
ة1
ي
هل

ال
 ا
ار

خب
أ

يناير 2017

اأخبار الأهليـة
يصدر عن قسم الصحافة والنشر   - يناير  -  كانون الثاني 2017 - العدد السادس عشر
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المعنى صانع 
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تشريعات  لسن  دعوة 
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الوزراء: الجامعة..سمو رئيس  )11( لطلبة  الفوج  رعى تخريج 

االرتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها مرتكـــــز ألولويات عمل الحكومة في مجال التنمية
حفل  برعاية  سموه  تفضل  لدى 
تخريج الفوج الحادي عشر من طلبة 
الجامعة األهلية، أكد صاحب السمو 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة  آل 
التعليمية  بالعملية  االرتقاء  أن 
ومخرجاتها على صعيد المؤسسات 
أفضل  وفق  والخاصة  الحكومية 
والكفاءة  الجودة  وأنظمة  معايير 
ألولويات  أساسيًا  مرتكزا  يشكل 
التنمية  مجال  في  الحكومة  عمل 
الوطنية  القدرات  وبناء  البشرية 
القادرة على مواصلة مسيرة التنمية 

والبناء لخير وطنها ومستقبلها.

القطاع  أن  إلى  سموه  وأشار 
البحرين  مملكة  في  التعليمي 
متميزة  نجاحات  يحقق  أن  استطاع 
كنتاج  واألداء  الجودة  مؤشرات  في 
بالتعليم  لالرتقاء  الدؤوبة  للجهود 

تهدف  شاملة  استراتيجية  ضمن 
إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات 
المراحل  كافة  في  التعليمية 
المستمر  والتطوير  التعليمية 
يضمن  بما  التعليمية  للمناهج 
مع  متوافقة  مخرجاتها  تكون  أن 

احتياجات سوق العمل.

الملكي  السمو  صاحب  وكان 
فشمل  تفضل  قد  الوزراء  رئيس 
الفوج  تخريج  حفل  الكريمة  برعايته 
الجامعة  خريجي  من  عشر  الحادي 
بدرجتي  خريجين  متضمنا  األهلية 
البكالوريوس والماجستير من ست 
كليات علمية، هي: كلية تكنولوجيا 
اإلدارية  العلوم  كلية  المعلومات، 
الطبية  العلوم  كلية  والمالية، 
والعلوم  اآلداب  وكلية  والصحية، 
وكلية  الهندسة،  وكلية  والتربية، 

الدراسات العليا والبحوث.

الملكي  السمو  صاحب  وتوجه 
التهاني  بخالص  الوزراء  رئيس 
الخريجين  الطلبة  إلى  والتبريكات 
سموه  متمنيا  أمورهم،  وأولياء 
والتفوق  النجاح  استمرار  للخريجين 
والعملية  العلمية  مسيرتهم  في 

القادمة.

هو  العلم  إن  سموه:«  وقال 
درب  على  والشعوب  األمم  طريق 
الخريجين  وتكريم  والتقدم،  الرقي 
لهم  دافًعا  يشكل  والمتفوقين 
الذي  واالنجاز  العمل  من  لمزيد 
على  يمضي  وهو  الوطن  يحتاجه 

طريق التقدم والرقاء«.

وأكد سموه أن مملكة البحرين 
عامة  تعليمية  بمؤسسات  تحظى 
وخاصة في التعليم األساسي والعالي 
وخبراتها  إمكانياتها  في  تضاهي 

الجامعــة
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الوزراء: الجامعة..سمو رئيس  )11( لطلبة  الفوج  رعى تخريج 

االرتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها مرتكـــــز ألولويات عمل الحكومة في مجال التنمية
ما  وهو  المتقدمة،  الدول  في  نظيراتها 
الخريجين  من  أفواج  تخريج  في  أسهم 
ذوي الكفاءة، ومّكن المملكة في أن تتبوأ 
لسنوات  البشرية  التنمية  تقارير  صدارة 

عديدة.

عملية  هناك  أن  إلى  سموه  وأشار 
التشريعات  لكافة  مستمرة  مراجعة 
الالزمة  البيئة  توفير  أجل  من  والقوانين 
التعليم  مخرجات  تتواءم  أن  تضمن  التي 
الحالية  التنمية  أولويات  مع  والتدريب 

والمستقبلية.

رئيس  الملكي  السمو  صاحب  وأشاد 
الوزراء بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعة 
التعليم  بمنظومة  االرتقاء  في  األهلية 
به  تحظى  ما  ظل  في  البحرين  في  العالي 
متميزة،  أكاديمية  كوادر  من  الجامعة 
متمنيا سموه للجامعة والقائمين عليها 

استمرارية النجاح والتفوق.
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للبروفيسور  كلمة  وفي 
الرئيس  الحواج  يوسف  عبداهلل 
األهلية  للجامعة  المؤسس 
قال  أمنائها،  مجلس  ورئيس 
مخاطبا سمو رئيس الوزراء: » إن 
وتشريفكم  الكريمة  رعايتكم 
لهو  السنوي  لحفلنا  البهي 
من  ولكل  لي،  عظيم  شرف 
الحفل  هذا  إلى  بالحضور  حظي 
ووفاءكم  خبرتكم  تلتقي  حيث 
الوطني  وتاريخكم  وإباءكم 
الواعد بإذن  المجيد بالمستقبل 
بهاء  في  يتجلى  ما  وهو  اهلل 

مقدمكم الكريم اليوم«.

الجامعة  »خطت  وأضاف: 
سموكم  دعم  بفضل  األهلية 
عـديدة  خطــــوات  الالمحدود 
عــــلى طـــــريـــق التطـور واإلنجـــاز 

في  بعيدة  أشواطًا  وقطــعـــــــــــــت 
المؤسسي  واالدراج  الجودة  ساللم 
الجديد  الجامعي  الحرم  إلى  والبرامجي 
المدينة  في 
الذي  الشمالية 
بأيديكم  وضعتم 
حجر  الكريمة 

أساسه محققًا األفق المستنير 
في رسالة العلم وخدمة اهداف 

الوطن«.

رئيس  كلمة  كانت  ثم 
منصور  البروفيسور  الجامعة 
العالي التي أكد فيهــا إن تشريف 
للحفل،  الوزراء  رئيس  سمو 
في  الدهر  أبد  خالداً  سيظل 
أساتذة  ونفوس  نفوسهم 
وأن  األهلية،  الجامعة  وطلبة 
لحظات الوقوف أمامه ستظل 
يرتضيه  لمستقبل  نبراسا 
المواطن  إليها  ويصبو  الوطن 

في هذا الوطن العزيز.

العالي  البروفيسور  وبارك 
وعائالتهم،  الخريجين  للطلبة 
بجهود  كلمته  في  ونوه  كما 
الحواج،  البروفيسور  خلفه  وعطاءات 
رجال  ألخلف  أمامكم  أقف  قال:  حيث 
فذا، وانسانا معطاء، وهو أخي وصديقي 
بن  عبداهلل  البروفيسور  ومعلمي، 

يوسف الحواج.

الوزراء  رئيس  سمو  تشريف  العالي: 
أساتذة  نفوس  في  خالدًا  سيظل 

وطالبها الجامعة 

8
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اغسطس

الحواج: حققت الجامعة بفضل دعم سمو الرئيس انجازات كبيرة في مجال الجودة والبحث

صالح: ساجدة  المتفوقة  الخريجة 

أن الكريم  الوزراء  رئيس  سمو  نعاهد 
الغالية لمملكتنا  وانتماء  حب  بذرة  نكون 
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الخريجين  الطلبة  وباسم 
والخريجات عاهدت الخريجة المتفوقة 
الوزراء،  رئيس  سمو  صالح  ساجدة 
بأن  الكريم  سموكم  نعاهد  قائلة: 
لمملكتنا  وانتماء  حب  بذرة  نكون 

إلى  الحب  هذا  نترجم  وأن  الغاليـــة، 
حتى   ، قوية  بعزيمـــٍة  بّناء  عمٍل 
نُســـهم في تنمـــية مملكتنا الغالية، 
تكون  أن  أجل  من  لُرقيها  ونســعى 
للباحثين  ومقصداً  والعلماء،  للعلم 

عن المعرفة والنور«.

في  غنائي  أوبريت  الحفل  وتضمن 
للنهج  والوالء  واالخالص  الوطن  حب 
الذي رسمه سمو رئيس الوزراء تحت 

عنوان »أوبريت خليفة الخير«.

400 طالب وطالبة آنهو متطلبات برامج الماجستير والبكالوريوس من مختلف  الكليات والتخصصات
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الوزراء:    رئيس  لسمو  يقول  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
االحتفـال بحضـور  حظـي  مـن  ولكــل  لي  شــــرٌف  البهي  وتشـــريفكم  حضــــوركم 
المجيد الوطني  وتاريخكم  وإباءكم  ووفاءكم  خبرتكم  نلتقي  ونحن  غامرة  سعادتنا 

الكوكبة من األكاديميين  الخريجين هذه  الجيل من  أصبحت رعاية سموكم في ذاكرة هذا 
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العمل سوق  في  المطلوبة  بالمهارات  خريجينا  نرفد  العالي: 

المصرية االعالمي  االنتاج  مدينة  مع  تعاون  اتفاقية  توقع  الجامعة 
عن  األهلية  الجامعة  أعلنت 
مدينة  مع  تعاون  بروتكول  إمضائها 
االنتاج اإلعالمي المصري، بهدف توفير 
ومنتسبي  لطلبة  التدريب  فرص 
مجاالت  في  األهلية  الجامعة 
واإلخراج  التسجيلية  األفالم  صناعة 
والمونتاج  والتصوير  والسيناريو 
وإعداد البرامج التليفزيونية واإلذاعية 

وإعداد المذيعين التليفزيونيين.

وقد تم توقيع بروتكول التعاون 
على هامش حفل تخريج الفوج الحادي 
األهلية،  الجامعة  طلبة  من  عشر 
قد  األهلية  الجامعة  من  وفد  وكان 
للمدينة  استطالعية  زيارة  أجرى 
ضمن برنامج زيارات أساتذة وطلبة 
برنامج اإلعالم والعالقات العامة إلى 
واإلعالمية  الصحفية  المؤسسات 
مؤخرا،  العربية  مصر  جمهورية  في 
اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة  بينها  ومن 
التي تعد إحدى أبرز الصروح اإلعالمية 

في الوطن العربي.

أكد  المناسبة،  وبهذه 
رئيس  العالي  منصور  البروفيسور 
الجامعة األهلية على أهمية الرسالة 
بعد  الطالب  يحملها  التي  اإلعالمية 
ورسم  نقل  في  ودورها  تخرجه، 
قضايا  اتجاه  الصحيحة  الصورة 

المجتمع، في ظل تصاعد دور وسائل 
اإلعالم وتأثيرها على مجريات األحداث 
واالجتماعية  السياسية  والتطورات 
التي  بالمكانة  منوها  واالقتصادية، 
اإلعالمي  االنتاج  مدينة  بها  تضطلع 
الشرق  مستوى  على  القاهرة  في 

األوسط.
وأوضح بأن الجامعة األهلية تعتني 
البرامج  مختلف  من  خريجيها  برفد 
اإلعالم  طلبة  سيما  األكاديمية 
والعالقات العامة بالمهارات الالزمة 
بين  المزج  خالل  من  العمل  لسوق 
التدريب العملي والدراسة األكاديمية 
بطريقة مبتكرة مما يمكن الطلبة 
مجال  في  متعددة  وظائف  أداء  من 

اإلعالم لدى تخرجهم.

