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ع�شرون ربيًعا على امليثاق

بقلم: اأ.د. عبداهلل احلواج

كانت أياًما أجمل تلك التي مل نعشها بعد، هكذا بشرّ جاللة امللك يف 

وجه شعبه، وهكذا خرج ميثاق العمل الوطني بأحرفه األوىل عىل 

الكون بأرسه، ليقول لهم: اإلصالح طريقنا، واإلعداد والتجهيز مرياثنا 

وأيادي  بأهدافنا  سويًا  رسمناه  املستقبل  نحو  واالنطالق  وحلمنا، 

شعبنا.

كلمة

 الرئي�س  امل�ؤ�س�س للجامعة الأهلية
رئي�س جمل�س الأمناء

البحرينية  الحياة  انطالقة  عىل  ربيًعا  عرشون  مير  هكذا 
كونية،  إصالحية  مشاريع  ثالثة  بتصدر  مرشوع  الجديدة، 
جاءت من أعىل الهرم السيايس، هكذا قالت سفرية غربية: 
التفرقة  عىل  قىض  الذي  مانديال  نيلسون  مرشوع  أحدهام 
الذي  التشييك  للزعيم  والثاين  أفريقيا،  جنوب  يف  العنرصية 
تجرأ عىل الحزب الشيوعي، ليحول بالده من النظام الشمويل 
إىل النظام الدميقراطي الحر، والثالث: هو املرشوع اإلصالحي 
مملكة  نقل  ألنه  ورعاه،  الله  حفظه  حمد  امللك  لجاللة 
تؤمن  دستورية  مملكة  إىل  إمارة،  أو  »دولة«  من  البحرين 
والدميقراطية  الحرية  مبادئ  وترسخ  والتسامح،  بالتعايش 

والسالم.

من  تخلقه  أيام  ويف  الكبري،  اإلصالحي  املرشوع  ريعان  يف 
النخب التي اختارها جاللته لتكون نواة للجنة إعداد شديدة 
من  أتذكر  والعلمي،  واالجتامعي  والثقايف  الحضاري  التنوع 
بني ما أتذكره أنه قد تم اختياري عضًوا باللجنة العليا ملرشوع 
ميثاق العمل الوطني ومسئواًل عن قطاع التعليم، ساعتها مل 
كان  الشمويل  الفكر  حيث  خاصة،  جامعات  بالدنا  يف  يكن 
سائًدا وكان مانًعا ملشاركة القطاع الخاص يف املشاريع التي 
اعتربها النظام آنذاك سيادية، فقمت مع رشكائنا يف اإلعداد 
والهم واملسئولية بإعداد وتجهيز بند كان األول يف مرشوع 
الجامعات  وإنشاء  بتأسيس  يسمح  الوطني  العمل  ميثاق 
حضاري  علم  منارات  أنها  اعتبار  وعىل  والخاصة  األهلية 

ومراكز إشعاع تنويرية.

وبالفعل تم إقرار امليثاق الوطني متضمًنا تلك املادة، ومساويًا 
يف الحقوق والواجبات بني ما هو حكومي، وما هو خاص، بني 

ما هو عام وما هو أهيل، فاملنظومة املؤسسية البد أن تحلق 
بجناحني أحدهام يقع تحت مسئولية الدولة واآلخر ترعاه 
الناس، هنا كان مربط الفرس، وهنا جاءت الجامعة األهلية 
لتكون مبثابة الثمرة األوىل من مثار املرشوع اإلصالحي الكبري 
لجاللة امللك، وهنا تصدرت الجامعة األهلية مشهد اإلنطالق 
الدستورية  الفتية  الخاصة يف مملكتنا  للجامعات  األكادميي 
»البند  مع  التعاطي  مسرية  بدأنا  وهنا  البحرين،  الحبيبة 
األول« وكأننا عىل موعد مع التاريخ، مع الحياة، مع اإلبداع 
والفكر والعلم االستباقي ويف أيدينا وثيقة نفخر بها، ونعتز 
مبرسومها، ونزيد عليها باالستفتاء الشعبي املبارك الذي أقره 

98,4% من مواطنيها وبنيها والتابعني لها.

تحققه  حني  واإلعجاز  التوفيق،  يحالفه  عندما  اإلنجاز  إنه 
النخب ويباركه القائد وتتلقفه الحكومة الرشيدة.

خرجت الجامعة األهلية لتقول للعامل أجمع »أنا البنت البكر 
لجاللة  الكبري  اإلصالحي  للمرشوع  الوطني«،  العمل  مليثاق 
يف  التي حملها  املباركة  والخطوة  ورعاه،  الله  امللك حفظه 
واملفكرين  واألكادمييني  األعامل  رجال  من  عدد  جوانحه 
أجل  من  جديدة  مرحلة  الجديد  بالتعليم  ليبدأوا  والتجار 

مسرية جديدة يف وطن جديد.

7 اأهداف على طريق اال�شتدامة

 بقلم: اأ. د. من�صور العايل 

للنامء  الدويل  األفق  مرمى  يف  تسجيلها  تم  هدًفا   17 من  أهداف   7

الجامعة األهلية، وتعتمد مرئياتها  املستدام، األمم املتحدة تقبل بدور 

وفعلها وفاعليتها يف التحقق، أهداف سبعة يف شباك الرؤية املستقبلية 

للكون حتى عام 2030، التطبيق من الجامعة األهلية لألهداف »3، 4، 

5، 8، 9، 10، و 17« هي غيض من فيض، وجزء من كل.

نافذة

رئي�س اجلامعة الأهلية 

األهلية  الجامعة  ستتوىل  والذي   3 الرقم  يحمل  الذي  الهدف   
للمجتمع،  والرفاه  الجيدة  الصحة  هو  به  الوفاء  عىل  العمل 
جميع  يف  وسليمة،  صحية  عيش  بأمناط  الجميع  متتع  وضامن 

األعامر، ومختلف املستويات االجتامعية واملناحي اإلنسانية.

باإلنصاف  جودته  وضامن  الجيد  التعليم  هو  الرابع  الهدف 
والشمولية وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

املتحدة  األمم  حسب  تحديده  تم  فقد  الخامس  الهدف  أما 
باملساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات، متاًما مثلام 
االقتصاد  وإمناء  الالئق  العمل  عىل  يشدد  الثامن  الهدف  كان 
الكاملة  والعاملة  واملستدام  والشامل  املطرد،  النمو  وتعزيز 

واملنتجة.

وتوفري  واالبتكار  الصناعة  عىل  اآلخر  هو  يركز  التاسع  الهدف 
الهياكل األساسية بإقامة بُنى تحتية قادرة عىل الصمود وتحفيز 

التصنيع الشامل للجميع واملستدام وتشجيع االبتكار.

لقد كان الهدف العارش هو اآلخر مشدًدا عىل الحد من مختلف 
أوجه عدم املساواة داخل البلدان وحاميتها حيث كان الهدف 
تطبيقه  عىل  األهلية  الجامعة  ستعمل  والذي  عرش  السابع 
فينحرص يف تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من 

أجل تحقيق النامء املستدام.

وبكل تأكيد أن اعتامد منظمة األمم املتحدة األهداف السبعة 
داخل  تطبيقها  عىل  األهلية  الجامعة  تعمل  ليك  الذكر  سالفة 
منظومة املجتمع البحريني مل تأت من فراغ حيث أن الجامعة 
فرص  تشكيل  ويف  املجتمع،  خدمة  يف  الرائد  بدورها  األهلية 
العمل التي تسعى جاهدة لتحقيق أكرب قدر من األهداف الـ17 

وليست األهداف السبعة فحسب هو الذي دفع أكرب مؤسسة 
دولية بأن تركن عىل جامعتنا الفتية يف تطبيق أكرث من 40% من 
أهدافها وهي سبعة أهداف تشاركية بالطبع مع جامعات رائدة 

أخرى عىل مستوى املنظومة األممية.

واملعروف أن الجامعة األهلية منذ انطالقها يف العام 2001 وهي 
الجامعي  للتعليم  البارز  الدور  تسعى جاهدة ليك تريس معامل 
الذي  العلمي  البحث  وعىل  الجودة  عىل  املعتمد  األكادميي 
يصب جام جهوده يف خدمة قضايا اإلنسان واإلنسانية، باإلضافة 
مع  ومتعمًقا  مجًدا  تعاماًل  تحقق  التي  الربامج  استحداث  إىل 
لها  ناجعة  حلول  إيجاد  عىل  والعمل  املحيط  الواقع  مشكالت 
وابتكار  االقتصاد،  تحديات  ومواجهة  النمو،  تحقيق  حيث  من 
األزمات  ومع  كورونا،  جائحة  مع  للتعامل  اإلبداعية  الوسائل 
والتداعيات التي نجمت عنها خالل السنة األخرية، باإلضافة إىل 
واإللكرتونية  التكنولوجية  التحتية  البنية  وآليات  أدوات  اختيار 
بالتعليم  واستبدالها  قرب،  عن  للتعليم  فاعلة  بدائل  إليجاد 
بأعىل  للطالب واملجتمع  أن يحققه  »أون الين« بكل ما ميكن 
درجات الكفاءة العلمية والتحصيل القائم عىل التفكري والتأهيل 
وحميمية  مقربة  عىل  طالب  تخريج  إىل  يفيض  الذي  واإلعداد 
األعامل، ومن قضايا  ريادات  العمل، ومن  أسواق  من مختلف 
املجتمع املعارص بكل ما فيه من تجليات وإرهاصات وجوائح 

سابقة التجهيز واإلعداد.



