الأخوة والأخوات� ،أع�ضاء جمموعة الأغر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
جمموعة الأغر هي حاوية فكرية غري حكومية وغري
ربحية ت�ضم نخبة من املفكرين ال�سعوديني مبختلف
فئاتهم تعنى بدرا�سة امل�سائل والق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وق��د ب��د�أت �أعمالها عام
1422هـ حيث قدمت ورقة اقت�صادية بعنوان «مقرتح
ا�سرتاتيجي لبناء االقت�صاد ال�سعودي».
لقد كانت ا�سرتاتيجية اململكة العربية ال�سعودية يف
التحول �إىل جمتمع معريف (والتي مت رفعها �إىل مقام
�سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبد العزيز حفظه اهلل عام 1428هـ) نقطة حتول
للمجموعة ،حيث �أ�صبحت هذه اال�سرتاجتية املحور
الأ�سا�سي واملظلة الأم لكل ما تقوم به املجموعة
من درا��س��ات وا�سرتاجتيات .ومتيزت ا�سرتاجتية
املجتمع املعريف با�ستنادها �إىل مقا�صد �شريعتنا
ال�سمحاء وهي احلفاظ على الدين واملال والنف�س
والن�سل والعقل ،وانبعثت من هذه الدرا�سة �أربعة
حم��اور ا�سرتاتيجية تعنى بتنويع م�صادر الدخل
وبناء اجليل اجلديد وبناء البنية التحتية املعرفية
وجعل اململكة يف مركز التناف�س عاملي ًا بالتطور
العلمي واملعريف.
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وكانت جمموعة الأغر من �أوىل اجلهات التي نادت
ب�ضرورة التحول �إىل جمتمع املعرفة ،حيث توالت
درا��س��ات وور���ش عمل جمموعة الأغ��ر حتت مظلة
ا�سرتاتيجية املعرفة ور�ؤيتها �أن نكون جمتمع ًا معرفي ًا
منتج ًا ومناف�س ًا عاملي ًا بحلول عام 1444هـ ،وتبعتها
�إ�سرتاتيجية تطوير منطقة مكة املكرمة برعاية �أمري
املنطقة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري /خالد الفي�صل
حفظه اهلل ،ومن ثم م�شاركتنا يف منظومة االبتكار
الوطنية بالتعاون مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ،والعديد من ور�ش العمل والدرا�سات التي
تن�ضوي حتت مظلة االقت�صاد املعريف.
كما كانت ملجموعة الأغر الريادة مرة �أخرى يف تقدمي
ورقة عمل عن الأزمة املالية العاملية وتداعياتها على
اململكة يف �شوال 1429هـ ،ومن ثم توالت امل�شاركات
والإ�سهامات فقامت جمموعة الأغ��ر بالتعاون مع
اجلمعية العربية لالقت�صاد املعريف والغرفة التجارية
ال�صناعية بجدة بتنظيم امل�ؤمتر الأول لالقت�صاد
املعريف يف يناير 2008م حتت �شعار(نحو اقت�صاد
معريف) ثم كانت رعايتنا ملعر�ض(العلماء امل�سلمني
وغري امل�سلمني يف احل�ضارة الإ�سالمية) وذلك على
هام�ش فعاليات م�ؤمتر(حوار �أتباع الأدي��ان) الذي
دعى �إليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبد العزيز حفظه اهلل يف نوفمرب 2008م يف مقر
الأمم املتحدة يف نيويورك ,وقد كان للمعر�ض �صدى
�إيجابي ليتكرر حتت عنوان (رحلة �إىل املا�ضي لبناء
امل�ستقبل) يف نوفمرب 2009م باجلامعة الإ�سالمية
باملدينة املنورة والذي �سلّط ال�ضوء على االخرتاعات
الإ�سالمية ودورها يف النه�ضة احل�ضارية.
كما عملت املجموعة على و�ضع الت�صور للتوجهات
امل�ستقبلية للتعليم العام يف اململكة مع م�ؤ�س�سة
امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة
الرتبية والتعليم.
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مستجدات

مناسبات قادمة :

