdعا⁄ الأ

اخرتاع  اإىل  موؤخرًا  ت�سيك  باحثون  تو�سل 

ة  جهز اأ م  ا �ستخد با قني  للمعو ي�سمح  يد  جد

»فاأرة«  من  بداًل  العني  طريق  عن  الكمبيوتر 

الكمبيوتر. 

واأو�سحت مار�سيال فيتوفيا الباحثة الت�سيكية 

التي �ساهمت يف هذا االخرتاع اأن اجلهاز الذي 

مت ت�سنيعه به كامريا تو�سع على نظارة تقوم بتتبع 

حركة قزحية العني، ثم تعك�سها على �سا�سة جهاز 

على  ال�سفحات  حتريك  اأو  قفله  اأو  الكمبيوتر 

نرتنت. االإ

ي�ساعد  ن  اأ ميكن  اجلهاز  ن  اأ �سافت،  واأ  

يف  حركية  عاقة  اإ يعانون  الذين  �سخا�ش  االأ

�سيبوا  اأ الذين  ولئك  اأ و  اأ يديهم  اأ ع�سالت 

بال�سلل يف اأيديهم ك�سفت فيتوفيا عن اأن فريقها 

يقوم بتطوير اأنظمة ت�سمح بت�سغيل التلفزيون اأو 

الراديو عن طريق حركة العني فقط. 

 πيعم ôJو«Ñمc هازL

Úbمعو∏d ÚعdاH

مريكية  قام جمموعة من العلماء يف جامعة »بو�سطن« االأ

باخرتاع ابتكار جديد ي�ساف اإىل املالب�ش فتخفيك عن 

امت�سا�ش  على  املبتكرة  املادة  تعمل  بحيث  نظار،  االأ

جميع موجات ال�سوء التي ت�سقط عليها. و�سيوؤدي ذلك 

اإىل تطوير �سناعة الن�سيج، وتاأتي اأهمية هذا االخرتاع يف 

ية من يرتديها. خرين من روؤ عدم متكن االآ

تلك  مثل  ج�سدت  قد  مريكية  االأ ال�سينما  وكانت 

فكار يف بع�ش اأفالمها التي كانت لوقت قريب جدًا  االأ

خيااًل علميًا ولكن يبدو اأنها �ستتحقق و�سيتم تطويرها 

يعد  فيما  يتهم  روؤ قبل جنود ال ميكن  ال�ستخدامها من 

نقلة نوعية لتطوير التقنيات الع�سكرية.

Qا¶f مالY ∂«ØîJ ¢ùHن الأ

تقلع وتهبط مثل الهليكوبرت لكنها تطري مثل الطائرة 

  509 اأو  275 عقدة  فتبلغ �سرعتها حوايل  العادية 

كيلومرتات يف ال�ساعة. 

 30 التي ا�ستغرقت  لها  اأول رحلة جتريبية  ويف 

 320 بعد  على  بنيويورك  هور�سهيدز  يف  دقيقة 

الغربي من مدينة نيويورك  ال�سمال  اإىل  كيلومرتا 

احلد  اإىل  الطائرة  �سرعة  زيادة  الطيار  يحاول  مل 

ق�سى مبقيا عليها عند 20 عقدة اأو 37 كيلومرتا  االأ

الربنامج  مدير  كاجدي�ش  جيم  وقال  ال�ساعة،  يف 

»اإن  �سيكور�سكي:  يف  )اإك�ش2(  بالطائرة  املعني 

يتم  اأن  ال�سناعة  هذه  يف  املتبعة  املمار�سات  من 

اأواًل،  اأقل  اختبار الطائرة اجلديدة على �سرعات 

ل�سرعة  ق�سى  االأ اختبار احلد  تنوي  ال�سركة  واإن 

كاجدي�ش  واأكد  املقبل«،  العام  بحلول  الطائرة 

مر قد ي�ستغرق من خم�سة اإىل ثمانية اأعوام  اأن االأ

اأخرى قبل اأن ت�سبح الطائرة متاحة على ال�سعيد 

التجاري. 

اأجرت �سركة »يونايتد تكنولوجيز جروب« 

طائرات  ت�سنيع  �سركة  اأكرب  -ثاين  مريكية  االأ

لطائرة  جتريبية  رحلة  اأول  العامل-  يف  هليكوبرت 

�سرع يف العامل«.  هليكوبرت �سنفتها على اأنها »االأ

فقد مت ابتكار اإ�سافات جديدة لتتمكن هذه 

على  احتوائها  مثل  �سريعًا،  الطريان  من  الطائرة 

اأعلى قمرة القيادة تدوران  مروحتني رئي�سيتني 

يف اجتاهني متعاك�سني، ويلغي ذلك قوة الدوران 

املوجودة يف الهليكوبرت التقليدية ذات املروحة 

اأقوى  دفعة  يعطي  نه  اأ كما  الرئي�سية  الواحدة 

لل�سرعة. 

