
١١ مبتعثون مبدعون

حال  ترميه  ملنتج  تصميم  إعادة  صدر»،  نيويورك «لينا  يف  اللِّبنانية  الطالبة  قررت  حينام   ،٢٠١٠ عام  يف  بدأ  مرشوع  مسواك»  «هذا 
باألسنان  عالقة  ماله  كل  عن  للبحث  ذلك  قادها  األسنان،  معجون  عن  الكتابة  فقررت  للكلية،  طاليب  مرشوع  وهو  للمنزل،  وصولها 
فتوصلت للمسواك وفوائده. التصميم الذي استخدمت به الفوتوشوب يف رسم مناذجه كان عىل مدونتها، لفت أنظار الكثريين الذين 
حاولوا التواصل معاها للتعرف عىل التصميم ومعرفة إمكانية تواجده باألسواق، وقررت بعد التخرج العودة لهذا املرشوع مرة أخرى. 
من  لإلستفادة  واملعجون،  الفرشة  استخدام  عن  يغني  خاص  بقاطع  للمسواك،  عرصي  حامل  هو  ببساطة  التصميم 
والطلبات. األذواق  كل  مع  تتناسب  مختلفة  وخامات  متعددة  بألوان  متوفرًا  أصبح  الحامل  نبوية.  سنة  إحياء  يف  التكنًولوجيا 

تصمم دانا الَعلمي مجموعة من املجوهرات التي تجمع بني عبق الرتاث وروح 
استطاعت  حتى  الثمينة،  املجوهرات  لتصنيع  عمل  بورشة  بدأت  التجديد، 
درجة  عىل  مجوهراتها  لتصنع  بها  الخاص  املصنع  الفتتاح  ومثابرتها  مبوهبتها 
عالية من الدقة والتميز، تستخدم دانا العديد من الخامات يف مجوهراتها، من 
ذهب وفضة وأملاس، والعديد من األحجار الكرمية التي تعطي مساحات كبرية 
لتنوع التصاميم، أشهر التصاميم هو «مفتاح التفاؤل»، تحرص دانا يف تصاميمها 
اإلسالمية. العربية  بيئتنا  من  مستوحاة  وأفكار  بخامات  مجوهراتها  تطعيم  عىل 

- َداان الَعلِمي

مفتاح التفاؤل.. يخطف األنظار

بلُّونة.. بطاقات الّتهاين بنكهة محلية

تكنولوجيا إلحياء السنة النبوية

برنامج د. كاش، يهدف لتقديم معلومات مالية بطريقة ترفيهية، هو أول برنامج بالعامل 
الذي يتناول األمور املالية بطريقة مبسطة، من خالل تقديم قصص قريبة من الحياة 
اليومية، الربنامج برعاية من #ريايل وهي مبادرة مالية تهدف لرفع مستوى الوعي 
باملسائل املتعلقة باإلدخار واملال أطلقتها رشكة سيدكو. الربنامج يعرض يف إم يب يس.

بلونة اسم بسيط لبطاقات دينا  العامودي التي تعتمد يف تصاميمها عىل الهوية املحلية، 
بالكتابة عىل البطاقات باللغة العربية وبرسومات بسيطة ومميزة، أكرث البطاقات 
لألم. جميلة  وأمنيات  دعوات  تحمل  التي  البطاقات  دينا  لدى  رواجا  تالقي  التي 

 سيفتح اهلل بابًا كنت تحسبه من شرة اليأس لم يخلق بمفتاح

فن اإلدخار ببساطة
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مرنان بحيري
عبداهلل الكناني
ليال إدريس
مشعل الجاسر
عبدالمجيد الرهيدي
نايف الظفيري

أمريكا وكندا
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سعودية تقتحم عامل ألعاب الفيديو

والذي بدأ شبابنا بتعلمه ليتقنوه ويتفوقوا فيه أيضا.

من  اإلنتقال  قررت  الشخصيات،  وتحريك  الرقمي  والرسم  الفيديو  بألعاب  ولعها  و  شغفها  سايرت  التي  الطالبة  بحريي،  مرنان 
انها  إال  املجال  صعوبة  ورغم  كندا  أوكفيل،  مدينة  يف  تقريبا  سنتني  قبل  املجال  بدراسة  بدأت  محرتفة  العاب  صانعة  إىل  مستخدمة 
تؤكد أن الشغف املستمر من أساسيات هذا املجال ورسعان ما سرتى نتائج مجهودها بعد التعب. انتجت مؤخرا عدة  ألعاب أبرزها

Phantom Fiest ،Phoenix Folklore والكثري أيًضا. كام أنها تحلم أن تكون النافذة السعودية األوىل لهذا املجال، وتتمنى أن يؤخذ 
هذا املجال بعني اإلعتبار أكرث، ليصبح من املجاالت املعروفة والدارجة وتعمل حاليا مرنان عىل إنتاج عدة العاب والتي من املتوقع

انتشارها مع قرابة الصيف القادم.
 

إنتهى العرص الذي كان فيه النجاح حرص عىل مجاالت معينة، مبعنى لتكون ناجح عليك بدراسة مجال الطب، الهندسة 
مرنان أو الطريان فمع تقدم الوقت اصبحنا نسمع عن مجاالت جديدة وغريبة مل نسمع عنها قط كمجال تصميم األلعاب 

جديدة بحيري مجاالت  عن  نسمع  أصبحنا  الوقت  تقدم  فمع 
وغريبة مل نسمع عنها قط كمجال تصميم األلعاب.

koochinko

كتابة أحمد السعيد
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عبدالله الكناين متخصص تصميم الشعارات ، العالمات التجارية ، والتايبوغرايف.