ورشة عمل رواد
أعمال المستقبل

مجموعة األغر شريك استراتيجي
بالمنتدى السعودي للمياه والطاقة

واملجموعة الآن ب�صدد �إطالق العديد من امل�شاريع
من �أج��ل الإ�سهام يف التحول �إىل جمتمع املعرفة
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر تعترب جمموعة الأغر
�شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا يف تنظيم املنتدى ال�سعودي
للمياه والطاقة يف �أكتوبر 2010م ،كما �أننا ب�صدد
التح�ضري لدرا�سة عن الأ�سرة املعرفية و�أهميتها،
حيث تعترب اللبنة الأ�سا�سية يف بناء جمتمع املعرفة.
و�إمي��ان�� ًا م��ن جم�م��وع��ة الأغ ��ر بر�سالتها وتطلع ًا
لإ�ستدامة فكرها تعتزم املجموعة �إط�لاق حاوية
فكرية خا�صة بال�شباب تعنى ببناء جيل مفكر يتبنى
املعرفة يف تخطيط امل�ستقبل وحتليل الواقع.
و�أخري ًا ولي�س ب�آخر ًا هناك برنامج جمموعة الأغر
عن ري��ادة الأع�م��ال وعالقتها باالبتكارات و�سبل
تطويرها وجعل فكرة االبتكار منتج ًا قاب ًال للت�سويق
بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة امل�ل��ك عبدالعزيز ورج��ال��ه
للموهبة والإبداع.
�إن �أهم ما متلكه جمموعة الأغ��ر وهو �سر متيزها
�أع�ضا�ؤها الذين �شاركوا يف درا�ساتها وور�ش عملها
تطوع ًا بدافع احل�س الوطني و�شعورهم بامل�س�ؤولية
جت��اه وطنهم وال��ذي��ن ف��اق ع��دده��م اخلم�سمائة
م���ش��ارك وم�شاركة م��ن خمتلف �أط �ي��اف املجتمع
ال�سعودي ،وه��ؤالء �أوج��ه لهم ر�سالة �شكر وعرفان
على ما قدموه من وقت وجمهود و�أفكار ت�ساهم يف
التحول �إىل جمتمع املعرفة .ومن منطلق التوا�صل
والتعاون الدائم بيننا �سيتم �صدور هذه الن�شرة الدورية
ك��ل ثالثة �أ�شهر ليكون جميع امل�شاركني على �صلة
بالأحداث القائمة واملنا�سبات القادمة �إن �شاء اهلل.
فهد �أ�سعد �أبو الن�صر
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأغر

شركاؤنا
في
المجتمع
المعرفي
�إن هدفنا الرئي�سي من عقد ال�شراكات هو خلق
احل��وار وتبادل اخل�برات مع �أي من امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة �أو احلكومية �أو الأف��راد والتي ت�شرتك
ر�ؤيتهم وبراجمهم مع �أه��داف ور�ؤي��ة جمموعة
الأغ���ر ،وذل��ك لتوحيد اجل�ه��ود وتعزيز العمل
امل �� �ش�ترك يف �أي م��ن امل �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة،
االجتماعية ،الثقافية التي يعود �أثرها على حتقيق
التنمية امل�ستدامة ودعم م�سرية التحول �إىل جمتمع
معريف.و�سنلقي ال�ضوء يف كل عدد من ن�شرتنا
الدورية على �شراكة معرفية مع �أحد ال�شركاء.
وم��ن هنا ك��ان��ت �شراكتنا م��ع م�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإب��داع «موهبة»
يف عدد من امل�شاريع والدرا�سات التي ت�ساهم
يف حتقيق ر�ؤيتنا امل�شرتكة يف دعم التحول �إىل
جمتمع معريف بحلول 1444هـ ،والتي تعد الدافع
الرئي�سي وراء �أي من امل�شاريع التي تهدف �إىل