يف  املتقابلتني  املروحيتني  ا�ستخدام  ويلغي 

جوار  مروحة  ىل  اإ احلاجة  اجلديدة  الطائرة 

ا�ستقرار  على  للحفاظ  امل�ستخدمة  جنحة  االأ

طائرات الهليكوبرت التقليدية، وبداًل من مروحة 

للذيل  ثالثة  مروحة  ال�سركة  اأ�سافت  جنحة  االأ

ال�سرعة،  من  مزيدًا  لت�سيف  للخلف  وجهها 

وقالت »وحدة �سيكور�سكي« التابعة لل�سركة: 

)اإك�ش2)  للطائرة  ويل  االأ النموذج  �سرعة  »اإن 

يف  كيلومرتًا   464 و  اأ عقدة   250 حوايل  تبلغ 

ال�ساعة. 

�سرع  اأ ن  اإ الوحدة  يف  امل�سوؤولون  ويقول 

 180 تبلغ  ن  االآ العامل   يف  الهليكوبرت  طائرات 

عقدة اأو 333 كيلومرتا يف ال�ساعة. اأما الطائرة 

والتي  ال�سركة  تنتجها  التي  اأو�سربي(   22 )يف 
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مريكية  اختارت كلية بنتلي يف والية ما�سات�سو�ست�ش االأ

جمموعة  �سمن  القطب«  نائل  »نوال  ردنية  االأ الطالبة 

على  قائدا   25 ت�سم  التي   2008 لعام  امل�ستقبل  قادة 

م�ستوى العامل، تقديرا لن�ساطها يف خدمة جمتمعها وجناحها 

كادميي.  االأ

بنتلي  »منتدى  يف  ردنية  االأ الطالبة  و�ساركت 

للقيادات« الذي عقد يف حرم الكلية بالتعاون مع جملة 

الواعدين  هوؤالء  �سماء  اأ ن�سرت  التي  مريكية  االأ تامي 

�سافة اإىل نوال نائل.  وهم 23 اأمريكيا واأملاين واحد باالإ

وكانت هذه اجلائزة قد تاأ�س�ست يف عام 2005 وهذه 

اأول مرة يفوز بها طالب اأردين، اأما على امل�ستوى العربي 

ففاز بها م�سريان قبل ذلك.

وتتم عملية الرت�سيح لهذه اجلائزة على م�ستوى العامل 

من خالل املدار�ش واملنظمات التي تقدم مر�سحيها بناء 

كادميية والعلمية ويف خدمة املجتمع،  على اإجنازاتهم االأ

وتقوم جلنة بنتلي لقادة امل�ستقبل باختيار 50 مر�سحا منهم 

حتى تقوم جلنة ا�ست�سارية دولية اأ�س�ستها الكلية بت�سفية 

هوؤالء املر�سحني اإىل خم�سة وع�سرين.

يف  البكالوريا  مدر�سة  يف  الطالبة  »نوال«  ون�سطت 

بناء  واأ ومر�سى  يتام  اأ من  جمتمعها  يف  املحتاجني  خدمة 

املزايا  اإحدى  هي  وهذه  غوار،  كاالأ حظا  اقل  مناطق 

يتم تكرمي من  الغد حيث  قادة  يف  »بنتلي«  تراها  التي 

تتو�سم الكلية يف ن�ساطاته »�سعوره بامل�سوؤولية االجتماعية 

وااللتزام  ومنظماتهم  للنا�ش  احلقيقي  بالعامل  وال�سغف 

باإحداث تغيري ايجابي يف حياة النا�ش.« 

واختارت »نوال« م�سروعها املدر�سي حول مر�ش 

»الت�سلب اللويحي املتعدد« بعد اأن راأت معاناة �سديقة 

اإجراء  بعد   : »نوال«  وتقول  املر�ش،  هذا  مع  والدتها 

بحث عن هذا املر�ش قررت اأن علي اأال اأكتفي بهذا 

م�ساعدتي«  يحتاج  من  مل�ساعدة  �سعى  اأ اأن  بل  القدر 

بهذا  توعية  تت�سمن  يومية  مفكرة  بت�سميم  ففكرت   ،

املر�ش«

وبالفعل ا�ستطاعت »نوال« مبفردها اأن حت�سل على 

فراد بخم�سة  الدعم املايل من موؤ�س�سات وبيع املفكرة لالأ

دنانري للمفكرة الواحدة لتقدم املال الذي جمعته، وهو 

3 اآالف دوالر، اإىل »جمعية مر�سى الت�سلب اللويحي 

املتعدد« اأثناء افتتاح مقرها يف عمان، حيث مت ا�ستخدام 

هذا املال يف �سراء الكرا�سي املتحركة للمر�سى. 

