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القى حما�سرة بعنوان »قوى التفكري النائمة عن الإن�سان العربي«.. د.بوحجي:

الأمة العربية بعيدة عن التناف�سية وعليها تغيري طريقة تعاملها مع التحديات

حما�سرة  عن »مفهوم اإدارة املعرفة« ملوظفي البوليتكنك

يف �سيافة وزارة الثقافة

وفد من »اأرامكو« يزور معامل البحرين ومن�ساآتها الثقافية

يف  اخلبري  بوحجي  حممد  الدكتور  القى 

التغيري  واإدارة  والتناف�سية  التميز  برامج 

التفكري  »قوى  بعنوان  حما�سرة  واملعرفة 

النائمة عن الن�سان العربي« وذلك بدعوة من 

جمعية املنتدى ونادي اخلريجني.

للعرب  كانت  اإنه  بوحجي  الدكتور  وقال 

ل  ما  يروا  اأن  ت�ساعدهم  تفكري  قوى  قدميا 

املاألوف  يرون  كانوا  حيث  الآخرون،  يراه 

بطريقة غري ماألوفة، ثم كانوا يعيدون تنظيم 

من  انطالقاً  جديد  بناء  يف  واإظهارها  الأفكار 

عنا�سر موجودة ولذا متيز الدور العربي عن 

وغريها(..  )اليونانية  ال�سابقة  احل�سارات 

اأولئك  ميز  ما  هو  واملوؤثر  العميق  فالتفكري 

للعامل  اأ�سا�س  مرجع  وجعلهم  العرب 

يف  انطالقاتها  بداية  يف  املتح�سرة  ولأوروبا 

جمالت الأدب والفل�سفة، والعمارة والهند�سة 

وعلوم  والطب  الدقيقة،  والعلوم  والفنون، 

احلياة، وعلوم اجليولوجيا والزراعة.

حما�سرته  يف  بوحجي  حممد  د.  و�سرح 

عن  اليوم  العامل  يف  القناعات  اإن  كيف 

ال�سورة  هذه  عك�س  العربي حتولت  الإن�سان 

م�سرتكة  �سفات  له  العربي  فاأ�سبح  متاما.. 

بنتائج  اخلا�سة  الإح�سائية  القراءات  من 

وم�ستويات  اأنحاء  كل  ويف  التفكري  طريقة 

القوم من  اإن هوؤلء  العامل  الأمة.. حيث وجد 

للحروب،  انقيادهم  ال�سهل  من  اليوم  العرب 

وممار�سات  طرق  يف  ت�سابق  لديهم  ويوجد 

بني  توفرت  لو  وحتى  والريعية  التخلف 

اأن لديهم م�ستوى  التقنية، كما  اأدوات  اأيديهم 

التفكري يجعلهم يزايدون يف تعميق الطائفية 

والتنازعات الدينية والعرقية. 

من  النوع  هذا  اأن  املحا�سر  يرى  كما   

التفكري عند العرب اليوم جعل الأمة العربية 

اخلطط  بها  تنفذ  التي  الوحيدة  الأمة  هي 

عليها معلنة واأن اإ�سكالية اأمة �سكليا تخل�ست 

مازال  ولكنه  عاما   60 قبل  ال�ستعمار  من 

ال�ستعمار مع�س�سا يف عقولها، وهي اأمة اأبعد 

ما تكون عن التناف�سية احلقيقية وكل ما تقوم 

قيمة  لها  لي�س  ال�سمال  على  اأرقام  اإنتاج  به 

على العامل )اإل القليل غري املنظم هنا وهناك(.

حما�سرته  يف  بوحجي  حممد  د.  وطرح  

يت�سدى  اأن  العربي  التفكري  حتفز  تو�سيات 

مع  تعاملنا  طريقة  اإن  وقال  للتحديات، 

التطور  يف  لفر�س  وحتويلها  التحديات 

الفكري هي التي �ستحدد قدرتنا نحو حتقيق 

جمتمعاتنا  يف  وموؤثر  متجدد  اإبداعي  تفكري 

ويف العامل، ويرى اأنه وجد هنالك ترابط بني 

الوقت  التحديات يف  التعامل مع  قدرتنا على 

م�سافة  قيمة  نكون  اأن  وقدرتنا  املنا�سب 

ومتميزين يف عامل يح�سب األف ح�ساب اليوم 

لهم  �سيكون  امل�ستقبل  اإن  حيث  للملهمني... 

