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االستعداد للحج، مقال بقلم األستاذ بدر اليماني! 

فيلم ألباب الوثائقي ورأي المشاركين وفريق اإلعداد فيه! 

العدد السادس | عدد أغسطس وسبتمبر



برنامج شبابنا هو أول برنامج أطلقه مجلس 
شباب منطقة مكة للتنمية وهو برنامج 

توعوي يف أربعة محاور رئيسية: 

التوعية المهنية، التوعية الوطنية، التوعية 

االجتماعية والتوعية الصحية وذلك عن طريق 

عدة برامج وفعاليات تقام عىل مدار السنة يف 

جميع أنحاء منطقة مكة المكرمة. 

الرؤية تمكين الشباب من خالل التوعية.

الرسالة تهيئة الشباب للتعامل مع محيطهم 
وإدراكهم للتطورات المهنية واالجتماعية 

والوطنية والصحية من خالل برامج وفعاليات 

عدة تقام عىل مدار السنة يف مدن مختلفة يف 

المملكة وذلك لتفعيل دور الفرد يف المجتمع.

من نحن؟
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هي مجلة الكترونية شهرية تابعة 

لبرنامج شبابنا التوعوي. 

هدفها
نشر الثقافة التوعوية بطريقة مختلفة 

وتسليط الضوء عىل مواهب الشباب 

وقدراتهم المميزة.

رؤيتها
إيصال مفهوم القراءة إىل الشباب وإيضاح 

أهميتها يف نهوض األمة وقدرتها عىل 

التغيير اإليجابي الدائم.

مجلة شبابنا: ثقافة، توعية، ترفيه
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ترحيب! 
ترحب أسرة مجلة شبابنا 

بعضو التحرير الجديد 

عبدالرحمن المالكي، 

وتتمنى له إنجاًزا مميًزا 

وحماًسا ال ينقطع! 



 لو تدبرنا عىل مهٍل هذه اآلية الكريمة ربما سيصُعب

 عىل البعض منا فهم معناها لعدم معرفته بـ“ أويل

 األلباب“. هذا الذي يدعونا للسؤال عن “أولو األلباب”!

 من هم؟ ولَم ذكرهم الله سبحانه وتعاىل يف أكثر من

 موضٍع يف القرآن الكريم؟ ولَم دائما يقرن ما بين

 التفكر والتدبر وبين أويل األلباب؟

 أولو األلباب هم أصحاب العقول السليمة المستنيرة

 بنور الله، وهم أولئك أصحاب العقول الذكية التامة

 التي تدرك أن الله لم يخلق كل اآليات والمعجزات

 الكونية حولنا بال سبب! تلك العقول الحكيمة التي

 تتأمل السماوات واألرض ومابينهما، تتأمل الجبال

 الشاهقة والبحار العميقة والمخلوقات التي تسبح يف

 ملكوت الله، تتأملها بدقة وباهتمام، لتدرك عظيم

 صنع الله يف كونه فتسّبحه عىل جمال هذا الُملك

 وعىل كماله. أولو األلباب، لم يكتفوا فقط بالتفكر،

 هم عملوا وما زالوا يعملون عىل اكتشاف ما يمكنهم

 من األسرار الكونية، يعملون عىل تحليل الظواهر

 وعىل إثبات نظريات بشرية. أولو األلباب، تفكروا يف

 عقولهم التي رزقهم اإلله بها، وأبحروا يف بحار المعرفة

 ليتمكنوا من فهم عقولهم وكيفية تحكمها بباقي

  أجزاء الجسد.. وكان نتاج هذا التفّكر “فيلم ألباب

الوثائقي” الفيلم األول من نوعه يف أسرار الدماغ!
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َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتَلِف الّلَْيل { ِإّنَ ِف َخْلِق الّسَ
َهاِر َلَياٍت أِلُوِل اأْلَْلَباِب { 1٩٠ آل عمران   َوالّنَ

كلمـة رئيـس 
تحريـر المجلـة

 اللهم اجعلنا جميًعا من ذوي األلباب

 النَّيِّرة، واجعل عمل “ألباب” بداية رحلة

تفكير وتدبر ال تنتهي...

  M
alakM

arghoub@
gm

ail.com
 tw

itter: @
M

alak_M
arghoub

رئيس تحرير مجلة شبابنا: 
ملك المرغوب
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أســـرة 
المجلة 

ملك المرغوب
رئيسة تحرير المجلة

@Malak_Marghoub

أعضاء تحرير المجلة :

عبدالرحمن خالد المشاط 
@WajehMashat

شهد باغانم
@Shahad_ba 

عبدالرحمن معروف المالكي  
@3m37a

صمم المجلة :

دار هيا للتصميم



  تاريخ المملكة العربية السعودية

 الملك عبدالله بن عبدالعزيز
 خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

وطن: خاطرة

اليوم الوطني السعودي 
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س
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 مرض التصلب الجانبي الضموري،
وتحدي الثلج

اإلعلم الجديد
 أخر أخبار اليوتيوب

 أخبار تويتر
هيا نتابع! 

 تطبيقات تستحق التحميل
فاصل ابداعي

قضية الشهر

اليات
فع

12

41

16

فرح جدة 1٦
 ملتقى المدينة الشبابية

ابتسامتك أحىل عيد

41

12
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ولكم من االقتباس بداية!
Article: Falsely Accused

خاطرة: من حطامك اصنع قوتك
خاطرة: هناك من سمعك

خاطرة: ابتسامة فقير
كتاب الشهر: اقرأ

Book of the month: 

I AM MALALA: 

The Girl Who Stood Up 

for Education and was 

Shot by the Taliban

مدونات تستحق المتابعة
فاصل إبداعي

مقال: ليشهدوا منافع لهم
خاطرة: يا شامنا

فاصل إبداعي

48
5٠

22
24
2٦
27
28
2٩
3٠

31

5٦
58
5٩

مقابالت مع أعضاء شبابنا
تهنئة
!دعوة

ميات
اسل

شبابنا

معنا
افر 

س

موضوع العدد

4855

2248



تهنئ أسرة مؤسسة شبابنا جميع الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 

للملكة العربية السعودية!

تهنئة!

اليوم الوطني السعودي 
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إعداد/ شهد باغانم 

اليوم الوطني خالل السنوات الماضية يف 

المجتمع كان مثال كبير عىل قدرة المجتمع عىل 

تجاوز وتخطي المراحل بطرق انسيابية واليوم 

يمارس المجتمع انفتاحاً عىل فكرة اليوم الوطني 

بطريقة مثيرة بل جاذبة حتى اصبح اليوم 

الوطني مناسبة يتم انتظارها لتحقيق عدة 

اهداف اجتماعية فاليوم الوطني ليس مناسبة 

للتعبد االجتماعي بل هو مناسبة وطنية

تؤصل العالقة بين الفرد والوطن عبر عدة 

اشكال احتفالية.

)عيل الخشيبان, 2٠13(. 
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تهنئ أسرة مؤسسة شبابنا جميع الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 

للملكة العربية السعودية!

اليوم الوطني السعودي 

الذي يوافق 23 سبتمبر من السنة الميالدية 

يعود فيها اليوم الوطني ليجمع المشاعر عىل 

ضفاف نبع حب الوطن مجددا، يعود هذا اليوم 

من أعماق التاريخ يف كل عام يذكرنا بمبدأ 

الوحدة والمحبة بين شباب هذا الوطن، يعود 

هذا اليوم ليحفزنا عىل التقدم العلمي والفكري 

والحضاري من أجل النهوض بهذا الوطن ورفع 

شأنه بين الدول.

ف اليوم األول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية
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استطاع الملك عبدالعزيز دخول الرياض يف اليوم الخامس من 

شهر شوال 131٩ هـ الموافق 17 يناير 1٩٠2م. 

كما إستطاع الملك عبدالعزيز إسترجاع اإلحساء والقطيف وباقي 

نجد والحجاز بين 1٩13-1٩2٦. عرفت المملكة فيما بعد 

بإسم مملكة نجد والحجاز. 

ثم صدر المرسوم الملكي بتوحيد مقاطعات الدولة التي تحولت 

بمقتضى هذا المرسوم إىل المملكة العربية السعودية يف 

21 جمادي الثانية 1351هجري

ميالدي وهو التاريخ الذي أصبح يف ما بعد 

اليوم الوطني للممــــلكة.

تاريــخ الممـــلكة العربــية السعوديـــــة

23 سبتمبر 1932 

1. توسعة خادم الحرمين الشريفين 

   الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

2. مدينة الملك عبد الله االقتصادية

3. برامج االبتعاث التعليمي للخارج 

4. جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

5. مدينة الملك عبد الله الرياضية

إنجازات المملكة العربية السعودية 
يف السنوات السابقة :



الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 
)1343 هـ / 1924م(، الملك السادس للمملكة 

العربية السعودية ويلقب بخادم الحرمين الشريفين 
وهو ذات اللقب الذي اتخذه الملك فهد قبله. 

يف عام 1٩٩5 استلم إدارة شؤون الدولة وأصبح 

الملك الفعيل بعد إصابة الملك فهد بجلطات 

ومتاعب صحية. وبعد وفاة الملك فهد يف

1 أغسطس 2٠٠5 توىل الحكم. 

إن خادم الحرمين الشريفيين حفظه الله صاحب 

تجربة سياسية واستراتيجية مميزة جعلت 

منه بحارا ماهرا يف خضم االحداث الدولية 

والمحلية والداخلية.

الملك عبـــدالله آل سعود )حفظه الله( 

1٠مجلة شبابنا
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يف كل دقيقة تمضي يف مضمار ساعة يدي يزفر قلبي 

زفرة تنادي بها وطنه، ويصرخ وا أرضاه!