اإلعالم  قسم  أن  بالذكر  الجدير 
بالجامعة  العامة  والعالقات 
محترفي  تأهيل  إلى  يهدف  األهلية 
بالمسؤولية  يتحلون  الذين  االتصال 
االجتماعية والحائزين على المهارات 
تشكيلة  الستخدام  الالزمة  الفنية 
االعالمية  الوسائط  من  من  واسعة 
الرسائل  لنشر  المتاحة  والتقنيات 
والمرئية  والمسموعة  المكتوبة 
إلى قطاعات مختلفة من الجمهور، 
وإلى تمكين الطلبة من استكشاف 
نظر  وجهات  من  اإلعالمية  القضايا 
من  تشجع  ثاقبة  وبرية  متعددة 
الذي  الخالق  التفكير  عملية  خاللها 
وجودة  والتفكير  البحث  يتطلب 

األداء. 
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ندوة »األهلية« تدعو لسن تشريعات جديدة للصحافة الورقية

ضمن  نقاشية  ندوة  خلصت 
مجال  في  وخبراء  وأساتذة  علماء 
الصحافة واإلعالم إلى ضرورة انتهاج 
المطبوعة  والصحف  العربية  الدول 
العاجلة  الخطوات  من  لمجموعة 
الصحافة  استمرار  على  للمحافظة 
على  وللحفاظ  وفاعليتها،  الورقية 
هذه  حققتها  التي  المكتسبات 

الصحافة طوال العقود الماضية.

ندوة  في  المشاركون  ودعا 
الواقع  الورقــية..  »الصحافــــة 

والتحديات« والتي قدمها األستاذ 
حمزة عليان سكرتير تحرير صحيفة 
مركز  ومدير  الكويتية  القبس 
بالصحيفة  والدراسات  المعلومات 
بالقاعة الرئيسية في الجامعة األهلية 
نوفمبر/  21 الموافق  اإلثنين  صباح 

تشرين الثاني 2016، دعوا المسؤولين 
في السلطات التشريعية والتنفيذية 
في الوطن العربي إلى سن تشريعات 
المستجدات  تواكب  للصحافة 
الشرسة  والمنافسة  المعاصرة 
للصحف  يوفر  بما  الجديد،  اإلعالم 

والبيئة  المسؤولة  الحرية  الورقية 
والمنافسة،  لالبداع  المناسبة 
المطبوعة  دعوا  الصحف  وكذلك 
مع  التفاعلية  وسائل  ابتكار  إلى 
الجمهور بما يشعرهم أن الصحافة 
المطبوعة تعبر فعال عن قضاياهم 
في  قيمة  وتعطيه  صوتهم  وتبرز 
إعطائهم  خالل  من  المجتمع، 
سياسات  على  التأثير  من  مساحة 

الصحيفة واهتمامتها واتجاهاتها.

اآلداب  كلية  عميدة  رحبت  وقد 
البروفيسورة  والتربية  والعلوم 
همت السقا بالكاتب الصحفي حمزة 
الكبيرة  باإلضافة  مشيدة  عليان، 
ومنشوراته  إصداراته  حققتها  التي 
للمكتبة  واإلعالمية  التأريخية 
من  يمتلكه  بما  ومنوهة  العربية، 
الصحافة  مجاالت  في  واسعة  خبرة 

واإلعالم والعالقات العامة.

الندوة  الكاتب حمزة عليان  وبدأ 
بأن  موضحا  الظاهرة،  بتشخيص 
عن  عبارة  المطبوعة  الصحافة 

حمزة عليان: تراجع خطير إلعالنات الصحف لمصلحة اإلعالم الجديد 

����� ������� 16.indd   12 1/10/17   12:41:30 PM



ة13
ي
هل

ال
 ا
ار

خب
أ

يناير 2017

فيها  تدخل  تجارية  مشروعات 
كعنصرين  والتسويق  الصناعة 
هناك  ان  أي  ومهمين  أساسيين 
تكلفة مالية تترتب على هذا المنتج 
بفاعلية   تسويقه  يتم  أن  ويتطلب 
حتى ال يقع تحت بند الخسائر ويؤدي 

بها الى اإلغالق. 

الكلفة المالية

عن  اليوم  نتحدث  وأضاف: 
لسد  تمويل  الى  تحتاج  صحافة 
احتياجاتها ولم تعد قائمة فقط على 
اإلعالمية،  رسالتها  وخدمة  التنوير 
اإلعالن  من  يأتي  غالبا  والتمويل 

كمورد أساسي أو من جهات أخرى.

ولفت إلى أن قسما كبيرا من أهل 
الصحافة المكتوبة هجروها قبل ان 
يهجرها اآلخرون، وأن دراسة للجهاز 
المعلومات  لتكنولوجيا  المركزي 
 %2 إن  للقول  انتهت  الكويت  في 
االعالم  يستخدمون  الكويتيين  من 
المعلومة  على  للحصول  الجديد 
من  الخبر  عن  يبحثون   %92 مقابل 
بالمملكة  مثال  وضرب  خاللها. 
 16 بأن  موضحا  السعودية  العربية 
لبرنامج  شهريًا  مستخدم  مليون 
مستخدم  مليون  و13  اليوتيوب، 
و11  الفيسبوك،  لبرنامج  شهريًا 
مليون مستخدم شهريًا لتويتر، 8..

فوز ترامب

الورقية  الصحافة  إن  إلى  ونوه 
الرئاسة  امتحان  في  فشلت 
والنخبة  هي  كانت  فقد  األميركية 
التي تمثلها في واد، ومواقع التواصل 
فشلت  وقد  آخر،  واد  في  االجتماعي 
نبض  نقل  في  المطبوعة  الصحافة 
الشارع بالفاعلية الالزمة، فيما كانت 
»الفيسبوك«  عبر  ترامب  صفحة 
ضمن  متابع،  مليون   12 حوالي  تضم 
لمواقع  اكتساحه  استراتيجية 
بدورها  والتي  اإلجتماعي  التواصل 

إنتصرت له.

تراجع الإعالن

أحد  يجادل  يعد  لم  وأضاف: 
بوجود االعالم الجديد أو الرقمي، انما 
ومدى  االعالم  هذا  قوة  عن  السؤال 
بالمعنى  بديال  يكون  ان  على  قدرته 
محل  ليحل  أي  للكلمة،  المباشر 

االعالم المطبوع؟ 

يضم  الجديد  اإلعالم  إن  وقال 
إلى جانب مواقع التواصل االجتماعي، 
إن  على  االلكترونية،  الصحافة 
المنافسة موجودة أيضا بين وسائل 
والصحافة  االجتماعي  التواصل 
فواقع  أخرى،  جهة  من  االلكترونية 
التواصل  وسائل  سرعة  إن  األمر 
لديها  التفاعلية  وميزة  االجتماعي، 
هي  االلكترونية  الصحافة  جعلت 
وتجديد  إستنفار  حالة  في  االخرى 
على  تعرضه  الذي  للمحتوى 
صار  الجديد  االعالم  وهذا  الجمهور، 
يستحوذ على نسبة تصل الى الثلث 
يزداد  الذي  الجمهور  و  االعالن  من 

يوما بعد يوم. 

هي  الجديدة  المعادلة  إن  وأكد 
في  واضح  وبشكل  االعالن  تراجع 

لدى  وتصاعده  المطبوعة  الصحف 
على  يفرض  مما  الجديد،  غريمه 
الفضاء  أن  المطبوعة  الصحف 
شريك  أضحى  والمفتوح  االلكتروني 
يمكن  ال  االعالمي،  العمل  في 
تجاهله أو تجاوزه،  بل الحاجة ملحة 
إلى التعاون معه واالستفادة منه وان 
تحريرية  وسياسة  جمهور  له  كان 

مختلفة عن الصحافة التقليدية.

الصحف  معظم  إن  إلى  ولفت 
العربية لم تستطع ان تخلق نموذج 
الكترونية  لصحيفة  كامل  تحريري 
الصحيفة  عن  تماما  مختلفة 
تجميل  عمليات  هناك  بل  الورقية 
التي  الورقية  للطبعة  واضافات 
تنقل بصيغة PdF أو بنقلها بصيغة 
هذا  إن  إلى  منوها   ،»wOrd« الـ 
والمختلط  الهجين«  النموذج   «
تسويق  وال  الفصل  يحسن  لم 
الحصة  على  باالستحواذ  نفسه 
أسير  وبات  االعالنات،  من  المناسبة 
وااللكتروني،  الورقي  »المشهدين« 
وان كانت هناك محاوالت ال بأس بها 
وتستحق التقدير من بعض الصحف 
الخليجية والعربية بخلق صحيفتين 
بخطين  يسيران  وورقية  الكترونية 

رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة
د. زهير ضيف

أستاذ الصحافة واإلعالم
 د. حسام إلهامي،

د. ضيف: على صحافتنا أن تتحرر من األطر والقوالب الجامدة
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متوازيين لكنهما يختلفان باألدوات 
الذي  وبالمحتوى  والجمهور 

يقدمانه.

تحديات كبيرة

اإلعالم  قسم  رئيس  وأشاد 
والعالقات العامة الدكتور زهير ضيف 
حمزة  األستاذ  قدمها  التي  بالرؤية 
عليان، من وحي تجربته التي تمتد إلى 
الجاللة، مؤكدا  لدى صاحبة  5 عقود 
اليوم  المطبوعة  الصحافة  إن  على 
التطور  ظل  في  كبيرا  تحديا  تواجه 
يتطلب  مما  الهائل،  التكنولوجي 
منها االرتقاء بالمحتوى الذي تقدمه 

للجمهور.

على  دراساتي  إحدى  وأضاف: 
لي  كشفت  البحريني  المجتمع 
إلى   15 فئة  من  الشباب  لدى  أن  عن 
الصحف  قراءة  عن  عزوفا  عاما   25
المشكلة  أن  ووجدت  المطبوعة، 
ليست لدى هذه الفئة العمرية بقدر 
تقدمها  التي  المضامين  في  هي  ما 
لحاجاتهم  اشباعها  وعدم  الصحف 

وإثارتها لدوافعهم الذاتية.

تتحرر  أن  إلى  ضيف  ودعا  كما 

األأطر  من  المطبوعة  الصحف 
التي  واأليدلوجية  الرسمية  والقوالب 
ينفتحوا  وأن  فيها،  نفسها  حبست 
طبقاته  بمختلف  المجتمع  على 
وشرائح، ويصنعوا عالقات وثيقة به 
ال  وقضاياه  همومه  تبني  خالل  من 
في السياسة فقط، وإنما في مختلف 
واالجتماعية  الصحيفة  المجاالت 

والتعليمية والثقافية.