بداياته كمصمم كانت مع اإلصدار الخامس للفوتوشوب يف عام ٢٠٠١ حيث أعجب بتعديل الصور والنصوص من خالل اإلطالع عىل 
بعض األعامل يف املنتديات، بدأ بعدها بالتعلم عن طريق الدروس اإللكرتونية والتعليم الذايت و بدأ ٢٠٠٥ يف  تصميم املنتديات وقوالب 
الويب مع إحدى رشكات اإلستضافة السعودية (دريم تيم) ومنها تطور إهتاممه بتصميم الشعارات. كان أول تصميم يل شعار مكتب 

املحاماة الذي يديره والدي .

 يف عام ٢٠٠٩ حصل املصمم عبدالله عىل املركز األول يف مسابقة أقامها مركز التدريب املهني عىل مستوى اململكة (املسابقة الوطنية 
للمهارات) وقام بتمثيل اململكة يف هذا املجال يف كندا. وحصل عىل املركز األول عىل اململكة يف املسابقة الوطنية للمهارات يف قسم 

(الرسوم اإللكرتونية) عام ٢٠٠٩ وشارك بعدها يف  املسابقة العاملية للمهارات يف كندا بنفس العام.

عمل كمتدرب ومصمم جرافيكس يف عام ٢٠١٤ يف مركز امللك عبداللّه للدراسات واألبحاث البرتولية بالرياض ومؤسسات سعودية 
عديدة مثل، تايم القابضة - أمرية الطويل - مؤسسة األمري عبدالعزيز بن أحمد اإلنسانية - الجمعية العربية للموارد البرشية (أرشم).

وعندما سألناه عن ما إذا كان يهتم باملشاركات الخارجية أجاب:
يكمن تركيزي عىل الواليات املتحدة بحكم إقامتي هناك. شاركت يف معارض الجامعة املحلية.

.AIGA وأنا عضو الجمعية األمريكية لفنون الجرافيك

وكنا قد سألناه عن قصة أغرب تصاميمه فقال:
هوية وشعار (Fictional) كانت فكرة مرشوع خيايل غري حقيقي. كلفت نفيس بالقيام به.
أعطيت نفيس الحرية الكاملة يف التصميم واختيار األلوان وتصميم الخطوط. كان املرشوع
املثايل بالنسبة يل. ألن أغلب املشاريع مع العمالء يتم التعديل عليها ويف النهاية تفقد روح

 وإحساس املصمم.

www.3abdol.com

عبداهلل
الكناني
عبداهلل
الكناني
عبداهلل
الكناني
عبداهلل
الكناني

إعجاب عبداللّه بتعديل الصور قدميًا نقله إىل مستوى 
كتابة أحمد السعيدأقوى املصممني اإلحرتافني
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بداياته كمصمم كانت 
مع اإلصدار الخامس 

للفوتوشوب يف عام ٢٠٠١.
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ليال 
إدريس

وخـيـاالتـــها السحرية
كتابة أحمد السعيد
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«يتغري فكر املجتمع بشكل مستمر ويبقى الفن جزء مهم يف أي حضارة»

وجدت صعوبة بالغة ومازلت أواجه 
صعوبات من امللحقية بعذر ان 

التخصص غري مهم.

ليال الرسامة صاحبة الخيال الوردي ميكن وبكل سهولة للمشاهد 
أن يالحظ من خالل أعاملها كيف انها تتميز بحس كرتوين طفويل 
التي  الالمعة  األشياء  وبريق  الفانتازيا  عامل  بألوان  ميلء  ساحر 
تأرس فكرك وتجعلك تسبح يف خياالت الطفولة، حبها لهذا النوع 
من الفن جعلها أسرية عاملها الخاص والذي ومع مرور الوقت 
جامعات  أكرب  إحدى  من  املاجستري  شهادة  عىل  فيه  حصلت 
الواليات املتحدة األمريكية يف مجال الرسم الكرتوين بدأت ليال 
إىل  وأنتقلت  قدما  مضت  ما  رسعان  انها  إال  املجال  يف  صغرية 
 California state) تدريس املجال مع بداية العام يف جامعة
university fullerton)، رغم العقبات التي واجهتها يف عدم 
إعتامد هذا املجال يف عاملنا العريب او عدم أخذه  بعني اإلعتبار، 

وكام قالت «وجدت صعوبة بالغة ومازلت أواجه صعوبات من 
امللحقية بعذر ان التخصص غري مهم لكن يف نظري الفن مهم 
جدا ألي مجتمع متحرض متعلم و ناجح. يف الوسائل االعالمية 
وأعاملهم  املصممني  و  الفنانني  من  العديد  مؤخًرا  اتابع  رصت 
البارزة عاملًيا و محلًيا مام جعلني أعمل جاهدة ألنافس يف هذا 
يف  أعاملها  من  بثالث  باملشاركة  ليال  الرسامة  قامت  املجال»، 
القناة التلفزيونة (Nickelodeon) مام زادها خربة جديدة يف 
مجال اإلنتاج املختلف، وتعلمت طرق اإلنتاج من خالل دورات 
مكثفة، وحالًيا بعد اكتسابها لهذه الخربة الطويلة يف مجال الرسم 
الكرتوين.. قّررت الرسامة ان تنتج عدة كتب محلية يف السعودية 
ويف أمريكا، وتعمل حالًيا عىل اإلشرتاك يف معارض حول العامل.

http://www.layalidriss.com



٢٥ مبتعثون مبدعون

يف أي املجاالت يريد العمل و أي التفاصيل يف األفالم تجذب نظره. يف قناة مشعل أكرث من ٤٥٩،٧٧٢ 
مشرتكًا، وصل عدد مشاهداتهم ألكرث من ٢٧ مليون، ألفالم قصرية متعددة مستوى اإلنتاج فيها يوضح 
مستوى الخيال الذي يتمتع به الجارس، هذه املخيلة التي تبحث عن التميز يف كل ماتقدمه. الجارس 
اآلن يف ال١٩ من العمر، يطمح لدراسة اإلنتاج السيناميئ يف الواليات املتحدة، إلميانه بأن موهبته تحتاج 
الكثري لتصل للمستوى الذي يرتضيه لنفسه، الجارس يقول ملجلة ديزاين «أطمح بأن أصنع رمزًا كلام 
ذكرت السعودية يتبادر ألذهان الناس هذا الرمز سواء كان عمال أو شخصا، وسأسعى جاهدا ألصل». 