حما�سة نوال للعمل التطوعي االجتماعي والتزامها 

بناء جيلها، فهي ت�ساهم م�ساهمة  به ملفت للنظر بالن�سبة الأ

يتام  لالأ مدر�ستها  تقيمها  التي  فطار  االإ ماآدب  يف  فاعلة 

اإىل قلوبهم، وقد �ساركت  وتعتني بهم وتدخل الفرح 

يوفر  الذي  يتام  االأ مل�ستقبل  مان  االأ �سندوق  بازار  يف 

م�ستقبل  لتحقيق  املطلوبة  واملهارات  التعليمية  الفر�ش 

اأف�سل لهم. 

وا�ستخدمت مواهبها يف الت�سميم مل�ساعدة املعاقني 

والرتفيه عنهم حيث �سممت لعبة األغاز »بزل » خ�سي�سا 

لهم، ومن خالل م�ساركتها يف �سابلة احل�سن، اإذ اأنهت 

من  اأقرانها  اإىل  نوال  و�سلت  لل�سابلة،  الف�سية  اجلائزة 

قل حظا و�ساركتهم  ردن االأ اأطفال و�سباب يف مناطق االأ

 á∏aا≤d سم†æJ zá«fدQ }fوا∫ الأ

Êساùf Eعم∏ها الH πÑ≤àسùامل Iادb

نادي املوهوبني ال�صغار

5657



نادي املوهوبني ال�صغار

يف معارفها وخرباتها. 

ويوجد لدى »نوال« العديد من االهتمامات، فهي 

طفال العرب الذي يعقد �سنويا يف  م�ساركة يف موؤمتر االأ

عمان، بو�سفها متطوعة ت�ساعد يف تنظيم هذا املوؤمتر الذي 

الت�سامن والت�سامح واحرتام حقوق  تعزيز  يعمل على 

ن�سان والطفل من خالل التفاعل الثقايف االإ

ور�سحتها مدر�سة البكالوريا للم�ساركة يف موؤمتر نظمته 

»اليوني�سكو« يف عمان حول احلفاظ على املياه والبيئة 

ردن، وقامت نوال بالفعل بعمل بحث حول طرق  يف االأ

ردن طرحت فيه اأمام  املحافظة على امل�سادر املائية يف االأ

ملنظمات  وممثلني  دبلوما�سيني  من  واحل�سور  الطالب 

ردن وحلولها.   اأهلية حملية امل�سكلة املائية يف االأ

التعليم يف  ويف هذا ال�سدد قال اخت�سا�سي برنامج 

باروا: »وجود  مكتب »اليون�سكو« يف عمان روبرت 

والعامل  خ�سو�سا  ردن  االأ ن  اأ يعني  نوال  مثل  �سباب 

عموما �سيعي�ش م�ستقبال اأف�سل.. ولو خرج كل من ح�سر 

خرين على  املوؤمتر مبثل رغبة نوال ال�سادقة يف ت�سجيع االآ

بالفعل  اأف�سل  العامل مكانا  �سبح  الأ بيئتهم  احلفاظ على 

ل�سباب امل�ستقبل.« 

يف  الدولية  العالقات  درا�سة  اإىل  »نوال«  وت�سعى 

هلية الدولية  اجلامعة لت�سل اإىل العمل مع املنظمات االأ

حياة  ت�ستحق  نها  اأ ترى  جمتمعها  يف  لفئات  خدمة 

قرانها  اأ فيها  تو�سم  قولها،  بح�سب  ف�سل،  اأ وم�ستقبال 

انتخبوها  فقد  ق�ساياهم،  وطرح  لتمثيلهم  الكفاءة 

للحديث عن الق�سايا التي يرونها اأولويات يف حياتهم 

على  الق�ساء  وهي  املتحدة،  مم  االأ بيوم  احتفال  خالل 

الفقر وحت�سني م�ستوى التعليم وامل�ساواة بني اجلن�سني 

املتحدة  مم  لالأ املقيم  املن�سق  وعرب  الوظائف،  واإيجاد 

ومثابرتها  موهبتها  باأن  ثقته  عن  �ستيفنز  لوك  عمان  يف 

�سي�سمنان لها مكانا متقدما بني ال�سباب.  

�سياء املهملة وقطع القما�ش ال�سغرية علي يد املوهوب ال�سعودي »هتان معتز ال�سقراء« ابن الثالثة ع�سر   حتولت االأ

عامًا اإىل زي ن�سائي دون ا�ستخدام اأدوات اخلياطة، وحتى دون ا�ستخدام ال�سمغ اأو الل�سق.