توظيف قالب الرواية

واإلعالم  الصحافة  أستاذ  أما 
قد  فإنه  إلهامي،  حسام  الدكتور 
الحلول  من  لمجموعة  تطرق 
التحريرية التي من شأنها أن تساعد 
حجز  على  المطبوعة  الصحف 
من  وخصوصا  الخاص،  جمهورها 
هو  ما  عن  تبحث  التي  النخبة،  فئة 
أبعد من الخبر، فاقترح زيادة التقارير 
التحليلية وتوظيف قالب الرواية بدال 
المقلوب  الهرم  بقالب  االلتزام  من 
الصحافة  في  والتوسع  ورتابته، 
من  الكتاب  وأنسنة  االستقصائية، 
خالل تناول الصحافة للحياة اليومية 
والمغمورين،  البسطاء  للناس 
التجارب  مختلف  واستعراض 

الدرامي  الطابع  إضفاء  مع  اإلنسانية، 
اإلمكان،  قدر  الصحفية  المواد  على 
األحادي  السارد  أسلوب  إلى  والتحول 
في الموضوعات المالئمة، والتحول 
من أولوية إعداد المهنيين إلى إعدادا 
وأخيرا  الكتابة،  مجال  في  المبدعين 
الصحف  توزيع  خيارات  في  التفكير 
واالكتفاء  بالمجان،  المطبوعة 

باالعتماد على اإلعالنات.

اإلعالم  أستاذ  واستعرض 
الدكتور  العامة  والعالقات 
خاضها  تجربة  حسن  عبدالصادق 
قبل  القاهرة  جامعة  في  شخصيا 
التي  التحديات  بمناقشة  عاما   30
مع  اإلذاعة  أمام  مستجدة  كانت 
لبيوت  واقتحامه  التفلزيون  انتشار 
من  مختصين  وتخوف  المصريين، 
وانتاء  اإلذاعة  عن  الناس  انفضاض 
استمرت  االذاعة  إن  إلى  الفتا  زمنها، 
تقدم  أن  واستطاعت  وتطورت 
على  يحافظ  جديد  بأنومذج  نفسها 
بقائها إلى يومنا هذا، وكذلك يمكن 
إذا  االستمرار  المطبوعة  للصحافة 
الجد،  محمل  على  التحدي  أخذت  ما 
المناسبة  البدائل  واستكتشفت 

لالحتفاظ بجمهورها.
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الس��فيرة نين��ا ف��اكا تس��رد تجربته��ا الرائدة ف��ي مجال ري��ادة األعمال
الطالب،  مهارات  صقل  إلى  الهادفة  أنشطتها  ضمن   
استضافت إدارة العالقات الدولية والتبادل الطالبي بالجامعة 
السيدة  األمريكية  األعمال  ريادة  سفير  األهلية 
المتحدة  الواليات  سفارة  مع  بالتعاون  فاكا،  نينا 
الجامعة  لطلبة  ندوة  قدمت  حيث  األمريكية، 

تحت عنوان »ريادة األعمال وقوة اإلصرار«.

،،

وقد أوضح مدير 
العالقات  إدارة 
األستاذ  الدولية 
بأن  الحواج  عمار 
تأتي  الندوة  هذه 
سلسلة  ضمن 
وفعاليات  أنشطة 
تقيمها الجامعة األهلية باستمرار 
طلبتها  تشجيع  أجل  من 
وأولئك  المبدعين  وخصوصا 
على  المبادرة  بروح  المتصفين 
متوسطة  مشاريع  إقامة 
بصورة  واالنطالق  وصغيرة 
مدروسة ومنظمة نحو عالم 

األعمال.
أن  على  الحواج  وأكد 
دائمًا  تسعى  األهلية  الجامعة 
مع  التعاون  أصر  توطيد  إلى 
والبعثات  السفارات  مختلف 
والملحقيات  الدبلوماسية 
إيجابا   ينعكس  بما  الثقافية، 
في تطوير العملية التعليمية 
الطلبة، ومن  وتنمية قدرات 
خلق  في  المساهمة  أجل 
في  القادة  من  جديد  جيل 
استضافت  إذ  المجتمع. 
الندوة  هذه  الجامعة 

الطالبية في القاعة الرئيسية.
فاكا  نينا  األعمال  سيدنة  وتحدثت 
حول تجرتبها في إقامة أول مشروع في 
خدمات تكنولوجيا المعلومات مع بداية 
صعوبات  من  واجهته  وما  انطالقتها، 
مشروعها  ونمو  كبيرة،  وتحديات 
ضخمة،  إيرادات  ليحقق  التدريجي، 
ويمكنها من رسم طريق واضح وسعيد 

إلى حياتها.
وذكرت بأن مشروعها لم يخلو من 
فترة  في  وخصوصا  والعثرات  التحديات 
تدهور االقتصاد األمريكي عام 2001، حيث 
واالنطالق  مشروعها،  إلغالق  اضطرت 
باهرا  نجاحا  لتحقق  ذلك  بعد  مجددا 
وتضاعف ثروتها لتصل بنهاية العام 2015 

إلى نحو مليار دوالر.
نينا  للسيدة  الملهمة  النجاح  قصة 
فاكا األمريكية من أصول التينة، أهلتها 
التجارية  ألن تكون رئيسا فخريا للغرفة 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  الالتينية 
لريادة  العالم  سفراء  ضمن  تعين  وأن 
األعمال بقرار من الرئيس األمريكي باراك 
األمريكية  الخارجية  وزارة  لتقوم  أوباما، 
العالم  دول  من  لعدد  بابتعاثها  بدورها 
في  والنساء  للشباب  ملهمة  لتكون 

مجال ريادة األعمال.
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زيارة  هامش  على  ذلك  جاء 
للمؤسسات  األهلية  الجامعة  وفد 
المصرية،  واألكاديمية  اإلعالمية 
التجارب  الوقوف على  ضمن برنامج 
لقسم  الرائدة  العربية  اإلعالمية 
بالجامعة  العامة  والعالقات  اإلعالم 
أساتذة  الوفد  ضم  حيث  األهلية، 
برنامجي  من  وطلبة  الجامعة  من 
في  والماجستير  البكالوريوس 
اإلعالم والعالقات العامة بالجامعة.

الحواج  البروفيسور  وأسهب 
بالعالقة  التعريف  في  اللقاء  خالل 
الحاكم  تربط  التي  المتميزة 
البحرين،  مملكة  في  والمحكوم 
وحاجة البلدان العربية إلى االستفادة 

ضاربا  العظيمة،  التجربة  هذه  من 
التي  الكريمة  بالمواقف  األمثلة 
األهلية  الجامعة  ذاكرة  بها  تحتفظ 
لجاللة الملك المفدى وسمو رئيس 

الوزراء وسمو ولي العهد.

وذكر أن جمهورية مصر العربية 
خاصة  ومحبة  باهتمام  تحظى 
حمد  الملك  الجاللة  صاحــب  من 
مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
منه  استمد  حيث  المفدى،  البحرين 
الجميلة،  المعاني  الكثير من  شعبه 
واالعتزاز  مصر  محبة  بينها  من 
في  القومية  ومكانتها  بدورها 

الوطن العربي.

خالل  الحواج  البروفيسور  وبعث 
مصر  جمهورية  الى  تحياته  اللقاء 
وحكومة  قيادة  الشقيقة  العربية 
وفد  زيارة  أن  إلى  منوها  وشعبا، 
العزيزة  لمصر  األهلية  الجامعة 
استحضار  إلى  تهدف  فيما  تهدف 
بثتها  التي  والكرامة  العزة  صور  كل 
مصر في نفوس أبناء الوطن العربي 
مجيدة  انتصارات  من  حققته  بما 

ونهضة علمية وحضارية عظيمة.

نتناسى جميع أفضال  وأضاف: ال 
البحرين  وفي  العرب،  اتجاه  مصر 
العطاءات  تلك  كل  نستذكر 
من  مصر  قدمتها  التي  والتضحيات 

المصري التلفزيون  مع  حوار  في  الحواج  البروفيسور   

ندعو الجميع للتعرف على عالقة متميزة بين الحاكم والمحكوم في مملكة البحرين 

لجاللة  اإلصالحي  المشروع  وانجازات  البحرين  بمملكة  تتغنى  أهازيج  وسط   
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  الوثيقة  العالقة  تصف  وتقارير  المفدى،  الملك 
مساء  األولى  المصرية  القناة  استضافت  الحكيمتين،  وقيادتيهما  العربية  مصر 
عبداهلل  البروفيسور  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  الجمعة  األول  أمس 
والتسويق  العامة  والعالقات  اإلعالم  لشؤون  الجامعة  رئيس  ومساعدة  الحواج 
التي  الكبيرة  االنجازات  عن  شديد  بإسهاب  ليتحدثا  الشيراوي،  ثائرة  الدكتورة 
ويسلطا  المفدى،  الملك  لجاللة  اإلصالحي  المشروع  ظل  في  المملكة  حققتها 

البحرين. العالي في  التعليم  الضوء على نمو وتطور قطاع 

،،

الجامعــة  الحــــــواج: 
األهلية إحدى ثمرات 

المشروع اإلصالحي

خريجــــــو  الشــيراوي: 
يشغــــلون  األهليـــــة 
في  متقدمــة  مواقــع 
المؤسسات اإلعالمية
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أجل الوطن العربي ووحدته ونهضته، 
الذين  المصريين  وال سيما األساتذة 
و80   70 منذ  علينا  الفضل  كل  لهم 

عاما.

استحضر  التعليمي،  الشأن  وفي 
للمصريين  الحواج  البروفيسور 
والعرب انطالقة المشروع اإلصالحي 
وذكريات  المفدى  الملك  لجاللة 
تشكيل اللجنة العليا لميثاق العمل 
من  الميثاق  هذا  حققه  وما  الوطني، 
جاللته  قيادة  تحت  كبيرة  إنجازات 
الحكيمة، وأسس له من نقلة نوعية 
في مجال التعليم العالي، وكان إحدى 
ثمراته مشروع الجامعة األهلية الذي 
مجلس  عن  صادر  بترخيص  انطلق 
الوزراء  رئيس  سمو  بقيادة  الوزراء 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
تصويت  من  معدودة  أسابيع  بعد 
الساحقة  بأغلبيته  البحرين  شعب 

لميثاق العمل الوطني.

وأضاف: التعليم كان وال يزال في 
قلب المشروع اإلصالحي، لذلك فإننا 
حظينا في الجامعة األهلية بدعم ال 
التي  الحكيمة،  القيادة  من  محدود 
تبدي كل االريحية والمرونة، ويسهل 
وقت  كل  في  إليها  الوصول  علينا 
نحتاج فيه إلى توجيهها أو دعمها أو 
مساندتها، ولذلك فإننا نرجع الفضل 
إلى  األهلية  الجامعة  وتألق  نجاح  في 

هذه القيادة التي مّن اهلل بها علينا.