له،  صديقة  كانت  الكامريا  أظافره،  نعومة  منذ  الجارس،  مشعل  أنظار  إلتقطت  الفضية،  الشاشة 
يختبيء تارة خلفها كمخرج ومرة أمامها كممثل ومرات أخرى يكون منتجا ألفالمه القصرية الخاصة. 
فكل ماله عالقة باألفالم كانت ملعبا يجد الجارس نفسه فيه. يحيك مشعل ملجلة ديزاين عن بداياته، 
التي كانت مبقطع فيديو من إنتاجه ومبشاركة من صديقه :» وجدت نفيس مثار لسخرية الجميع يف 
املدرسة»، ولكن شغفه القى جهة تتبناه حينام حصل عىل فرصة عمل يف سن مبكرة يف املجال الذي 
يعشقه وهو «األفالم». عمله يف تلفاز ١١ ملدة سنتني ساعد يف صقل الكثري من مواهبه وقاده ليعرف 

الجارس .. حكاية عشق مع الشاشة الفضية 

أطمح بأن أصنع رمزًا كلام ذكرت السعودية 
يتبادر ألذهان الناس هذا الرمز سواء كان 
ألصل. جاهًدا  وسأسعى  شخًصا،  أو  عمًال 

مشعل 
الجاسر

* اجتمعوا 
على التميز

*

Folaim Ya gholaim

كتابة مشاعل العمري
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علوم  لدراسة  هوليوود  إىل  ذلك  بعد  إنتقل 
مايسمى  أو  الكوميدي  الطرح  وفن  املرسح 
ألرض  عودته  وبعد  كوميدي.  أب  بالستاند 
االنتاج  مجال  يف  رسيعا  بالظهور  بدأ  وطنه، 
فقد شارك و أنتج الكثري من األعامل املشهورة 
صباغ  محمود  للمخرج  (كاش)  مسلسل  منها 
وعمل فيه كمنتج فني إلعالن (أقم صالتك قبل 
مامتك) كمساعد منتج وتعد من اكرث الحمالت 
يف  والكثري  الكثري  وغريها  انتشارا  االعالنية 
كوميدي. أب  والستناد  املريئ  اإلنتاج  مجال 

علوم  درس  بأن  بالفن،  وشغفه  موهبته  صقل  يف  عبداملجيد  بدأ  القاهرة،  مسارح  خشبة  إىل  املكرمة  مكة  أحياء  فمن  لإلحرتافية،  وصوالً  رسيًعا  الرهيدي  عبداملجيد  الشاب  الفنان  نجم  سطع 
اسامء  بجانب  بالعمل  الفرصة  له  اتيحت  خاللها  من  العربية،  مرص  وجمهورية  اململكة  داخل  يف  مرسحية  فنية  أعامل  يف  مميزة  مشاركات  له  كانت  حيث  ٢٠١٠م  عام  القاهرة  من  وتخرج  املرسح 
أن  عن  لنا  رصح  ديزاين  مجلة  مع  حديثه  ويف  أيضا.  أفالم  عدة  يف  لظهوره  باإلضافة  وغريهم،  حسني  حسن  املدبويل،  عبداملنعم  سيف،  وحيد  الفنان  منهم  املرسحي،  الفن  مجال  يف  وزنها  لها  المعة 
تؤثر  ناعمة  وقوة  سالح  الفن  بأن  إميانه  هو  واالخراج  التمثيل  ملجال  اختياره  سبب  كان  هذا  من  وبالرغم  عام   بشكل  التمثيل  ملجال  املحيل  املجتمع  نظرة  يف  تتمثل  كممثل  واجهته  التي  الصعوبة 
اإلحرتاف. ملستوى  أوصله  الذي  الرهيدي  عبداملجيد  الفنان  نهج  هذا  كان  فقد  واملامرسة،  بالتدريب  عليهم  أن  هو  السعودي  باإلعالم  بالنهوض  الراغبني  للمتخرجني  نصيحته  وكانت   . املجتمع  عىل 

املميزة  األعامل  صاحب  الظفريي،  نايف 
ورغبته  حبه  بدأ  املعارص  الفني  واألسلوب 
يف  طالب  كان  حني  السينام  ملجال  الشديدة 
االبتدائية ومتسك به حتى أنهى مرحلة الثانوية 
رغم  التمثيل  مجال  بدراسة  بعدها  جديًا  وقرر 
وكام  ألنه  املجال  لهذا  البداية  يف  والده  رفض 
اإلعتبار  بعني  يؤخذ  ال  مجال  أنه  يقول  كان 
ضئيلة  فيه  الحظ  محالفة  فرصة  تكون  قد  أو 
اإللحاح  وبعد  لكن  ما،  نوعا  معدومة  أو 
اليشء  حب  بأن  واإلميان  باإلقتناع  بدأ  املستمر 
رسيع  بشكل  وتلمع  فيه  تبدع  سيجعلك 
وملحوظ، واجه نايف رفض محيطه اإلجتامعي 
وأخريًا  طموحه،  وبشدة  ومتسك  بشجاعة 
لدراسة  ملرص  أنتقل  الرفض  رصاعات  وبعد 
الجمهورية  جامعات  إحدى  يف  اإلعالم  مجال 
مابدأه  إلكامل  قدما  مامىض  ورسعان  املرصية، 