زياء الن�سائية  وقالت والدته اإنها اكت�سفت موهبة ابنها وهو يف �سن اخلام�سة، عندما الحظت اأنه كان مهتما باالأ

وهو يلعب مع بنات عمه، حيث كان يقوم بعمل ت�ساميم لهن بلف اأي قطعة من القما�ش عليهن اإىل اأن ت�سبح �سكاًل 

جميال من ف�ساتني الن�ساء.  

كيا�ش  طفال، املعروفة بـ»باربي« وي�سمم زيًا ن�سائيًا لها م�ستخدمًا املناديل واالأ وكان »هتان« ي�سرتي دائمًا دمى االأ

واأي قطعة قما�ش ال لزوم لها. 

الكمبيوتر،  على  باوربوينت«   « برنامج  با�ستخدام  الن�سائية  زياء  االأ ت�سميم  على  القدرة  »هتان«  لدى  واأ�سبح 

وي�سعى يف تعلم ا�ستخدام برنامج »الفوتو�سوب« حتى يقيم ت�ساميمه عليه.

�ساتذة  ولدى املوهوب ال�سعودي القدرة على ر�سم اأزياء ن�سائية كما يفعل الكثري من امل�سممني، حيث اأن اأحد االأ

�ستاذه بت�سميم  يف املدر�سة طلب منه اأن ي�سمم له قمي�سًا وبنطلونًا لزفافه، وبالفعل اأخذ قلم الر�سا�ش وبداأ يفكر الأ

يليق به كعري�ش، وبعد ر�سم الت�سميم اأخذه منه و�سكره على الت�سميم وفعاًل قام املعلم بتف�سيل القمي�ش والبنطلون 

على نف�ش الت�سميم الذي ر�سمه هتان. 

موهوب �سعودي

زياء من املهمالت ي�سمم الأ
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مركز العامل لال�صت�صارات الرتبوية والتعليمية مركز متخ�ص�س ي�صعى من خالل اأهدافه وبراجمه وخدماته، والتي �صخر 

داء  لها الكفاءات والكوادر املتخ�ص�صة وفتح فيها اآفاق االت�صال والتوا�صل مع كربيات املوؤ�ص�صات واملراكز املعنية بتطوير االأ

الرتبوي والتعليمي وفق اأ�صول علمية واأكادميية ثابتة، اإىل تغطية جميع جوانب عملية التطوير الرتبوي والتعليمي.

اال�صت�صارات  تقدمي  يف  واملتمثلة  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  بريادة  جتده  اأن  فيمكن  عنه  تبحث  الذي  التميز  اأما 

اجلدوى  درا�صات  واإعداد  وتخ�ص�صاتها،  مراحلها  اختالف  على  والتعليمية  الرتبوية  املن�صاآت  تاأ�صي�س  جمال  يف  املتخ�ص�صة 

داري والهياكل الفنية، وتدريب وتاأهيل الكوادرعرب برامج ودورات متخ�ص�صة  اخلا�صة بها من النواحي املالية والتو�صيف االإ

وت�صميم وتنفيذ الربامج التدريبية الداخلية يف املن�صاآت الرتبوية والتعليمية وتقييم الربامج يف املوؤ�ص�صات املعنية وامل�صاهمة 

عداد  يف و�صع �صوابطها واآلياتها وت�صميم وتنفيذ وامل�صاركة يف اإعداد املناهج املتخ�ص�صة وتطويرها وخا�صة يف جانبي االإ

دارة والتدري�س  وال�صياغة وتقدمي اال�صت�صارات الختيار الكوادر الرتبوية والتعليمية والكفاءات املتميزة على م�صتويات االإ

ن�صطة الطالبية  جهزة والو�صائل الرتبوية والتعليمية امل�صاعدة وت�صميم االأ وتقدمي اال�صت�صارات يف جمال اختيار وتطوير االأ

وتنفيذها واإجراء البحوث والدرا�صات اال�صت�صارية يف املجاالت التاأ�صي�صية اأو التطويرية للمن�صاآت واملراكز واجلهات العاملة 

وت�صميم وتنفيذ اللقاءات والندوات واملوؤمترات وور�س العمل اخلا�صة بتطوير املناهج والكفاءات والكودار وكافة جماالت 

الفني  �صراف  واالإ والتعليمية  الرتبوية  املواد  واإنتاج  املنهجية  غري  ن�صطة  االأ فيها  مبا  التعليمية  الرتبوية  العملية  وبرامج 

جمال  يف  واإداراتها  اال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي  املكتبات  تطوير  و  تاأ�صي�س  برامج  وتقدمي  وحمتوياتها  موا�صفاتها  على 

وخارج  داخل  املماثلة  والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  مع  الربط  خدمات  وتقدمي  الرتبوية  والو�صائل  التعليم  تكنولوجيا 

الزيارات  برامج  خالل  من  التنموية  الكفاءات  زيادة  برامج  وتنفيذ  وت�صميم  املجتمعي  الربط  برامج  اإىل  اإ�صافة  اململكة 