مملكة البحرين ا�ستكملت 

منظومتها التعليمية

البحرين  مملكة  أن  إلى  وأشار 
الحكيمة  قيادتها  ظل  في 
أن  قياسية  فترة  خالل  استطاعت 
األكاديمية  منظومتها  تستكمل 
وثابتة  قوية  بمؤسسات  والعلمية 
كمجلس  عالية  طموحات  وذات 
وزير  يترأسه  الذي  العالي  التعليم 

بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية 
الوطنية  والهيئة  النعيمي،  علي 
للمؤهالت وضمان الجودة التي تقّيم 
والمؤسسات  والجامعات  البرامج 
وتحتفظ  والتدريبية  التعليمية 
لنتائج  يحقق  ما  مستقل،  بموقع 
المهنية  درجات  أعلى  مراجعاتها 

والدقة والموضوعية.

المؤسس  الرئيس  ونوه 
عودة  أن  إلى  األهلية  للجامعة 
الواجهة مجددا  إلى  العربي  المشروع 
هي أحد الطموحات الكبيرة التي ترنو 
والعلمية  األكاديمية  النخب  إليها 
وطلبة  وباحثي  أساتذة  سيما  وال 
الجامعة األهلية، مشيرا إلى أن مصر 
هذا  وقلب  قيادة  في  الحال  بطبيعة 
المشروع، وتتعلق بها اآلمال من أجل 
مجددا  المحوري  دورها  إلى  تعود  أن 
المملكة  شقيقتها  مع  وتتشارك 
العربية السعودية في إعادة اللحمة 

الحواج: مصر تحظى بمحبة واهتمام خاص من جاللة الملك المفدى..
وال نتناسى جميع أفضال مصر اتجاه العرب

الشيراوي: دور مشهود للمجلس األعلى للمرأة في تمكينها  من تقلد مختلف المواقع القيادية 

البروفيسور عبداهلل احلواج مع مجموعة من اساتذة وطلبة كلية اآلداب ضمن الوفد اإلعالمي الذي زار القاهرة
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الوطن  هذا  وقيادة  مجددا  العربية 
الكبير إلى نهايات سعيدة ستتحقق 

بإذن اهلل تعالى.

كما نوه إلى أن التعاون والتكامل 
هو  العربية  الدول  بين  اإلعالمي 
للتقدم  األساسية  المطالب  أحد 
المشروع  في  حقيقية  بخطوات 
يلعبه  ما  ألهمية  وذلك  العربي، 
اإلعالم من دور كبير في توجيه الرأي 
نفوس  في  األمل  وصناعة  العام 
التجارب  وتعزيز  العربية،  الشعوب 
الناجحة والمتقدمة ومعالجة نقاط 

القصور والخلل لدينا.

وأضاف: نحتاج كأشقاء عرب إلى 
ونعاضد  البعض  لبعضنا  نستمع  أن 
بعضنا البعض، ونعي أن مصيرنا واحد 
أن  يمكن  ال  وأننا  واحد،  ومستقبلنا 
نحقق طموحاتنا وأحالمنا إال بوحدتنا 

وتالحمنا ومساندة بعضنا البعض.

الدكتورة  أثنت  جهتها  ومن 
مساعدة  الشيراوي  محمد  ثائرة 
والتسويق  اإلعالم  لشؤون  الرئيس 
المستوى  على  العامة  والعالقات 
اإلعالم  لمؤسسات  المتقدم 
اإلعالمي،  اإلنتاج  ومدينة  المصري 
األهلية  الجامعة  توجه  مؤكدة 
باالعالم  المختص  والقسم 
إلى  تحديدا  العامة  والعالقات 
من  استفادة  درجة  أعلى  تحقيق 
اتفاقيات  وتوقيع  المؤسسات،  هذه 
األهداف  يحقق  بما  معها،  تعاون 
اإلعالم  وخريجي  لطلبة  المرجوة 
ينعكس  وبما  األهلية،  الجامعة  في 
اإلعالمية  المؤسسات  على  إيجابا 

والصحفية البحرينية.

وتطرقت الشيراوي إلى االنجازات 
التي حققتها المرأة البحرينية في ظل 
الملك  لجاللة  اإلصالحي  المشروع 
المجلس  بتأسيس  بدءا  المفدى، 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى 
للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة 
ودوره المشهود في تمكين المرأة 
القيادية  المواقع  مختلف  تقلد  من 
مسيرة  في  الفاعلة  والمشاركة 
الوزيرة  فكانت  والبناء،  التنمية 
والنائبة والقاضية والسفيرة وفي 

مختلف المواقع القيادية.

قيادة  واستوحت  وأضافت: 
في  ممثلة  األهلية  الجامعة 
هذا  المؤسس  رئيسها 
المعنى من المشروع 
لجاللة  اإلصالحي 
فكانت  الملك 

المرأة مستحوذة على جل مناصب 
المواقع  من  األكبر  والعدد  العمادة 
القيادية واإلدارية في الجامعة األهلية، 
انعكس  ما  كفاءتها  أثبتت  وقد 
إيجابا في التقارير الصادرة عن الهيئة 
الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة 
األهلية  للجامعة  شهدت  التي 
في  الخاصة  للجامعات  بتصدرها 

مملكة البحرين في مجال الجودة.

وتطرقت الشيراوي إلى المستوى 
اإلعالم  لخريجي  المتميز  المهني 
الجامعة  في  العامة  والعالقات 
خريجي  أن  إلى  منوهة  األهلية، 
والخليجيين  البحرينيين  الجامعة 
في  متقدمة  مواقع  يشغلون 
الحكومية  اإلعالمية  المؤسسات 
البحرين  مملكة  في  والخاصة 

ومنطقة الخليج بشكل عام.

الجامعة  وفد  أن  وذكرت 
بحرينيين  طلبة  يتضمن  االهلية 
يتضمن  كما  خليجيين،  وآخرين 
الذكور  الطلبة  من  متساويا  عددا 
ألن  اإلناث،  الطالبات  من  وأقرانهم 
سياسة الجامعة األهلية تقوم على 
والرجل  المرأة  بأن  اإليمان  أساس 
معا  فهما  أمتنا،  نهضة  جناحا  هما 
للجامعة  وممثلين  وطلبة  أساتذة 
وفعالياتها  زياراتها  مختلف  في 

المجتمعية.

الحواج: نطمح إلى عودة المشروع العربي إلى 
الواجهة مجددا

الشيراوي: وفد الجامعة يتضمن طلبة 
بحرينيين وخليجيين

الحواج: البحرين 
استكملت منظومتها 

األكاديمية بمجلس 
التعليم العالي وهيئة 

ضمان الجودة

الشيراوي: سياسة 
األهلية تقوم على 
أساس اإليمان بأن 

المرأة والرجل جناحا 
نهضة أمتنا
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الجماعية  البحوث  لمشروعات  تشجيًعا 

الصحية اإلدارة  لبحث  مجموعة  يطلقون  وبرونيل  األهلية  باحثو 

برنامج  رئيس  أوضح  وقد 
جامعة  من  المنتدب  الدكتوراه 
األهلية  الجامعة  لدى  برونيل 
سبق  والذي  الدكتور طالل الدابي، 
من  العديد  وإدارة  تأسيس  له 
الجماعية  البحوث  مشروعات 
  cOllabOrative PrOjects
ذات الطابع الدولي في بريطانيا واألمم 
المتحدة في إطار برنامجها اإلنمائي.

وقال الدابي أن »الهدف األساسي 
من تكوين هذه المجموعة البحثية 
يعاني  التي  المشكالت  معالجة  هو 
في  الصحية  الرعاية  قطاع  منها 
أن  البحرين على نحو علمي، السيما 
من  واحًدا  تمتلك  البحرين  مملكة 
في  الرائدة  الصحية  الرعاية  نظم 
البحرين  يجعل  ما  وهو  المنطقة، 
ودراسات  بحوث  إلجراء  ثرية  بيئة 
الرعاية  نظم  مجال  في  علمية 
التي  المختلفة  والجوانب  الصحية 

ترتبط بها.  
البحثية  المبادرة  هذه  وأضاف: 
عدة  بين  التعاون  ضرورة  على  تقوم 
مختلفة  تخصصات  من  باحثين 
البعض  لبعضهم  الباحثين  ودعم 
أثناء  بينهم  فيما  الخبرات  وتبادل 
التوجه  وهو  البحث،  إجراء  عملية 
البحثي الجديد واآلخذ في االتساع في 
مستوى  على  العلمي  اإلنتاج  مجال 
استراتيجية  يشكل  كما  العالم، 
التي  األهلية  للجامعة  ثابتة  بحثية 
البحوث  كبيرة  بصورة  تشجع 
شأنها  والجماعية،  المشتركة 
المؤسسات  سائر  شأن  ذلك  في 

األكاديمية المرموقة.

أنَّ  الدابي  طالل  د.  ويقرر 
في  بالفعل  تضم  المجموعة 
عضويتها اآلن عدًدا من الباحثين من 
البحثية  واإلهتمامات  الخبرات  ذوي 
ذات الصلة بمجاالت الرعاية الصحية، 
في:  متخصصين  باحثين  فتشمل 
وبناء  الكبد،  وزراعة  الثدي،  سرطان 
وتحليل   ،mOdelling النماذج 
الصحية،  الرعاية  ومرافق  نظم 
المواطن،  مشاركة  وسياسات 
في  القرار  وإتخاذ  الكربون،  وانبعاثات 
المجال الطبي، والمجتمعات الطبية 
من  االفتراضية...وغيرها  والصحية 

التخصصات المتباينة. 
المجموعة  منسقة  وأوضحت 
يميز  ما  أبرز  بأن  السيد  نور  األستاذة 
تلك المجموعة البحثية هو سعيها 
لبناء حالة من التفاعل الثري والبّناء 
الماجستير  وطالب  األساتذة  بين 
من  األهلية  بالجامعة  والدكتوراه 
جهة وجامعة برونيل لندن من جهة 
تخصصات  من  يمتلكانه  بما  أخرى، 
وتوجهات ومدارس بحثية، باإلضافة 

إلى رغبتها الحقيقية في ربط البحث 
الصحي  الواقع  بمشكالت  العلمي 
المناسبة  الحلول  وإيجاد  قوًيا،  ربًطا 
لها وفق رؤى علمية منهجية، فضًلا 
عن توسيع فرص النشر العلمي أمام 
الدوريات  في  األهلية  الجامعة  باحثي 

العلمية العالمية.
عدًدا  أن  على  السيد  وأكدت 
قد  العمل  وورش  االجتماعات  من 
المجموعة،  إطار  بالفعل في  عقدت 
كما يجري التخطيط اآلن لعقد ورشة 
القادمة  القليلة  الفترة  خالل  عمل 
بالقطاع  والمسؤولين  الخبراء  مع 
للتشاور  البحرين  بمملكة  الصحي 
التي  المشكالت  أبرز  حول  معهم 
الحيوي  القطاع  هذا  لها  يبحث  قد 
عن حلول، والعمل على إدراجها على 
أجندة البحث داخل المجموعة، وهو 
فاعل  بشكل  الربط  يتيح  سوف  ما 
بين البحث العلمي بالجامعة األهلية، 
الرعاية  لقطاع  الفعلية  واالحتياجات 
حقيقية  استفادة  وتحقيق  الصحية، 

من نتاج الجهود البحثية المبذولة.