عبدالمجيد 
الرهيدي

من أعامق شعاب مكة إىل اإلحرتاف 

عندما تضح رؤيتنا للحلم يسهل علينا تحقيقه

نايف 
الظفيري

Majeedalrhedi

naifbd

*

*

كتابة سهى زايد

كتابة أحمد السعيد
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هبة القرشي
أحمد أفغاني
بريكنج بريد

العالم العربي
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 المصممة هبة
القــرشـي

www.hebaalqurashi.com

info@hebaalqurashi.com

hebaalqurashi_official

FASHION٣١
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واملصمم  املصور  عودة  بعد  التسويق  مجال  لدراسة   ٢٠٠٩ عام  ملاليزيا  رحلته  قصة  شاركنا  حني  ديزاين  مبجلة  لقائه  يف  أفغاين  أحمد  واملصمم  املصور  ماقاله  هذا 
هائل  ورواج  إقبال  نالت  والتي  الفوتوغرايف  التّصوير  مباديء  عنوان  تحت  دورة  أول  وأعد  التصوير  مجال  يف  ذاته  تطوير  عىل  العمل  بدأ  ماليزيا،  من  أحمد 
غريبة  صور  مبجموعة  املايض   العام  قام  وقد  أقامتها،  مسابقة  يف  باملشاركة  والفنون.  الثقافة  وزارة  من  اإلعتامد  عىل  بعدها  وحصل  املجال،  يف  املهتمني  من 
خيالية  شخصيات  لنا  يخلق  ان  للكتاب  ميكن  كيف  أن  للمشاهد  يرتجم  ان  استطاع  فقد  الوقت،  من  لوهلة  خيالك  تحرك  تجعلك  أقرأ)  (أنا  نوعها   من  وفريدة  
حًقا  الشخصيات،  هؤالء  من  البعض  ايضا  لنا  أصبح  فقد  خيالني،  اصدقاء  لهم  أن  أطفالنا  من  نسمع  عندما  مستقبليا  نستغرب  فال  الواقع  يف  نجسدها  ويجعلنا 
بالعديد املصور  شارك  أصواتهم،  نربة  وحتى  حياتهم  وتفاصيل  الشخصيات  وبدقة  يتخيل  العقل  جعل  عىل  القدرة  فللكتب  العمر،  تقدم  مهام  للخيال  الحدود 

َأمَحد أفَغاين
«إختالطي بأنواع مختلفة من البرش غريَّ نظريت للحياة»

جائزة  نالها،  التي  الجوائز  آخر  ومن  والعاملية،  املحلية  املسابقات  من 
شارك  قد  والذي   ٢٠١٣ لعام  الفوتغرايف  للتصوير  جميل  مسابقة 
تجسد  والتي  آدم)  (بنو  عنوان  تحت  قوي  تعبري  ذو  بصورة  بها 
واأللوان. الديانات،  الثقافات،  اختالف  رغم  البرش  بني  السالم  فكرة 

جائزة مسابقة جميل للتصوير الفوتغرايف لعام 
تعبري  ذو  بصورة  بها  شارك  قد  والذي   ٢٠١٣
تجسد  والتي  أدم)  (بنو  عنوان  تحت  قوي 
فكرة السالم بني البرش رغم اختالف الثقافات، 
الديانات، واأللوان.

 ADVERTISING

ahmad@ahmadlens.com 

wwww.ahmadlens.com

ahmadlens81

كتابة أحمد السعيد



٣٩ CULINARYمبتعثون مبدعون

وذلك  بحرفية  الطلب  اعداد  يتم  حيث  الطلب  عند  مميزة  تحضري  طريقة  اعتمد  بريد)  (بريكن 
املخبوز  الساخن  الخبز  تقديم  يتم  كام  اململكة  مزارع  أفضل  من  يومياً  طازجة  خرضوات  باستخدام 
واللحوم  األجبان  اىل  باإلضافة  املحلية   الخلطات  من   مزيج  بريد)  (بريكن  يقدم  املطعم.  داخل 
بحسب  البلد  عىل  اعتامدا  الكثري  وغريها  اسرتاليا  فرنسا،  كإيطاليا،  مختفة  بلدان  عدة  من  املستوردة 
املنتج لضامن طعم وجودة مثالية. حيث يقدم (بريكن بريد) قامئة طعام متكنكم من تكوين ساندوتش 
طارق  جاوه،  أحمد  عطية،  سلامن  من   كل  عند   الفكرة  بدأت  رغبتكم.  حسب  القامئة  خارج  من 
العطاس، باسل أبوخرضا  مبزحة و مالبثوا حتى وجدوا انفسهم يوقعون عقد إيجار أول فرع لهم يف 