اأن توفرهم..  التي �ست�ستطيع  الأوطان  ولتلك 

والدينامو  املحرك  على  الرتكيز  اىل  داعيا 

والتناف�سية  الواقعية  نحو  الأ�سا�سي 

حينما  واأنك  امليدان  وهو  األ  والتعاي�س 

التوا�سع،  بروح  التحلي  عليك  امليدان  تنزل 

والتحدي والرتكيز.

يريد  ملن  عمل  خطة  املحا�سر  وو�سع 

اأوطان  بناء  يف  امل�ساهمة  يف  بنف�سه  يبداأ  اأن 

لنخاف  باأن  مو�سيا  موؤثر،  تفكري  ذات  واأمة 

رحلة  من  جزء  فهو  بال�سبابية  ال�سعور  من 

من  اأنه  التو�سيح  مع  القناعات..  التغيري يف 

واأن  واحد  �سيء  مع  والتعامل  الأخذ  املهم 

تعطيه كل اهتمامك.. حلله وانتهي منه كامال 

جديدا..   اآخر  �سيئا  خذ  ثم  ماعندك  وباأف�سل 

وجتعلها  العقول  �سيفتح  ما  هذا  اإن  حيث 

وتقلل  واأ�س�سها،  احلالية  الفر�سيات  تتحدى 

عما  والر�سا  بالنف�س  الإعتداد  م�ستوى  من 

املفيدة  غري  العادات  اإناء  خالل  من  حتقق، 

لالإنتاج وتقليل النقاط العمياء. 

والعمل على زيادة النماذج الناجحة على 

اأ�س�س علمية ورفع الكفاءة واملعرفة.

التقنية  البحرين  كلية  ا�ست�سافت 

املهند�س يو�سف  البحرين( موؤخًرا  )بوليتكنك 

اإىل  حتدث  الذي  الأ�سغال،  وزارة  من  اأمني 

مفهوم  عن  واملوظفني  الطلبة  من  جمموعة 

اأهداف  اأحد  باعتباره  واأهميته  املعرفة  اإدارة 

ا�سرتاتيجية الأعمال للتعلم والنمو بالوزارة. 

�سعي  اإطار  يف  املحا�سرة  هذه  وتاأتي 

الوزارات  مع  التعاون  تعزيز  اإىل  البوليتكنك 

الأخرى،  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  احلكومية 

طالب  مع  واخلربات  املعارف  تبادل  اأجل  من 

الأكادميي،  وكادرها  البحرين  بوليتكنك 

على  التطورات  اآخر  ب�ساأن  وعيهم  وتنمية 

مما  ال�سناعي،  القطاع  يف  املمار�سات  �سعيد 

التي  الدرا�سية  الربامج  حت�سني  اإىل  يوؤدي 

ل�سوق  مواكبتها  و�سمان  البوليتكنك،  تقدمها 

العمل.

ال�سوء  اأمني  يو�سف  املهند�س  �سلط  وقد 

اإدارة املعرفة يف ت�سهيل ال�ستحواذ  على دور 

ونقلها  املعرفة  اأ�سول  على  املنا�سب 

متقدمة  بيانات  قاعدة  بوا�سطة  وم�ساطرتها 

الذي  الأمر  و�سريعة،  دقيقة  قرارات  لتخاذ 

امل�ساريع  يف  واملال  الوقت  توفري  يف  ي�سهم 

اأنه  مو�سًحا  الوزارة،  تقدمها  التي  واخلدمات 

�سيح�سن  فاإنه  النظام  هذا  تطبيق  يتم  حينما 

امل�ستدامة  اخلدمات  وجودة  الإنتاجية  من 

املعزز  التعلم  خالل  من  واملواطنني  للعمالء 

والنمو وابتكار القوى العاملة يف الوزارة.