تقــارير تقــارير
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املراأة واإجازة حاالت االإجها�ض اأو والدة الطفل ميتًا
تقرير:حممد �ضاحي 

وعملها  األرسة  نحو  املرأة  واجبات  بني  التوفيق  الدولة  تكفل 
السياسية  الحياة  ميادين  يف  بالرجال  ومساواتها  املجتمع،  يف 
واالجتامعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الرشيعة 

اإلسالمية، هذا ما تنص عليه املادة )5/ب( من الدستور.

أيضاً توفر الدولة الرعاية الصحية والنفسية للمرأة يف حاالت اإلجهاض أو 
)8( من  املادة  )أ( من  البند  عليه  ملا نص  إنفاذا  والدة طفل ميت، وذلك 
الدستور، إىل جانب مواكبة الدعوات النقابية الدولية التي تطالب برضورة 
مراعاة  إىل  إضافة  اإلجازة،  يف  واإلجهاض  الوالدة  حالتي  بني  التمييز  عدم 

عامل  لنقابات  الحر  االتحاد  اتفق  فيام 
البحرين عىل االقرتاح بقانون مع املقرتح 
العاملة،  املرأة  حقوق  كفالة  يف  إلسهامه 
لنقابات  العام  االتحاد  أيضاً  وتوافق معه 
عىل  تأكيده  أبدى  الذي  البحرين،  عامل 
يف  املامثلة  الترشيعات  تعديل  أهمية 
املساواة،  ملبدأ  تحقيقاً  الحكومي  القطاع 
عىل  تأكيداً  جاء  بقانون  املرشوع  وأن 
أداء  من  ميّكنها  مبا  العاملة  املرأة  حامية 
ظروفها  يراعي  ومبا  اإلنسانية،  رسالتها 
مع  يتواءم  ومبا  والنفسية،  الجسدية 
األهداف العامة ململكة البحرين والكيان 
النقايب انسجاماً مع كافة املواثيق الدولية 

يف هذا الشأن.

حق املرأة املجهضة

وأيد املرشوع إىل جانب النقابات، االتحاد 
النسايئ البحريني، مؤكداً عىل حق املرأة 
املجهضة يف نيل الرعاية الصحية املناسبة 
مبا يتناسب ووضعها الصحي والنفيس عىل 
أال تقل مدة إجازة العاملة املجهضة قبل 
مرور )6( أشهر من الحمل عن أسبوعني 
مبا  وذلك  تقدير،  أقّل  األجر يف  مدفوَعي 
قبل  الكافية  الراحة  عىل  حصولها  يكفل 

االنتظام بالعمل مجدداً.

بينام كان للحكومة تحفظ عىل املرشوع 
من  تحقيقها  املرجو  الغاية  أن  مبينة 
القانون متوافرة، يف ضوء أحكام  مرشوع 
القطاع  العمل يف  قانون  املادة )32( من 
القانون،  ذات  من   )62( واملادة  األهيل، 
ومن ثم فإنه يوجد من النصوص القانونية 
والقواعد اإلجرائية القامئة ما يكفي بذاته 
البدنية والنفسية يف  املرأة  لحامية صحة 
وفقاً  واإلجهاض  والوضع  الحمل  حاالت 
ملعايري منظمة العمل الدولية واالتفاقيات 

الصادرة عنها.

االتفاقيات الدولية والعربية

املرشوع  أن  إىل  الحكومة  أشارت  كام 

عليه  استقرت  ما  مع  يتفق  ال  بقانون 

االتفاقيات الدولية والعربية والترشيعات 

ومنها  الوضع،  إجازة  بشأن  املقارنة 

بشأن   1919 لسنة   )3( رقم  االتفاقية 

رقم  الدولية  واالتفاقية  األمومة،  حامية 

)103( لسنة 1952 بشأن حامية األمومة 

بـ )14(  الوضع  إجازة  التي حددت مدة 

أسبوعاً، وكذلك االتفاقية العربية رقم )5( 

لسنة 1976 بشأن املرأة العاملة، مؤكدة 

الترشيعات  هذه  من  أي  يف  يرد  مل  أنه 

عىل  الوضع  أحكام  رسيان  عىل  ينص  ما 

أقل فرتة  استكامل  قبل  اإلجهاض  حاالت 

املجهضة  املرأة  تستحق  حيث  الحمل، 

يقّررها  التي  للمدة  وفقاً  مرضية  إجازة 

الطبيب املعالج تبعاً للفرتة التي تّم فيها 

التعديل املقرتح  اإلجهاض، إىل جانب أن 

يف غري صالح إدماج املرأة يف سوق العمل.

الترشيع والرأي ما جاء  فيام مثنت هيئة 

املرشوع  أن  وبينت  بقانون،  املرشوع  يف 

جاء تأكيدا عىل حامية املرأة العاملة، مبا 

ومبا  اإلنسانية،  رسالتها  أداء  من  ميكنها 

النفسية  الجسدية واآلالم  يراعى ظروفها 

أو  لإلجهاض  تعرضها  جراء  تقاسيها  التي 

والدة الطفل ميتاً، فضال عن انسجامه مع 

املواثيق الدولية والتي حرصت عىل توفري 

العاملة  واملرأة  عموماً  للمرأة  الحامية 

عليه  يُحمد  أمر  وهو  خاصة،  بصفة 

املرشع.

تطبيق  حالة  يف  أنه  إىل  الهيئة  وأشارت 

تقــارير

الجانب اإلنساين املرتبط بهام. 

الترشيعي  الفصل  من  الثالث،  العادي  السنوي  االنعقاد  دور  الثالثة عرشة، من  ناقش يف جلسته  النواب  مجلس 
الخامس، تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مرشوع قانون مصاغ بناء عىل اقرتاح بقانون بصيغته املعدلة من مجلس 

الصادر  األهيل،  القطاع  العمل يف  قانون  )32(، من  املادة  إىل  )ج(  برقم  فقرة جديدة  بإضافة  النواب 
بالقانون رقم )36( لسنة 2012م، والذي يهدف إىل منح املرأة العاملة يف القطاع األهيل، إجازة مدفوعة 
األجر، يف حاالت اإلجهاض، أو والدة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع وقرر املجلس املوافقة عىل توصية 

اللجنة، باملوافقة عىل مرشوع القانون، بالتعديالت املجراة عليه، وإحالته إىل مجلس الشورى.
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ُمطبق،  ترشيع  صورة  يف  املاثل  القانون 
مامثالً  تعديالً  يتطلب  سوف  ذلك  فإن 
الوضع  إجازة  تنظم  التي  للترشيعات 
الحكومي  القطاع  يف  تعمل  التي  للمرأة 
القطاع  التي تعمل يف  ملساواتها بنظريتها 
بينهام  املساواة  ملبدأ  تحقيقاً  األهيل؛ 
كلتا  يف  للمرأة  القانوين  املركز  لتامثل 

الحالتني.

توافق

وزارة العمل والتنمية االجتامعية توافقت 
أن  أكدت  حيث  رأيها  يف  الحكومة  مع 
نوع  يحّدد  الذي  هو  الطبي  التقرير 
اإلجازة التي تحصل عليها العاملة مبوجب 
القطاع  العمل يف  قانون  املادة )32( من 
األهيل التي تقدر بـ)60( يوماً بأجر كامل 
و )15( يوماً بدون أجر برصف النظر عن 

والدة الطفل حياً أو ميتاً.

ولفتت إىل أنه نظراً لالعتامد عىل التقرير 
الطبي يف تحديد حالتي أو اإلجهاض، فإنه 
ال توجد شكاوى عاملية رفعت إىل الوزارة 
عدم  يؤكد  الذي  األمر  الخصوص،  بهذا 
الحاجة إىل تعديل نص املادة )32( الحايل 

من قانون العمل يف القطاع األهيل.

حالة الوالدة امليتة

يف  أنه  الصحة  وزارة  أوضحت  وباملقابل 
حالة الوالدة امليتة التي تحصل بعد ميض 
ستة أشهر عىل الحمل، يتم منح العاملة 
إجازة وضع وفقاً للامدة )32/أ( من قانون 

العمل يف القطاع األهيل.

اإلجازة  مدة  أن  ردها  يف  “الصحة«  وبني 
اإلجهاض  لحاالت  تختلف  املقررة 
حالة  كل  بحسب  الطبية  الناحية  من 

وبحسب عمر الجنني، وميكن متديد فرتة 

املختص  الطبيب  تقييم  بناًء عىل  اإلجازة 

أن  يفضل  أنه  مضيفة  املرضية،  للحالة 

يتم التعامل مع حاالت اإلجهاض حسب 

محددة  مدة  دون  املرضية  اإلجازات 

وبحسب تقدير الطبيب املختص.