ذو  الطازجة  الخفيفة  السندوتشات  حب  عىل  األربعة  الرشكاء  اجتمعوا  أن  بعد  الحمراء،  حي  جدة، 
املكونات النادرة والغريبة ولكن الخيارات املتوفرة مل تكن كثرية فقرروا فتح أول محل لتكون تجربة 
الطلبات  لقامئة  وأضافته  املفضل  سندوتشه  بتكوين  الرشكاء  من  كل  قام  األذواق،  لجميع  ممتعة 
هو  غريه  عن  بريد)  (بريكن  مييز  الذي  األشياء  أكرث  أحد  الخفيفة،  الوجبات  تنوع  الزبائن  ملشاركة 
السندوتش أو السلطة املميزة أسبوعيًا، يقوم املطعم بعمل خلطات جديدة غري موجودة عىل الئحة 
بريد)  (بريكن  بإختصار  بكل  مستمر،  بشكل  عليها  الحصول  صعب  تكون  دامئا  محتوياتها  الطعام 
واألنواع. األطباق  الخلطات،  يف  والتجدد  اللذيذ  الطعم  ويقدرون  بطونهم»  يحبون  من  مكان  «هو 

أذواق عاملية متجددة ومختلفة تنتج ألذ الوجبات الطازجة

مبتعث مبدع

breakingbreadksa

كتابة أحمد السعيد



٤١ مبتعثون مبدعون

أحمد جاوهسلمان عطية
باسل أبوخضراطارق العطاس

اجتمعوا الرشكاء األربعة عىل حب 
السندوتشات الخفيفة الطازجة ذو 

املكونات النادرة والغريبة.

CULINARY٤١



٤٣ مبتعثون مبدعون

هديل أيوب
عمرة العبدلي
عبدالعزيز العبد العزيز

بدر الصبان 

أوروبا w
w
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om

Conquest Classic

Elegance is an attitude

Kate Winslet



٤٥ مبتعثون مبدعون

Sign Language Glove

CAKE

تكرس حواجز التواصل مع الصم والبكم

َهديل َأيوب

هديل 
أيوب

هديل أيوب  مخرتعة سعودية، حصلت عىل امليدالية الربونزية لجائزة االبتكار التي قدمتها
 جامعة أم القرى يف يوم املهنة، وهي مبادرة طالبية دعمتها امللحقية السعودية الثقافية يف لندن. هدف هديل

 املبتعثة من قبل جامعة امللك عبدالعزيز من اخرتاعها الذي أطلقت عليه «قفاز لغة اإلشارة»، هو فتح آفاق من التواصل
بني من يستخدمون لغة اإلشارة وبقية العامل، حتى تنكرس الحواجز بينهم، ويصبحوا قادرين عىل التفاعل يف أي مكان وزمان، سواء كان ذلك يف 
طابور املطعم، أو السينام، أو يف قاعات الدراسة. البداية مع هديل كانت بسيطة، أرادت بناء تقنية تساعدها يف رسم «النموذج» الذي ستقدمه 
لعمالئها، فبدأت بالتفكري باالخرتاع  واإللهام الذي أوحى لهديل بتحويل كل ذلك الخرتاع مختلف عن فكرتها األساسية، هي قريبة لها تتعلم 
لغة اإلشارة، تقول هديل : «كنت أشاهدها تحاول رشح أفكارها وتحاول التواصل مع الجميع، وهي ذكية جدا باألمور التقنية، ففكرت بهذا 
االخرتاع لها وحدها، ووجدت التجاوب الرسيع منها». بعد هذه البداية، أرادت هديل أن يكون اخرتاعها «خرييًا» بعيًدا عن ربحية الرشكات، 
وبعيدا عن التجارة، فكل ذلك نابع من إحساسها باملسؤولية االجتامعية، تقول: «مل أوقع مع أي من الرشكات التي أرادت متويل مرشوعي،  ال 
أريد املستفيدين منه أن يشرتوه، فاملسألة ليست استغالالً لحاجتهم، بل هو واجبنا كمصممني ورشكات ومجتمع بأكمله أن نبني سبالً تعينهم 
عىل التواصل معنا، ومن واجبهم علينا أن نقدمه لهم»، هديل تسعى ألن يكون االخرتاع هو ما تقدمه املدارس لطالبها وطالباتها من ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، والرشكات ملوظفيها. ويف حديثها عن اإلخرتاع أكدت بأن النسخة القادمة من اإلخرتاع ستكون السلكية، والجهاز عبارة عن 
القفاز و لوحة ترتجم لغة اإلشارة إىل حروف مكتوبة. ولالستفادة من التقنيات الحديثة يف التواصل، باإلمكان ربط القفاز بكل أجهزة الهواتف 
الجميع. مع  للتواصل  لناطق  لحديث  اإلشارة  لغة  يحول  بحيث  ناطًقا  أيًضا  ليكون  تطويره  عىل  هديل  وستعمل  اللوحية،  واألجهزة  الذكية 

HadeelAyoub

أرادت  التي  الرشكات  من  أي  مع  أوقع  مل 
متويل مرشوعي،  ال أريد املستفيدين منه أن 
لحاجتهم،  استغالال  ليست  فاملسألة  يشرتوه، 
ومجتمع  ورشكات  كمصممني  واجبنا  هو  بل 
التواصل  عىل  تعينهم  سبالً  نبني  أن  بأكمله 
معنا، ومن واجبهم علينا أن نقدمه لهم.