املعلمني يف  تاأهيل  اإعادة  الكوادر والكفاءات وت�صميم وتنفيذ دورات  امليدانية اخلارجية واالطالع والتطبيق على م�صتوى 

ر�صاد وت�صميم برامج  الداخل واخلارج وتقدمي اال�صت�صارات يف جماالت تطوير االختبارات واأدوات الت�صخي�س وبرامج االإ

بداعية للطلبة املتفوقني واملتميزين على اختالف مراحلهم التعليمية وتوثيقها واإعداد وت�صميم وتنفيذ  تطوير املهارات االإ

كافة  وتنفيذ  املتخ�ص�صة  عالمية  االإ املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  عالين  االإ اأو  عالمي  االإ العر�س  لغايات  ر�صادية  االإ املواد  كافة 

اأو الربنامج وباإ�صراف وتن�صيق م�صرتك، وتاأمني  امل�صروعات والربامج املتخ�ص�صة مبا يتنا�صب مع اجلهة الطاحمة للم�صروع 

جنليزية، واملراكز  اال�صت�صارات للقبوالت اجلامعية يف اجلامعات العاملية املرموقة، واملدار�س العاملية، ومدار�س تعليم اللغة االإ

عا�صة،  واالإ قامة  االإ و�صوؤون  االعتماد،  واأوراق  والتاأ�صريات،  الطلبات  ا�صتكمال  واجراءات  التعليمية،  والدورات  ال�صيفية، 

وكافة االجراءات املتعلقة بتقدمي اخلدمة التعليمية املتميزة.

كما يقدم املركز منظومة الربامج الرتبوية والتعليمية الدائمة من خالل ) برنامج اال�صت�صارة الكاملة( الذي يت�صمن 

يعد  م�صبق  اتفاق  خالل  ومن  الدرا�صي  العام  طيلة  الربنامج  هذا  ي�صمم  بحيث  والتعليمية  الرتبوية  اخلدمات  كافة  تقدمي 

داء  االأ عن  مف�صاًل  تقريرًا  الدرا�صي  العام  نهاية  يف  املركز  يقدم  حيث  امل�صتفيدة،  واجلهة  املركز  بني  الغاية  لهذه  خ�صي�صًا 

والتطوير الذي مت خالل فرتة تطبيق الربنامج طيلة العام لدى اجلهة امل�صتفيدة، و) برنامج امل�صت�صار املقيم ( الذي يت�صمن 

�صراف والتن�صيق بني اجلهة امل�صتفيدة واملركز لغايات  تعيني م�صت�صار مقيم يف اجلهة الرتبوية والتعليمية معني بخدمات االإ

تطبيق اأي من الربامج وامل�صاريع واخلدمات التي يقدمها املركز عرب تن�صيق خا�س يف كل م�صروع اأو برنامج اأو خدمة، ويقدم 

دارتها ) تقرير داخلي ( ومقرتحات التطوير والربامج الالزمة لتلك الغاية. امل�صت�صار املقيم تقريرًا �صهريًا عن اأداء اجلهة الإ

نقوم على الثوابت... ونحاكي املتغريات

مركز العالم لالستشارات التربوية والتعليمية
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 يقول العامل األربت جورجي )اإن التفكري املبدع اأنك 

خرون ولكن تفكريك  ترى ال�سيء ذاته الذي يراه االآ

يختلف متامًا عن تفكريهم( فاملبدع هو �ساحب العقل 

خرين.  الناقد وغالبًا ال يتفق تفكريه مع االآ

البد  فكار،  االأ من  الكثري  لديك  يتجمع  وعندما 

م�سروعك  حتقيق  يف  لتم�سى  اإحداها  تختار  اأن  لك 

فكار حتتاج اإىل التعديل والتغيري  الذي تريده، فهذه االأ

�سافة حتى تتكون لديك فكرة واحدة  واحلذف واالإ

فكار، فكيف ميكنك الو�سول اإىل  من جميع هذه االأ

ذلك? هناك عدة خطوات البد من اإتباعها لت�سل اإىل 

الفكرة الناجحة املبتكرة وهي: 

1 - حر∑ خيال∂ 

مع  متنا�سب  �سلوك  اإىل  يوؤدي  القوي  الت�سور  اإن 

الت�سور الذي يتكون يف العقل، ولي�ش مهمًا ما اإذا كان 

هذا الت�سور يدور حول اأمر واقعي اأو غري واقعي، ما 

يهم هو ما اإذا كان هذا الت�سور قويًا، وما اإذا كنت 

ن حتريك طاقة اخليال تعيننا على  تعتقد بهذا الت�سور; الأ

اكت�ساف اأمور جديدة �سلبية كانت اأو اإيجابية وهي 

بالتايل ت�ساعدنا على تعديل الفكرة.  