البينية  التخصصات  ذات  المجاالت  في  العلمي  البحث  تشجيع  إطار  في 
لندن  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة  شكلت   ،  InterdIscIplInary
البريطانية مجموعة بحثية متخصصة في إجراء البحوث المتعلقة بإدارة الرعاية الصحية تحت 
مسمى: the ahlIa healthcare ManageMent research، وتعرف اختصاًرا 

.)ahMcr( باسم

،،

األستاذة نور السيد الدكتور طالل الدابي
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المعنى«... صانع  حّداد  »قاسم  بـ  تحتفي  الجامعة 

تجربته في  قراءات  وثالث  واألساتذة..  الطالب  وسط  الملهمة  بنصوصه  غرد 

طت الوقت  االستضافة التي توسَّ
افتتحها  صباحًا،  عشرة  الثانية  عند 
الرئيس المؤسس للجامعة، ورئيس 
مجلس األمناء البروفيسور عبداهلل 
العلماء  استضافة  أن  بتأكيد  الحواج 
والشعراء،  والمبدعين  رين  والمفكِّ
هي إحدى الوسائل المهمة للجامعة 

لصيقة  جامعة  بوصفها  األهلية، 
بالمجتمع، وتهدف في المقام األول 
تشارك  وأن  حضاريًا،  به  االرتقاء  إلى 
وأثنى  وازدهاره.  نموه  في  بفاعلية 
به  يضطلع  الذي  الدور  على  الحواج 
عاليًا  البحرين  اسم  إبراز  في  اد  حدَّ
والعالمية  اإلقليمية  المحافل  في 

أن  استطاع  وشاعراً  أديبًا  بوصفه 
والمتميزة  الخاصة  مدرسته  يقيم 

في الشعر.

قاسم  الشاعر  قال  جانبه،  من 
استضافته  بأن  الفعالية  خالل  اد  حدَّ
فإنها  ما  جامعة  في  تكون  حين 
مضاعفة  بمسئولية  تشعره 

مه كلية اآلداب، نشاطها  ميَّزت الجامعة األهلية في موسمها الثقافي الثاني، الذي تنظِّ
اد، وذلك يوم االثنين )14 نوفمبر/ وفاعليتها باستضافة الشاعر واألديب البحريني قاسم حدَّ
تشرين الثاني 2016(، بعد عودته من الواليات المتحدة، التي قضى فيها أسابيع أستاذاً زائراً في 

جامعة جورج تاون.

،،

البروفيسور كاظم مؤنس د> على فرحان  البروفيسور اسماعيل الربيعي
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المستقبل.  أمام  شعره  يقرأ  ألنه 
النوع  إن استضافات من هذا  وأوضح 
الطريق  ألنها  للجامعات  جداً  مهمة 
المقبلة  األجيال  الحتضان  األنسب 
من المبدعين والمتميزين والتعرف 
على تجاربهم وخبراتهم واالستفادة 

منها.

ي الحقيقي هو  وأشار إلى أن التحدِّ
إلى  المعلومات  من  نتحول  أن  في 
الجامعات  مسئولية  ألن  المعرفة، 
وأن  المجتمع  إلى  المعرفة  تنقل  أن 
تساعد المبدعين على نقل المعرفة. 
اد 6 نصوص:  »مرح  وقد قرأ بعدها حدَّ
»الوقت«،  »القرويات«،  النجوم«، 
و  قلياًل«،  »اضحك  اطون«،  »خطَّ

»القلعة«

قراءات  ثالث  ت  ضمَّ الفعالية 
تجربة  حول  الشهادات  إلى  أقرب  هي 
كل  مها  قدَّ اد،  حدَّ واألديب  الشاعر 
الربيعي،  إسماعيل  البروفيسور  من: 
وحملت عنوان  »الشاعر ورؤية العالم|، 
مؤنس  كاظم  الدكتور  م  قدَّ فيما 
تناول  حداد،  قاسم  شعر  في  دراسة 
بة  المركَّ »الصور  من   مالمح  فيها 
من  والمستوحاة  الجدلي،  البعد  ذات 
الورقة/ وجاءت  طاغية«،  درامية 
الشهادة الثالثة بعنوان  »أدبية الخفاء 
لعضو  قاسم(«،  )قبر  في  والّتجّلي 

الدكتور  بالجامعة  التدريس  هيئة 
علي فرحان. 

حداد كينونة ابداعية

إسماعيل  البروفيسور  بدأ 
اد،   حدَّ إن  بالقول،  شهادته  الربيعي 
وتستلهم  تتألق  إبداعية  »كينونة 
تعال  أو  مّنة  دون  الروحية  التفاصيل 
أو خيالء. إنه المبدع، المنتج، المثقف 
الحالم،  الواقعي،  الملتزم،  العضوي 
اإلبداع  بأن  وأوضح  المعنى«.  صانع 
واستراتيجية،  وهدف  غاية  اد  حدَّ لدى 
كما  أحوال؟!  تدبر  أو  وسيلة  وليس 
عن  وتعبير  رسالة  لديه  الثقافة  أن 
استغرق  وإن  حتى  الجماعة،  هموم 
الصوت اإلبداعي في الذاتي، بل إن الذاتي 
تعبيراً  ليكون  بالموضوعي،  يندغم 
الذي  الداخلي  الصوت  عن  صميمًا 
يعتلج في صدر الجماعة. إنه التشرب 
خالل  من  عنها  واإلفصاح  بالقيم 
النص، المتوقد والملتهب. على رغم 
اإليقاع الهادئ والعميق الذي تتمظهر 

به النصوص.

توصيف  من  الربيعي  ينطلق 
لـ   تناوله  في  غولدمان،  لوسيان 
العالقات  بين  القائمة«،  »الثنائية 
الفاعل  ودور  الجماعة  تسود  التي 
متاخمة  في  فيها،  االجتماعي 
المسافة بين موضوع الفعل )الشعر( 

والذات الفاعلة  »حيث )الشاعر(، يكون 
المرتكز التحليلي وقد توقف مليًا عند 
العالقات القائمة بين أفراد المجتمع 
مبدع  بين  وبالضرورة  اإلنساني«. 
النص وطبيعة اإلنتاج للنص الثقافي، 
والشديدة  الصريحة  اإلشارة  حيث 
أن  على  تقوم  التي  تلك  المباشرة، 
الجماعة  على  يقوم  هنا  اإلبداع  أصل 

وليس الفرد.

المبدع  الفرد  قيمة  ويتناول 
واألكيد  »المكين  وحضوره   وقيمته 
كله  هذا  لكن  واإلفصاح،  التعبير  في 
تتركه  وما  بالجماعة  منوطًا  يبقى 
التغافل عنه  أثر ال يمكن  البيئة من 
في إيقاد جمرة إبداع الفرد. وإذا كانت 
قد  النقدية  والمراجعات  القراءات 
محتوى  دراسة  عند  طويال  توقفت 
الجديدة  الرؤية  فإن  والوعي،  اإلنتاج 
المستلهمة من فرضيات غولدمان، 
ر  يعبِّ إنما  المنتج  أن  على  تقوم  إنما 
عن البنية الذهنية للجماعة. بمعنى 
أن الخيال اإلبداعي يوازي البنية الذهنية 
تبثه  ما  بحساب  هذا  الجماعية. 
وتحديات  ورؤى  أفكار  من  الجماعة 
الوعي  صلب  في  صات  وتقمُّ وإرادات 

الفردي«.

 تجاوز الأطر ال�سكلية الجامدة

الذي  مؤنس،  كاظم  الدكتور  أما 

قاسم« »قبر  في  والتجّلي  الخفاء  أدبية  وفرحان  واالغتراب...  المنفى  يتناول  مؤنس 
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اكتفى بعنوان مفتوح لورقته  »دراسة 
اد«، أتاح له انتقاالت  في شعر قاسم حدَّ
دون  وتجربة،  نموذج  من  أكثر  إلى 
نقدي  مفهوم  في  ورقته  د  يحدِّ أن 
النثر”،  “قصيدة  من   انطالقًا  د،  محدَّ
لت الفضاء العام للنماذج  والتي شكَّ

التي تم استحضارها.

ويرى مؤنس، أن »من المستبعد 
حداد   لدى  النثر  قصيدة  تحمل  أن 
على  تصر  فهي  جامدة،  خصائص 
قوالب،  في  والدخول  النمذجة  عدم 
جامدة.  شكلية  أطر  إلى  السكون  أو 
احتمال  من  يمنع  لم  ذلك  أن  غير 
من  إليه  تدعو  ما  ضمن  ورودها 
أفق  التمايز والمغايرة واالختالف في 
اب، وهي تعد  من التنوع الجمالي الخلَّ
وبلغة  والدهشة،  الغرابة  من  بصور 
حادة التوتر والكثافة. وهذا يستدعي 

نظاما مغايراً من التلقي«.

ويوضح في ورقته بأنه على رغم 
الصور الحسية والجزئية التي وسمت 
أغلب  فان  الثرية  تجربته  من  كثيراً 
البعد  ذات  بة  المركَّ الصور  أن  الظن 
درامية  من  والمستوحاة  الجدلي 
طاغية قد خلعت على أغلب قصائده 
وتمثلت  أنيقة  وصياغة  عميقًا  بعداً 
التشكيل  أساسه  تصويريًا  بناًء 
الطافحة  اللغة  وقوامه  الرمزي، 

باإليحاء والرمزية النصية.

»ُعرف  اد  حدَّ أن  إلى  ويشير 
ذات  المميزة  المتفردة  بأسلوبيته 
والنص  الشكل  يتواله  بما  الصلة 
بها  يراد  أدائية  وظائف  من  الشعري 
بين  الواقعة  اإلشكالية  تلك  أساسًا 
قصيدة النثر والقارئ العريض. ولعلها 
اللفظي  التكثيِف  طاقِة  إلى  ترجع 
الشاعر  تميز  التي  والحسي  الذهني 
جانب  إلى  عمالقة  كقامة  حداد 

أدونيس والماغوط وآخرين«.

 روؤيا تقبع خارج ال�سائد والماألوف

مؤنس  كاظم  الدكتور  ويرى 
في  تكشف  اد  حدَّ لدى  الصورة  أن 

ى  تتخطَّ جديدة  عالئق  »عن  الغالب  
العالئق الشكلية بعمقها وبعدها؛ ما 
يمنحها مستوى حسيًا يسحب وراءه 
والمواقف.  والخواطر  الرؤى  من  نهراً 
والرؤيا  رؤيا،  مفهومِه  في  فالشعر 
بطبيعِتها تقبُع خارَج السائِد والمتفِق 
الساكِن  الثابِت  والمتصالِح  عليه 
في  الشعري  نصه  حداد  يأخذ  لذلك 
لبناء  سفر دائم للبحث عن طريقة 
تذكرة  فيه  الكتابُة  تكون  عالٍم 
فإن  هنا  ومن  الغامض.  فوَق  سفٍر 
المفهوم الرؤيوي للشعر يرتكز على 
التجديِد والتحويل والتغييِر المستمر 
كامنة  تحويلية  لطاقة  قدرٍة  وعلى 
في الذات والتخيل، وهو أمر يجعل من 
الشعر ماال يـُحد وماال ينتهي، تتجاوز 
،كما  األداتية  حالَتها  فيه  الكلمُة 
تتخطى حالتها االستيهامية شعريًا، 
فيصبح الشعر إضاءة ويقظة تُسمي 
األشياَء تسمية أخرى بلغة أخرى، وهو 
ما يفعله حداد؛ إذ يقدم صورًة مغايرًة 
رشيقِة  غامضِة  فاتنِة  بلغِة  للعالِم 
تعلو  اإليقاِع  باطنيِة  األجراِس  عذبِة 
التقليديِة،  االشتراطاِت  على  بالنِص 
فتنسج نصًا قاباًل للتفسير والتأويل 

المستمرين عبر قراءاٍت ال متناهية.