PRODUCTS

Hadeel_Ayoub

كتابة مشاعل العمري



٤٧ INTERIORمبتعثون مبدعون

عمرة 
العبدلي
هذا هو رس املليوين قـــطعة

وتعمقت فيه، وعرضت عىل مرشفها فكرة أن يكون هذا املجال هو مرشوع املاجستري، لكنه شكك بكونها فكرة عميقة بالشكل الكايف مللئ ثالث شهور 
من البحث، األمر الذي أصابها باإلحباط واختارت مجاالً آخر للعمل عليه كمرشوع للامجستري ونجحت فيه لكن الشغف األول كان اليزال حارضا 
ويبحث عن فرصة لالنطالق. وبعد تخرجها الزلت مقتنعة بأنها متيل  للواجهات وتصميمها فبحثت عن ورش عمل ودورات لتطوير رؤيتها مستغلة 
وجودها يف لندن للبحث عن عمل يف هذا املجال، الذي مل يكن له وجود يف السعودية، وطلبات التوظيف صعبة يف لندن، لكن إرصار عمرة جعلها 
تجد يف كل عرثة بابا لفرص أكرب، تقول: «قادتني الصدفة وأنا أسري يف شوارع لندن ألن أشهد عمل مجموعة يف واجهة محل « هارودز» الشهري، قالت 
يل صديقتي هذه الفرصة أمامك يجب استغاللها، فحاولت الحديث مع الرجال العاملني يف واجهة املحل وطلبت مقابلتهم، فخرج أحدهم ملقابلتي 
وضمنتها  الذاتية،  سرييت  عىل  شهر  ملدة  فعملت  السرية،  مني  طلب  كمتدربة،  أعمل  أن  عليه  فعرضت  هارودز،  يف  التسويق  مدير  بأنه  واكتشفت 
ألعاميل وشهادايت» فكانت املفاجأة بأن أصبحت عمرة رسيام متدربة يف هارودز بعد شهرين من إرسال سريتها، وكان أول مرشوع لها مختلف حتى 
عن الطابع الذي إعتاد الجميع رؤيته لدى املحل الذي مييل للكالسيكية. شورارع لندن ألن أشهد عمل مجموعة يف واجهة محل «هارودز» الشهري.

 

املحالت،  واجهة  تصميم  مجال  يف  معروفًا  بات  اسم  العبديل،  عمرة 
بعض  ملعرفة   السعودية،  يف  املجال  هذا  تخصص  من  أوائل  من  وهي 
بها  إلتقت  ديزاين،  مجلة  عمرة،  خاضتها  التي  الرحلة  عن  التفاصيل 
«مصاصة». املليونني  ورس  هارودز،  يف  العمل  أرسار  عن  للحديث 
يف  الجرافييك  القسم  من  تخرجها  بعد  لندن  يف  للدراسة  عمرة  انتقلت 
املاجستري،  مرحلة  يف  الهوية)  (إنشاء  الرباندينق  لدراسة  الحكمة،  دار 
مبفهوم محدد عن الرباندنيق لتكتشف بأنه عامل أكرب مبراحل مام تصورت 
املحل  بشكل  انتهاًءا  الشعار  من  ابتداًءا  للمكان  الكاملة  الهوية  فهو 
اسم  أقرأ  ال  «قد   : قائلة  البداية  قصة  تحيك  املباين.  يف  حتى  وهويته 
خالل  من  هويتهم  يلفتني  ما  املحالت،  واجهة  يف  أدقق  لكنني  املحل 
طريقة العرض يف الخارج»، هذه املالحظات وّجهت تفكريها نحو هدف 
محدد، شعرت عمرة من خالله بأنه مجال ميكن اإلبداع فيه بشكل كبري، 
ألن ترتقي  الواجهات  هذه  يف  نشاهده  الذي  الفن  :»مستوى  وأضافت 

تكون عمال إبداعيا». بدأت عمرة رحلة البحث يف مجال تصميم الواجهات 

٤٧

visualarts_byamra

كتابة مشاعل العمري



٤٩ مبتعثون مبدعون

محالت  واجهة  تصميم  يف  أخرى  متميزة  تجربة  عن  عمرة  وتحيك 

تستخدم  التي  «املصاصات»  فيه   استخدمت  الذي  جدة،  يف  رباعيات 

وممتعة-  متعبة  رحلة  كانت  كاملة  الواجهة  بناء  يف  العصري  لرشب 

والتدريب  التجربة  بعد  املطاف  بها  انتهى  حيث  عمرة-  وصفتها  كام 

املتواجدة  من  سم  ب٥  أطول  مصاصات  لعمل  املصنع  مع  للتحدث 

مئة  وأربع  مليونني  واستخدمت  املرشوع،  مع  متالمئة  لتكون  بالسوق 

أتواصل  مل  «لألسف   : وتقول  املرشوع،  إلكامل  مصاصة  ألف  وسبعني 

جينيس  موسوعة  مع 

متخصصة  نبهتني  كام  فني،  عمل  يف  العدد  لهذا  استخدامي 

الكثري  فيها  وغريبة  مميزة  تجربة  لكنها  املجال،  هذا  يف  بريطانية 

بالتفكيك». وال  التصميم  يف  سهلة  تكن  مل  ألنها  التحديات  من 

«الفرق  عمرة:  قالت  تواجهها،  التي  التحديات  أكرث  عن  وللحديث 

عىل  إخراجها  حتى  الفكرة  من  التفاصيل  كامل  عىل  أعمل  بأنني  هنا 

ليس  املجال  فهذا  املرشوع،  كامل  عىل  بنفيس  باإلرشاف  وأقوم  الواقع 

حيث  بدايته  يف  الرشف  يل  كان  لندن  من  عوديت  قبل  هنا،  وجود  له 

واملشاركة  هنا  العودة  هو  دراستي  فرتة  منذ  يراودين  حلم  كان 

حديثها  يف  العبديل  لخصتها  التي  والصعوبة  عليه»  الضوء  بتسليط 

األيدي  وقلة  التصميم  بأهمية  املجتمع  من  جزء  وعي  قلة  يف  تتمثل 

تحتاجها.  التي  الخامات  وندرة  األفكار  تنفذ  التي  املدربة  العاملة 

تجربة هارودز، كانت مليئة بالتحدي 
كل ثانية مرت عيل هناك كانت كفيلة 
التحدي من  جو  يف  درس،  بتعليمي 
واملنافسة والثقافة الفنية.