توجيه وتطوير الرثوة الفكرية لبناء ثروة ب�شرية
مبدعة وبيئة تقنية وبنية حتتية حديثة حم ِفّزَ ة
لتح�سني م�ســتوى املعي�شة وال��رق��ي باملجتمع
ال���س�ع��ودي ي�ك��ون ال �ف��رد فيها حم ��ورًا للتطوير
لتحقيق التنمية امل�ستدامة .فكان التعاون بني
امل�ؤ�س�سة وجمموعة الأغر يف تقدمي ور�شة عمل
«التوجهات امل�ستقبلية للتعليم العام باململكة»،
وا�ستمرت ال�شراكة املعرفية يف دع��م امل�ؤ�س�سة
«مل�شروع الأ�سرة املعرفية» ملجموعة الأغر ورعاية
جمموعة الأغر الف�ضية ملعر�ض امل�ؤ�س�سة «ابتكار»
يف 2008م ويف 2010م وم�شاركة املجموعة مبعر�ض
«رحلة �إىل املا�ضي لبناء امل�ستقبل» الذي يو�ضح
م�سرية علمائنا امل�سلمني وت��اري��خ اخرتاعاتهم
كو�سيلة تثقيفية وت��وع��وي��ة ل ��رواد امل�ستقبل من
املبتكرين امل�شاركني يف معر�ض ابتكار.

وان�ط�لاق� ًا م��ن الأه� ��داف امل�شرتكة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�برات
املحلية وال��دول �ي��ة ،ك��ان ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك مع
موهبة وجمعية رواد الأعمال لتقدمي ور�شة عمل
ولقاء مفتوح �ضمن فعاليات معر�ض ابتكار ،مع
جمموعة من رواد الأعمال املتحم�سني لتقدمي
ق�صة جناحهم وم�سريتهم �إىل ع��امل الأعمال
كنموذج �إر�شادي للمبتكرين اجلدد وت�شجيعهم
على ر�سم خطة عملية متكنهم من امل�ضي يف
�أوىل خطواتهم �إىل �سوق العمل .وتعتزم جمموعة
الأغر ر�صد رحلة جمموعة من رواد الأعمال اجلدد
بدء ًا من تكوين فكرة اخرتاعهم وو�صو ًال �إىل �سوق
العمل لتوثيق ق�ص�ص جناح واقعية حتدد معايري
النجاح والفر�ص املتاحة للدخول �إىل ال�سوق املحلي
والتحديات التي ميكن التغلب عليها.
مروه حممد الهادي
مديرة �إدارة العالقات وال�شركات

بشائر المجتمع المعرفي:
* تطلق وزارة التربية والتعليم ابتداء من
العام المقبل هيكلتها الجديدة للمناهج
التعليمية وال��م��ق��ررات ال��دراس��ي��ة لطالب
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام للمرحلتين االب��ت��دائ��ي��ة
والمتوسطة بمختلف م��دارس المملكة
للبنين والبنات تدريجياً ،وتلقت اإلدارات
التعليمية للبنين وال��ب��ن��ات بالمملكة
ت��ع��م��ي��م��ا ب����ض����رورة ال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��م��ي��دان��ي��ة
ل��م��س��ت��ج��دات واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��م��ش��روع
الشامل لتطوير المناهج الدراسية الذي
سيبدأ تطبيقه العام المقبل.
وكشفت مسوده مشروع التطوير عن
أن المناهج الحالية أصبحت غير قابلة
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للتكيف مع الظروف االجتماعية وطبيعة
ال��ع��ص��ر ال��ح��دي��ث ،ك��ون��ه��ا وض��ع��ت قبل
فترة من الزمن ،وأنه مع االنفتاح العالمي
الحالي وتزايد أع��داد الطالب والطالبات
في مراحل التعليم المختلفة وما شهده
االق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي م���ن ت��ط��وي��ر كبير
بالتزامن مع التطورات العالمية الهائلة
في مجاالت االقتصاد واالجتماع والعلم
والتقنية والثقافة ،فإنه أصبح لزام ًا إعادة
ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي وت��ط��وي��ره
بما يحافظ على األصالة والقيم الثابتة
والخصوصية اإلسالمية.

* واف���ق مجلس ال�����وزراء ع��ل��ى الترخيص
بتأسيس ش��رك��ات وادي ال���ري���اض ،وادي
ج�����دة ،وادي ال���ظ���ه���ران ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة وه��ي
ش��رك��ات م��س��اه��م��ة .وت��ه��دف ال��ش��رك��ات
الثالث إل��ى اإلسهام الفاعل في تطوير
اق���ت���ص���اد ال��م��ع��رف��ة ع��ب��ر ال���ش���راك���ة بين
المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع
األعمال واالستثمار على أسس تجارية من
خالل االستثمار في المشاريع المشتركة
التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي
لطالب الجامعة وأساتذتها.
(جريدة الوطن)

آباء وأمهات الجيل
الحالي مسؤولون عن
واقعنا الذي نعيشه...