ويُبرز مؤنس جانبًا من أبرز سمات 
“أبني  “القلعة”:   قصيدة   في  شعره 
القلعة من حولي/ أشيدها حجراً حجراً/ 
الهجوم/  لتبدأ  الجيوش  وأستنفر 
جنوٌد  لدي  “ليس  إلى   مروراً  وحدي”، 
وال ُسعاة وحدي/ كلما ارتدت هجمة 
باألسرى  وبعثت  الجرحى/  أسعفت 
مدججين بالهدايا/ أرمم أسوار القلعة/ 

ترشَد  كي  بالقناديل/  وأزيُنها  أدهُنها، 
الهجوَم التالي

في  يبغُتوا  أن  لهم  يحلو  فربما 
الليل/ فها أنا وحدي والقلعة صامدة”.

ويشير إلى أن القصيدة لدى حداد 
صنٌع  هو  بل  منثوراً  كالمًا  ليست 
بإقامة  ذهنية  ومناورة  سيميائي 
واألشياء  الكلمات  بين  عالقات 
دون  األشياء  إلى  باإلشارة  تتمثل 
تحديدها، فحداد شاعر ال يحاكي وإنما 
حوله  وما  الذات  بين  تناغمًا  يخلق 
كتابه  في  تودوروف  يُسميه  ما  وهو 
الشعرية  “بالتناغم المحاكي” بعبارة 
عن  بفصلها  األشياء  تجريد  أخرى 
عالمها وإعادة خلقها مما يكسبها 
فالقصيدة  لذا  والمباغتَة،  الدهشَة 
في  الذات  فيه  تنصهر  احتضار  لديه 

الفيض الوجداني.

المنفى والغتراب والمكان 

والموت ظاهرة في �سعر حداد

ويرى مؤنس أن  “المنفى واالغتراب، 
شعر  في  ظاهرة  والموت،  والمكان 
في  تعمل  الواقع  وفي  وهي  حداد، 
اتجاهين متضافرين فبعضها معنٌي 
برفِض المكان وبعضها يشتغل على 
ممكن  كمكان  المنفى  استعادة 

ومستحيل في آن معًا«.

ويتجاوز المكان لدى قاسم ذلك 
نألفه  الذي  الجغرافي  المادي  ز  الحيِّ
نصوصه  من  العديد  في  يتجلِّى  إذ 
باعتباره مداخل لألشياء التي يحتويها 
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بقدرة  أشياء،  تعود  فال  نصه،  فضاء 
اللغة لديه على شحن الصور وجعلها 
تمور باألرواح. المكان الذي يكون وعاء 
لمخلوقات النص، تلك التي تؤثثه، في 

الوقت الذي تمأل العين برؤيتها.

 المكان اأبعد من معنى الجغرافيا

البروفيسور  ومن هنا تقرر ورقة 
مكانا  »ليس  المكان   أن  مؤنس 
مفتاح  هو  بل  فحسب  جغرافيا 
لألشياء ووسيلة مثلى الستدعاءات 
شعرية. ومشاهد المنفى واالغتراب ال 
تمّثل بدورها أماكن مجّردة أو مناظر 
فضاءات  هي  بل  عادّية،  طبيعّية 
عاطفّيٍة  بجغرافياٍت  محّملٌة 
فضاٌء  هي  وجدانّية.  وشحناٍت 
بالعاطفِة،  مزدحٌم  بل  ال  مسكوٌن، 
أقصاه  إلى  أقصاه  مـــن  يختــــرقــــُه 

َمعيٌش«.

د الدكتور كاظـــم مؤنــس  ويُحدِّ
شعر  في  “دراسة  ورقتـــه   خالصـــة 
للشعر  وزن  ال  أنه  في  اد”،  حدَّ قاسم 
من  خاص  بنوع  يتمتع  بل  المنثور، 
بالفواصل  واإلتيان  الداخلي.  اإليقاع 
القيود  باستخدام  والسكون 
الجمل  تقطيع  والضمائر.  واإلضافات 
وتقسيمها إلى أقسام أكثر قصراً أثناء 
وزنًاَ.  شبيهة  بكلمات  اإلتيان  النص. 
االهتمام الكبير بالموسيقى الداخلية 
الموسيقية.  وهويتها  للكلمات 
والترصيع  الجناس  أنواع  استخدام 
في  والتعارض.  والتقابالت  والتكرار. 
لكل  جداً  كبير  بروز  اللغة،  مجال 
ومهمة  الخاصة  هويتها  كلمة 
عديدة  الهوية  هذه  انكشاف  الشاعر 
توظيف  إلى  الشاعر  ومْيل  الوجهات. 
دون  التاريخية  واألحداث  األسطورة 

اإلشارة إليها باإلشارة الواضحة.

اأدبية الخفاء والّتجّلي في  »قبر قا�سم«

العربية  اللغة  قسم  رئيس  أما 
الجامعة،  في  العامة  والدراسات 
الدكتور علي فرحان فتؤسس ورقته 
لقراءة مغايرة لديوان  »قبر قاسم«، 
َوفق  العاّمة  خطوطها  تضع  بحيث 

المبَدع  بالّنّص  ينتقل  قرائي  منهج 
إلى  والغموض  الخفاء  وضعية  من 
وإْذ  والبروز،  والّتجّلي  الكشف  فضاء 
وحساسّيتها  القراءة  طبيعة  إّن 
وقيمتها وجدواها تسهم في صوغ 
مكونات  وتحّرض  الخطاب،  شكل 
الّنّص على الظهور والبروز واالنتشار، 
فاعلّية  في  الّنّص  بعث  على  وتعمل 
فإّن  القراءة،  باستمرار  تستمّر 
لنوعية القراءة أثًرا في درجة فاعلّيتها 

وجدواها”.

ماذا بعد؟ عن  »قبر قاسم« يبدأ 
توقف  عالمة  “إّنه  بالقول:   القراءة 
قاسم عن الكتابة اإلبداعّية الّشعرّية؛ 
من  القبر  محموالت  به  توحي  بما 
من  مناص  فال  والتواري؛  االختفاء 
لهذا  الّشعري  الّنّص  لكثافة  اختراق 
الّديوان في إطار تجربة الّشاعر اّلتي ال 
تنفّك عن رؤاه وتصوراته ومنطلقاته 
في مشروعه الفّني الكبير اّلذي بدأ في 
ولما  الماضي  القرن  من  األخير  الربع 

ينتِه ليوم الّناس هذا”.

الكورس«  »موت  إلى   وبالعودة 
جمع  الذي  1984م،  العام  في  الصادر 
والمترجم  والقاص  والروائي  حّداد 
يحضر  صالح،  أمين  والسيناريست 
المرة   وهذه  أيضًا،  هنا  التأسيس 
والّتمّرد  بالثورة  يّتسم  »لمشروع 
على كّل شكل أو بنية قّرتا على بناء 
محّدد ولم تتجاوزه”، اقتناصًا لبعض 
ما ورد فيه، يؤطره فرحان هنا باألديب:  
“ليس عبداً لألشكال بل خالقًا وخائنًا 
يصير  شكل  كل  واحد،  آن  في  لها 
فيها  يثبت  التي  اللحظة  في  قفصًا 

ويستقر، جئنا لنلهو باألشكال، نبتكر 
شكاًل لنحطمه في اليوم التالي، هكذا 
ونمجد  الداخلية  الكاتب  حرية  نبارك 

سطوته على مخلوقاته«.

عودة اإلى قبر قا�سم

الذي  قاسم«،  »قبر  إلى   وعودة 
األشكال  على  تمّرًدا  »إال  يكن   لم 
العربي  الّشعري  البناء  في  قّرت  اّلتي 
ذلك  يثبت  ال  وحتى  وحديثه،  قديمه 
الحتمّي  من  كان  ويستقّر  الشكل 
إعالنًا  ليس  قاسم  قبر  أّن  نفهم  أْن 
عـــــن  وتوقفــــه  الكاتب  موت  عن 
ذلك  َحّطم  ما  فسرعان  الكتابة؛ 
مفســـحًا  الّداخــل  مــــن  الّشـــــــكل 
الشكل  ذلك  على  التمّرد  لنفسه 
حتى ال يتحّول قفصًا، ال شيء أقدس 
تجعل  الّتي  الحريّة  من  قاسم  عند 
على  الهيمنة  على  قادراً  المبدع  من 
أْن  مخلوقاته اإلبداعّية فتخضع له ال 
بذلك مرامي  يخضع هو لها«. مؤكداً 
بأنه  »في )قبر قاسم(  عنوان ورقته 
والّتجلي  الخفاء  من  كثيًرا  ستجد 
األديب  ذات  بين  تنتهي  ال  جدلية  في 
وذات الثقافة بكّل ما فيها من ألوان 
األديب  معها  يتقاطع  اّلتي  السلطة 
في  بهيمنتها  يرضى  وال  ويتضاّد، 
لبوس  بأي  وال  المختلفة  صورها 
تتلبس به«. وقاسم  »صانع المعنى«،  
اّلتي  السلطة  ألوان  كّل  »يرفض 
ويوّجه   - الّشاعر  تقّيد  قفًصا  تتحّول 
الّذات الّشاعرة إلى رفض كّل هيمنة 
المعنى  هيمنة  حتى  عليها  تهيمن 

الكامن في اللغة«.

����� ������� 16.indd   23 1/10/17   12:42:03 PM



 24 ة
ي
هل

أل
 ا
ار

خب
أ

يناير 2017

وسموها البحرين  رفعة  أجل  من  بالعمل  القيادة  تعاهد  الجامعة 

والتنمية البناء  مسيرة  في  بفاعلية  تشارك  األهلية  العاصمة:  محافظ 

 افتتح محافظ العاصمة الفعاليات التي نظمها طلبة الجامعة 
أكد فيها على  ألقى كلمة  الذي  الوطنية،  المناسبة  األهلية بهذه 
أهمية االحتفال باألعياد الوطنية لما لها من أثر في تعزيز الشعور 

بالمواطنة وتعميق الوالء للوطن وقيادته الحكيمة.

وشدد على أن أعياد الوطن تستحضر في النفوس 
التي  والمكتسبات  واإلنجازات  التنمية  مسيرة 
بفضل  األصعدة  مختلف  على  المملكة  حققتها 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  الحكيمة  القيادة 

المفدى حفظه اهلل ورعاه«.

عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  واشاد 
األهلية  الجامعة  بها  تضطلع  التي  بالجهود 
وتخريج  المكتسبات  على  الحفاظ  أجل  من 

في أجواء بهيجة تتعالى فيها األغاني الوطنية وتحتضنها صور القيادة الحكيمة وأعالم 
الملك  جاللة  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد  األهلية  الجامعة  احتفلت  المملكة، 
صباح أمس الثالثاء تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
البروفيسور  األمناء  مجلس  ورئيس  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  وبمشاركة 
وحضور  العالي،  أحمد  منصور  البروفيسور  الجامعة  ورئيس  الحواج  يوسف  بن  عبداهلل 

بالجامعة        واإلدارية  األكاديمية  الهيئة  أعضاء  من  واسع 
من  وعدد  والنجوم     والفنانين   األدباء  من  ومجموعة 

الشخصيات  والطلبة.

،،
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األجيال المؤهلة والمشاركة الفعالة 
في خطط التنمية والبناء، مؤكدا على 
المحوري في  الجامعيين  الطلبة  دور 
الدفاع عن الوطن والمثابرة واالجتهاد 
بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

من جانبه رفع البروفيسور الحواج 
الرئيس المؤسس للجامعة، باسمه 
وباسم جميع المشاركين في الحفل 
إلى  وضيوف  وطلبة  اساتذة  من 
القيادة الحكيمة أسمى آيات التهاني 
والوالء  العهد  مجددا  والتبركات، 
الملك  جاللة  في  ممثلة  للقيادة 
المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر 
وسمو ولي العهد األمين، بالعمل من 
مؤكدا  ورقيها،  البحرين  رفعة  أجل 
على أن القيادة الحكيمة هي الملهم 
ما  جميع  في  األهلية  للجامعة  األول 
وأنها  ونجاحات،  إنجازات  من  حققته 
الجامعة  لمشروع  األكبر  الداعم 

وطموحاتها الكبيرة.

محافظ  رعاية  على  الحواج  وأثنى 
العاصمة السنوية الحتفاالت الجامعة 
ان  على  مشددا  الوطنية،  باألعياد 
من  الجامعة  به  تحظى  الذي  الدعم 
من  مكنها  قد  الرشيدة  الحكومة 
العديد  الجودة وتحقيق  تصدر قوائم 

من االنجازات في فترات قياسية.

انتماء الجامعة للم�سروع ال�سالحي

 وجدد رئيس الجامعة البروفيسور 
انتماء  على  التأكيد  العالي  منصور 
الجامعة األهلية للمشروع اإلصالحي 

الكبير لجاللة الملك المفدى، وأوضح 
بأن الجامعة استحدثت مواقع عمل 
استشارية تعزز من دورها وجهودها 
في  عملها  ومجاالت  الوطنية 
الشراكة  وتحقيق  المجتمع  خدمة 
عزم  إلى  نوه  كما  المجتمعية، 
الجامعة فتح برامج أكاديمية نوعية 

البحرين  جعل  في  تسهم  ومتميزة 
الخدمات  لتقديم  اقليميا  مركزا 
التعليمية والتعليم العالي، بالشكل 
الذي وجه إليه صاحب السمو الملكي 
الشاعرة  وألقت  هذا  الوزراء.  رئيس 
فتحية عجالن مجموعة من القصائد 

الوطنية المتميزة.
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العاصمة  محافظ  وكرم 
عبداهلل  البروفيسور  بمعية 
الحواج والبروفيسور منصور العالي 
والفنانين  النجوم  من  مجموعة 
لعطاءاتهم  تقديرا  البحرينيين 
رفعة  سبيل  في  وجهودهم 
البروفيسور  أهدى  فيما  البحرين، 
إلى  تذكارية  درعًا  الحواج  عبداهلل 
رعاية  شاكرا  العاصمة،  محافظ 
للمهرجان  الكريمة  المحافظة 
أفراح  الطلبة  أبنائها  ومشاركتها 
العيد الوطني المجيد عيد جلوس 

جاللة الملك.

محافظ  من  كل  وتجول 
المؤسس  والرئيس  العاصمة 
أرجاء  في  الجامعة  ورئيس 
مع  المختلفة  وزواياه  المهرجان، 
ما تضمنته من إبداعات لألساتذة 
المواطنة  روح  عن  تعبر  والطلبة 
الحكيمة،  للقيادة  والوالء 
واللوحات  الموسيقية  كالفرق 
والصور  الفنية  والمجسمات 
التراثية  والمواهب  التاريخية، 
والصناعات  اليدوية  والحرف 
الشعبية،  واألزياء  التقليدية، 
باالضافة إلى المسابقات الثقافية 
والمأكوالت  الذهنية  واأللعاب 
أجواء  على  أضفت  التي  التقليدية 
اإلثارة  من  مزيدا  المهرجان 

والتشويق.

جانب من احلضور 

جوائز املسابقة الطالبية طالبة تلبس زي العرس في التراث الشعبي

جانب من احلفل  جوائز املسابقة الطالبية
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احتفلت  بهيجة  أجواء  في 
الجامعة األهلية بعيد جلوس جاللة 
الوطني  والعيد  المفدى  الملك 
محافظ  رعاية  تحت  المجيد، 
بن  هشام  الشيخ  العاصمة، 

عبدالرحمن آل خليفة، . 

المؤسس  الرئيس  رحب  وقد 
البروفيسور  األهلية  للجامعة 
عبداهلل الحواج برواد الفن البحرينيين، 
مبديا اعتزازه بالدور الذي يضطلعون 
المشرق  بالوجه  التعريف  في  به 
محليا  البحرين  لمملكة  والجميل 
على  مؤكدا  وإقليميا  وخليجيا 
بأهمية  يحظى  الفني  المجال  أن 
الجامعة  استراتيجيات  في  عالية 
إل  الرفيعة  الفنون  فنقل  األهلية، 
وبنجومها  بها  والتصاقهم  الطلبة 
على  المساعدة  الوسائل  أبرز  من 
الرفيعة  الوطنية  المعاني  تعزيز 
األاهداف  أحد  وهو  نفوسهم  في 
بهذه  الجامعة  الحتفاالت  الرئيسية 

الوطنية.  المناسبة 

تحتفي الجامعة 

 بال�ساعر علي ال�سرقاوي

ونجوم  نخبة   وبمشاركة 
القطاع الفني والمسرحي والتلفزيوني 
وطلبة  أساتذة  احتفى  البحرينيين 
السعيدة،  المناسبة  بهذه  الجامعة 

بحضور الشاعر البحريني القدير علي 
البحرينية  والشاعرة  الشرقاوي، 
والفنان  عجالن،  فتحية  المتألقة 
والمتألق  بوهلول،  يوسف  القدير 
دائما على الشاشة جمعان الرويعي، 
 ، مجلي  أحمد  الكوميدي  والفنان 
الرميثي،  خليل  الجماهير  ومعشوق 
الصايغ،  أمين  الكوميدي  والفنان 

والفنانة   ، السماك  عباس  والفنان 
لمياء الشويخ ، والفنانة نوره الصايغ، 
والفنان جمال  والمطربة حنان رضا، 
السيب. واالعالميين حسين سعيد 
ارحمه  ومحمد  الشيخ  وحازم 
والدكتور  جناحي  ونيلى  الذوادي 
مؤسسة  مدير  إبراهيم  آل  عمار 

أوال لالنتاج الفني بسلطنة عمان. 

بهم  وتحتفي  البحريني  الفن  نجوم  تكرم  الجامعة 
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الجامعة انجازات  جميع  في  أساسي  شريك  المرأة  العالي: 

المرأة يوم  في  بزهراتها  تحتفي  »األهلية« 

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته 
واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة 
البحرينية  المرأة  يوم  بمناسبة 
المؤسس  الرئيس  رعاية  وتحت 
األمناء  مجلس  ورئيس  للجامعة 
يوسف  عبداهلل  البروفيسور 
القاعة  في  أقيم  والذي  الحواج، 
فيه  وتم  الجامعة،  بمقر  الرئيسية 
جميع  على  تذكارية  هدايا  توزيع 
وموظفاتها  الجامعة  أكاديميات 

اإلداريات. 

في  العالي  البروفيسور  وأوضح 
تفتخر  األهلية  الجامعة  بأن  كلمته 
مواقع  من  فيها  المرأة  تتبوأه  بما 
الصعيد  على  سواء  متقدمة، 
الكوار  نصف  تمثل  إذ  العددي، 
النوعي،  الصعيد  على  أو  البشرية، 
الجامعة  كليات  في  تحتل  حيث 
متقدمة،  قيادية  مواقع  وإداراتها 
إلى  منوها  فاعلة  أدواراً  وتمارس 
المتقدمة  الرؤية  ذلك  مرد  أن 
والجهود  الحكيمة،  للقيادة 

للمرأة  األعلى  للمجلس  العظيمة 
الملكي  السمو  صاحبة  بقيادة 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 
 ، للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة 
المرأة  جهد  ثمار  من  أكيدة  وثمرة 
منذ  الكبيرة  وعطاءاتها  البحرينية 
للبنات  نظامية  مدرسة  أول  افتتاح 

في العام 1928م.

مساعدة  أشادت  جهتها  ومن 
اإلعالم  لشؤون  الجامعة  رئيس 
والتسويق  العامة  والعالقات 
بالدور  الدكتورة ثائرة الشيراوي 
عاهل  قرينة  به  تضطلع  الذي 
األعلى  المجلس  رئيسة  البالد 
بنت  سبيكة  األميرة  سمو  للمرأة 
تمكين  في  خليفة  آل  إبراهيم 
مختلف  في  البحرينية  المرأة 
به  تحظى  لما  تأكيداً  المجاالت 
من  البحرين  مملكة  في  المرأة 
من  به  تضطلع  وما  عالية،  مكانة 
أدوار تنموية وحضارية وعلى رأسها 

تنشئة  األجيال.

الشيراوي  تسليط  وثمنت 

أكد رئيس الجامعة األهلية البروفيسور منصور العالي على أن المرأة تمثل نصف 
الكوادر األكاديمية واإلدارية بالجامعة األهلية وتحتل عدة مواقع قيادية في عمادات 
وإدارات الجامعة، وأنها شريكة رئيسية في مختلف االنجازات األكاديمية التي حققتها 
الجامعة على مستوى التقارير المشرفة للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة أو 

على صعيد الجوائز واالشادات الخارجية بأداء الجامعة وإنجزاتها العلمية.