Z - 2ري.. بد∫.. اأ�ض∞ 

اإن املبدع مغامر بطبيعته، والتبديل والتغيري بداية 

له  اأ�سياء قد تكون ماألوفة  نه يغري يف  لهذه املغامرة الأ

اأن  اأو لغريه: هل هناك تعديالت لفكرتك? حاول 

تدونها على ورقة. 

3 - اSضاأ∫: ماذا لو? 

التي  الغريبة  اال�ستف�سارات  من  جمموعة  اكتب 

)ماذا  بكلمة  ها  وابداأ الكثريين  بال  على  تخطر  ال 

لو..( واربطها مع فكرتك وكمثال: ماذا لو اأمن رئي�ش 

�سالم ودعاك لعر�ش  مريكية باالإ الواليات املتحدة االأ

فكرتك? ماذا لو تبنى فكرتك الوزير? ماذا لو تغري 

رئي�سك املبا�سر ور�سحت مكانه? 

 kن مرحاc - 4

ننتقل يف حالة ال�سحك اإىل حالة نف�سية منب�سطة، 

وهي بالتايل تتيح لعقولنا اإ�سدار بع�ش التعديالت على 

داريني اأو�سح هذه الق�سية  الفكرة. اأحد اخلرباء االإ

النكات  فيها  نتبادل  التي  االجتماعات  اإن  بقوله 

والتعليقات امل�سحكة حول امل�سروع املطروح اأكرث 

اإنتاجية من االجتماعات اجلادة.. تاأمل فكرتك.. هل 

ممكن اأن تكون خفيفة الظل? كيف? 

5 - اùcضر القوانني 

القائد طارق بن زياد يف جهاده ويف فتوحاته ك�سر 

اأمامكم  من  )العدو  القائل:  اإنه  يقال  اإذ  القوانني، 

والبحر من ورائكم( وذلك بعد اأن اأحرق ال�سفن ـ 

ك�سر قانون النجاة ـ ولكنه انت�سر.

الفا—،  حممد  العثماين  اخلليفة  هو  خر  اآ وقائد 

ا�ستطاع اأن ينقل ال�سفن البحرية عرب ال�سحراء باأن 

اخليول،  �سحبتها  ثم  �سجار  االأ جذوع  حتتها  و�سع 

ميكن(  و)ال  )م�ستحيل(  قوانني  املبدعون  ك�سر  لقد 

ي�سا  اأ نت  اأ فكر  فكارهم،  الأ باهرًا  جناحًا  وحققوا 

بالقوانني املمكن ك�سرها ل�سالح فكرتك. 

6 - اUضن™ bوانين∂ اÿاUضة  

خا�سة  وقوانني  لنظم  جديدة  باأفكار  يك  راأ ما 

لفكرتك املبدعة? 

وقوانني  لنظم  جديدة  فكارًا  اأ ت�سطر  اأن  حاول 

الطريق  هو  هذا  اإن  غريك،  من  ولي�ش  عندك  من 

بداع.  لالإ

فكار  7 - اLم™ ا’أ

اإن جمع اأكرث من فكرتني خمتلفتني ممكن اأن ينتج 

فكرة اإبداعية قوية كمثال.. جمع الق�سدير اخلفيف 

واحلديد اخلفيف اأعطانا الربونز القوي. 

فكار يف البداية،  تذكر اأنك جمعت كثريًا من االأ

حاول اأن تقرن بني فكرتني اأو اأكرث فقد تخرج بفكرة 

جديدة مبتكرة. 

b - 8ار¿ م™ ما تûضاgد√ 

ما عالقة القطة بالثالجة? 

عالقة  ما  ترى  الكهرباء.  مبو�سل  �سبيه  الذيل 

الكواكب،  ال�سمك،  �سوق  البحر،  ب�ساطئ  فكرتك 

اكتب ما ت�ساء وقارن.. فتطوير الفكرة ياأتي من خالل 

املقارنة، فقد ت�سل باملقارنة ملا مل يخطر على بالك من 

فكار اجلديدة واملبتكرة. االأ
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· bhود الأ

عاطف مظهر

مة  مم بل انه يف اعتقادي اأن االأ همية التي ت�سكلها العقول املفكرة بالن�سبة لالأ ال ينكر عاقل االأ

يقا�ش رقيها وتقدمها بقدر ما متتلكه من تلك العقول املفكرة القادرة على �سنع احل�سارة والتقدم 

ن�سانية جمعاء. وخدمة االإ

ن يدرك العرب تلك احلقيقة حتى ال نخرج من التاريخ ون�سبح �سعوبا م�ستهلكة  وان الأ وقد اآن االأ

فقط للتكنولوجيا غري م�سنعني لها على الرغم من اأن ما منتلكه من عقول ومواهب يف كافة املجاالت، 

لف ميل يبداأ بخطوة« اأردنا بهذه املجلة اأن نكون تلك اخلطوة اآملني اأن ي�سل  ن »م�سوار االأ والأ

�سوتنا اإىل كافة املوؤ�س�سات واجلهات املعنية انطالقا من مقولة اإن »يدا واحدة ال ت�سفق«.