حكم جديد

وفيام يتعلق برأي املجلس األعىل للمرأة، 

عىل  املقرتح  التعديل  إن  املجلس  بني 

القطاع  العمل يف  قانون  املادة )32( من 

إضافة حكم جديد  إىل  يؤدي  لن  األهيل 

أو ألي  املادة،  )أ( من هذه  الفقرة  لنص 

عموم  أن  باعتبار  الحكم  هذا  يف  تغيري 

الحق  العاملة  مبنح  يفرس  املادة  هذه 

ولد  سواء  األجر  مدفوعة  وضع  بإجازة 

من  ضري  ال  وبالتايل  ميتا،  أو  حياً  الطفل 

إضافة بند )ج( إىل هذه املادة مع اقرتاح 

النص أكرث وضوحاً،  ليكون  صيغة معدلة 

وتكون عىل النحو التايل:

الفقرتني  يف  الواردة  األحكام  ذات  تطبق 
ميتاً.  أو  الطفل حياً  ولد  السابقتني سواء 
ويف حال حدوث إجهاض قبل اكتامل ستة 
إجازة  العاملة  متنح  الحمل،  عىل  أشهر 
هذا  من   )65( للامدة  استناداً  مرضية 

القانون(. 

وشدد املجلس يف رده إن التعديل املقرتح 
يف  العمل  قانون  من   )32( املادة  عىل 
القطاع األهيل يقتيض أن يصاحبه تعديل 
يف  للعامالت  الوضع  إجازة  بشأن  مامثل 
املساواة  ملبدأ  تحقيقاً  الحكومي  القطاع 

أمام القانون.

تجارة  غرفة  ارتأت  السياق  هذا  ويف 
عىل  املوافقة  عدم  البحرين  وصناعة 
أن  ومنها  أسباب،  لعدة  بقانون  املرشوع 
عبئاً  سيشّكل  تنفيذه  حال  يف  املرشوع 
عىل أصحاب األعامل وسيعرضهم لخسائر 
مادية جسيمة، وسوف يؤدي إىل إحجام 
يف  املرأة  توظيف  عن  األعامل  أصحاب 

القطاع الخاص.

الرأي للطبيب املعالج

وأشارت الغرفة إىل أنه ينبغي ترك تقدير 
اإلجهاض  حالة  يف  املرضية  اإلجازة  مدة 
االتفاقيات  جميع  وإن  املعالج،  للطبيب 
منظمتي  عن  والصادرة  العالقة  ذات 
رسيان  تقرر  مل  والعربية  الدولية  العمل 
أحكام إجازة الوضع عىل حاالت اإلجهاض 

التي تتعرض لها املرأة العاملة.

النواب  مبجلس  الخدمات  لجنة  وكانت 
قد استنتجت بعد االطالع عىل ردود كافة 
الجهات املعنية، أن مدة اإلجازة التي متنح 
مل  )32/أ(  املادة  مبوجب  العاملة  للمرأة 
تعالج حالة اإلجهاض، ويتم التعامل معها 
يف  العمل  قانون  من   )65( للامدة  وفقاً 
القطاع األهيل عىل اعتبارها حالة مرضية 
إجازة  عىل  الحصول  فيها  للعاملة  يحق 
مرضية مدتها )15( يوماً مدفوعة األجر، 
وعرشون  األجر،  بنصف  يوماً  وعرشون 

يوماً بدون أجر. 

وزارة  من  الواردة  املرئيات  أن  حني  يف 
بيّنت أن اإلجهاض إذا حدث  الصحة قد 
يف األسابيع ما بني )21( أسبوعاً إىل )24( 
املقّررة  اإلجازة  فإن  الحمل  من  أسبوعاً 
سيرّض  ما  وهو  واحداً(،  )شهراً  تكون 
خمسة  عىل  يزيد  ما  إن  حيث  بالعاملة 
لذا  منها سيكون بنصف أجر،  عرش يوماً 
اإلجهاض  أحكام  بوضع  اللجنة  أوصت 
الواردة  )ج(  الفقرة  نص  نطاق  ضمن 
إجازة  واعتبارها  بقانون،  املرشوع  يف 
تنظيم  مرّبر  بأن  علامً  األجر،  مدفوعة 
من   )32( املادة  ضمن  اإلجهاض  حالة 
أن  هو  األهيل  القطاع  يف  العمل  قانون 
توفري  هو  الوضع  إجازة  منح  من  العلة 
الراحة للمرأة العاملة بعد الوضع، وهذه 

العلة تتوافر أيضاً يف حالة اإلجهاض؛ ألن 
اإلجهاض هو يف الواقع وضع مبّكر يجب 
الراحة،  من  قسطاً  املرأة  تنال  أن  بعده 
تنظّم  أحكام  إفراد  يتطلب  الذي  األمر 
مقّومات  بني  والتاميز  اإلجهاض،  حالة 
مرور  قبل  لإلجهاض  القانوين  الحكم 
وقع  وإذا  الحمل،  من  أسبوعاً  عرشين 
أسبوعاً  عرشين  مرور  بعد  اإلجهاض 
فإن  ولهذا  أسبوعاً.  وعرشين  أربعة  إىل 
اللجنة عالجت حالة اإلجهاض مبدد إجازة 
باإلجازة  ربطها  وعدم  األجر،  مدفوعة 
من   )65( املادة  املقّررة مبوجب  املرضية 

القانون ذاته.

تجنباً لالجتهادات

أوصت  فقد  امليتة  الوالدة  حالة  يف  أما 
التي  األحكام  ذات  بتطبيق  اللجنة 
طفلها  تلد  التي  العاملة  املرأة  تستحقها 
طفلها  تلد  التي  العاملة  املرأة  عىل  حياً 
الحكم  تثبيت  أجل  من  وذلك  ميتاً؛ 
لالجتهادات  تجنباً  قانوين؛  نص  مبوجب 
وهل  الوضع،  إجازة  بتفسري  تتعلق  التي 
تكون  أم  ميتاً  تلد  التي  العاملة  تشمل 

خاصة بالعاملة التي تضع طفلها حياً.

الوضع  تثبيت  أن  اللجنة  ترى  ولهذا، 
ميتاً،  طفالً  تلد  التي  بالعاملة  الخاص 
حول  االجتهادات  تجّنب  إىل  سيؤدي 

تفسري كلمة )الوضع(.

قانون  من   )32( املادة  نص  ييل  وفيام 
العمل يف القطاع األهيل الصادر بالقانون 

رقم )36( لسنة 2012 )القانون النافذ(:

تحصل العاملة عىل إجازة وضع مدفوعة 
األجر مدتها ستون يوماً، تشمل املدة التي 
تسبق الوضع والتي تليه، برشط أن تقدم 

املراكز  أحد  من  معتمدة  طبية  شهادة 
العيادات  إحدى  أو  الحكومية  الصحية 
املعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها 

التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.

إجازة  عىل  تحصل  أن  للعاملة  ويجوز 
الوضع مدتها خمسة  بدون أجر مبناسبة 

عرش يوماً عالوة عىل اإلجازة السابقة.

األيام  خالل  العاملة  تشغيل   ب( يحظر 
بشأن  وترسي  للوضع،  التالية  األربعني 
خالل  آخر  عمل  صاحب  لدى  اشتغالها 
إجازة الوضع األحكام املنصوص عليها يف 

املادة )62( من هذا القانون.

أما نص املادة بعد التعديل:

تضاف فقرة جديدة برقم )ج( إىل املادة 
)32( من قانون العمل يف القطاع األهيل 
لسنة 2012،   )36( رقم  بالقانون  الصادر 

نصها اآليت:

ج- تطبق ذات األحكام الواردة يف الفقرتني 
ميتاً  الطفل  والدة  حالة  عىل  السابقتني 
من  أسبوعاً  وعرشين  أربعة  مرور  بعد 

الحمل.

   ومُتنح العاملة يف حالة حصول إجهاض 
ال  مدتها  األجر  مدفوعة  إجازة  لجنينها 
أيام وال تزيد عىل أربعة  تقّل عن سبعة 
عرش يوماً إذا حصل اإلجهاض قبل عرشين 
العاملة إجازة  أسبوعاً من الحمل، ومُتنح 
إذا  يوماً  ثالثون  مدتها  األجر  مدفوعة 
حصل اإلجهاض بعد مرور عرشين أسبوعاً 
الحمل،  من  أسبوعاً  وعرشين  أربعة  إىل 
وذلك مبوجب شهادة طبية معتمدة من 
أحد املراكز الصحية الحكومية أو إحدى 

العيادات املعتمدة من صاحب العمل.
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خريجو الأهلية.. ق�ص�ص جناح )4(
اإعداد: هيئة التحرير

الجامعة األهلية التي أنشئت كثمرة لنجاح مرشوع 

جبارة  خطوات  أوىل  وكانت  الوطني،  العمل  ميثاق 

قامت بها القيادة الرشيدة والرجال املخلصون لرفع شأن 

وصقل  لتعليم  وسيلة  العلم  من  جعلت  فقد  البحرين، 

ثروة البحرين الحقيقة، أال وهم شبابها الذين جابوا بقاع 

الكليات يف  أبواب  التعلم، وطرقوا  عن سبل  بحثاً  الدنيا 

الجامعات  فجاءت  العلم،  عن  باحثني  القارات  جميع 

الخاصة وعىل رأسها الجامعة األهلية كأول جامعة خاصة 

التعاون  مجلس  ولدول  اململكة  ألبناء  لتوفر  اململكة  يف 

فرص تعليمية ليك يحظوا بشهادات تعليمية تضاهي بل 

يطمحون  كانوا  التي  األوروبية  الشهادات  مع  وتتكامل 

لها فها هي الجامعة تقدم شهاديت املاجستري والدكتوراة 

و»برونيل«  األمريكية  واشنطن«  »جورج  جامعتي  مع 

الربيطانية،  باإلضافة إىل العديد من الربامج الدراسية التي 

ساهمت يف رفد البحرين ودول الخليج بخريجني سطروا 

ومؤسساتهم،  رشكاتهم  تطور  يف  ساهمت  نجاح  قصص 

فقامت  بخريجيها،  تفتخر  أن  األهلية  للجامعة  ويحق 

النجاح عىل صفحات مجلة  بتجسيد جزء من صور هذا 

»صوت األهلية« وأرادت أن تحتفي بهذه النامذج لتكون 

قدوة لطلبة األهلية، وحافزاً من أجل مزيد من 

النجاح.