،،
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القانوني  المجال  على  الضوء 
من  بتوجيه  للمرأة  والعدلي 
البحرينية  للمرأة  األعلى  المجلس 
المرأة  أثبتت  أن  بعد  العام،  لهذا 
لعب  على  قادرة  بأنها  البحرينية 
حققت  أن  وبعد  وريادي،  هام  دور 
المجاالت  في  االنجازات  من  العديد 
أهلها  مما  والقضائية،  القانونية 
المناصب  من  العديد  إلى  للوصول 

المجال. القيادية في هذا 

األهلية  الجامعة  وتحتفل 
المرأة  بيوم  سنوي  بشكل 
احتفاالت  إطار  في  البحرينية، 
من  بدء  اليوم  بهذا  المملكة 
البحرين  احتفلت  حيث   2008 العام 
التعليم،  مجال  في  المرأة  بانجازات 
موضوع  اختيار  تم   2009 عام  وفي 
الصحة شعارا لهذا اليوم، فيما كان 
عام  في  شعارها  التطوعي  العمل 
بالعطاء  تقديراً لمسيرة حافلة   2010
بدأن  اللواتي  األوائل  البحرين  لنساء 
عام  وفي  التطوعي،  العمل  مسيرة 
التمكين  موضوع  اختيار  تم   2011
نصيب  وجاء  للمرأة،  االقتصادي 
تم  حينما   2012 عام  في  الرياضة 
في  المرأة  بإنجازات  االحتفاء  اختيار 
 2013 عام  وفي  الرياضي،  المجال 
المناسبة  بهذه  المجلس  احتفل 
اإلعالم،  مجال  في  المرأة  بإنجازات 
المرأة  مشاركة  جعلت  فيما 
العسكري  المجال  في  بفاعلية 
 ،2014 العام  في  المرأة  يوم  شعار 
المالي  القطاع  في  المرأة  وشعار 

.2015 العام  والمصرفي في 
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الثقافي التواصل  تعزيز  وبهدف  باريس  سفارة  مع  بالتعاون 

بالجامعة الفرنسي«  »اليوم  مهرجان  مع  طالبي  تفاعل 
اقامت الجامعة األهلية بالتعاون 
الفرنسية  مهرجان  السفارة  مع 
عددا  متضمنا  الفرنسي،  اليوم 
واألنشطة  الفعاليات  من  واسعا 
والترفيهية،  واالجتماعية  الثقافية 
تجربة  استعراض  إلى  باإلضافة 
عدد  بين  الدولي  الطالبي  التبادل 
والجامعة  الفرنسية  الجامعات  من 
تستضيف  بموجبه  والذي  األهلية، 
سنوي  بشكل  االهلية  الجامعة 

أعدادا من الطالب الفرنسيين.

العالقات  إدارة  مدير  أوضح  وقد 
بأن  الحواج  عمار  األستاذ  الدولية 
تضمن  الفرنسي  اليوم  مهرجان 
فيديو،  وعروض  محاضرات،  تقديم 
من  عدد  من  لخريجين  وعروض 
ومشاركة  الفرنسية،  الجامعات 
الفرنسيين  األعمال  رجال  أحد 
المقيمين في البحرين حول تجربته 
دروس  إلى  باإلضافة  المملكة،  في 
الفرنسية  اللغة  تعليم  في  وورش 

وفنون الطهي الفرنسي.

فعاليات  انطلقت  وقد 
لراعي  افتتاحية  بكلمات  المهرجان 
ورئيس  المؤسس  الرئيس  الحفل 
البروفيسور  األمناء  مجلس 
الفرنسي  والسفير  الحواج  عبداهلل 
 – رينو  برنارد  السيد  المملكة  لدى 

البروفيسور  الجامعة  ورئيس  فابر 
اإلفطار  وجبة  العالي،  مع  منصور 
استعراض  تم  ثم  الفرنسي، 
بجمهورية  تعريفية  فيديوهات 
الجامعات  ومسيرة  فرنسا 

الفرنسية.

مسابقات  المهرجان  وتضمن 
الثقافة  وحي  من  ورياضية  ثقافية 
الفرنسية كلعبة الكرة الحديدية، إلى 
الفرنسية  اللغة  تعلم  ورش  جانب 
ليختتم  الفرنسي،  الطبخ  ومهارات 
التذكارية  الهديا  بتوزيع  المهرجان 
ومأدبة  والمشاركين،  الفائزين  على 
أقيمت  التي  الفرنسي  الغداء 

المهرجان. بمناسبة 

جدير بالذكر أن الجامعة األهلية، 
الخاص  االهتمام  سياق  وفي 
والمتميزين،   بالطلبة الموهوبين 
مشروع  في   2009 العام  ومنذ  بدأت 
عدد  مع  الدولي  الطالبي  التبادل 
العريقة  الفرنسية  الجامعات  من 
أكاديمية  كفاءة  من  به  تتمتع  لما 
دوائر  توسعة  بهدف  ومهنية، 
الوعي  ورفع  الطالب،  لدى  المعرفة 
العملية  الخبرات  ونقل  الدراسي 
اكتساب  من  يمكنهم  بما  إليهم، 
الحياة  في  سواء  مفيد  هو  ما  كل 
المهنية ما  أو  العملية  أو  الجامعية 
في  زمالئهم  بين  مكانتهم  يعزز 

العمرية. مرحلتهم 
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األهلية،  الجامعة  نفذت 
مجمع  في  الجامعي  بحرمها 
المنامة  بالعاصمة  التأمينات 
بالتعاون  افتراضي  إخالء  تمرين 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  مع 
عدد  بمشاركة  الداخلية،  بوزارة 
الهيئتين  وأعضاء  الطلبة  من 
بالجامعة  واإلدارية  األكاديمية 
أهدافه  التمرين  حقق  حيث 
والتدريبية  والوقائية  اإلجرائية 
اإلخالء  عملية  إتمام  في  بنجاح 

في وقت قياسي.

التنسيق  إلى  التمرين  ويهدف 
مختلف  مع  المسبق  واإلعداد 
تم  حيث  المعنية،  الجهات 

التمرين بشكل منظم عن طريق 
استخدام منافذ الطوارئ وبإشراف 
إرشاد  وتم  الطوارئ  فريق  أعضاء 
والموظفين  الطلبة  وتوجيه 
إلى  الجامعة  في  والمتواجدين 

نقاط التجمع المحددة.

الخدمات  إدارة  مدير  عبر  وقد 
محمد  األستاذ  بالجامعة  اإلدارية 
على  الجامعة  حرص  عن  جاسم 
السالمة  معايير  بأعلى  االلتزام 
دورات  خالل  من  العمل  بيئة  في 
للطلبة  تقدم  عمل  وورش 
عدد  دوري،  بشكل  والموظفين 
منها تم بالتعاون مع اإلدارة العامة 

للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

المدني« »الدفاع  مع  بالتعاون  الجامعة  لطلبة  افتراضي  إخالء 

أ. محمد جاسم
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باألعياد  احتفاالتها  ضمن 
األهلية  الجامعة  أقامت  الوطنية، 
طلبة  من  لعدد  شعرية  أصبوحة 
الموهوبين،  الجامعة  وطالبات 
الشعراء  حماسة  مع  تحولت 
احتفالية  إلى  الجمهور  وتفاعل 
حب  تناولت  بهيجة  وجدانية 
الحكيمة،  لقيادته  والوالء  الوطن 
الحضارية  بإنجازاته  واإلشادة 

. لعظيمة ا
األصبوحة بكلمة  واستهلت 
مصفقة  محمد  للدكتور 
الطالبية  األنشطة  إدارة  مدير 
الشعر  أن  أوضح  الذي  والخدمات، 
تعبير  سماته  أهم  أحد  في 
خاصة،  شعورية  تجربة  عن 
لآلخرين  تقدم  أن  الجميل  من 
نحو  على  واالقتراب  لقراءتها 
شكره  عن  عبر  فيما  منها،  خاص 
الحضور  وجميع  للمشاركين 
األكاديمية  الهيئة  أعضاء  من 

والطلبة.

مجموعة من خيرة طلبة الجامعة

األصبوحة التي  في  شارك  وقد 
بالتعاون  األدبي  النادي  نظمها 
في  والخدمات  األنشطة  إدارة  مع 
برعاية  الطلبة  شؤون  عمادة 
البروفيسور  الجامعة  رئيس 
من  مجموعة  العالي،  منصور 
األهلية،  الجامعة  شعراء  خيرة 
العقيدي  الطالب خالد حمد  وهم: 
الشروقي  عصام  سعد  والطالب 
الكعبي،  أحمد  علي  والطالب 
خولة  اإلعالمية  األصبوحة  وأدارت 
الشاعر  شارك  ،  كما  المراغي 
في  شرف  كضيف  الجودر  عبداهلل 

األصبوحة. 

ووجدانية عاطفية  ن�سو�ص 

المشاركون  الشعراء  وأطرب 
فيما  الطلبة،  جمهور  مسامع 
العاطفي  بين  نصوصهم  تفاوتت 
احتوت  وجميعها  والوجداني 
عالية،  وطنية  مضامين  على 
الحضارية  بالمنجزات  وإشادة 
قيادتها  ظل  في  للمملكة 
توجهاتهم  وأبرزت  الحكيمة، 
بالتراث  الشعرية المهتمة 
قدراتهم  واإلنساني  العربي 
والمواكبة  الشعرية المطلقة 
المجال  في  العربي  بالتراث 
القصائد  حظيت  فيما  الشعري. 
باهتمام  ألقوها  التي  واألبيات 
حيث  كبير،  بشكل  الجمهور 
التصفيق  خالل  من  معها  تفاعلوا 
على  ارتسمت  التي  والبهجة  الحار 
الفعالية  وجوههم. واختتمت 
للطلبة  الجامعة  رئيس  بتكريم 
المسابقة  وضيف  الفائزين 

الخاصة  التحكيم  هيئة  وأعضاء 
األهلية«.  »شاعر  بمسابقة 

األصبوحة  جاءت  وقد 
وفعاليات  برامج  ضمن  الشعرية  
في  الوطنية  باألعياد  االحتفال 
لظهور  قناة  لتمثل  الجامعة، 
لمواهبهم  ونقل  الطلبة  إبداعات 
الثقافية  معارفهم  وتنمية 

العامة. ومعلوماتهم 
األنشطة  إدارة  وتضطلع 
بدور  األهلية  بالجامعة  الطالبية 
مشهود في اإلشراف على مختلف 
الميادين  في  الطالبية  النشاطات 
االجتماعية،  الثقافية،  العلمية، 
أواصد  وتوثيق  والفنية،  الرياضية 
وتحفيزهم  الطلبة  بين  التعاون 
باإلضافة  الجماعي،  العمل  على 
باإلضافة  الجماعي،  العمل  إلى 
الطلبة  قضايا  متابعة  إلى 
الجامعة  إدارة  مع  والتنسيق 
تعترض  قد  التي  المشكالت  لحل 

األكاديمية. مسيرتهم 

»األهلية« لطلبة  بالوطن  تتغنى  شعرية  أصبوحة 
علي الكعبي سعد الشرقيخولة المراغيخالد العقيديعبداهلل الجودر
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الأهلية غالريي

General Assembly and Ahlia University in their last meeting اجلمعية العمومية للجامعة األهلية في اجتماعها األخير

Academic visit from Russia وفد أكاةميي روسي يزور اجلامعة

Accounting and finance eventفعاليات يوم احملاسبة واالقتصاد

Training workshop for media an public relations ورش تدريبية في اإلعالم والعالقات العامة 
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أساتذة اجلامعة بحثون مهارات إدارة البحث العلمي
Professors discuss management research

ورشة تدريبية ألساتذة كلية اإلدارة
Training Workshop for Business Administration 

Entrepreneurship Day يوم ريادة األعمال

أساتذة كلية الهندسة يناقشون أمن التطبيقات في شبكة االنترنت
Engineering College discuss securing web application

االستاذة خديجة تناقش متطلبات االنظمة االلكترونية العمالقة
Mrs. Khadija Al Moshen discusses big data in IT

Theatre Club invites Ebrahim Bahar نادي املسرح يستضيف الفنان إبراهيم بحر
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