فكار اجلديدة التي حتمل اأبعادا تنموية، حتمل  اإن اال�ستثمار احلقيقي يف عامل اليوم هو اال�ستثمار يف االأ

بدورها حلوال مل�سكالتنا ال�سيما امل�سكالت البيئية التي ال ميكن اأن حتلها االجتماعات واالتفاقيات 

وم�سكالت الغذاء وبدائل الطاقة التي اأ�سبحت ت�سغط على �سعوب العامل غنيها وفقريها.

فكار املبتكرة  التي حتمل م�سامني تنموية من �سانها عالج تلك  ن مئات االأ وبني اأيدينا االآ

فكار تبحث عن رعاية جادة وا�ستثمار حقيقي حتى تخرج اإىل النور  امل�سكالت وغريها، هذه االأ

مبا يفيد اأوطاننا ويوؤ�س�ش مل�ستقبل جديد اأكرث اإ�سراقا.

واإنني اأملح اليوم �سعيا حثيثا من قبل بع�ش املوؤ�س�سات اإىل احت�سان املواهب من املحيط اإىل 

وائل واأ�سبح معينا  اخلليج، اأعده نقطة االنطالق يف عودة املجد العلمي العربي الذي �سنعه االأ

ال ين�سب ن�ستمد منه اخلربات والعزمية من اأجل موا�سلة هذا الطريق، كما منح اˆ اأمتنا رجاال 

اأخذوا على عاتقهم رفعتها والعمل على رقيها ف�سخروا ما لديهم من اإمكانات من اجل دفع 

بداع. فكار لالإ عجلة التنمية وتوفري املناñ املالئم اأمام اأ�سحاب املواهب واالأ

فالتكنولوجيا اجلديدة واالخرتاعات تتيح فر�سا جتارية عديدة لكنها ال تعطي نتائج اإال بعد 

�سواق وتوؤدي اأف�سل االبتكارات اإىل اأعمال جتارية  اأن تاأخذ ال�سكل املقبول واملطلوب يف االأ

�سعدة. ناجحة على كافة االأ

ن  الأ موهبة  اأو  فكرة  �ساحب  كل  ندعو  والعمل  العلم  على  قامت  ح�سارة  اأحفاد  ننا  والأ

عمال  يتوا�سل معنا، ع�سى اأن نكون نافذة يطل منها على ف�ساء اأو�سع كما ندعو اأ�سحاب االأ

وامل�ستثمرين اإىل التوا�سل معنا اأي�سا ع�سى اأن يجدوا فكرة ت�ساهم يف بناء �سرح اقت�سادي يعم 

فكار  خريه على اجلميع وندعو كل م�سوؤول اأن ياأخذ على عاتقه رعاية املخرتعني واأ�سحاب االأ

مة ودافعها اإىل امل�ستقبل. املبتكرة فهم بحق وقود االأ

دراج وان نعمل  ن نخرج مئات براءات االخرتاع املتكد�سة يف االأ واأقول: لقد حان الوقت الأ

حباط  همال واأ�سابهم االإ على تنفيذها وان نلتفت اإىل مئات املخرتعني ممن قتلهم الروتني واالإ

اإبداعاتهم واأفكارهم وحتى ال نفقدهم كما  اإليهم واىل  والياأ�ش يف وقت نحن اأحوج ما فيه 

�سف ا�ستفادت �سعوب اأخرى بعلمهم واأفكارهم   فقدنا املئات ممن هاجروا اإىل اخلارج، ولالأ

ن يحتلون اأرفع املنا�سب العلمية يف دول املهجر. وهم االآ

التي حتمي االخرتاعات  القوانني  بداع ب�سن  بيئة مالئمة لالإ اأجل خلق  اأن نعمل من  علينا 

والق�ساء على البريوقراطية واإقامة املوؤ�س�سات التي تتوىل تنفيذ االخرتاعات، كما يجب على 

احلكومات العربية اإعادة النظر يف امليزانيات املخ�س�سة للبحث العلمي والعمل على زيادتها 

اأ�سوة بدول اأخرى ت�سل فيها ميزانية البحث العلمي ع�سرات اأ�سعاف مثيالتها يف الدول العربية، 

املواهب   باملتفوقني واأ�سحاب  ب�سكل يعطي م�ساحة اكرب لالهتمام  الدرا�سية  املناهج  وتطوير 

ندية  بداع كما يجب االهتمام بتطوير االأ خ�سو�سًا العلمية وت�سجيع الن�شء على االبتكار واالإ

العلمية  وتزويد املدار�ش بالتكنولوجيا احلديثة وتدريب ال�سغار عليها.