قصص نجاحقصص نجاح

مهند �صليمان: »الأهلية« 
جزء من النجاح يف حياتي

تساهم  ومحطات  قصص  إنسان  لكل 
يف تحقيق النجاح يف حياته، ولقد كنت 
املحطات  تلك  إحدى  بأن  محظوظًا 
يف  للامجستري  دراستي  هي  امللهمة 
األهلية  بالجامعة  واإلعالم  الصحافة 
التدريس  هيئة  يف  بعضو  والتحاقي 
بالجامعة،  واالعالم  الصحافة  قسم  يف 
املهارات  من  العديد  واكتساب 

والخربات من تلك التجربة.

بالط صاحبة الجاللة

 قصتي مع الصحافة واإلعالم بدأت يف 

عندما  البحرين  بجامعة   2000 العام 

قررت دراسة التخصص وخوض تجربة 

عىل  الجاللة  صاحبة  بالط  يف  العمل 

فيها يف  تدرجت  مدى سنوات طويلة، 

كطالب  بدأتها  ان  بعد  مناصب  عدة 

التحاقي  ثم  الجامعة، ومن  متدرب يف 

البحرينية  األيام  صحيفة  يف  للعمل 

والتي تعد من أهم مدارس الصحافة يف 

تاريخ البحرين، حيث فتحت يل املجال 

الستكامل دراسة املاجستري يف الجامعة 

االهلية عىل نفقتها.

 يف العام 2008 التحقت للعمل كرئيس 

مكتب  يف  العامة  والعالقات  لإلعالم 

صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك 

 2011 العام  يف  وبعدها  خليفة،  آل 

كمدير لوكالة أنباء البحرين حتى العام 

والعالقات  لالتصال  كمستشار   ،2017

يف  اإلعالم  شئون  وزارة  يف  الدولية 

مملكة البحرين.

دوراً بارزاً

دوراً  االهلية  الجامعة  لعبت   لقد 

العلمية  البيئة  بفضل  تهيئتي  يف  بارزاً 

ألبنائها  توفرها  التي  واألكادميية 

تحقيق  أجل  من  املتطورة،  ومناهجها 

العديد من االنجازات والتطلعات، كان 

الخامس  األديب  اإلصدار  صدور  آخرها 

البحرين(،  يف  )التلفزيون  بعنوان  يل 

املسابقات  من  العديد  يف  ومشاركتي 

الدولية والحكومية والتي حققت فيها 

مراكز متقدمة.

األساتذة  لجميع  والتقدير  الشكر   كل 

الوطني  الرصح  هذا  يف  والعاملني 

املرشف، ونسأل الله أن يقدرنا عىل رد 

الجميل ووفاء الدين لهم جميعاً.

مارس - 102021
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الخيار األول

خريج  حبيب  محمد  حسني  بدأ  هكذا 
وتسويق  إدارة  تخصص  األهلية  الجامعة 
حديث عن عالقته مع الربوفيسور عبدالله 
بن يوسف الحواج الرئيس املؤسس رئيس 
لقد  األهلية،  الجامعة  األمناء  مجلس 
منذ  األهلية  الجامعة  مع  عالقتي  بدأت 
أن كنت متدربًا مبعهد البحرين للتدريب، 
مع  كنت   ،2003 العام  يف  ذلك  وكان 
ندرس  واألخوات  اإلخوة  من  مجموعة 
العليا  الوطنية  »الدبلوما«  املعهد  يف 
للحصول  الدراسة  نواصل  أن  نفكر  وكنا 
اإلدارة  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل 
هو  لنا  األول  الخيار  فكان  والتسويق 
السبب يف  يعود  األهلية، حيث  الجامعة 
ذلك إىل أننا عندما استفرسنا من أساتذة 
قالوا  للتدريب  البحرين  ومسؤويل معهد 
لنا ننصحكم املواصلة يف الجامعة األهلية 
ولديها  التعليم  جودة  يف  معروفة  كونها 
سمعة ممتازة يف القطاعني العام والخاص 
أساتذة من مختلف  استقطبت  وأنها قد 
لتدريس  املرموقة  العاملية  الجامعات 
طلبتها، كام ميكنكم التسجيل يف فرتة ما 
يف  تعمل  كنت  إذا  أنه  أي  الظهرية،  بعد 
الصباح فإنه باإلمكان الدراسة يف املساء، 

درجة  لنيل  بالدراسة  التحقنا  وبالفعل 

البكالوريوس يف اإلدارة والتسويق، حيث 

عالقات  وأقمنا   .2007 العام  يف  تخرجنا 

جيدة مع أساتذة وطلبة بالجامعة، وبات 

البحرينية  القيادات  من  اليوم  خريجيها 

العام  القطاعني  يف  ويعملون  املرشفة 

والخاص.

التدريب امليداين

للعام  تعود  األهلية  بالجامعة   عالقتي 

لتستمر  فيها  طالبًا  كنت  عندما   2005

أفخر  واليوم  هذا.  يومنا  إىل  والحمدلله 

الجامعة  بهذه  العمل  يف  تدرجت  بأنني 

إلدارة  املدير  ملنصب  وصلت  أن  إىل 

املعنية  الجهة  وهي  املهنية،  العالقات 

خالل  من  العمل  لسوق  الطلبة  بتأهيل 

ترشيحهم لعمل التدريب امليداين، وذلك 

يف  الطلبة  جميع  من  مطلوب  كمقرر 

البكالوريوس، وهو  السنة األخرية ملرحلة 

بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  إىل  أدى  ما 

الجامعة األهلية والقطاعني العام والخاص 

وما بينهام.

ح�صني حممد حبيب:
الربوفي�صور احلواج
اأًبا روحًيا لنا جميًعا

من أبرز القيادات

 لقد حققت من خالل دراستي بالجامعة 
بتطبيق  قمت  وبالفعل  الكثري،  األهلية 
مختلف  يف  علم  من  عليه  حصلت  ما 
لألساتذة  ذلك  يعود  حيث  وظائفي، 
الذين قاموا بتدريسنا وتزويدنا باملهارات 
خريج  ليصبح  العمل  لسوق  املطلوبة 
القيادات  أبرز  من  األهلية  الجامعة 
والخاص  العام  القطاعني  يف  البحرينية 

مبختلف تخصصاتها.

 رعاية الربوفيسور عبدالله ساهمت 
يف إنجاز العمل

باألب  عالقته  عن  حديثه  يف  واستطرد 
الروحي له حيث يقصد بذلك الربوفيسور 
عندما  أنه  إىل  مشريًا  الحواج،  عبدالله 
كان املسؤول يف نادي باربار عن مشاريع 
عدة أبرزها مهرجان نادي باربار الصحي 
املنظمة  للجنة  رئيًسا  وكان  السنوي، 
ملهرجان نادي باربار الصحي السنوي ملدة 
أن  استطعت  وقال:  متتالية،  سنوات   3
القطاع  مؤسسات  من  العديد  أستقطب 
الصحي والصيدليات وذلك بغرض تقديم 
التخصصات،  فحوصات طبية يف مختلف 
أهايل  من  العديد  املهرجان  يحرض  وكان 
قرية باربار والقرى املجاورة، حيث يعترب 
مملكة  مستوى  عىل  صحي  تجمع  أهم 
معايل  رعاية  تحت  ويقام  البحرين، 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله 
آل خليفة رئيس املجلس األعىل للصحة، 
األندية  ميزانية  كانت  الحال  وبطبيعة 
النادي  مسؤويل  عىل  ويتعني  محدودة 
إيجاد مصادر مالية أخرى لتسيري فعاليات 
النادي، وكنت قد قرأت يف إحدى الصحف 
املحلية اليومية أن الجامعة األهلية قدمت 

أنا وزماليئ  رعاية مالية لجهة ما، فقمت 
للربوفيسور  خطاب  بتوجيه  النادي  يف 
الحواج ففاجأنا برعاية املهرجان مام أدى 
علينا،  األعباء  من  العديد  تخفيف  إىل 
ويرُس،  بسهولة  العمل  إنجاز  فاستطعنا 
باربار  نادي  منتدى  ذلك  إىل  باإلضافة 
البيئي السنوي وفعاليات أخرى يف خدمة 
إدارة  املجتمع إىل أن تم االتصال يب من 
املوارد البرشية بالجامعة األهلية بتوصية 
من الربوفيسور الحواج بعرض وظيفة يف 
بأنني  علاًم  الحال  يف  فوافقت  الجامعة، 
املعلومات  هيئة  يف  حينها  أعمل  كنت 

والحكومة اإللكرتونية.