الحرية حرية القلوب!

الحرية لم ُتكتب لألجساد ، ولكن ُمنحت وتجلّت 

لمايف الصدور!

ال ُتقيَّد القلوب وال ُتسجن كما األطراف، وال تتحرر 

األطراف كما هي القلوب!..

منذ الصغر حينما بدأنا مسك القلم، تعلمنا أمثااًل 

وِحكم.. ) من ترك داره قّل مقداره ( لطالما صرخت 

بهذه العبارة ونغمتها وهتفت بها فاقدًا الصدق 

فيها. ال يؤمن المرء بذرة هواء يف هذا الكون 

حتى يستنشقها،، ها أنا استنشقت تلك الكليمات 

فاختنقت من المعنى..

األرض هي الوطن و الوطن هو الحضن، ال يتنفس 

طفٌل الحياَة دون حضن أمه، وال يصح الفتى إال 

تحت جناحها..

مهما سكن قلَبنا غلٌّ وغطى قلوَبنا كرٌه، ومهما جادت 

األرض علينا ظلماً، وعتت عن مطالبنا جماً، إال يبقى 

الحب توأم الكره! 

فُيْرِبي الكرُه حباً..

طالما لمناه، وفرنا غضباً وضاق بنا ذرعاً، وشتمناه بما 

لذ من معاجم الشتائم وما طاب من اللعنات..

كرهناه يوماً من األيام ال محالة، أصابنا مرُض اليأِس 

فتمنينا مغادرته عاجاًل غير آجل..

كنُت أول المتهجمين عىل ما يسمى وطٌن، وأول حاميل 

الفتات الحقد تجاهه، كنت من مناصري الشاتمين 

الشامتين لهذه البقعة، وأحد حاشْي ذخائرهم..

كنت قد حلمت يف الصبا أن أحيا خارج أسوار هذا المكان، 

أعيش كما قالت الحرية، أعيش فردًا دون تدخل أيٍد يف 

حياتي، وال تحت سطوٍة و حكِم قيٍل وقال..

تحقق الحلم الوضيع فذاقت قدماي بقعًة غير تلك، 

استطعمتها لبرهة، فمالبثت إال أن ذاقت مرارة األيام 

فحذقت بعدها الحياة!..

رأيت السعادة تمشي يف الطرقات ، والفرح يسكن 

األرصفة، أحسسُت بضيق األرض بما وسعت لكل 

الطوائف، وشعرت بقلبي المحتل ونفسي المستعمرة يف 

جادة االستقالل!

طــــــن! 
و

إهداء للوطن من محمد رمزي الطيلوني 
@Mohammed_Ramzi 



التصلب الجانبي الضموري
Amyotrophic Lateral Sclerosis

إعداد/ شهد باغانم

التصلب الجانبي الضموري
مرض التصلب الجانبي الضموري هو شكل من 

أشكال أمراض األعصاب الحركية، سريع االنتشار، 

قاتل، يسبب ضمور الجهاز العصبي بسبب ضمور 

األعصاب الحركية والخاليا العصبية يف الجهاز 

العصبي المركزي التي تتحكم يف حركة 

العضالت اإلرادية.

وبالتايل تكّف عن إرسال الرسائل العصبية 

إىل العضالت. 

وتـــحّدي الثــــلج! مرض التصلب الجانبي الضموري 

12مجلة شبابنا
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عالم الفيزياء الشهير

أصيب هوكينغ وهو يف الحادية 

والعشرين من عمره، بمرض التصلب 

الجانبي ALS، وهو مرض مميت ال عالج 

له، وقد أعلن األطباء أنه لن يعيش 

أكثر من سنتين، ومع ذلك جاهد المرض 

حتى تجاوز عمره ال 72 عاماً. وقد أتاح 

له ذلك فرصة العطاء يف مجال العلوم 

وبالتحديد علوم الفيزياء النظرية، 

استطاع هوكينغ أن يتفوق عىل أقرانه 

من علماء الفيزياء,فقد كان يجري كافة 

الحسابات الفيزيائية يف ذهنه، وبذلك 

فهو ُيعتبر رمزًا ُيحتذى به يف اإلرادة 

وتحدي اإلعاقة.

A
LS

ض 
بمر

ن 
ابي

ص
الم

ص 
خا

ألش
هر ا

أش
ستيفن هوكينج
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تحـــــدي الثـلج
Ice bucket challenge

مرض التصلب الجانبي الضموري أو إختصارًا 

ALS و المعروف أيضاً بإسم »لو جيهريج«، 

وهو مرض واجهة صعوبة يف شد إنتباه الرأي 

العام ولكن بفضل تحدي دلو الثلج الذي انتشر 

مؤخًرا بين المشاهير وأشخاص عاديين من 

جميع أنحاء العالم يقومون فيها بسكب ماء 

ا عىل رؤوسهم. الهدف من هذا العمل  بارد جدًّ

هو رفع الوعي عن مرض التصلب الجانبي 

الضموري، وكذلك جمع التبرعات الخيرية من 

أجل دعم البحوث لمحاولة العثور عىل عالج له.
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لكن كيف انتشر هذا التحدي؟
قام العب البيسبول االمريكي والمصاب بمرض 

التصلب الجانبي الضموري بيت فراتيز 

»Pete Frates«، بتطبيق 
فكرة صديقه بسكب دلو من الثلج عىل راسه 

وتحميله عىل وسائل التواصل االجتماعية، لزيادة 

الوعي والقاء الضوء عىل هذا المرض. ومن هنا 

انتشر هذا الفيديو، ليبدا التحدي حول العالم. 

وتم تحميل حوايل 1.2 مليون فيديو عىل فيسبوك 
Facebook ما بين بداية شهر حزيران اىل

نصف شهر اب. )ويب طب(

ومع هذا االنتشار السريع بين وسائل التواصل 

تواجد بعض المعارضين لهذا التحدي. منعهم من 

اعترض السباب صحية قد تصيب االنسان عند 

سكب الماء البارد وخصوصا مرضى القلب وكبار 

السن, ومنهم من رأى أن فيها هدر للماء وللوقت, 

واالخر فضل بسكب دلو من الحصى والتراب 

لإلحساس بإخواننا يف غزة. تعددت األسباب واآلراء 

ولكن جميعنا نتفق انها فكرة تسويقية مبدعة 

استطاعت جذب انتباه العالم بطريقة جميلة 

وبسيطة وممزوجة بالتحدي.
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لكن كيف انتشر هذا التحدي؟

إعداد/ عبدالرحمن المشاط آخر أخبار اليوتيوب

غادة محمد
Twitter: @ AzGhadah

 Instagram: @gm0a
جـــــديد اليوتيوب

برنامج يشبهك يف حلقته ) ضوء ال ُيرى ( والذي 

تقدمه قناة سين ويتناول هذا البرنامج يف كل 

حلقة موضوًعا مختلًفا يسعى إللهام المشاهدين، 

وتحدث األستاذ عبدالله المغلوث مقدم البرنامج يف 

هذه الحلقة عن عظماء نجحوا رغم ما أصابهم من 

أمراض وإعاقات. 

برنامج آدم بتقديم الداعية سلمان العودة وهو 

برنامج قصير عن آدم عليه السالم وحواء .. وبعض 

المعاني من خلقهما وقصتهما وكانت الحلقة 

الثالثة من البرنامج بعنوان حواء ويتحدث فيها 

الداعية سلمان العودة عن أمنا حواء عليها السالم، 

والجدير بالذكر بأن الحلقة األوىل كانت بعنوان أبوه 

والحلقة الثانية بعنوان إعتراف.

ديد
م الج

اإلعل
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برنامج خط رمادي بتقديم المبدع محمد العقيف 

وكانت بعنوان حبه حبه 1٠5 وناقش يف هذه الحلقة 

قانون السريان أو قانون العجلة وأسقط هذا القانون 

عىل قصة ايكستر هيكس وزوجها جيري وكيف 

استطاعت تغيير قناعته بأسلوب السريان.

برنامج محارب الدهون هو برنامج يساعد الناس عىل 

اإلنقاص من وزنهم وهذا برنامج من تقديم المحارب 

عبدالله عقييل الذي حارب إلنقاص وزنه ولكنه كأي 

إنسان يضعف يف فترة من الفترات ولهذا كانت 

الحلقة األخيرة بعنوان عودة محارب، برنامج جميل 

وعىل جميع من يريدون إنقاص وزنهم متابعته.

قناة صاحي تقدم الحلقة األوىل من الموسم الثاني 

من برنامج  طقطقة والذي يسلط الضوء عىل 

مدرجات و كواليس دوري عبداللطيف وكان عنوان 

الحلقة هو السؤال األزيل لمشجعي قطبي جدة 

اإلتحاد واألهيل مين كبير جدة ؟
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أخبار تويتر
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الكثير منّا لم يكن يعد فن الجرافيتي فنًّا 
قبل سنوات ولكن إنتشار اإلبداع يف الرسومات 

الجرافيتية من الشباب خصوًصا لفت األنظار 
لهذا الفن، ومن المميز أن نعلم بأن هنالك 

محل متخصص لبيع أدوات الجرافيتي 
يف السعودية.

الرسم فّن يتقنه الكثير ولكنَّ 
فنَّ رسم الشخصيات بإتقان ال 

يتقنه إال القليل وهذا ما نجده مع 
الرسامة المبدعة وئام والتي ترسم 

الشخصيات المشهورة 
بشكل إحترايف.