(إن نجاحنا كمجتمع ال يعتمد على ما
يحدث داخل البيت األبيض بل ما يحدث
داخل بيوتكم) �ستيفن كويف

�إن ندرة الكتب الرتبوية "العربية حتديداً"التي
ت�خ��رج م��ن ن�ط��اق التنظري �إىل ح�ي��ز التنفيذ
ت�ضع الفئة القليلة من الآباء والأمهات املهتمني
بق�ضايا الرتبية يف �صراع بني اخلط�أ وال�صواب
يف اجتهادهم ال�ترب��وي .و�إن وج��دت امل��راج��ع
ف�إننا جندها بال م��وروث ثقايف حل�ضارتنا �أو
ا�ست�شراف واقعي حلا�ضر �أمتنا �أو م�ستقبلها.
وتكمن �أهمية وجود مرجع تربوي تنفيذي يراعي
املوروث الثقايف ويوفر �آليات الرتبية للتعامل مع
املتغريات يف حا�ضرنا يف �أن االن�سان هو حجر
الأ�سا�س ،وفن �صناعته هو جل ما ن�ستطيع العمل
على تطويره ليكون لأمتنا م�ستقبل واعد .وجتربة
اليابان يف ا�ستثمارها يف امل��ورد الب�شري الذي
كان �سبب ًا يف حتقيق نقلة نوعية يف تقدمها �أكرب
دليل على ما يجب �أن نوليها اهتمامنا.
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وا�سرتاجتية جمموعة الأغ��ر للمجتمع املعريف
تويل الأ�سرة �أهمية حتقيقها ،فباالطالع على
اال�سرتاجتية مب�ح��اوره��ا وم�ب��ادرات�ه��ا جن��د �أن
الأ�سرة قا�سم م�شرتك فيها والركيزة الأ�سا�سية
للمجتمع املعريف يف حني �أن الواقع يف املجتمع
ال���س�ع��ودي ي�ع��اين م��ن ع��دم وج ��ود ف�ه��م ووع��ي
لدور الأ�سرة وندرة الربامج الت�أهيلية لها مما
ي�ستجدي امل�ساعي لتطوير دليل تربوي ل�صناعة
�أب �ن��اء معرفيّني متميزين ي�شكلون جمتمعنا
املعريف م�ستقبال.

وكتب د .ب�شري �شكيب اجلابري يف كتاب ما ال
نعلمه لأوالدنا» .نحن نعتقد �أن العملية الرتبوية
تبد�أ مع ت�أ�سي�س الأ�سرة ,ثم ت�شرتك الأ�سرة مع
املدر�سة يف هذه العملية ,وتبد�أ الروافد الأخرى
من �إعالم وثقافة و�سيا�سة يف الـت�أثري ب�شكل �أقوى
�أو �أ�ضعف بح�سب �سالمة وق��وة الت�أ�سي�س»...
فالأ�سرة هي العامل امل�ؤثر الأهم وامل�س�ؤول الأول
عن �صناعة االن�سان قبل التعليم والإعالم .فكثري
من الق�ضايا التي يعاين منها جمتمعنا على كل
الأ�صعدة اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وفكري ًا تعود �إىل
وجود �إن�سان بال معرفة �أو بال �إبداع.
وك��ل م��ا يحياه ال �ع��امل ال �ي��وم م��ن ت�ط��ور علمي
وتقني وخمرتعات مرده �إن�سان مبدع يرتكز على
املعرفة يف عطائه.
والتاريخ يحمل بني �أ�سطره ق�ص�ص مناذج غريت
جمراه و �أخرى �سطرت ح�ضارة دامت ما يقارب
الثمامنائة عام �أ�سا�سها املعرفة.