 الحواج يضع مصلحة الطالب أوال

هو  الحواج  عبدالله  الربوفيسور  نعم 
وخريجي  طلبة  ولكل  يل  الروحي  األب 
بابه مفتوًحا  الجامعة األهلية حيث كان 
مصلحة  يضع  والزال  وكان  للجميع 
من  قريبًا  لكونه  باإلضافة  أواًل  الطالب 
أفًقا  ميتلك  الحواج  الربوفيسور  الجميع. 
عربيًا ودوليًا من الطراز األول حيث نجده 
يتحدث عن العروبة بقلٍب ملؤه اإلميان، 
وعندما تكون قريبًا منه تشعر أنه قادًرا 
من خالل مرشوع  األمنيات  تحقيق  عىل 

التعليم العايل يف مملكة البحرين
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 تعترب أمينة عبدالجليل الحمدان الحاصلة 

اإلعالم  يف  بامتياز  املاجستري  درجة  عىل 

األهلية  الجامعة  من  العامة  والعالقات 

الجامعة  من  أيًضا  البكالوريوس  وعىل 

ذاتها من الطلبة املتميزين الذين رفضوا 

الجامعة  إىل  لتحولها  الدراسية  البعثة 

األهلية يك تدرس فيها وتتلقى يف حرمها 

العلوم واملعارف.

مخرجات التعليم والتعلم

التي  البعثة  تؤكد  مثلام  رفضت   لقد 

أخرى  جامعة  يف  للدراسة  عليها  حصلت 

األهلية،  الجامعة  يف  ملنحة  وحولتها 

أن  إىل  يعود  أيًضا  ذلك  يف  السبب 

الجامعة  يف  والتعلم  التعليم  مخرجات 

العمل  ومقتضيات سوق  تتوافق  األهلية 

تركز  مل  املخرجات  هذه  أن  حيث  من 

والعملية  النظرية  الجوانب  عىل  فقط 

أو  تتشابه  خربات  أكسبها  الذي  األمر 

تتفق مع تلك التي ميكن اكتسابها وهي 

أي سوق عمل  اإلعالمي يف  تؤدي عملها 

عالية  برامج  ألنها  نظرًا  موقع  أي  يف  أو 

تحقق  أنها  بل  القيمة  ومرتفعة  الجودة 

تطوًرا نوعيًا وعماًل ذو قدر.

طريق  متهد  الجامعة  أن  أضافت  كام 

الطالب لالنخراط يف سوق العمل وتوفر 

له فرًصا عملية يف مختلف املجاالت، كتلك 

الحمدان  عليها  حصلت  التي  الفرصة 

عن  املبارشة  االعالمية  الربامج  تقديم  يف 

يحىض  الذي  األهلية  الجامعة  طريق 

والعملية  األكادميية  بالسمعة  خريجيها 

الطيبة يف مختلف امليادين. 

الطالئع املوهوبة

 وتقول أنها انخرطت يف العمل االجتامعي 

بالجامعة  األهلية من خالل عضويتها يف 

الثقافية  للجنة  وترأسها  الطلبة  مجلس 

أمينة  تعترب  حيث  باملجلس،  واإلعالمية 

يف  املوهوبة  الطالئع  من  الحمدان 

منظومة خريجي الجامعة األهلية خاصة 

رياديًا يف مصانع  تتقلد حاليًا موقًعا  أنها 

للعالقات  كمديرة  الجزيرة  ومحامص 

وضًعا  يشكل  ما  وهو  والتسويق،  العامة 

متميزًا يجعل خريجتنا أمينة قريبة دامئًا 

من جامعتها »األهلية«.

اأمينة عبداجلليل احلمدان: 
رف�صــت بعثتي وحـولتها

اإلى اجلامعة الأهلية

عبدالرحمن القطان: 
اجلامعة .. فكر وفكرة

كل الحب واالنتامء

منتسبي  يعيشها  التي  الحالة  هي  مثلام 

عبدالرحمن  مير  مل  األهلية  الجامعة 

القطان الحاصل عىل درجة املاجستري يف 

جامعته  عىل  الكرام  مرور  األعامل  إدارة 

الحب  بكل  عنها  يتحدث  أن  دون  من 

برصح  واإلميان  الرصاحة  بكل  واالنتامء، 

تعليمي يصفه بالفكر والفكرة، بالتواصل 

والتوافق مع أماين وآمال الخريجني ليس 

قبل تخرجهم فحسب إمنا بعد أن يتخرجوا 

وبعد أن يصلوا إىل مراتب إدارية متقدمة 

يف حياتهم العملية، ويف أيامهم التالية.

نرش الخري

عبدالرحمن القطان بوصفه رئيًسا لقسم 

امللكية  باملؤسسة  واالستثامر  امليزانية 

العطاء  إىل  ينظر  فهو  الخريية  لألعامل 

الخري عىل عقول  بوابة نرش  العلمي من 

فقط  وليس  بنيه،  وبني  وربوعه  الوطن 

نرش حالة الرتاحم والتآخي التي نفتخر بها 

وال  تكل  ال  املعطاءة  أوطاننا  بأن  جميًعا 

البيضاء واصلة  أياديها  أن تكون  متل من 

من كل قلب رحيم إىل كل شخص محتاج، 

ومن كل فاعل خري إىل كل صاحب فكرة 

وويل أمر، ومالك حصافة إنسانية.

بعداً انسانيا

تكن  مل  لعبدالرحمن  بالنسبة  »األهلية« 

أصول  منه  يتلقى  تعليمي  رصح  مجرد 

العلوم ويتعلم فيه أمهات الفكر واآلداب 

بُعًدا  الرصح  يرى يف هذا  لكنه  والفنون، 

إنسانيًا، مرمى حجر لطالبي ِعلم، لكنهم 

اجتامعية  مكانة  طالبي  ذاته  الوقت  يف 

وخدمات  تراحم،  عالقات  خالل  من 

جليلة، وعرٍو وثقى.

قصص نجاح

�صرح تعليمي يف وطن معطاء ين�صر 
الرتاحــم  ن�صـر  يف  وي�صـاهم  العلم 
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�صغرى اخلنيزي: طــورت 
�صخ�صــيتي وطـريقــة 

تـفـكــــــــريي

فاطمـــة يـو�صــــف 
الدم�صــتـــاين: تـوفــر 
الفر�ص ومتنحها للطالب

ورش تثقيفية

يف  حلمي  تحقيق  تم   2016 سبتمرب  يف 

املواهب  لتنمية  مايند  ماسرت  مركز  فتح 

سلسلة  بتأليف  وقمت  واالستشارات، 

من كتب الحساب الذهني املناسبة لبيئة 

من  العديد  قدمت  البحريني،  الطفل 

املدارس  يف  والتعليمية  التثقيفية  الورش 

الحكومية وهناك تعاون بني مركز ماسرت 

التابع  املوهوبني  تنمية  مركز  و  مايند 

لوزارة الرتبية والتعليم يف تنمية مواهب 

الحساب الذهني، وقد حصلت عىل درجة 

التخرج حول دراسة  االمتياز  يف مرشوع 

العوامل التي تؤثر عىل قطاع التدريب يف 

البحرين.

دور كبري

عىل  الحاصلة  الخنيزي  صغرى  وتقول 

من  األعامل  إدارة  يف  املاجستري  درجة 

تُدير  عملها  والتي  األهلية  الجامعة 

دوًرا  األهلية  للجامعة  كان  أنه  بنفسها 

مل تكن الخريجة فاطمة يوسف الدمستاين 
إدارة  يف  املاجستري  درجة  عىل  الحاصلة 
املنصة  عىل  األهلية  بالجامعة  األعامل 
بالجامعة  التحاقها  قبل  التألق  من  ذاتها 
بالعلم،  إال  ترتاكم  ال  املعارف  حيث 
برتاكم  إال  رشوطها  تستويف  ال  والتجارب 

الخربات.

األهلية  الجامعة  يف  التحقت  عندما 
للحصول عىل درجة املاجستري كانت عىل 
ثقة بأن ما سوف تحصل عليه من معارف 
سوف يكفي لسوق العمل، لكنها مل تكن 
تتصور أن املهارات الشخصية التي كانت 
تخرج  أن  لها  ميكن  الصغر  منذ  متتلكها 
الدراسة  من  الجامعية  املرحلة  تلك  يف 

والتلقي للمعارف.