واأخريا وكما قال ال�ساعر التون�سي اأبو القا�سم ال�سابي:

ومن ال يحب �سعود اجلبال                          يع�ش اأبد الدهر بني احلفر  

عاطف مظهر

sma@mawhopon.net

6061

اSصÎاáM املوهوبني

· bhود الأ
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ÊU�Ëd�« wH�Ë

 Èb� ö?�

áHGƒÑdG √òg øe ..´GóH E’G ôµa

 w�dF�«  UMDO�� w� Ÿ«b�ù« vI�O� v�� v�≈ ∫  ÕËdD*« w�dF�«  ‰«R��«
 ‰«u�_« s� ‰U� Í√ w� ÈbF�� ô w��« Èd�_«  U�u�Ë_« œuOI� U�uKE�

ø WO�U??O��« À«b�_«  UOC�I�Ë WDK??��«  U�KD��
 Ê≈Ë ¨WO�dF�« WIDM*« qGA� …b�«Ë WOC� UL�Ë ¨Ê«uM� Ÿ«b�ù«Ë WOLM��«
 ¨WO�dF�«  U�uJ�K� WO�UO��« …bzU*« vK� U�eO� c�Q� ô n�_« l� X�U�
 »uK�Q� WOCI�« ÁcN� Íd�M� YO� œbF�« «c� w� år �U ÓF�«ò t� ÂuI� U� ÊS� «c�
 ¨Ÿ«b�ù«Ë W��u*«Ë WOLM��« W�U�— WK�U�Ë ÁdJ� W��U� w�Ë ¨œU'« Âö�ù«
 ¨WO�dF�« UM�ö�≈ qzU�Ë tK�U���Ë tKN& Íc�« l�«u�« …—uB� wIOI� ”UJF�«
 vL�� år �U ÓF�«ò UNOK� oKD� w��« …uD)« ÁcN� w�Ë ¨UNM� WOzd*« W�U�Ë
 vK�  VO&  ©W�«b��*«  WOLM��«Ë  W�dF*«  lL���  u��  ÆÆ5�u�u*«  r�U�®

ø ULNM� s�� s�√ ∫ UN�bI�� w��« w�dF�« Ÿ«b�ù«Ë WOLM��« WK��√
 W�U�d�«  rOI� oOL� a�«— ÊU1≈ v�≈  ÃU�% wF�«u�«  UN�uNH0 …—œU�*«
 r�e�«d� ·ö��« vK� 5�uLM��«Ë 5�u�u*«Ë 5�b�*« .dJ�Ë ¨WO�U��ù«
 ÍuO� oKDM� t�_ ¨…—œU�*« Ác� w� qO�√ ”U�√ u� ¨rNF�«u�Ë rN�UDK�Ë
 w�Ë ÆÆW��UM�« WO�«b�ù«Ë W�uLM��« »—U���« s� …œU�ù«Ë ¡«b��ô« u��
 dJ� U�œU� WIDM*« »—U& vM�√ s� W�uLM� WO�«b�≈ W�d& œbF�« «c�

Æ.dJ��« o���U� w�«— dO�
 Âö�ù«  »U�  œbF�«  WOB�A�Ë  œbF�«  «cN�  X���  år �U ÓF�«ò  ÊuJ�  b�
 w�Ë ¨ÍuLM��« U�dJ� l� UO�U9 ¨tO�«dB� vK� W��u*« Âö�≈Ë w�«b�ù«
 w�ö�ù« Ÿ«—c??�«  Ê_ ¨ÂUL��« q� v�≈ ÃU�% WO�ö�≈ WI�U� oI% «cN�
 ¨—U�œ“ô«Ë eOL��«Ë —uD��«Ë ÂbI��« u�� UNI�d�Ë t��√ U�UC� vM��� Íc�«

°° i�UG�« Âö�ù« UO�œ w� `O�B�« t�UJ� c�Q� ÊQ� d�b� Âö�≈ u�
 …dD�Ë ¨q�√ ”«d�Ë ¨dO� …—c� œbF�« «c� w� år �U ÓF�«ò tKFH� U� ∫ ‰uI�
 q�  wH�  ¨…b??�b??�  WO�d�  WO�ö�≈  WO{—_  ¡UM�Ë  qO�Q�  u??�Ë  q�  ¨YO�
 Ê√ ô≈ UMOK� U�Ë ¨n�«u*«Ë b�«uA�«Ë ÂU??�—_«Ë l�«u�« WGK� ¨tI� o� Í–
  «“U$ù« ‰U�— s� b�e� WO�ö�ù« W�«u��« Ác� s� q�bO� »U��« `�H�

 Æ‰U�d�«  «“U$≈Ë
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