لأنه ثمة كثري  يجمعنا، ولأن 

العقد  حبات  �سد  توثق  الثقافة 

واأدب  و�سعر  مو�سيقى  من  بخيط 

الثقافة  وزيرة  ا�ستقبلت  وتراث، 

ال�سعودية،  اأرامكو  من  وفداً 

للرئي�س  الأعلى  النائب  برئا�سة 

عبدالعزيز  ال�سناعية،  العالقات 

فهد اخليال، يف زيارة اأطلعت فيها 

الوفد على التجربة البحرينية يف 

التحتية  البنى  وتطوير  تاأ�سي�س 

وا�ستعر�ست  املختلفة،  الثقافية 

م�ساريع  من  عدداً  الوفد  مع 

م�سروع  بينها  من  الوزارة، 

تويل  الثقافة، حيث  ال�ستثمار يف 

ورعاية  اهتماما  البحرين  مملكة 

دعما  والآثار،  الوطني  للرتاث 

مع  خا�سة  ال�سياحة،  لقطاع 

لل�سياحة  عا�سمة  املنامة  اختيار 

الوفد  وتبادل  2013م،  العربية 

والآراء  الأفكار  الثقافة  ووزيرة 

حول فر�س التعاون امل�سرتكة بني 

اأرامكو ال�سعودية ووزارة الثقافة.

عدد  يف  بجولة  الوفد  قام  ثم 

واملعامل  الثقافية  املن�ساآت  من 

من  بداأت  اململكة،  يف  الرتاثية 

معامل  لأحد  بزيارة  املحرق، 

والرتاثية،  الثقافية  البحرين 

حممد  بن  ابراهيم  ال�سيخ  مركز 

والبحوث  للدرا�سات  خليفة  اآل 

ملتقى  وهو  الرتاثية،  وبيوته 

ات�سال  وموقع  و�سوؤونها  للثقافة 

ح�ساري يف حوار احل�سارات. مت 

بناوؤه يف املوقع الأ�سلي للمجل�س 

الأول ل�ساحبه ال�سيخ ابراهيم بن 

حممد اآل خليفة، مع حماولة اإبقاء 

املميز  املحلي  املعماري  الطراز 

ملدينة املحرق، ويتبع للمركز عدد 

بالإ�سافة  الرتاثية،  البيوت  من 

لبيت ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل 

خليفة )بيت عبد اهلل الزايد – بيت 

الكورار  بيت   – فار�س  بن  حممد 

القهوة  بيت   – النوخذة  بيت    –
عربرّ  وقد  نزل(..   – اقراأ  مكتبة   –
اإعجابهم  بالغ  عن  الوفد  ممثلو 

بتجربة املركز، وبالدور التنويري 

ال�سعيدين  على  يوؤديه  الذي 

املحلي والإقليمي.

 ومن ذاكرة الرتاث البحريني 

زيارته  الوفد  تابع  املحرق،  يف 

اإىل املنامة، حيث ي�ستذكر  تاريخ 

يف  حكاياته  العربي  اخلليج 

لالآثار  الرابع  الدوري  املعر�س 

املقام  التعاون،  جمل�س  لدول 

يف  الوطني  البحرين  مبتحف 

ال�سياحة  عا�سمة  املنامة  �سيافة 

يف  املعر�س  يتناول  العربية. 

املدن  حكايات  الرابعة  ن�سخته 

للمتغريات  وفًقا  رها  وتطورّ

والبيئية  واحل�سارية  الإن�سانية 

يف  املدين  »التطور  عنوان  حتت 

الع�سور:  العربية خالل  اجلزيرة 

ح�سارية«.  ووحدة  تنوع 

الب�سري  م�ساره  يف  وي�ستعر�س 

اجلزيرة  ل�سبه  العمراين  التطور 

قبل  ما  ع�سور  منذ  العربية 

التاريخ ولغاية الفرتة الإ�سالمية. 

املعر�س  من  خطوات  بعد  وعلى 

الدوري الرابع لالآثار لدول جمل�س 

اأر�سفة  ا�سطنبول،  تقف  التعاون، 

يف  واإن�سان،  وحكايات  و�سوارع 

 – احلديثة  »اإ�سطنبول  معر�س 

املقام  املعا�سر  للفن  البحرين«  

والذي  الوطني،  البحرين  مبتحف 

عددها  ي�سل  خمتلفة  اأعمالً  يقدم 

فناًنا   94 لـ  فنياً  عمالً   244 اإىل 

عا�سروا فرتات زمنية خمتلفة من 

حقبها  يف  جيًدا  نوا  ومتعرّ تركيا 

الأعمال  وي�ستدرج  ومراحلها. 

املعا�سرة، اإذ ينتقي منها املوا�سيع 

الأكرث حداثة والتي تروي: اخليال 

من  بهما  يحيط  وما  والهوية 

ثرثرات اجتماعية و�سيا�سية. 