تقول فاطمة التي اعتلت منصب املديرة 
لنظم املعلومات اإلدارية يف رشكة طريان 
الخليج العمالقة: إن مهارايت الشخصية قد 
اإليجايب  االحتكاك  بفضل  لألفضل  تغريت 
الجامعة  أن  ذلك  والطلبة،  األساتذة  مع 
تخلق  وجدتها  املهم  هو  وهذا  األهلية 
أمامنا الفرص، وتقدمها للطلبة عىل طبق 
من ذهب دون أن يطلبها، األكرث من ذلك 
أعادت  لقد  الدمستاين:  فاطمة  وحسب 
بصقل  نسميه  أن  ميكن  ما  »األهلية« 

كبريًا يف تطوير شخصيتي وطريقة تفكريي 

حيث متكنت من إدارة مرشوعي استناًدا 

اكتسبتها  التي  األكادميية  الخربات  عل 

أطروحة  أن  كام  األهلية،  الجامعة  يف 

العوامل  دراسة  يف  ساعدتني  املاجستري 

التي تؤثر عىل قطاع التدريب يف البحرين 

األمر  التفكري  طريقة  وتطوير  املهارات 
الذي انعكس عىل أدائها يف موقع العمل 
التي  املعرفية  وذلك عن طريق املشاركة 
لها أصل وفصل ومالمح وشكل ومضمون 
أو  الزمالء  مع  املناقشات  عند  خاصة 
عندما نشرتك جميًعا كفريق عمل واحد 
يف إعداد خطة أو وضع اسرتاتيجية أو ما 

إىل ذلك.

األكرث من ذلك ومثلام تؤكد »الدمستاين«: 
يف  شواغر  توجد  عندما  الحظت  إنني 
بعض الوظائف فإن أصحاب األعامل من 

مرشوعي  أبرص  الدراسة  من  واستفادًة 

لتطويره  النور والحمدلله، وأنا يف سبييل 

علوم  من  تلقيته  ما  بكل  باالستعانة 

الجامعة  يف  وعملية  أكادميية  وخربات 

األهلية.

رشكات كربى أو مؤسسات أو هيئات أو 

وزارات أو بنوك فإنها تويص دامئًا بخريج 

أو  العمل  أجل  من  األهلية  الجامعة 

رشكة  يف  جليًا  اتضح  ما  وهو  التدريب، 

خاصة  بها  أعمل  حيث  الخليج  طريان 

»األهلية«  خريجي  يف  ترى  الرشكة  أن 

بها،  تتسلح  معرفية  قدرة  ذات  نوعية 

سوق  الفقري  وعمودها  العلم  صنوانها 

العمل، التي تستقبلهم وهم مهيئني متاًما 

وعوامله  ومعطياته  ظروفه  يف  لالنخراط 

بالكيفية التي تحتاجها هذه السوق.

اخلـبــرات الأكــاديـمـيــة مكنتنــي 
من اإدارة م�صروعي واأ�صعى لتطويره 
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رشفاً كبرياً

حسني عبدالحسني الحاييك مدير للتسويق 

برشكة هواوي، حصل عىل املاجستري من 

وهي  األمريكية  واشنطن  جورج  جامعة 

درجة مشرتكة مع الجامعة األهلية، يرى 

يف تلك املكانة التي وصل إليها بأكرب رشكة 

رشفًا  بالبحرين  العامل  يف  فون«  »موبايل 

خالل  من  اكتسبها  فائقة  وقدرة  كبريًا، 

تعلمه  الذي  الدويل  البعد  بذلك  ارتباطه 

تلقيبها  التي ميكن  األهلية،  الجامعة  من 

بجامعة العامل البحرينية.

الخلفية النظرية

واملعارف  مهدها،  يف  والفنون  فالعلوم   ،

ومشكالته  قضايانا  إدارة  يف  والواقع 

من  النوعية  تلك  عىل  تعتمد  وجوائحه 

يفرز  الواقع  بأن  املؤمنني  األكادمييني 

محرتفيه،  يُخلق  العمل  وأن  مهارييه، 

النظرية  الخلفية  تلك  متثل  الدراسة  وأن 

عىل  الطالب  تشجع  التي  الرضورية 

استكامل مكونات ذاكرته القوية، وتعزيز 

وتعميق  الحقيقية،  بقدراته  إدراكه 

الحياة  اكتسبها مع حركة  التي  مفاهيمه 

الطبيعة  ودميومة  الواقع،  صريورة  ومن 

الخالقة.

متواصلون

عىل  القدرة  بأن  يؤمن  الحاييك  حسني 

التواصل  التفكري متنح الطالب قدرة عىل 

يف  »األهلية«  مع  متواصلون  نحن  لذلك 

ومع  األجالء،  أساتذتنا  ومع  هذا  يومنا 

زمالئنا الكرام، وأصدقائنا الذين كسبناهم 

يف مشوار دراستنا األكادميي املهم.

أمالً أن نعود

يف  أماًل  »األهلية«  من  تخرجنا  لقد 

وأن  بالوعد  نفي  بأن  وعزًما  نعود،  أن 

بقدراتنا،  أنفسنا  ظن  حسن  عند  نكون 

وبجامعتنا القوية الفتية.

ح�صني حممد 
عبداحل�صني احلايكي: 

القدرة على التفكري

�صاجدة املو�صوي: 
»الأهـليــة« جــزء 

من ذكرياتي احللوة
بالفم املآلن

املوسوي  عبدالنبي  السيد  ساجدة  قالتها 

بالفم املآلن: إن الجامعة األهلية هي جزء 

ال يتجزأ من ذكريايت الحلوة، فبعد أن 

البكالوريوس  درجة  عىل  حصلت 

وبعد  والتسويق  اإلدارة  يف 

عىل  حاصلة  قبلها  كانت  أن 

البحرين  جامعة  من  الدبلوم 

الجامعة  يف  الدراسة  اختارت 

درجة  عىل  للحصول  األهلية 

البكالوريوس بعد أن شجعتها 

سابًقا  امللتحقات  صديقاتها 

التي  للتسهيالت  نظرًا  بها 

حصلت عليها عند التقديم 

الدراسية  املرحلة  ناحية وخالل  من 

من ناحية أخرى.

البداية

من  ومبساعدة  البداية  يف  أنها  وتقول 

الرتبية  وزارة  يف  عملت  الجامعة  رئيس 

حيث  البرشية  املوارد  بقسم  والتعليم 

وتعمل  املسائية  الفرتة  يف  تدرس  كانت 

بالفرتة الصباحية.

تلك التسهيالت

هذا الوضــع وتلك التســـهيالت كــــانت 

مستقبلها  ملشوار  البدايـــة  مبثابـــة 

املهني، األمر الذي ساعدها فيام بعد عىل 

إقامة مرشوع خاص والحصول عىل عقود 

رشكات  يف  الجزيئ  الدوام  بنظام  عمل 

أخرى.

أساتذة بدرجة أصدقاء

الجامعة  أساتذة  دور  ساجدة  وتثمن 
األهلية قائلة: إنهم كانوا أصدقاء وليسوا 
الفائقة  ملرونتهم  نظرًا  فقط  أساتذة 
أو  الطالب  ثقة  كسب  عىل  وقدرتهم 
األستاذ  وقت  أن  عىل  عالوة  الطالبة، 
كان ملًكا لطلبته وليس ملًكا له شخصيًا، 

يقضيه يف اإلجابة عىل االستفسارت، ويف 

التواصل مع طالبي العلم واملعرفة.
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أحمد  عيىس  الخريج  التحق  لقد 

الدورسي  يف الجامعة األهلية عام 2007 

حصل  أن  بعد   2011 عام  منها  وتخرج 

املحاسبة  يف  البكالوريوس  درجة  عىل 

امتياز مع مرتبة الرشف.  بتقدير  واملالية 

ببنك  االستثامر  يعمل حاليًا مديرًا إلدارة 

كعضو  البنك  ميثل  و  للتنمية  البحرين 

مجلس إدارة يف أكرث من عرش رشكات يف 

مختلف القطاعات.

ثالث خربات بعرش سنوات

ويقول: أنا أعمل يف بنك البحرين للتنمية 

وخالل  سنوات  العرش  يقارب  ما  منذ 

فرتة الدراسة بالجامعة األهلية عملت يف 

التمويل  ببيت  بدًء  مختلفة  أماكن  ثالثة 

انتهاًء  لالتصاالت،  زين  ورشكة  الكويتي، 

بهيئة تنظيم سوق العمل »إل.إم.آر.إيه«، 

ويؤكد أن الفرتة التي قضاها بالدراسة يف 

الجامعة األهلية كانت من أهم الفرتات يف 

حياته العلمية والعملية واالجتامعية من 

انصهرت  التي  البوتقة  كانت  أنها  حيث 

معارفه  خاللها  واستكمل  قدراته،  فيها 

وتجاربه وخرباته، وتلك التي تعرف عليها 

أعضاء  الشخصية مع  عن طريق عالقاته 

هيئة التدريس وزمالئه الطلبة، ذلك هو 

املحتوى الذي يقود إىل اكتساب مهارات 

وتطويع  بل  قبل  من  مكتشفة  تكن  مل 

العمل  مصلحة  يف  لتصب  املهارات  هذه 

والحياة.

عالقة دامئة

مع  تواصله  أن  عن  الدورسي  ويكشف 

الجامعة األهلية مازال مستمرًا سواء مع 

األكادميية  الهيئة  مع  أم  اإلداري  الطاقم 

من أساتذة أجالء.

عوامل مهمة

ويصف عيىس الدورسي التوجيهات التي 

بأنها  األهلية  الجامعة  من  عليها  حصل 

لهذه  ووصوله  لتطويره  األسايس  العامل 

املرحلة املهمة من مراحل حياته.