جميعنا نعلم بمقدار إحتياجنا للقانون يف حياتنا و لهذا 
نحتاج إىل حساب متخصص وموثوق لألخبار القانونية 

واألحداث القضائية وهذا الحساب يقدم لنا ما يحدث يف 
المحاكم السعودية والعربية واألجنبية بشكل 

مختصر ومفيد.

الكل يعلم بأن القراءة مهمة جًدا والكل يعلم بأن أغلب 
أجواء المقاهي المنشرة يف كل مكان ال تناسب القراءة 
أبًدا، لهذا تعد مكتبة ومقهى بوكتشينو الذي يهدف 

لنشر ثقافة القراءة إبداًعا بحد ذاته، خصوًصا مع خدمة 
توصيل الكتب السريعة لديهم.

هيــــا نتابع

Instagram: @DHADSTORE

Twitter: @Juiciary_news

Twitter: @Bookccino

Instagram: @WEAAMZAKI
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تطبيق مصاريفك : يقول الله سبحانه 
و تعاىل يف سورة اإلسراء آية 2٩ » وال 

تجعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوًما محسوًرا » وهذا 

التطبيق سيساعدك عىل تطبيق هذه اآلية 
الكريمة وضبط مصاريفك بأذن الله .

التطبيقات التي 
تستحق التحميل

تطبيق دار الثقافة : هو تطبيق 
أنشأته دار الثقافة والنشر 

والتوزيع والمتخصصة بنشر الكتب 
القانونية، تطبيق يوفر للمهتمين 

بالقانون الكثير من العناء يف 
الحصول عىل الكثير من المراجع 

القانونية الغير متوفرة غالًبا. 
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َهلُمَّ بنا نسطر مجدًا ُعرف 
عن أجدادنا علٌم وحضارٌة،، عٌز 
وشموٌخ تاريخنا لَم الغرب يا 

إخوتي ُيعزى إليهم كَل تقدٍم ؟!

ونحُن العرب منّا خرج ابُن سينا , 
ابُن النفيِس وابُن الهيثِم

هيا بنا لنبني مجدنا من جديد، 
لنتغلَب عىل وهِنَنا أما آن لنا أن 

ننهض بأنفسنا؟ 

بمملكتنا؟؟ بأمتنا؟؟؟

 دانيه سعود الحازمي 
@Dno_saud

صل ابداعي
فا
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يــــات
أدب

النور الُيعرف إال بالظالم, والوجود ال 
ُيعرف إال بالعدم والخير ال ُيعرف إال بالشر 

والصحة ال ُتعرف إال بالمرض. 

ولكم من االقتباس بداية! أجمل 
اإلقتباسات من الروايات والكتب 

نتشاركها معكم..
@

Afn
an

M
rw

an
 

إن التغيير يرتقي أحياناً ألن 
يكون مطلباً ربانياً ويتجىل 

ذلك بقوله تعاىل: 
) إن الله ال يغير مابقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم(. 

أقوُم قيال
سلطان الموسى

فلة
قرن

فنان 
أ



التقاليد واألفكار الجاهزة تطمس األشياء 
المبتكرة فينا، وتطمس الذات العميقة 

التي تحتوي عىل سرنا وحقيقتنا.

وراء كل أنجاز عظيم، إيمان عظيم..  

حتى الذي يحمل النعش عىل أكتافه، الخشبة تغوص 
يف لحم أكتافه، وعقله سارح يف اللحظة المقبلة 

وكيف يعيشها. 

بدون ذاكرة ال توجد تجارب ال يوجد سوى الفراغ.. 
فراغ الموت.. 

ألزهايمر
غازي القصيبي

لغز الموت
 د.مصطفى محمود
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 Falsely Accused
Malak Saadi
@MalakSaadi97

You see yourself as innocent creatures in the 
wilderness of Palestine, 
But what do you see when you walk upon the 
crumbled streets of Gaza? 
Do you see your so called ‹brave soldiers› 
terrorizing the homes of these innocent people who 
barely have enough to live for?
Do you see your men dragging out this poor 
child, who was still in his mothers womb, and 
slaughtering him as if he was a cattle? 
Do you see your brave hearted men bombing the 
city as if it were raining bullets and acid?
Do tell me where the innocence is right now? 
Do tell me how proud you are of your 
10,000 $ suits, 
Of your mansion, 
Your precious pinky ring, 
Do tell me. 
Do tell me how it makes you feel to drag the hope 
out of these innocent people and crush it as if it 
were your own; as if it weren›t their lives 
but yours. 
Did you see that mother who was dying to let her 
son live?
& did you see that 15 year old boy who 
was bombed? 
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talking cheap words, about the 
innocence of your people and 
the terrorism of our people, 
have not lived a day under our 
roof, have not lived a day going 
through wars just to spare 
a boys life.

So spare your words about 
innocence and terrorism, and 
open these lying eyes and reveal 
the truth; that Palestinians have 
been in despair for more than 

& they do deserve their freedom.

YOU IN YOUR SUIT, 

64Years

@Judeks_
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أن تقف يف منتصف الطريق.. 
أن تلتفت فتجد اليد التي دائماً ما كانت تمتد لتساعدك.. 

قد ُقطعت!
أن تشعر بالخزي، بالوحدة، بالخوف!

أن تصحو كل يوٍم عىل نفس الشعور.. نفس األلم! الوجع.. الخيبة.
أن تتساقط دموعك.. مع أنك قوي! قوي إىل الحد الذي كنت تبكي 

فيه بحرقة..
أن ُتسكت ألمك! ألنك مجبر.. ال ألنه قد ُشفي.. أن تسكته فقط 

ألن هناك الكثير ممن يتخذون قوتك ُملِهماً لهم! أن تسكته ألنك 
ال تريد أن تظهر الضعف الذي دائماً ما عشت لتخفيه!

أن تكون قوي يف عينهم، وضعيفاً يف عين نفسك.
أن تستنشق الوجع كل لحظة..

أن تعيش مع ألٍم ال ُيريد الرحيل!
أن ُتصادق الحزن.. ألنك عشت معه نصف عمرك! ووجدت فيه 

الوفاء.. االخالص لك.
أن تتألم فتتعلم من ألمك ما يجعل الغد.. أفضل من األمس.

أن تعيش الضياع! وتدعي أن تعثر عىل النجاة.. تدعي أن 
تعيش الفرح! فتجد الله يقول لك، خصيصاً لك؛ “واصبر لحكم 

ربك فإنك بأعيننا”!

أن تتعب وأنت تصبر.. أن تكره الصبر مرارًا ألنه فوق تعبك، كان 
يزيدك تعباً! فتجد الله يقول: “ان الله مع الصابرين” فتعشق 

الصبر من لحظتها!
أن تخلق من ألمك ما يجعلك تؤمن إيماناً كاماًل أن الله لن يتركك! 

وأنه سيعوضك، وأنك ستعيش اليسر.. بعد العسر! وأن )غدًا( 
سيكون جميل! جمياًل جدًا.. إىل الحد الذي تنام فيه وأنت مشتاق، 

وتتوق ألن تراه.
أن تكون حياتك! حياة جديرة بأن ُتعاش.. ألنك ورغماً عن ألمك، 

تضحك! تبتسم! ُتفتش يف الحياة عن الحياة، تركض نحو حلمك.. 
تسابق دقائق ساعتك! تحرس أملك كي ال ينفذ! تصادق ألمك 

لكي ال يؤلمك.. تعيش! ال النك مجبر.. بل ألنك تسعى لحلٍم كتبت 
تفاصيله يف مخيلتك وتتوق لِلُقياه!

أن تتغلب عىل األيام التي جعلت منك ُحطاماً يأبى العيش.. 
ويتمنى الموت! 

أن تكون أنت هو أنت.. أمامك ومن خلفك!
أن ال تترك لمرارة األيام طريقاً نحوك.. نحو قتلك!

أن تعيش، أن تسعد، أن تقف أمام المالين وتنطق، 
أخيرًا كلمًة دائماً ما كنت تأمل أن تقولها؛ ها أنا! أقف..

وبين يداي حلٌم! ُمحقق. 

من حـطامك.. اصنع قوتــــك
جود كريم 

@Judeks_



هناك من سمعك..
كل أعضاء مشاعرك لها صوت..

رغبتك يف إنصات الجميع لك وسماع صوتك * أنانية *
فل يسمع من يسمع..
ولينصت من ينصت..

إصغاءك أنت لكلماتك.. يعد دافع إلغراءك لتجمع الحروف جمعاً... وتكتبها سطرًا 
يتلوه سطرًا أخر ..

أجعل قلمك يملئ حبره.. أضبط يدك بقوة دون خوف وال رهبه!
حرك روحه وأنظر إليه.. يشبك الحروف ويزينها بحركاتها ويستمتع بنطقها..

هناك من سمعك.. إن لم يكون شخصا! 
فهو الصدى.. سيخبرك بأن هناك من سمعك 

أحاديث تنثر معانيها عالياً.. وسرعان ماأقشعت ستائر الحرمان وفتحت أبواب الحرية 
وجرت بأحالمها لمبتغاها.. قالت وصدق قولها..

األماني الصادقة كاغيمة ممتلئة بالبشائر تهطل عىل صاحبها الخير..
تريث ربما حظيت بإمتالك شيئا لم يمتلكوه األخرين!

حمل الصدى كل ماقلته 
موجات المشاعر ستسمع بالعين وباألذن وبالقلب وبالحس ..

كاخواطر أحتفظ بها صاحبها يف احد أدراج حياته فنشرت يوما لم يكن يؤمن أن هناك 
من سيقرأها غيره..

حملت أحاديثه يف القلوب والزالت تردد 
ودخلت عقولهم والزالت ُتشعرهم بشيئ يحركهم..