INTERIOR

(The Guinness Book Of Records) لتوثيق



٥١ PHOTOGRAPHYمبتعثون مبدعون

خليط فريد بني حب التصوير وإتقان التعديل 

اختص به عبدالعزيز العبدالعزيز ,الشاب املبتعث للواليات املتحدة األمريكية بعد أن اكتشف تعدد مواهبه والتي رسعان ما وحدها لتصبح إبداع من نوع آخر. بدأ العمل يف مجال 

, فكان ميارس التصوير يف حني عودته للوطن ويكمل العمل عىل تنقيح  التصوير بأسلوب احرتايف رغم اإلحراج الذي واجهه يف بداية األمر بسبب اختالف الثقافات وصعوبة التواصل 

وتعديل الصور بعد الرحيل , مل يلبث حتى أصبح ذو شعبية  ورواج يف كال البلدين, بدأ مبشاركاته يف معارض الجامعة حتى اصبح يطلب باالسم لتغطية وتصوير أكرث املنتجات وموديالت 

األزياء شهرة عامليًا، بعد انطالقته فكر جديا بامتالك  استيديو للتصوير الفوتوغرايف, وفعال افتتح  بعدها االستيديو الخاص به يف مدينة النجوم (لوس انجلوس).  يعمل عبدالعزيز حاليا 

عىل تحضري عدة مشاريع تصويرية مع مصممني وعارضني ازياء وهذا ما يتمنى عبدالعزيز إكامله عند رجوعه للمملكة العربية السعودية وامتالك أحد اكرب االستيديوهات فيها لحبه 

الشديد لتصوير االشخاص والعارضني وكام قال: «ال أشعر ان الصورة مكتملة بدون وجود اشخاص بها,  يزيد االشخاص بالصورة جانب الجاذبية والحياة يف الصور ,ال أعارض أي نوع آخر 

انتج املصور مرشوع خاص للمجلة وكانت فكرة العمل تجسد اندماج الحضارات عن الهوية الوطنية والطابع الخاص املميز دون التخيل فقال:  من التصوير لكن هذا النوع ميثلني». 

عبدالعزيز
آل عبدالعزيز

إىل  الفكرة  تحويل  التحدي  وكان  رأيس  يف  الفكرة  تبلورت 
واقع يف خالل يومني، صعوبة املوضوع كانت يف توفري الزي 
السعودي يف لوس أنجلوس لجلسة التصوير والتنسيق مع 
املودل املناسب للفكرة يف خالل فرتة وجيزة. تواصلت مع 
الثوب.  بدون  شامغ  توفري  استطعت  حتى  معاريف  جميع 
بسبب  وتعديلها  الفكرة  تحوير  آخر  تحدي  هذا  وكان 
عاريض   ٣ مع  نسقت  التصوير  يوم  يف  الثوب.  وجود  عدم 
أزياء يتوافقون مع الفكرة وأخرتت أكرثهم توافًقا للعمل.

كتابة أحمد السعيد



٥٣ مبتعثون مبدعون

مباذا تتميز لوس أنجلوس؟
«تتميز بسكانها الذين ُعرِفُوا باإلجتامعية واللطافة، والننىس أهم مميزاتها 

هي إختالط الثقافات بسبب تعدد اجناس سكانها وتناغمهم .

أفضل األكالت األمريكية؟
لن أستطيع إختيار يشء محدد لكني أفضل األكل املكسييك.  

PHOTOGRAPHY
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٥٥ مبتعثون مبدعون

مدرسة  يف  ثانوي  كطالب  االوىل  سنواته  ومنذ  املعامريني.  بوالديه  اقتداًء  و  تيمنا   , الصبان  بدر   , الصاعد  املهندس  أمام  جليا  املستقبل  مالمح  تتشكل  بدأت  قد  كانت 
(دار املعرفة االهلية) بجدة, بدأ اهتاممه بفن الهندسة يتكون من تلك املشاهد الراسخة يف ذهنه من زياراته وجوالته مع والده , حيث كان يصحبه يف بعض األحيان 
مشاريع كان يعمل عليها , مام كان لهذه الجوالت كبري األثر يف نفس الشاب الواعد بدر. وبالفعل وجه هذا االهتامم إىل املجال األكادميي، حيث درس (الهندسة املدنية) 
يف جامعة سالفورد بربيطانيا، وتخرج منها بعد دراسة دامت خمس سنوات. ويف فرتة الدراسة الجامعية , قبل التخرج كان له فرصة بخوض تجربة مميزة وهي فرصة 
التحق  حيث  التخرج  بعد  ومنها  اإلقتصادية،  عبدالله  امللك  مدينة  يف  البيلسان  مرشوع  يف  موقع  مهندس  كمساعد  السعودية  العربية  (فريسينه)  رشكة  لدى  التدرب 
بالعمل لدى ذات الرشكة  وساهم بالعمل عىل مرشوع برج الهيدكورتر بزنس بارك، يف كورنيش جدة والذي يعد اطول برج يف مدينة جدة. استكامالً ملشوار املهندس 
بدر امليلء باإلنجازات، تم نقله يف ما بعد اىل الرياض للعمل عىل مرشوع مرتو الرياض (ائتالف فاست) وصوال إىل منصب مساعد مدير املرشوع،  وكطبيعة الحال كلام

 