عي�صى اأحمد الدو�صري: 
م�صنع البتكار ووجهة 
تطوير و�صقل املهارات

حممد التوبالين: 
علموين التوا�صل 

واحرتام الآخر
خريج  تجربة  كانت  لقد 

»األهلية«  بكالوريوس 

والعلوم  املحاسبة  يف 

محمود  محمد  املالية 

موحية،  ثرية،  التوبالين 

يبدأ  ليك  له  قويًا  دافًعا 

حياته العملية وهو قادر عىل 

الوظيفي  موقعه  شئون  إدارة 

أينام كان وكيفام حل.

بصمة واضحة يف مسار حيايت

مواقع  يف  التوبالين  تدرج  لقد 

الجامعة  من  تخرجه  منذ  العمل، 

املركز،  من  العديد  يف  اآلن  األهلية حتى 

بقطاع  ومواقع  رشكات  عدة  يف  وعمل 

التأمني، وأصبح املدير املايل بفرع إحدى 

كربيات هذه الرشكات التي تركز أعاملها 

ومنطقة  السعودية  العربية  اململكة  يف 

كانت  أفريقية،  دول  وعدة  الخليج 

مسارات  يف  واضحة  بصمة  لـ«األهلية« 

حياته العملية، مناهجها، طرق التدريس، 

شخصيات أكادميييها، أجوائها االجتامعية 

مجتمع  من   2011 عام  يف  تخرج  حتى 

يصفه بالحميمية، بأجواء الصداقة التي ال 

تزوج  التوبالين  أن محمد  تُنىس، ولدرجة 

كنتيجة  الجامعة  يف  زميالته  إحدى  من 

وللتواصل  العائيل،  الجامعة  لجو  مبارشة 

وطلبة  أساتذة  مكوناتها  بني  الحميم 

وإداريني وأقسام معاونة .

املفتاح السحري

هي  الصداقة  أن  »األهلية«  علمته  لقد 

املفتاح السحري الذي يحمله بساطًا طائرًا 

الصندوق  وهي  املنظور،  املستقبل  نحو 

محتوياته  وفرزنا  فيه،  فتشنا  كلام  الذي 

الكنوز،  العديد من  نكتشف  فإننا سوف 

والعديد من الدرر التي تؤهل الطالب أن 

مجريات  يف  ليس  مستقرة،  حياة  يعيش 

أمورها العامة فحسب إمنا يف خصوصيات 

بالود  املفعمة  فئاتها وجوانبها  ومفردات 

واالختالط  اإليجايب،  والتفاعل  الخالص، 

املعارف  فيه  تبادلنا  الذي  القيمي 

التجارب  واكتسبنا من خالله  والعالقات، 

يف  صالحني  مواطنني  فأصبحنا  والخربات 

بيوتنا ومواقع أعاملنا.
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مقالمقال

وزير الإعالم حما�ضًرا يف اجلامعة الأهلية:
ال�ضرتاتيجيات، وفتح الآفاق

بقلم: د.عيل عمران

  كانت محارضة علمية باملعنى الدقيق للكلمة تلك التي ألقاها سعادة 

مبملكة  اإلعالم  مجلس  شؤون  وزير  الرميحي  محّمد  بن  عيل  األستاذ 

يكروسوفت  ما  منصة  األهلية عرب  الجامعة  استضافت  فقد  البحرين، 

تيميز ظهر يوم األربعاء املايض املوافق 10-02-2021 رجل 

اإلعالمي  العمل  اسرتاتيجيات   « حول  متحدثًا  باململكة  األّول  اإلعالم 

لوزارة اإلعالم يف ضوء رؤية مملكة البحرين 2030«.                                                                    

الذي  الرسيع  باإليقاع  الحديث  الوزير  إفتتح سعادة     

التحديات  رصد  وقد  اإلعالم،  مجال  يف  العامل  يشهده 

وما  الداخيل  الصعيد  عىل  اإلعالم  عمل  تواجه  التي 

رؤية  نحو  اإلعالم  شئون  وزارة  أهداُف  عليه  تنطوي 

القراءة  من  مفرداتها  تأخذ  ودقيقة،  واضحة  منهجية 

جاءت  املنطلق  هذا  ومن  املعيش.  للواقع  املتأنية 

مستحرضة  الوزارة  تتبناها  التي  االسرتاتيجية  الرؤية 

املجتمع  يف  العريقة  والتقاليد  األصيلة  القيم  مضمون 

يف  وترسيخها  تفعيلها  عىل  األكيد  والعمل  البحريني، 

غريب.                                                                                                                                             توجيٍه  أو  وصايٍة  أّي  عن  بعيًدا  القادمة  األجيال 

إّن الرسالة اإلعالمية اليوم – كام أكد سعادة الوزير- مل تعد 

مجرد وسيلة إتصال فقط أو وعظ أو شعارات فضفاضة، 

املتفاعل  املجمل  من  تنهل  إعالمية  مامرس   هي  وإّنا 

والذكاء  الرقمية،  والتقانة  الرابعة،  الصناعية  الثورة  من 

اإلنفوميديا.  إىل  وصواًل  السرباين،  واألمن  االصطناعي، 

نعيشه  الذي  واملعقد   املركب،  العرص  منطق  أّن  ذلك 

والعصف  األفكار،  وتقليب  التجديد،  من  مزيًدا  يفرض 

الذهني،واالبتكار.

  أّما النقطة الثانية التي تحدث عنها الوزير يف محارضته 

بني  املشرتكة  املسؤولية  هو  الذي  القومي  األمن  فهي:  

فئات املجتمع البحريني والذي يستمد حضوره من الوعي 

الراهن،  الوقت  يف  اإلعالمي  الخطاب  بأهمية  العميق 

فاملوطن البحريني يستطيع أن مييز بني الصدق والكذب، 

والحقيقة والزيف، وهنا تربز الشفافية بكّل أبعادها يف 

اسرتاتيجية وزارة اإلعالم. كام وأّن املواطن البحريني محرتٌم 

يف كّل بالد الدنيا أينام وىل وجهه، فإنتامؤه املتجذر لهذه 

الجميع،  البحرين جعله محطة محبّة وثقة عند  األرض 

وبواكري  التعليم،  مجال  يف  الحديثة  التجربة  رسوخ  وإّن 

تعليم املرأة البحرينية منذ عام 1928 أمٌن قوميٌّ يستمد 

رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة- الجامعة األهلية

املرشوع  من  روحه 

والحضاري  اإلصالحي، 

الذي اختطه جاللة امللك 

عيىس  بن  حمد  املفدى 

الله  حفظه  خليفة  آل 

ميثاق  إىل  ورعاه، وصواًل 

الذي  الوطني  العمل 

سعى نحو توكيد الرشاكة 

الوطنية بني الحكومة وال

شعب.                                                                                                         

يف  الثالثة  النقطة  وأّما    

فقد  الوطني،  الكادر  تأهيل  فهي:  الوزارة  اسرتاتيجية 

من  وخمسني  مائة  عىل  يربو  ما  اإلعالم  وزارة  أهلت 

عمدت  ثم  العام،  ونصف  عام  مدة  يف  الشابة  العنارص 

إىل تبويئهم مناصب، ومراكز، ووظائف األمر الذي سهل 

القايص  بها  شهد  ملحوظة  بكفاءة  الوزارة  عمل  ويرس 

والداين.

  وأما النقطة الرابعة فهي: تعزيز حرية الرأي، فالوزير مل 

يضع سقًفا لألسئلة التي ستلقى عليه بعد املحارضة بل 

أرّص عىل مدير اللقاء أن ال يرتك سؤاًل من الحضور دون 

العمل  ميثاق  مببدأ  عميًق  إميانًا  يؤمن  ألنّه  يطرحه؛  أن 

الله،  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اختطه  الذي  الوطني 

والقائم عىل مبدأ الحرية املسؤولة.                                                                                                                     

وأما النقطة السادسة فتتمثل يف اآليت: إعداد قانون جديد 

حول اإلعالم اإللكرتوين، فقد أكد الوزير أّن القانون حاليًا 

يف طور اإلعداد والصياغة القانونية، وإّن هذا القانون هو 

؛ ذلك ألنّه يتوافق مع ما يفرزه  معطى عظيم األهمية 

املامرسة  مستوى  عىل  وتحوالت  تحديات  من  الواقع 

تواجه  باتت  التي  والتهديدات  املخاطر  ومع  االتصالية، 

املواطن كالسطو عىل املعلومات، والتنمر.