حاول أن تنسى أن ُتجلب الناس إليك،، دع قلمك هو من يجلبهم لإلنصات لك أليس
فيهم رجل حكيم؟

خذ صندوق حروفك وقف بنفسك عىل رأس هذا العالم وأخرجها من مخبئها حرفاً 
حرفاً، ستكون كما يراها مفهومك.. كما يشعر بها إحساسك..

وذات ليلة ستضحك وتكتب بأن 
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هناك من سمعك 
ُزهــــــــى سعـــود 

@Zuhaaaaaaa75

صا!
إن لم يكون شخ



ابتسامة فقير 
وعد سامي فالته 

@waad_fallatah

يف صباح يوم الجمعة من مدينة القاهرة ...كنت اتمشى عىل قارعة 
الطريق بالقرب من النهر شاردة بذهني اىل مكان بعيد...استوقفني 
صوت الصبي الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وهو يسألني 

بإبتسامة تعلو ذاك الوجه البرئ ما إذا كنت أريده ان يمسح حذائي 
فأيمأت له برأسي والبرود يكسوني بال و مضيت ... ثم توقفت 
وكأن ضميري بدأ يؤنبني عىل طريقة ردي لتلك االبتسامة ... 

وعندما استدرت وجدته يطرح السؤال ذاته ولكن بنبرة مختلفة 
وإبتسامة اخف عىل رجل يف بزته الرسمية بدت عليه عالمات الثراء 

والعجلة وقد كان قد ابتعد عن الصبي بضع خطوات 

فعاد الرجل للخلف و جلس بمستوى الصبي ووضع يده عىل راسه 
ثم ابتسم وقال ))ال شكًرا (( وأعطاه بعض النقود ثم مضى مسرعا

ورغم اختفاء الرجل لم تختفي ابتسامة الصبي و ظل يحدق بما
يف يده

رغم اني ال اعلم من هذا الرجل أو حتى ما هي ديانته إال اني ُأعجبت 
وَعجبت من تصرفه .

بغض النظر عن الديانات و االعراف وما إىل ذلك 
قد نقابل يف حياتنا اليومية اشخاص نعجب بهم و بشخصياتهم 

دون ان نعلم أي شي عن هوياتهم وبالعكس  
فرغم منصبه  يبتسم ورغم مكانتها االجتماعية  تميط االذى عن 

الطريق ان هذا كله يندرج تحت مفهوم واحد ))األخالق((

هي مقياس ثقافة الشعوب واالمم وال تنهض امه إال بها أوليس 
بنو ادم خلفاء الله يف األرض و باالخص اولسنا نحن من أمرنا صىل 

الله عليه وسلم بها !؟!؟
إذن نحن أوىل بأن نطبقها فهي أساس ديننا ودنيتنا لذا كن مرآة 

تعكس صورتك كإنسان خلوق ألنك بذلك تعكس انطباع إيجابي عن 
مجتمعك و دينك ))كن خلوقا ((

بطريقتك. كيف !؟!
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إقرأ من صفحات الكتاب : 
“يجب علينا قبل أن نوجه الناس إىل قراءة 
الكتب العظيمة أن نعلمهم حب القراءة! ”

“هناك مثل غربي يقول 
»إذا أردت أن تسعد إنساًنا 

فحبِّب إليه القراءة.”

 
”إن القراءة تهب اإلنسان خالصة فكر من يقرأ لهم، ألنها 

تمده بالمعرفة التي أودعوها أوراق كتبهم، وهي تلك 
التي أمضوا أياًما وشهوًرا وسنين من أعمارهم 

وهم يكتبونها.”

“إن حياة اإلنسان ال تقاس باأليام والشهور 
والسنوات، كما دأب الناس عىل حسابها وإنما بمقدار ما 

يمتلكه من المعرفة.”

كيف أجعل القراءة جزء من حياتي ؟ ماهي المجموعات 
القرائية وما فوائدها ؟ كل ذلك ستجده يف هذا الكتاب 

للدكتور ساجد العبديل  

نشرت الطبعة األوىل من الكتاب يف سبتمبر2٠11 وقد 
وصل عدد الطبعات إىل ثالث عشرة طبعة أخرها 

مارس 2٠14.

كتاب الشهر
إعداد/ عبدالرحمن مشاط 
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Book Of The 
Month

Book: I AM MALALA: The Girl Who Stood Up 
for Education and was Shot by the Taliban
Author: Malala Yousafzai with Christina Lamb 
Weidenfeld & Nicolso
Publisher: Little, Brown and Company
Pages: 352

Who says that bravery can only 
be found in muscular figures and 
large fists? 
Malala Yousfazi Swat’s 15 years old girl 
redefines «Bravery» using only 
her voice.

In her book, Malala retells the story of how life 
used to be in the beautiful green valley of Swat 
and after the invasion of Taliban. Beginning with 
a flashback to the event that changed her life; 
on the 9th of October 2012 she was shot by 
Taliban’s men.

With an influence from her proud father who 
says «In my part of the world most people 
are known by their sons. I am one of the few 
lucky fathers known by his daughter» and with 
the help of the BBC, Malala developed a voice 
fiercer than Taliban›s guns promoting girls 
education and their simple rights. 

The books reveal intimate details that help us 
understand the personality of this phenomenal 
girl and the hideous reality that she and million 
others of children had to live.

Alaa Minwer 
@AlaaPhoenix                    
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www.infokelvin.comمدونة تستحق المتـــــابعة

مدونة كلفين للمعلوميات يديرها سبع 
شباب من المبدعين يف هذا المجال 

وتحتوي هذه المدونة عىل دروس عن 
البرامج وأخبار التقنية والبرمجيات.

أسماء الزهراني
@asoom_ahmad

فاصل ابداعي



فيلم وثائقي 
عن أسرار دماغ اإلنسان

يف ليلة 1٦ من رمضان كان حفل تدشين الفيلم الوثائقي 
ألسرار دماغ اإلنسان )ألباب( وتحديدًا يف الغرفة التجارية 

بمدينة جدة، شهد حفل التدشين حضورًا كبيرًا من جميع 
فئات المجتمع، تضمن الفيلم عدة محاور مختلفة شارك 

من خاللها كاًل من: 

• الدكتور وليد فتيحي  
• الدكتور رشاد فقيها  

• األستاذة رزانا البنوي  
• الدكتور صادق المالكي 

• الدكتور عبدالعزيز باطريف  
• الدكتور أشرف نعيم 

• الدكتور أيمن السنوسي  
• األستاذة روال عاشور 

إعداد/ عبدالرحمن المالكي

وشهد أيضاً حضور عدة شخصيات إعالمية منها: 
• اإلعالمية شادية عبدالعزيز 

• اإلعالمية رهام فراش 
• اإلعالمي فراس يغمور  
• اإلعالمي سلطان القنب

عدد
ع ال

ضو
مو

أسماء الزهراني
@asoom_ahmad



هدف فيلم ألباب! 
الهدف من الفيلم توسيع آفاق المتفرج وجعله يتدبر 

عىل طريقة عمل دماغه وذلك للتحكم بتفكيره 
وتطوير نفسه. فكلما علم اإلنسان عن طريقة التفكير 

والتحليل، قدر أن يتملك من عقله الباطن وتحكم 
بطريقة تفكيره وطريقة تطويره لنفسه. 

مضمون الفيلم المعلوماتي: 
• التدبر والتفكر يف الخلق من منظور ديني

• أهمية الدماغ لإلنسان
• أقسام الدماغ ووظائف كل قسم 

االنتماء والعنصرية: 
- الطريقة النيورولوجية لتمييز 

وجوه األشخاص والغريزة لالنتماء 
- التكتل الجماعي المنغلق عىل 

أساس العرق أو القبيلة 
- طرق معالجة العنصرية

العاطفة والضغط: 
- دور العاطفة يف حياة 

اإلنسان وكيفية الحفاظ عىل 
نفسية سليمة 

- طريقة تأثير الضغط عىل دماغ 
اإلنسان وطرق الحد من الضغط 

- دور المناعة يف العاطفة 
والضغط 

التركيز والتحليل: 
- الطبيعة والنشأة ودورهم يف 

تكوين طريقة التفكير  
- طرق التركيز ومشاكل التركيز 

يف الشباب 
- االتكالية يف التعليم التلقيني 
وكيفية التغلب وكيفية التغلب 

عليها بالتحليل 

التعليم الذاتي والقراءة: 
- طرق تنمية مهارات العقل 

والتفكير  
- التفكير العلمي والخرائط 

الذهنية 
- القراءة والبحث والتعليم المستمر 

لتوسعة اآلفاق 

المفاهيم الخاطئة: 
- المفهوم الخاطئ من ناحية 

نيورولوجية 
- طريقة تكوين المفاهيم 

الخاطئة يف المجتمع 
- أساليب معالجة المفاهيم 

الخاطئة بالتفكر والتدبر 

الذاكرة: 
- مراحل الذاكرة: التشفير، التخزين، 

واالسترجاع 
- الفرق بين الذاكرة الطويلة 

المدى والقصيرة المدى 
- كيفية تحسين الذاكرة 

- المشاكل الشائعة يف الذاكرة 
للشباب 
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عناصر الفيلم: 
جولة افتراضية يف الدماغ

مشاهد تمثيلية قصيرة

مقابالت شخصية لمختصين

مقابالت شخصية مع شباب

دور أحمد الخطيب ف فيلم ألباب:
يتلخص يف تعريف مفهومين لعقلنا البشري : 

المفاهيم الخاطئة والعنصرية.