وبالنظر �إىل التعريفات املختلفة للمجتمع املعريف
جن��ده��ا ت�شرتك يف �أن حت��ول �أي جمتمع �إىل
جمتمع معرفة يتطلب ا�ستناد ًا اىل املعرفة يف كل
الأ�صعدة حتى االجتماعية منها .ويتطلب وجود
�أ�سرة معرفية وجود مبادرة ورغبة من الأ�سرة
نف�سها ،لأن تتفاعل م��ع املعرفة بكل و�سائلها
و�صورها املتوفرة والتي نطمح لأن نعي�شها واقع ًا
قريب ًا يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل و�إميان ًا من جمموعة الأغر بدور الأ�سرة و�أهمية
متكينها يف �صناعة املجتمع املعريف بد�أت مبادرة
ا�سرتاجتية املجتمع املعريف.
الأ��س��رة املعرفية بتوحيد جهودها مع مبادرة

�سعودي  2020ملجموعة من املتطوعني لإج��راء
درا��س��ة ع��ن واق��ع الأ� �س��رة ال�سعودية واخل��روج
ب � ��أدوات ل�ل��وال��دي��ة املتميزة حتقق يف جمملها
�إن�سان ًا معرفي ًا منتج ًا �إيجابي ًا يتفاعل مع املجتمع
ب�إيجابية �أ�سا�سها معريف .وقد متحورت مبادرة
الأ�سرة املعرفية على ثالثة �أهداف �أ�سا�سية:
• رفع م�ستوى الوعي بدور الإن�سان يف التقدم
احل�ضاري
• التعريف باخلطوات الأ�سا�سية وامل��ؤث��رات
املحيطة برحلة بناء الإن�سان
• ت�أهيل وحتريك املجتمع باجتاه بناء �إن�سان
قادر على بناء امل�ستقبل.

ن���س�ع��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه الأه� � ��داف مب�خ��رج��ات مبثابة تنوع للتوا�صل مب�ضمون واحد فقط يحوي
البحث والدرا�سه من مهارات والدية متميزة �أدوات الوالدية املتميزة.
تبنى الإن�سان ال�سعودي وت�ؤ�س�س اجليل املعريف
وت�صل �إىل كل الأ��س��ر من كل �شرائح املجتمع وا�ستهدافنا يف ه��ذه امل�ب��ادرة للأ�سرة يبعث يف
ب�صور معرفية متنوعة من خالل و�سائل متعددة �إح�صائيات االنفجار ال�سكاين الأمل ويخفف من
حدة الأثار اجلانبية لالنفجارال�سكاين ويجعل من
تتنا�سب معها.
وف��اع �ل �ي��ة ه���ذه ال��و� �س��ائ��ل ت �ك��ون مب��راع��ات �ه��ا زيادة التعداد ال�سكاين �إ�ضافة ح�ضارية ال رقمية.
االحتياجات الواقعية لفئات املجتمع املختلفة :وباهلل التوفيق.
فهناك فئة ت�ستند يف معرفتها �إىل الإعالم كلية
د�.أالء حممود ن�صيف
وفئة لديها املعرفة الوالدية ولكن ينق�صها املحفز
مديرة �إدارة الأبحاث والتطوير
و�أخرى حتتاج للدعم والتمكني الرتبوي والإر�شاد
ب�شكل تدريبي �أو تفاعلي من خالل جمموعات
الدعم الرتبوية مما يجعل تعدد هذه الو�سائل

(يعد مفهوم الوالدين المثاليين يستخدم من قبل العلماء النفسيون ،ولكن العديد منهم يستخدم مصطلح « الكفاية
الوالدية» لوصف الوالدين اللذان يقدمان ما يكفي من احتياجات أطفالهم التي تزودهم باللبنات األساسية التي تحقق النمو
االجتماعي والعاطفي لهم وتوفر لهم فرص ًا ليستمر نجاحهم ونموهم خارج إطار المنزل)
لورنس شبيرو  -كيف تربي طفلك بذكاء اجتماعي عالي 1998-
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جولة في عقول شبابنا
كرث احلديث م�ؤخر ًا عن كون �شريحة ال�شباب هي
ر�أ�س مال الدولة احلقيقي والذي يفوق مواردنا
الطبيعية �أهمية والذي ي�ستوجب منا اال�ستثمار
فيه وتوليته جل اهتمامنا.
وعلى الرغم من تكاثر اجلهود الداعمة لل�شباب
جند �أن التعميم على هذه الفئة ب�سمات �سلبية
�سائد مم��ا ينمي يف �أنف�س ال�شباب الإح�ب��اط
ويجعل من هذه اجلهود جهود ًا تتفاعل مع ال�سلبية
املفرت�ضة متغافلة حقيقة وماهية هذه ال�شريحه.
وا�ستند هذا التعميم ال�سلبي �إىل ما يرى يف و�سائل
الإعالم من دعايات ت�ستهدف هذة الفئة مبنتجات
ي�سوق لها من خ�لال ت�صور حلياة �شبابية كلها
ترفيه ومغامرات وحتديد الهتمام مقنن يف الكرة
وال�سيارات وك ��أن فئة ال�شباب تتلخ�ص يف �أمور
ثانوية يتفاعل معها ال�شباب كم�ستهلكني بد ًال من
�أن يتفاعل الإع�لام معهم ك�صانعي ق��رار وقادة
م�ستقبل� .إع�لام وجهود ي�صنف ال�شباب كفئة
�ضلت عن طريق النجاح �أو ال�صالح.