ال�سعودية،  اأرامكو  وفد  وكان 

على  الثقافية  جولتهم  ختام  يف 

على  املو�سيقى،  بهجة  مع  موعد 

الوطني،  البحرين  م�سرح  خ�سبة 

امل�سرحي  الفالمنكو  عر�س  يف 

ال�سهرية،  كارمن  مل�سرحية 

عايدة  الإ�سبانية  الفنانة  باأداء 

كانت  حيث  وفرقتها،  جوميز 

مللحمة  جت�سيًدا  املو�سيقى  لغة 

درامية وحكاية م�سرحية تناوبت 

ف�سولها لت�سرح بطريقة احلركات 

الأحداث  وقائع  التعبريية 

الوفد  اأم�سى  وقد  وت�ساعدها. 

عاملي،  مبزاج  يوما  البحرين  يف 

ثقافة  وعاملي،  واإقليمي  حملي 

جهود  على  واأثنوا  وتراثا،  وفنا 

تت�سم  الذي  احل�ساري  التوا�سل 

التنوع  البحرين، وعلى  به مملكة 

ت�سعى  الذي  واحل�ساري  الثقايف 

كعامل  وتوظيفه  منه  لال�ستفادة 

غنى.

ُيذكر اأن اأرامكو ال�سعودية هي 

منذ  تعمل  الطاقة  لإنتاج  �سركة 

اأن�سطة  ولها  عاماً،   80 من  اأكرث 

من  عديدة،  واجتماعية  ثقافية 

ال�سعودي  اأرامكو  برنامج  بينها 

ن�سر  اإىل  ي�سعى  الذي  الثقايف، 

املجتمع  يف  الوعي  من  املزيد 

القيم  يحقق  مبا  ال�سعودي، 

يتنا�سب  مبا  والإن�سانية  الثقافية 

مع قيم املجتمع وذائقته.

د. بو حجي يلقي حما�ضرته

وزيرة الثقافة خالل ا�ضتقبالها الوفد

جانب من احل�ضور

نظم اأهايل مدينة حمد م�ساء اأم�س الول 

»الربعاء« وقفة ت�سامنية مع النائب خالد 

املالود �سد ت�سريحات ال�سفري الرو�سي.

انطلقت  التي  الوقفة  يف  و�سارك 

من  عدد  داود  جمال  جمل�س  من  فعاليتها 

من  وجمع  حمد  مدينة  جمال�س  ممثلي 

والنواب  والدينية   ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

الذين عربوا عن ت�سامنهم الكامل مع النائب 

ال�سفري  لت�سريحات  وا�ستنكارهم  املالود 

الرو�سي وموقف نظامه الداعم لنظام ب�سار 

ال�سد �سد ثورة ال�سعب ال�سوري.

احلليم  عبد  النائب  اعترب  جهته،  من 

قبة  حتت  نائب  اأي  على  العتداء  اأن  مراد 

باأكمله،  ال�سعب  على  اعتداء  هو  الربملان 

على  العداء  تكالب  عن  ن�سمع  »كنا  وقال 

الرواة  ذلك يف كتب  ال�سالمية ونقراأ  المة 

اأعداء  تكالب  نرى  اليوم  اأننا  ال  واحلديث 

الدين علينا بكل ما ميلكون من قوة وعتاد«.

دحرت  اأن  بعد  وتابع«رو�سيا 

باأفغان�ستان مل يب�سطوا نفوذا ومل يح�سدوا 

عتادا ول خرباء كما فعلوا يف �سوريا وما 

النائب  �سد  ال�سفري  ت�سريحات  جاءت 

ال�سورية  الثورة  مع  املوقف  لأن  ال  املالود 

ازعجهم«، م�سيفا »لن نذهب اىل رو�سيا يف 

الوقت الذي يقتل الن�ساء والرجال والطفال 

يف �سوريا«.

على  املالود  النائب  رد  اإن  مراد  وقال 

يف  �ستكون  الرو�سي  ال�سفري  ت�سريحات 

ذهابه للم�ساركة يف اأحد املوؤمترات الدولية 

لثورة  ن�سرة  م�سر  دولة  يف  �سيعقد  الذي 

ال�سعب ال�سوري.

وحزب  وايران  رو�سيا  دعم  اأن  واكد 

اهلل اىل النظام ال�سوري م�سريه الف�سل واأن 

الن�سر حليف الثوار، وقال«معركة الق�سري 

لي�ست نهاية الق�سية واحلرب بيننا وبينهم 

�سجال«.