1- المفاهيم الخاطئة :
 وصلنا إىل أن عقلك مثل القرص الصلب :  كل مفاهيمك مسجله 

عىل ذاكرة خاصة بشخصيتك يف صورتك الذاتية، إن صورتك 
الذاتية عن نفسك هي ما تحدد مستويات أدائك وفعاليتك 

يف كل ما تقوم به، وتتنبأ بها، فنتيجة لقانون التقابل فإنك 
تتعامل دائماً عىل المستوى الخارجي بما يتوافق مع صورتك 
الذاتية عىل المستوى الداخيل، وعىل هذا فإن كل تحسن يف 
حياتك يبدأ بتحسين صورتك الذاتية، وأيضاً عرضنا مفاهيم 

الفكر وتأثيرها عىل قوانين العقل الباطن.

2-العنصرية : 
كل كائن حي هو مهيأ ومدفوع غريزياً لكي يميز ذاته , ويف حال 

كان يعيش ضمن جماعة يمكن أن يعطي األفضلية لجماعته 
ويسعى لدعمها وتنميتها والدفاع عنها، ولكن تبقى ذاته هي 

األساس وهي األهم, وانتماء الفرد للجماعة لدى الكائنات الحية 
له عوامله ودوره الهام يف تحقيق حاجات الفرد والجماعة ككل، 

ويعتبر االنتماء من العوامل الهامة التي تساعد عىل تماسك 
أفراد الجماعة وتزيد من استقرارهم وحمايتهم وتحقيق حاجاتهم، 

فاالنتماء يؤدي إىل استقرار الجماعات وتماسكها وتنظيمها، 
واالنتماء لدى البشر له أصوله االجتماعية والتي ارتبطت بتطور 

المجتمعات والعالقات البشرية، فروح الجماعة هي ما ينشأ نتيجة 
انتماء أفراد هذه الجماعة لبعضهم، وهذا االنتماء يتعزز ويتطور 
نتيجة العالقات والتعاون وبالفائدة المتبادلة التي يحققها أفراد 

الجماعة من هذا االنتماء.

االسم أحمد الخطيب
المهنة حاصل عىل درجة البكالوريوس يف نظم 

المعلومات الحاسوبية  ودرجة الماجستير يف 
ادارة االعمال الدولية , أعمل يف شركة نوكيا 

هير منذ عام 2٠٠7 بصفتي مدير تنفيذياً 
للشركة والمسئول عن تنفيذ مشاريعها يف 

المملكة العربية السعودية ونائب رئيس
المحور الثقايف يف شبابنا 

ahmadalkhatib10@تويتر 
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االسم محمد الهاشمي
المهنة مدرب مايل ويعمل بالتسويق

تويتر 

دور محمد الهاشمي يف فيلم ألباب: 
دوري يف فلم الباب كان بمثابة مديرًا للحوار أو المنظم لألفكار، 

خالل جلسات العصف الذهني كان هناك الكثير من االفكار 
اإلبداعية والمثيرة مطروحة من قبل أعضاء الفريق، فتمحور 
دوري يف غربلتها وتمحيصها و استخراج االفكار األكثر إبداعاً 
واألكثر فائدة للمتلقي، كنت أتقمص يف بعض األحيان دور 

المعارض أو الناقد عىل طريقة القبعات الست رغم إيماني 
بالفكرة، ولكن لكي أستخرج من الفريق أفضل ما عنده وسد 
كل الثغرات الممكنة يف العمل وقد قسوة أحيانا عىل بعض 
األعضاء يف النقد و أتمنى أن يكونو قد سامحوني عىل ذلك. 
دوري كان بهذه البساطة والتي تشكل فقط 1٠ بالمائة من 

العمل، ولكن من وجهة نظري كانت هذه المهمة عصب أساسي 
يف إخراج الفريق والعمل بشكل احترايف يليق بشبابنا، و ٩٠ 

بالمائة الباقية من اإلبداع والبحث والمراجعة والتصوير واختيار 
الشخصيات وأمور كثيرة كانت مسئولية باقي الفريق حسب 

المهام, والمخرج النهائي فاق توقعاتي وأتمنى أن يكون نال 
إعجاب واستحسان الجمهور من الشباب والشابات, استمتعت جدًا 

بهذا العمل وكان من أجمل ما شاركت فيه بحياتي،
ويل الشرف كوني واحدًا من أعضاء هذا الكيان الشبابي العريق.

 @m_a_k_hashmi 
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دور محمد الهاشمي يف فيلم ألباب: 
دوري يف فلم الباب كان بمثابة مديرًا للحوار أو المنظم لألفكار، 

خالل جلسات العصف الذهني كان هناك الكثير من االفكار 
اإلبداعية والمثيرة مطروحة من قبل أعضاء الفريق، فتمحور 
دوري يف غربلتها وتمحيصها و استخراج االفكار األكثر إبداعاً 
واألكثر فائدة للمتلقي، كنت أتقمص يف بعض األحيان دور 

المعارض أو الناقد عىل طريقة القبعات الست رغم إيماني 
بالفكرة، ولكن لكي أستخرج من الفريق أفضل ما عنده وسد 
كل الثغرات الممكنة يف العمل وقد قسوة أحيانا عىل بعض 
األعضاء يف النقد و أتمنى أن يكونو قد سامحوني عىل ذلك. 
دوري كان بهذه البساطة والتي تشكل فقط 1٠ بالمائة من 

العمل، ولكن من وجهة نظري كانت هذه المهمة عصب أساسي 
يف إخراج الفريق والعمل بشكل احترايف يليق بشبابنا، و ٩٠ 

بالمائة الباقية من اإلبداع والبحث والمراجعة والتصوير واختيار 
الشخصيات وأمور كثيرة كانت مسئولية باقي الفريق حسب 

المهام, والمخرج النهائي فاق توقعاتي وأتمنى أن يكون نال 
إعجاب واستحسان الجمهور من الشباب والشابات, استمتعت جدًا 

بهذا العمل وكان من أجمل ما شاركت فيه بحياتي،
ويل الشرف كوني واحدًا من أعضاء هذا الكيان الشبابي العريق.

 @m_a_k_hashmi 
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دور رغد باجبع يف فيلم ألباب: 
بفضل الله وحمده شاركت يف إعداد فلم ألباب الثقايف,  

وخاصة يف اوقات العصف الذهني والفكري والذي كان مثمر 
جدًا, لوجود فريق عمل مجتهد وعقول مبدعه, ممتنة لمشاركتي 
ولو كانت مشاركة بسيطة يف هذا الفلم الرائع, آملة ترك بصمه 

يف مجتمعنا عامة وشبابنا خاصة, و ممتنة أيضا كوني عضوه 
يف المحور الثقايف الذي سوف يظهر وبشده بإذن الله, كما أشكر 

فريق شبابنا الرائع لتوفير فرص للمشاركة بأعمال تثري العقل 
والفكر والروح كهذه.
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المشاركين ف الفلم : 

االسم رزانا البنوي
االهتمامات مهتمة بشؤون التنمية اإلنسانية 

بشتى مجاالتها
التخصص علم النفس التربوي من جامعة عفت، 

أكملت مسيرتها يف الماجستير ببريطانيا يف 
,)Human Relations ( العالقات اإلنسانية

ومدربة دولية يف الكوتشنغ, يف طريقها 
.Leadership Retreat إلتمام رحلة القيادة

roza_bee@تويتر 

س1 ما هي مشاركتك التي قدمتها يف فلم ألباب؟
التقيت باألستاذة لمى آل غالب يف دورة كنت أقدمها بعنوان “ 
تقوية عالقتك مع أبنائك ” وعندما دعتني للمشاركة يف الفيلم 
الوثائقي,  وقدمت المعلومات المستوحاة من نفس الدورة التي 

الحظ = فرصه + االستعداد    

د. رشاد فقيه

تطرح فكرة دور العقل والتفكير يف إدارة العواطف بطريقة 
صحية إيجابية تنموية، فمثاًل بداًل من الحكم عىل الغضب بأنه 

عاطفة سلبية أو سيئة نتطلع بفضول واهتمام الحتضان وتقبل
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الشعور، وبذلك يتحول يف دقائق بتلقائية إىل 
عاطفة أخرى كالهدوء والطمأنينة، معتقداتنا 

عن حالة عواطفنا هي المؤشر الحقيقي لمقدرتنا 
عىل النمو والتعايش مع ذواتنا ومن حولنا 

يف مختلف حاالتنا اإلنسانية ) الحب، النجاح، 
السعادة، األلم، الحزن، اإلحباط، التشكك، 

الثقة، الخ(.

س2 ما رأيك وانطباعك عن الفلم 
بعد ما رأيتيه بالمخرج النهائي ؟

الجمهور تفاعل إيجابياً مع المحتوى والكثير 
ألهموا بعد رؤيته, أنقل عن والدتي ريم بخيت “ 
أن الفلم كان فريدًا من نوعه، فثقافتنا العربية 

تحتاج إىل هذه النوعية من األفالم الوثائقية 
التوعوية ” وقالوا أيضاً  “ أن المتخصصين 

كانوا يتحدثون من واقع تجربتهم و بحماس من 
القلب، وعبروا عن رغبتهم يف نشر الوعي 

الفكري واالجتماعي ”

س3 كلمة أخيرة تودين توجيهها 
للشباب وهل تنصحيهم أن يروا 

الفلم أم ال ؟
كما ذكرت مسبقاً، الفلم يثير اإللهام وينمي 

الفكر ويعلم مهارات و حيل التفكير اإليجابي، 
ونحن يف مرحلة انتقالية نحتاج لالستثمار يف 

اإلنسان لترتقي كل الجوانب المرتبطة به. 
الحياة أكبر من التكنولوجيا ووسائل اإلعالم 

االجتماعية, الحياة تتضمن العالقات والتواصل 
مع اآلخرين )الكلمة الطيبة، االبتسامة، الخ ( 

مع الذات ومع البيئة المحيطة.
لكل قارئ، أنت عالم متكامل من فكر ومشاعر 
و آراء وتجارب وقصص ومواهب وطاقة, أنت 

مبدع وكامل وتمتلك كافة المصادر بداخلك، 
تيقن أن الحلول واإلجابات كامنة يف أعماقك 

والله دوماً معك.