مناسبات قادمة :

و�إننا ال ننكر احلرية ال�سائدة يف فئتهم لتحديد كله طاق ٌة �إبداعية� .شباب ينتظر ويتململ من
هويتهم ولكن ه��ذه احل�يرة لي�ست بال�ضرورة االنتظار...
حرية �سلبية و�إمن��ا هي نتاج ملكنونات جوهرية
و�شخ�صية ت�سا�ؤلية مفعمة باحلياة متتلك من �شباب ينتظر ملتق ًا يكون لهم نقطة انطالقة
م �ه��ارات التفكري م��ا يجعلها تت�ساءل ع��ن كل ب�أ�سا�س �صحيح وقنوات ر�سمية فاعلة تفتح لهم
�شيء وتتحاور يف كل �شيء .جل ما تنتظر هو املجال بالت�ألق و�إخراج ما كمن لديهم من عقول
التوجيه والتمكني والفر�ص النوعية التي تعطيهم ومواهب وطاقات وت�شكل لهم فر�صة ل�صناعة
جما ًال للإبداع واالبتكار بد ًال من كبت مهارات م�ستقبل هم قادته و�صناعه.
وقدرات مل يعد مبقدور جمتمعنا فهمها �أو تقبلها
لذا تعتزم جمموعة الأغر �إطالق حاوي ٍة فكريةٍ
خلروجها عن التفكري النمطي التقليدي.
لل�شباب ت�ك��ون ل�ه��م م �ن�بر ًا لتحقيق الأح�ل�ام
ويف �سنوات عملي الطويلة مع فئة ال�شباب ممن وملجتمعنا م�صنع ًا ن�ستثمر فيه الطاقات و ن�ؤ�س�س
قيل عنهم «�شباب �ضائع» وج��دت الكثري من بهم جي ًال معرفي ًا ي��واك��ب ك��ل امل�ستجدات يف
الطاقة واحلما�س وااليجابية التفاعلية التى جمتمعنا على كل اال�صعدة التنموية.
تتحرق �شوق ًا وحما�س ًا للإنطالق وتنتظر فقط ف�شباب بلدنا احلبيب هم ر�أ�س مالنا احلقيقي
من يقول لهم «هيا» .ويف اعتقادي �أن ال�شباب و�ضمان ازدهارنا.
�أث�ب�ت��وا للمجتمع ق��درة وع �ط��ا ًء يف ك��ارث��ة جدة
زياد مروان جرار
يف العام املا�ضي .ك�سروا حواجز كل ما ي�شاع
مدير �إدارة الإت�صاالت والإعالم
عنهم و�أ�ضافوا الكثري ملن تفاعل معهم و�أجادوا
ما �شاركوا به� .شبابٌ كله �أم ٌل وحما�س� .شبابٌ

ورشة عمل رواد أعمال المستقبل بتاريخ  25مايو  2010من خالل معرض ابتكار  2010حيث تقوم
مجموعة األغر بالتحضير لدراسة عن رواد األعمال بحيث تسلط الضوء على أهمية مساعدة
المبتكر على تحويل فكرته أو ابتكاره إلى منتج قابل للتسويق كما تشارك المجموعة في
معرض ابتكار  2010بمعرض «رحلة إلى الماضي لبناء المستقبل».
مجموعة األغر شريك استراتيجي بالمنتدى السعودي للمياه والطاقة في أكتوبر  2010وذلك
في إطار حرص المجموعة على المشاركة في الفعاليات التي تساهم في التطور التقني
والمعرفي للمملكة .
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