مفهوم هندسة الحضارة

حقيقة  كانت  الرياض  مرتو  ملرشوع  املرافقه  التحديات  فمن  التحديات،  زادت  كلام  املسؤوليات  زادت 
متعددة،  عدة رشكات من دول  ادارته  عن  مختلفة، كون املرشوع مسؤول  جنسيات  عدة  التواصل مع 
وكانت هذه التجربة هي األوىل من نوعها وقد أتاحت له هذه املشاركة فرصة اإللتحاق مبشاريع محلية 
مامثلة مستقبالً بإرشاف من الدولة، كمشاريع البنى التحتية ومرشوع قطار الحرمني الحايل وغريها. مثبتًا 
بذلك جدارة وكفاءة أبناء الوطن من مهندسني وغريهم جاعالً من املهندس (بدر الصبان) مثالً يحتدي 
به جميع الطالب وشهادة فخر تعتز بها اململكة أمام العامل بأن انجبت مثل هذه الكوادر الكفئة والتي

ال تقل مستوا عن غريها من الكفائات األخرى.

بدر 
الصبان

كتابة سهى زايد

badrsaban

٥٥



٥٧ مبتعثون مبدعون

كتابة أحمد السعيد

ري الفكر العام لكن مع حلول زمن إزالة األقنعة وإتضاح رؤية املتلقي أصبح عهدنا الجديد منا وإلينا ، بعيداً عن فربكة الحقيقة وذو سقف عايل  كان اإلعالم لوهله من الوقت هو من يسَّ
وجريء. ظهرت مؤخراً عدة أسامء إختصت يف تناول هذا النوع من املواضيع وطرحها بعدة اساليب وكان النصيب األكرب لإلعالمي عمر حسني الذي متيز بأسلوبه الساخر يف طرح املواضيع 
س عىل شفافية مواضيعه  الساخنة، إنتقل املقدم عمر حسني من شاشات اليوتيوب إىل شاشات تلفاز (او أس ان )، ليحايك جميع أنواع الفكر والتوجهات يف برنامجه الجديد الذي أُسِّ
وقوتها. يتم بهذا الربنامج استضافة احد الشخصيات صاحبة القرار ويتم املناقشة مع طالب الجامعات بحيث يتيح الفرصة للجميع أن يشارك برأيه بقوة وبدون تردد. كان كريس استضافة

برنامج الجامعة

عمر 
حسين

كأول  عبدالعزيز  الدكتور  معايل  اختيار  تم  خوجة،  عبدالعزيز  السابق  اإلعالم  وزير  نصيب  من  األوىل  الحلقة 
مل  أنه  علاًم  املوسم،  باقي  وضيوفه  الربنامج  نوعية  عن  اإلنطباع  إلعطاء  وايضاً  ملكانته  تقديرًا  للربنامج  ضيف 
األمور  سارت  ولكن  الحمراء  الخطوط  من  األحداث  وترية  وكانت  اللقاء  يف  مرتوكة  كاملة  حرية  هنالك  يكن 
الربنامج  أن  ذلك  بعد  اكتشفنا  وجديد،  خاص  (الجامعة)  برنامج  فكرة  أن  البداية  يف  اعتقدنا  يرام   ما  عىل 
كبرية  فئة  لوجود  نظراً  محلية  لنسخة  تحويلها  وتم  الشبكة  نفس  عىل  سابقاً  املرصية  النسخة   من  إنتقل 
بأمرهم. يهتم  ومن  لهم  موجه  عام  بشكل  الربنامج  وهذا  الجامعة  طلبة  يف  متمثلني  السعودي  املجتمع  من 

يف رأيي أعتقد هو انتصار 
عىل فريق اإلعداد واملخرج! 

طلعو هم مترنفزين وهو 
مروق املانجا.

٥٧



٥٩ مبتعثون مبدعون

ضيعت الحسبة! لكني أعرف أن كل يوم تصوير كان يتجاوز ال١٢ ساعة عىل األقل.كم استغرقت من الوقت لتجهيز الربنامج ؟

محاولة جيدة :) ماهو سبب توقف برنامج عىل الطاير ؟

القياس يف التلفزيون أصعب من اإلنرتنت وهذه نقطة تثري اهتاممي وأتطلع لرؤية آلية قياس نجاح الربنامج من إدارة ال OSNكيف رأيتم تقبل الناس ؟

ال.هل  تعتقد ان عملك مع قناة (او اس ان) سريفع سقف الحرية ؟

ماهو مدى املساحة املرتوكة إلختيار املوضوعات والتعليق عليها؟

حالياً املساحة املرتوكة يل ضئيلة جداً ، بحكم  أنها أول تجربة يل، أمتنى مع منو العالقة يتم ترك يل املساحة بشكل أكرب.

أيهام أكرث تحديًا.. العمل عىل اليوتيوب أم شاشة التلفاز؟

لكل نوع من اإلنتاج تحدياته. يف التلفزيون تقريباً كل شخص يقوم بعمل معني وهذا يقلل من إمكانية مشاركة املقدم يف محاور أخرى مثل اإلعداد، أيضاً التلفزيون يهتم

التاريخ     /         /اليوم:  ....................موضوع الدرس:  

omarhuss

منا  الجديد  عهدنا  أصبح 
فربكة  عن  بعيداً   ، وإلينا 
الحقيقة وذو سقف عايل

وجريء.

بشكل كبري عىل تفاصيل بسيطة ليس لها عالقة باملحتوى وهذا مخالف بشكل تام عقلية مقدم املحتوى اإللكرتوين الذي يٌَعد املحتوى من أهم أولوياته. بالنسبة يل التجربة

OSN التلفزيونية تجربة جديدة متاماً و أتطلع ألستفيد منها خاصًة كوين محظوظ يف العمل مع خرباء املجال من شبكة