االسم عبدالعزيز حسين باطريف
االهتمامات طب المخ واألعصاب وعلوم األعصاب 

التخصص طبيب امتياز حاليا بجامعة الملك عبدالعزيز
zizobatarfi@ تويتر 

س1 ما هي المشاركة التي قدمتها يف
 فلم ألباب ؟

دوري كان يتمحور بشكل رئيسي حول تشريح المخ وأجزائه، 
وحول كيفية عمل كل جزء منه، لكي نفهم المخ كان البد أن 
نتعرف عليه، وما قمت به هو تعريف المشاهدين عىل المخ 

تمهيدًا للمحاور الرئيسية األخرى، وتحدثت عن األجزاء المهمة 
بالمخ وكيف تنقسم، وماذا يمكن أن يحصل إذا فقدنا الجزء هذا 

من أدمغتنا.

س2 ما رأيك وانطباعك عن الفلم بعد ما رأيته 
بالمخرج النهائي ؟

أواًل حاب أذكر إن فكرة الفلم بحد ذاتها فكرة رائعة وملهمة، 
ومثل ما رأينا بالفلم المخ فيه أسرار ومميزات كثيرة إذا استفدنا 

منها فيمكننا أن نحسن من أدائنا ونتميز ونبرز يف مجاالت 
متعددة, والمحاور التي كانت بالفلم هي محاور مهمة وحساسة 

مجلة شبابنا 37



س1 مرحبا أ.ربيع، تقريباً الكل رأى الفلم بالمخرج النهائي    
دون معرفة كواليسه وكيفية عمله يف هذا الوقت        

القياسي والجودة العالية، إذا ممكن تعطينا نبذة عن   
ما قمتم به من ناحية فنية وإخراجية وتصويرية أيضاً ؟

تم تصوير الفيلم بطريقة سينمائية، وجميع أعضاء الفريق من بيروت، 
وتم االستعانة بالجرافيكس تحت إشراف أ. كريم أبو شوشة.

 
س2  ما نوع الكاميرات المستخدمة يف فلم ألباب ؟

تم استخدام كاميرا red scarlet وهي األحدث لآلن، واستخدمت يف 
تصوير مسلسل عمر.

س3  شاهدنا بالفلم مواقع للتصوير عدة ومشاهد تمثيلية, 
أين كانت أماكن التصوير ومن هو بطل الفلم ؟

كان هنالك عدة مواقع تصوير، منها ما هو يف جدة ومنه ما هو يف أستوديو 
شركة أد دايمنشن لإلنتاج والتوزيع، والبطل حقيقًة كان له دور مهم ومؤثر يف 

الفلم وهو الممثل فيصل العمري، وقام عىل عمل الخلفية الصوتية اإلعالمي عيل 
المراني وإدارة اإلنتاج لألستاذ سعدي شوبكي.

جدًا، نواجهها بشكل دوري خصوصاً بمجتمعنا، و يركز الفلم عىل 
هاذي المحاور وكيف يمكننا استغاللها لصالحنا وللرقي والتميز 
بأنفسنا، وجذبني بالفلم طريقة إخراجه واإلضافات التمثيلية 

الجميلة اليل تحكي حقائق تحدث كل يوم حولنا.

س3 كلمة أخيرة تود أن توجهها للشباب ؟
الفلم مجرد خطوة ودفعة بسيطة، الخطوة التالية تأتي من 

طموح كل فرد وأهدافه بالحياة، وربنا سخر لنا المخ الذي يميزنا 
كبشرية، وهو مجرد باب إذا عرفنا مفتاحه سنرى فرصاً كثيرة 

يف الحياة، ومثل ما قال د.وليد فتيحي » الدماغ أشبه ما يكون 
بالمزرعة، كل ما تسمح به جوارحك أن تراه وتسمعه وتتقبله ما 

هي إال بذور ستزرع يف هذه المزرعة، وستحصد لك ثمارًا البد أن 
تأكل منها يف الدنيا قبل اآلخرة شئت أم أبيت ,وال أنسى توجيه 
شكري الخاص لفريق العمل المميز الذي استمتعت بالعمل معه، 

وكان شرف يل أتعرفت عليهم.

الفيـــــــــــــلم 
من ناحية فنية 
مع المخرج ربيع
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االسم شادية عبدالعزيز
@alifaliffm عىل Onspot# المهنة معدة ومقدمة

ShadiaAT@تويتر 

رأي االعلمية شادية عبدالعزيز:

يف بداية اآلمر أحب أشكر كل القائمين عىل فلم 
ألباب وأخص بالشكر األستاذة لمى آل غالب، 
شبابنا يستحق أن نفخر به ألنه قدم الكثير 

من الفعاليات التي تخدم المجتمع وتفيد 
الشباب بشكل خاص، فيما يخص فلم ألباب 

فكان يل الشرف حضوره شخصياً ورؤية طاقة 
وإمكانيات الشباب لعمل مثل هذا الفلم، الفكرة 
والمضمون األساسي لفكرة فلم ألباب كانت جدًا 

رائعة وكذلك حضور الجمهور وتفاعلهم كان 
أروع، أبهرني صراحة التفاصيل الدقيقة للفلم, 
من حيث االخراج والفكرة والدكاترة المشاركين 

بالفلم الذي تناول أسرار الدماغ واليل تكاد 
تكون غائبة عن كثير مننا، ورغم الوقت الحرج 

والقصير إال أنهم أنجزوه بشكل إبداعي، وأتمنى 
حقيقًة من مؤسسة شبابنا االستمرار يف عمل 

مثل هذه األعمال وتكونوا يف الطليعة دائماً، 
وأتمنى أيضاً بأن أكون متواجدة معاكم دائماً.

أراء الجـــــــمهور :

االسم أسيل الجحديل
التخصص طالبة طب

تويتر  

االسم مروى إسماعيل
التخصص طالبة هندسة معمارية

تويتر 

@aseel_jh

@Marwa_Samuel

فكرة الفلم كانت جميلة جدًا ألنها تتكلم عن أسرار العقل وهو ما 
جذبني كطالبة طب، وكذلك لغيرهم ألن الفلم كان مبهر، وأحببت 

الفلم ألنه تكلم عن العقل من كل الجوانب وربطه بين الجانب 
الديني واالجتماعي والحقيقة العلمية, وأحببت أيضاً وجود 

توعية باألضرار التي يمكن أن تحدث لكل جزء من العقل 
وكيفية تنميته، ومن جماليات الفلم أنه لم يكن مجرد معلومات 

فقط، بل كان عىل شكل مشاهد مبسطة وهي ما ُيَثِبت ويْثِبت 
هذه المعلومات.

أعجبتني فكرة فلم ألباب رغم إنها بسيطة إال أنها مبتكرة، 
والمواضيع التي طرحت استفدت منها كثيرًا، ولكن يف منتصف 
الفلم شعرت بالملل بسبب التكرار، وكان ممكن يكون أفضل إذا 
صور الفلم هذه األحداث بطريقة مفصلة والتمثيل يكون أكثر 
جدية لكي توصل المعلومة، وأخيرًا أتمنى أن تطبق مثل هذه 

الفكرة الرائعة ويعرض كفلم وثائقي ضمن أنشطة جدة اليل 
نستمتع ونستفيد منها يف نفس الوقت، والله يوفقكم دائما 

وأبدًا ومن إنجاز إلنجاز يا رب .

مجلة شبابنا 3٩



شهد ياسر 
Twitter : @ shoodx51
Instagram: @ _shoodx51

فاصل ابداعي
4٠مجلة شبابنا



4٠مجلة شبابنا
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تحت رعاية وحضور أمير منطقة مكة المكرمة  
صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن عبدالله 
بن عبدالعزيز اطلقت فعاليات حفل »فرح جدة« 

السادس عشر، الذي ضم 12٠٠ شاب وشابة 
بتنظيم الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه 

األسري بجدة، مساء الخميس الخامس والعشرين 
من شهر شوال يف مركز جدة للفعاليات 

والمؤتمرات، وقد هدف إىل دعم ومساعدة 
الشباب عىل الزواج وتمكينهم يف بناء حياة 

زوجية ناجحة.

فــــــرح
جدة 16

إعداد/ شهد باغانم 



تحت شعار »نسمو بأخالقنا«، 

احتضنت جدة يف العاشر من 

شوال )٦ أغسطس 2٠14م(- 

انطالق فعاليات ملتقى المدينة 

الشبابية، الذي نظمه المكتب 

التعاوني للدعوة واإلرشاد 

وتوعية الجاليات يف جنوب 

جدة، ولمدة 23 ليلة.