من  ورده  ما  وبح�سب  اأنه  مراد  وذكر 

عدد من ال�سباط املن�سقني عن جي�س ب�سار 

يف  امل�ستخدم  ال�سالح  من   %70 فاإن  ال�سد 

�سالح  هو  املجاهدين  �سد  الق�سري  معركة 

ا�سرائيلي.

اإن  املالود  خالد  النائب  قال  ذلك،  اىل 

الدول  من  اأنهم  يظنون  زالوا  ل  »الرو�س 

الدول  اأ�سالء  اأن  بعد  يدركوا  ومل  العظمى 

العظمى تت�ساقط اأمام ق�سايا امل�سلمني«.

ق�سية  هي  ال�سورية  »الثورة  وتابع 

حتظى  لن  ولذلك  المة  وق�سية  امل�سلمني 

بدعمها  تتبجح  التي  الكربى  الدول  بدعم 

اأبناءه  قتل  بائ�س  لنظام  وم�ساندتها 

ونحر�سعبه نحر اخلراف«، م�سيفا »ن�سرة 

ال�سوري لي�ست واقفة على مواقف  ال�سعب 

هذا  مواقف  من  نابعة  هي  امنا  املالود 

ال�سعب الذي �سجل مواقفها امل�سرفة يف كل 

ال�ساحات املحلية والدولية«.

لن  الرو�سي  ال�سفري  وقال«ت�سريحات 

تغري من موقفنا �سيئا واإن ا�ستنكار الرو�س 

م�سداق  ال  هو  ما  ملواقفنا  والمريكان 

ول  اليهود  عنك  تر�سى  تعاىل:«ولن  لقوله 

الن�سارى حتى تتبع ملتهم«.

واأو�سح اأن الدول الغربية لديها خطط 

كانوا  اأينما  امل�سلمني  ل�سرب  وم�ساريع 

امل�سلمني  بالد  يف  النفط  اكت�ساف  فمنذ 

بق�سد  طاحنة  بحروب  ي�ستهدفونها  وهم 

ا�ستنزاف خرياتها.

ودعا املالود �سعب البحرين واجلمعيات 

ال�سيا�سية مبختلف اطيافها والكتل النيابية 

املحلية  الق�سايا  مع  واحدا  �سفا  للوقوف 

والدولية واأن ين�سروا احلق اينما كان.

ا�ستنكارا لت�سريحات ال�سفري الرو�سي

اأهايل مدينة حمد يت�سامنون مع النائب املالود

عارف الحسيني

»التعليم  الن�سائية  اللجنة  اأقامت   

اخلريية  املرخ  بجمعية  والتدريب« 

الجتماعية ور�سة عمل للطالبات والأمهات 

ابنائنا«  تفوق  اأجل  من  »تكاتف  بعنوان 

ب�سالة  ر�سي  يو�سف  �سفية  قدمتها  

على  الور�سة  فيها  ق�سمت  حيث  اجلمعية 

اأربع حماور تناولت يف املحور الول اأهمية 

باملراجعة  ا�ستغالله  وكيفية  الوقت  تنظيم 

تفادي  اأهمية  فتناولت  الثاين  باملحور  اأما 

الهمال ويف الثالث عمل قائمة املهام وختمت 

تعترب  حيث  النف�س  �سبط  الور�سة مبهارة 

الطلبة  عند  املهارات  اأهم  من  املهارة  هذي 

اأو�سحت  حيث  التعلم  على  ت�ساعدهم  فهي 

باأن هذه املهارة ت�سري اىل ال�سيطرة الداخلية 

للفرد على نف�سه وتوجه الفرد معرفة اخلطاأ 

من ال�سواب وت�سري اىل وجود �سلطة داخلية 

لل�سيطرة على افعال الفرد نف�سه.

جمعية  المهات  �سكرن  املنا�سبة  بهذه 

رفع  فى  جهودهم  على  اخلريية  املرخ 

امل�ستوى التعليمي و الكادميي للطالبات و 

الطلبة فى القرية..

هذه  التعليم  جلنة  تعكف  اآخر  وجانب 

�سيقام  الذي  و  املتفوقني  اليام لقامة حفل 

يف بداية �سهر �سبتمرب فى العام اجلاري ...

ور�سة تدريبة بعنوان »تكاتف من اأجل تفوق ابنائنا«