ملتقى 
المدينة 
الشبابية

إعداد/ شهد باغانم 

استهدف ملتقى المدينة الشبابية جميع شرائح المجتمع، من خالل 
توفير جو اجتماعي وعائيل؛ حيث يتضمن: برامج ثقافية، واجتماعية 

وطبية، ودورات تطويرية، وبرامج رياضية، بجانب البرامج 
الدعوية، كما يحتوي الملتقى: برامج ترفيهية، وألعاباً 

هوائية، ودراجات نارية صغيرة آمنة تستهدف الفتيان والفتيات ويف 
قسمي الرجال والنساء، تحت إشراف فني وتربوي متخصص.
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@smilemakers14 نظمت مجموعتي
وertqa_media@ فعالية تحت شعار

#ابتسامتك_احىل_عيد لاليتام بجمعية كافل 
يف مكة المكرمة بتاريخ 11/1435/1٠ 

يوم الخميس الساعة من الساعة 7 ونصف 
وحتى التاسعة مساء كما تضمنت الفعالية 

عدة أركان ترفيهية لألطفال:
• ركن النقش
• الرسم الحر

• أعمال يدوية
• الرسم عىل الوجه

• التلوين 
وأشرفت عىل الفعالية كل من رهام المشرقي 
من مجموعة االبتسامة، راضية هوساوي من 

مجموعة ارتقاء ميديا وتصوير شذى بكر.

#ابتسامتك_احىل_عيد
إعداد/ روضة فالتة  

@rewshahfallatah
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قرر العداء الجمايكي اوسين بولت إنهاء موسمه وعدم 
المشاركة يف لقاء زيوريخ حيث أن بولت يملك الرقم القياسي 

يف هذا السباق والرقم القياسي عىل مستوى العالم وهو
 ) ٩.58 ث (.

المصدر : بي إن سبورت 

بعد أن انتشرت ظاهرة سكب سطول الثلج لجمع التبرعات 
ألصحاب مرض التصلب الجانبي، قام شباب فلسطينيون 
بسكب سطول من التراب عىل رؤسهم تعبيًرا للحال الذي 

يعيشونه اآلن يف غزة. 
المصدر : أخبار السعودية

حسب تقرير اليونيسكو األخير عن نسبة األمية يف العالم 
فأن نسبة األمية يف العالم العربي وصلت إىل 4٠ مليون 

عربي منهم  8.5 مليون يف اليمن ! 
المصدر : وكالة األنباء السعودية عن اليونيسكو 



يحتل برج المملكة و الذي يتم انشائه يف 
جدة حالياً المركز األول عالمًيآ يف قائمة أطول 
برج يتم إنشائه حالًيا وتصل تكلفته إىل 1.5 

مليار دوالر .
المصدر: صحيفة اإلقتصادية 

وزارة العمل : ٦5 ألف عامل و عاملة منزلية هربوا من 
كفالئهم خالل العام الحايل، وكلف هروب العمالة المنزلية 

األسر السعودية ما يقارب المليار ريال. 
المصدر : أخبار السعودية 

وفاة الممثلة األمريكية لورين باكال 
عن 8٩ عاًما وذلك نتيجة سكتة 
دماغية وهي التي قامت بأعمال 

كبيرة كـ تو هاف آند هاف نوت عام 
1٩44 و بيج سليب عام 1٩4٦.

المصدر : صحيفة اإلقتصادية 
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سعوديون يستثمرون ما يقارب ال 3.4 مليار ريال يف 
عقارات دبي أي أنهم استحوذوا عىل 53٪ من اإلستثمارات!

المصدر : صحيفة اإلقتصادية 

فازت العبة التنس العمانية فاطمة النبهانية بالمركز الثاني 
يف بطولة الهند للسيدات، إنجاز جميل للنساء العربيات يف 

لعبة التنس. 
المصدر : بي إن سبورت 

كشت موتروال عن اإلصدار الجديد من هاتف » موتروال موتو إكس » ضمن 
فعاليات مؤتمر IFA 2٠14، الهاتف يأتي هذا العام بنفس تصميم اإلصدار 

األول الذي أعلنت موتروال عنه العام الماضي، إال أن مواصفات الهاتف 
شهت تحسًنا ملحوظاً يف عدة نواح كالشاشة والمعالج والمواد التي تستخدم 
يف صنع الجهاز، ويذكر أن موتروال احتفظت بنفس اسم الهاتف القديم دون 

أي تعديالت والسبب يف ذلك أن الهاتف سيبدأ بيعه يف األسواق عندما 
ينفذ اإلصدار األول من الهاتف.

المصدر : موقع أخبار التطبيقات 

صرح المصمم المشهور جوني إيف مهدًدا شركات الساعات السويسرية قاًئاًل 
ال يخفى عىل أحد بأن أفضل الساعات وأرقاها هي الساعات السويسرية حيث 

لم يستطع الكثيرون حول العالم منافسة سمعة هذه الساعات، لكن يبدو أن 
سويسرا يف ورطة وآبل واثقة من نفسها! هذا ما أفاد به مصمم أجهزة أبل 

وصاحب أفضل تصميمات أبل والذي يحظى بشعبية كبيرة يف عالم التصميم، 
وبإعتبار أن جوني إيف هو المسؤول عن تصميم كل أجهزة أبل وبعد هذه 

التصريحات التي تدل إيل واقعية اإلشاعات حول ساعة أبل iWatch  فنحن 
بإنتظار ساعة تكتسح أسواق الساعات اإللكترونية والعادية قريًبا!

المصدر : موقع أخبار التطبيقات.
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4٦مجلة شبابنا

شهد ياسر 

ونحن يف شهر ذي القعدة إنما نحن حجيج غير 
محرمين، ووفد إىل الله يكاد يخرج وتلبية 
مبكرة لعل طاقتها النورانية تورثنا مقاماً 
محمودًا يف يوم عرفة القادم , فاللهم بارك 

نوايانا وطيب عزائمنا وأبعث فينا االشواق 
إىل مشهد المباهاة .

الحج ركن الله الخامس و فريضته الكونية، 
فما من نبي إال وحج البيت منذ أذان إبراهيم 

الخليل عليه الصالة و السالم لعمارة أول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين 

، وليقصده الحجيج ويأتونه رجااًل سائرين 
وعىل كل ضامر راكبين يأتون من كل فٍج 

عميق، ليشهدوا منافع لهم فالله هو القائل 
لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري 

فتضروني فال حاجة للغني جل جالله من عبادة 
العابدين وطاعة الطائعين بل النفع كل 
النفع لمن كان مع الله وإىل الله وبالله . 

فعندما عرفوا الحج قالوا هو لغة القصد أن 
تتكبد العناء الشديد يف الرحلة النورانية،  

م. بدر اليماني

قال تعاىل: 
} الَحجُّ َأْشُهٌر َمْعلوماٌت َفَمْن َفَرَض فيِهنَّ الَحجَّ 
، َوَما  َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َوال ِجَداَل يف الَحجِّ

دوا َفإِنَّ َخْيَر  َتْفَعلوا ِمْن َخْير َيْعلَْمُه اللُه، َوَتَزوَّ
الزَّاِد التَّقوى، واتَُّقوِن يا ُأويل ااَللْباِب {

لبيك اللهم لبيك 
لبيك وحدك ال شريك لك لبيك  
إن الحمد والنعمة لك والملك 

ال شريك لــــــك
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ليشهدوا منافع لهم 



وقد كان يختلط الدمع بالدم بالعرق خالل 
المناسك ويجد الحاج الجهد الشديد و الصعاب 

الجمة و يكون الهدف الرئيسي هو حجة 
الفريضة التي بها يؤدي الركن الخامس، 

والذي سوف يحرص عىل أن يكون مركبه 
وثير ومنزله فاخر وطعامه باهر والظروف 
التي تحيط به خماسية النجوم ويخرج من 

تبعات التخلف عن أداء النسك العظيم 
ويحصل عىل مرتبة حاج بين أفراد المجتمع 

ويحمل بعض القصص عن تلك الرحلة 
الميمونة وأنتهى االمر عند ذلك،

أستغفر الله أن يكون هذا مقصد الله الكبير 
الواسع الحكيم جل جالله وأن يكون الركن 

الخامس بهذه السطحية دون وجود مغازي 
سامية ومقاصد حكيمة وأهداف النفع 

المتعدي فهو من قال سبحانه ليشهدوا منافع 
لهم ومنافع كثيرة ومتنوعة تحمل عنوان 

عظيم وهو مقاصد الحج الذي يقف معتمدًا 
عىل مبدأ النفع المتعدي و إثراء المحيط الذي 
حولك بأنوار البذل و العطاء و المنح والسخاء، 

والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة ويقول 
لنا سلفنا الصالح إن مبرور تعني إطعام 

الطعام ولين الكالم.

أستغفر الله أن      
            يكون هذا مقصد      

           الله الكبير الواسع 
الحكيم جل جالله وأن يكون 

الركن الخامس بهذه السطحية 
دون وجود مغازي سامية 

ومقاصد حكيمة

فنية الخروج لهذه المشاعر المقدسة أواًل يجب عليها أن تعد جيدًا, فالحج 
مؤتمر المسلمين وال تجد مشارك يف مؤتمر إال ولديه ورقة عمل نفعية 

يشاركها مع تلك الوفود الكريمة وأوالئك المؤتمرين النبالء، ودائماً نردد الحج 
لمن أستطاع إليه سبيال وتعرف اإلستطاعة بالصحة والقدرة المالية وسالمة 

الطريق، يدفعها الحب و الشوق ويحدوها القرب واالصطفاء، فاألمر ليس 
ديناً يؤدى وحمل عن الظهر يلقى فإن غير المستطيع أخالقياً ونفسياً سوف 
يتحول ركنه الخامس إىل خالف وصدام وضغوطات وزحام وإذا بذلك القصد 

الطيب يأخذنا إىل ظلمات بعضها فوق بعض .

الجميع بإحرامه األبيض يف يوم التروية يطوف للقدوم ويبيت يف منى، 
والجميع يصعد إىل عرفة فجر التاسع، والجميع يصيل الظهر والعصر جمعاً 

وقصرًا، والجميع يقف بعرفة وعرفة كلها موقف، والجميع أيضاً ينفر مغرباً 
منها إىل مزدلفة ليصيل المغرب والعشاء جمع تأخير يف المشعر الحرام، 

والجميع يبيت بمزدلفة جامعاً الجمار والحصى، وكذلك الجميع يتحرك يف يوم 
النحر يوم العاشر ألداء بقية المناسك، والجميع والجميع فال عجب ؛ فهي عبادة 
جماعية تواصلية تفاعلية تكون فيها الكف بالكف والكتف بالكتف والقلب 

عىل القلب واألرواح شركاء .

فهنيئاً لمن إنخلع من المال واألهل والولد والثياب والزينة ولبس ذلك األبيض 
الذي يشهد عىل أن القلب أحرم قبل الجسد، والروح يممت شطر المسجد الحرام 

قبل الركائب، فخرج تلهج حواسه وجوارحه بلبيك اللهم لبيك قبل لسانه، 
وتحتضن نواظره أحبابه ضيف الرحمن وحجاج البيت الحرام قبل األكف 
واألذرع، فيندمج فيهم و يختلط بهم ويحيى معهم ويذوب يف خدمتهم 

والتلطف بهم ويتعبد الله بنفعهم والسهر عىل راحتهم، ويحرص كل الحرص 
بدعائه و أفعاله أن يعود كل من حوله بحج مبرور وسعي مشكور و ذنب 

مغفور بإذن الله .

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك 
والملك ال شريك لك، لبيك اللهم حجا .

هي عبادة جماعية تواصلية تفاعلية 
تكون فيها الكف بالكف والكتف 

بالكتف والقلب عىل القلب واألرواح شركاء
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أبرار خالد
Twitter: @abrar_5aled
Instagram: @rn.abrar
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شّقت دموعي سياًل عىل وجهي 

لِما رأت عيناي يف شامنا العدية..

مآذنها مذبوحة وتنزف باآلذان..

ُطرقاتها قد ُفتِّت بفعل جنود سفاح الشام..

سمعت همس الشهادة من شفتيه..

وأحسست قبلة أّمه عىل خديه، 

وأخته يف نحيب مستمر فهو رجل اأُلسرة 

بعد َطعن الوالد يف الظهر..

جّففت عيني، 

فرأيت بستاناَ قد أينعت ثماره من كل مأكول..

أبادوه الجنود فحّولوا خضرته اىل سواٍد مسدول

وثقبوا قلب طفٍل يركض خائفاً يف سّكة الحي القديم..

فسقط كالصريع بعد تدمير براءته 

وأحالمه يف الصميم..

كل ذلك بسببه..

إنه القاتل بالوراثة..

المتخذ عظام الشاميين مداسه..

حاوَره شعبه فرده كان بـمجزرة! 

حّول بالده لمقبرة..

ألبس أشجاره السواد واألكفان..

ُحزناً عىل اإلنسان..

ال تبِك يا سوريا ..

بل قفي يف وجه كل شظّية وبندقية..

واجعيل صرختك تدوي يف ارجاء العالم.. 

ا..
من

شا
يا 
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سافر معنا
معنا ال تحتاج لتذاكر سفر, فقط 

تمتع بجمال الصور!



بعدسة د. خالد ابراهيم القرشي
Twitter: @drkiq

Istagram: @dr_khaled_alqurashe

النمسا...
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1- منذ متى وأنت متطوع ف برنامج شبابنا 
التطوعي ؟

أنا متطوع يف برنامج شبابنا بعد المنتدى
مباشرة، سنة تقريباً .

2- ما األثر الذي تركه فيك شبابنا ؟
يف حقيقة األمر أنا لدي خبرة يف مجال التطوع بشكل كبير 
خارج المملكة، وشبابنا كان له دور يف تعريفي لواقع العمل 

التطوعي يف المملكة وخصوصا يف جدة

3- كيف تصف تجربتك مع شبابنا ؟
أصفها بأنها إيجابية ومثمرة جدًا عىل الصعيد الشخصي 

تحديدًا .

4-بماذا تنصح الشباب المتردد عن العمل التطوعي :

أنا أنصح كل من يرغب أن يدرب نفسه عىل المسؤولية أو 
يدرب نفسه عىل الذكاء اإلجتماعي أو عىل إدراك إحتياج 

المجتمع ويضع هدف لنفسه يجرب العمل التطوعي، ألن 
المتطوع الذي بيسعى لسد حاجة مجتمعة هو يف المقابل 

يسعى ألن يطور ذاته ويحسنها، والبداية لتكن بتجربة 
تستمتع بها وتمارس قيمك فيها، بداًل من الجلوس وركن 

ذاتك دون معرفة مهاراتك وقدراتك، العمل التطوعي 
يجعلك يف تطور مستمر ألنك إذا أحتجت أن يتطور عطائك 
البد من تطوير ذاتك، وليكن تطوعك يف مجال مؤسساتي 
إحترايف مثل شبابنا، وختاماً ميزة شبابنا أنه مشروع يمتلك 
رؤوية واضحة وهي من واقع إحتياج المجتمع، لذلك نحتاج 
أن نعزز مفهموم التمكين ونرفع مستوى الوعي، ولذلك هو 

مشروع يستحق اإلنتشار .

االسم : قتادة أبو عبيدة
حساب تويتر:

منصب بشبابنا : عضو يف المحور اإلجتماعي ومدير التدريب

يدرب نفسه عىل 
الذكاء اإلجتماعي أو 

عىل إدراك إحتياج 
المجتمع ويضع 

هدف لنفسه
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 1-  منذ متى وأنتي متطوعة ف برنامج
شبابنا التطوعي ؟

منذ عام 2٠14 كمسؤول لإلعالم ثم  تدرج منصبي من 
نائبة رئيس إىل رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم.

2- ما األثر الذي تركه فيك شبابنا ؟
األثر الذي تركه شبابنا هو الثقة بنفس والقدرة عىل 

العطاء واإلبداع يف طرح األفكار، كما أن العمل 
التطوعي عمل مقدس بال مقابل يثمر منه السعادة 

الداخلية وحب الحياة .

3- كيف تصفين تجربتك مع شبابنا ؟
تجربتي مع فريق شبابنا تجربة مثمرة يتخللها التعاون مع 

بيئة جديدة أشبه بما تكون بيئة عمل واقعية، نتعلم 
منها مهن جديدة بعيد كل البعد عن التخصص الجامعي 

لنكتسب خبرات ومن الممكن أن تتحول إىل موهبة 
تفيدنا يف المستقبل المهني.

4-بماذا تنصحين الشباب المتردد عن 
العمل التطوعي :

يعرف العمل التطوعي :«بإبذال الجهد ,الوقت وتحمل 
المسؤولية بال أي مقابل« , فالتطوع ظاهرة إنسانية تبرز 
الروح الشبايية  فمن الجميل أن تصرف وقتك ومجهودك  

ألمتك ولتصلح أيضاً نفسك وتبني مستقبل لوطنك.

االسم : لجين قطان
حساب تويتر:

منصب بشبابنا: رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم

تصرف وقتك 
ومجهودك ألمتك 

ولتصلح أيضاً 
نفسك وتبني 

مستقبل لوطنك.
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فريق شبابنا يزف التهاني إلی العضوة المميزة 
والموهوبة : أمجاد مكي من فريق العالقات العامة 

واإلعالم  عن حصولها المرتبة األول وتكريمها بلقب 
قارئة العام من المرحلة الثانوية عن مسابقة #إقرأ 

التي أقيمت يف الظهران مساء يوم األحد الموافق 14 
سبتمبر ضمن مبادرة أرامكو السعودية الثراء الشباب… 

متأملين لها دوم النجاح و التوفيق.

تهنئـــــــــــة!
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كن جــــزءا
من المجلة

هل لديك قصة تريد أن تشاركها مع
قارئي المجلة؟

هل هناك فكرة تريد ايصالها أذهان 
الجميع؟

هل تملك موهبة كتابة المقاالت، 
القصائد، القصص قصيرة؟ 

أو هل لديك موهبة التصوير, الرسم, 
الخط العربي؟

شارك موهبتك مع العالم وقم بارسالها 
عىل االيميل التايل لننشرها يف العدد 

القادم من مجلة شبابنا!.
Shababuna.magazine@gmail.com 

ملحظة: نستقبل مشاركات باللغتين العربية و اإلنجليزية

انضم معنا لعائلة قّراء مجلة 

شبابنا بالتسجيل يف هذا الرابط 

لنقوم بإرسال المجلة عىل إيميلك 

بصفة شهرية:
 http://goo.gl/1QPxag

نرحب باقتراحاتكم
Shababuna.Magazine@

Gmail.com

دعوة

أسرة مجلة شبابنا تعمل ليل نهار 

لكي تنتج مجلة ترتقي بمستوى 

الشباب.. مايشغل بالنا اآلن أن 

تكون المجلة بأبهى صورة وأن 

يكون محتواها مفيد وممتع يف 

الوقت نفسه؛ ولذلك نحن نبحث 

دائًما عن األفكار المميزة! 

إن كان لديك اقتراح أو فكرة 

مهما بدت صغيرة فال تبخل علينا 

بها... ارسلوا مقترحاتكم وأفكاركم 

عىل االيميل التايل وشاركونا يف 

صناعة التغيير! 
Shababuna.Magazine@

Gmail.com

نلقاكم يف العدد القادم...

أسرة المجلة 
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