مع  الرشاكة  مسار  تعزيز  عىل  قامت  األخرية  والنقطة 

القطاع الخاص مبا يخدم سبل التعاون بينهام ، ومبا يخدم 

البحرين  الراسخة ملمكلة  األهداف والتطلعات واملبادى 

عرص  نعيشه  الذي  العرص  وإّن  الرشيدة.     وقيادتها 

مجموعًة  تحمل  األهلية  الجامعة  وإّن  العلمي،  البحث 

العالية يف تخصصات  الجودة  ذات  البحوث  ممتازة من 

مختلفة، وخصوًصا بحوث قسم اإلعالم والعالقات العامة  

التي نرجو االستفادة منها يف اقامة رشاكة مجتمعية مع 

فيها  جاء  مبا  واالستفادة  بحوثها  تبني  يف  اإلعالم  وزارة 

من نتائج تطويرًا السرتاتيجية العمل اإلعالمي الحكومي 

مملكة  لرفعة  يسعى  متقدًما  مسؤواًل  إعالًما  باعتباره 

للعهد  الحضارية  االنجازات  البحرين، ويعرّب بصدق عن 

الزاهر لجاللة امللك املفدى حفظه الله ورعاه.
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التزييف  فيدوهات  انترشت  كيف 
العميق؟

 كانت الفيديوهات عميقة التزييف حكراً 
عيل استديوهات األفالم ومعالجة الصور 
استخدام بعض  يتم  كان  والفيديو حيث 
الخوارزمييات يف تحديد وجوه االشخاص  
وإعادة لصقها عيل وجه شخص آخر ولكن 
يف السنوات الثالث األخرية تطورت برسعة  
عرب  متاحة  واصبحت  الخرباء  اقلقت 
املحمول  الهاتف  عيل  مجانية  تطبيقات 
الذي  الصيني  زوا  تطبيق  أشهرها  لعل 
أثار جدالً كبريا بعد أن أعلن عن امكانية 
خالل  من  التزييف  عميق  فيديو  إنتاج 
صورة ثابته بعد أن كان األمر يحتاج إىل 
مقطعني مرئيني طبيعيني ليك نحصل عىل 
من  وأشهر  بعمق،  مزيف  فيديو  مقطع 
كان ضحية لفيديوهات التزييف العميق 
أوباما  باراك  األسبق  األمرييك  الرئيس 
والرئيس دونالد ترامب ومارك ذوكربريج 
مؤسس فيس بوك، ونانيس بيلويس رئيس 
أنترش  الذي  االمرييك  النواب  مجلس 
وكأنها   2019 مايو  يف  لها  فيديو  مقطع 
تتلعثم وانترش بشكل كبري عىل االنرتنت 
الرئيس االمرييك دونالد ترامب  حتي أن 

تقنيات التزييف العميق 
تهدد ا�ستقرار الكون

كتبت: �شمر ال�شحات 

ما  كل  تصدق  ال  قدمياً  قالو 

واترك  تراه  ما  نصف  تسمعه وصدق 

النصف اآلخر لعقلك ... اليوم أستطيع 

ان أؤكد لك أال تصدق ما تراه وال ما 

اصدارات  أحدث  واستخدم  تسمعه 

تراه  ما  أن  لتتأكد  أوال  ميكروسوفت 

يف  أعمل  فأنا  حقيقي،  تسمعه  وما 

منذ  االعالمي  والبحث  االعالم  مجال 

التكنولوجيا  وكانت  عام   14 من  اكرث 

دوماً صديقي األقرب فقد كان تسجيل 

أسهل    mp3بال الصحفية  الحوارات 

الكاسيت  بكثري من تسجيلها برشائط 

االعالمية  والبيانات  األخبار  وارسال 

أسهل   الواتساب  تطبيق  طريق  عن 

بالفاكس  ارسالها  عن  كثرياً  وأرسع 

هو  املحمول  الهاتف  فإن  وبالطبع 

يف  ولكن  املفضل،  االعالميني  صديق 

)السحر  وكأن  يبدو  االخرية  السنوات 

قد انقلب عيل الساحر( فقد اصبح العاملني يف املجال اإلعالمي يعانون من التقدم التكنولوجي الرسيع ويلهثون 

وراء املواقع والتطبيقات ملحاولة معرفة الحقيقة من الكذب  وأخر ما توصلت له التكنولوجيا يف هذا املجال هي 

تقنيه التزييف العميق او الDeep Fake والتي أصبحت مصدراً كبريا للتضليل االعالمي الواسع عن طريق 

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.

به   الخاص  تويرت  حساب  عرب  بنرشه  قام 
وشاهده 2.5 مليون شخص عرب فيسبوك، 
الباحثني لخطورة  األمر الذي لفت أنظار 
تلك التقنية وجعل مجموعة من الباحثني 
يف مجاالت مختلفة بالتحذير من انتشار 
مؤمتر  خالل  العميق  التزييف  تقنيات 
إن  الكومبيوتر،  تقنيات  لرائدي   CVPR
الحوسبة  مجاالت  يف  الحديثة  التطورات 
مقاطع  إنشاء  جًدا  السهل  من  جعلت 
فيديو مزيفة معقدة ومقنعة. باستخدام 
كميات متواضعة نسبيًا من البيانات وقوة 
عىل  العادي،  للشخص  ميكن  الحوسبة، 
لزعيم  فيديو  مقطع  إنشاء  املثال،  سبيل 
عاملي يعرتف بنشاط غري قانوين يؤدي إىل 
قائد عسكري  أو ترصيح  أزمة دستورية، 
إىل  يؤدي  قد  مام  عنرصية   بترصيحات 
النشاط  منطقة  يف  مدنية  اضطرابات 
الرشكات  عاملقة  ممثيل  أو  العسكري، 
الذي يدعي أن أرباحه ضعيفة مام يؤدي 
وتشكل  العاملية.  األسهم  يف  التالعب  إىل 
كبريًا  تهديًدا  العميقة  املزيفات  هذه 
للدميقراطية واألمن املجتمعي. وملواجهة 
هذا التهديد املتزايد،  فإننا نويص برضورة 
تعابري  طريق  عن  تعرف  برامج  إنشاء 
الوجه والحركات التي متيز منط التحدث 

الفيدوهات  تلك  كانت  إذا  الفرد  لدى 
مزيفة أم ال«

هل يجب ان نشعر بالذعر؟

التزييف  بداية  إن  نعرف  أن  يجب 
والسخريه  الرتفيه  بغرض  كان  العميق 
مثل برامج تبديل الوجوه والسخرية من 
النجوم وغريها ويف ذلك الوقت كان من 
السهل للغاية معرفة إذا كان الفيديو غري 
يكون  أن  ميكن  ال  ببساطة  ألنه  حقيقي 
واقعي أن تري طفل بوجه رجل بالغ أو 
قطة تتحدث وغريها، ومع التطور الرسيع 
وازدياد شعبيتها أصبحت تستخدم لخداع 
بعطلة  أنك  األصدقاء  فإيهام  األصدقاء، 
خارج البالد أو جعلك ترتدي بدلة رسمية 
بدال من مالبس النوم يف اجتامعات زووم، 
وحتي هذه الترصفات مل تكن بالخطورة  
التي يخىش منها، ولكن حادثة الصحفية 
والتي    2019 عام  ايوب  رنا  الهندية 
تزييف  عمليات  الحدي  ضحية  كانت 
الفيدوهات العميق فبعد أن كتبت مقااًل 
يف  الحاكم  اجاناتا  بهارايت  حزب  ينتقد 

الهند، رسعان ماواجهت كابوًسا.

وتقول أيوب أنها تلقت رسالة عىل هاتفي 
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لك  “سأرسل  تقول   WhatsAppعىل
فضلك  من  للغاية.  مزعًجا  سيكون  شيئًا، 
فيها  أرسل  التي  اللحظة  يف  التتفاعل.” 
األوىل  القليلة  ااملشاهد  رأيت  الفيديو، 
مشاهدة  من  أمتكن  مل  للتو.  وتجمدت 
ألنه  مشاهد  أربعة  أو  ثالثة  من  أكرث 
صوريت  وكانت  إباحيًا  فيديو  مقطع  كان 
الفيديو  أن  وتضيف  البطلة،  وجه  عيل 
عىل  الحاكمة  الهيئة  أعضاء  يشاركه  كان 
هذه  أن  الواضح  ومن  وتويرت.  فيسبوك 
ألنني  الحاكم  الحزب  من  رسالة  كانت 
يشوهون  سوف  بخطهم؛  ألتزم  مل  إن 

مصداقيتي.”

كيف واجهت رنا هذا الهجوم العنيف؟

بحملة من  قيامها  بعد وقت  قصري من 
من  تبلغ  اغتصاب  لضحية  العدالة  أجل 

العمر 8 سنوات انتهي االمر بقتلها. 

وكان قادة حزب بهاراتيا جاناتا املحليون 
لدعم  حملة  شنوا  قد  جامو  منطقة  يف 
املتهمني الذين زعموا أن ايوب  تهاجمهم 
أيوب  تستطع  مل  الهندوس.  من  ألنهم 
املحتوي وإن كان من  أن تتوصل لصانع 
املؤكد أن االمر مل يكن صعباً عليه فصورة 
واحدة ثابتة ميكن تركيبها عيل أي محتوي 
حتي  تكون  ألن  الحاجة  دون  دقائق  يف 

متمكناً من استخدام الكومبيوتر .

عمالقة االنرتنت ضد التزييف العميق: 

لتلك  الرسيع  االنتشار  ملواجهة  و 
من  من  كالً  قامت  الفيدوهات 
مايكروسوفت وجوجل وفيس بوك باتخاذ 
فيسبوك  رشكة  فأعلنت  اجراءات،  عدة 
أنها تساهم مببلغ 10 ماليني دوالر )7.6 
صندوق  يف  إسرتليني(  جنيه  مليون 
التزييف  اكتشاف  تقنيات  لتحسني 

تقنيات  استخدمها  ايل  باالضافة  العميق، 
الفيدوهات  تلك  انتشار  ومنع  لكشف 
التضليل(  الفيديو  من  املقصود  كان  )ان 
بالذكر  والجدير  فيسبوك.  موقع  عيل 
فيديو  بازاله  يقم  مل  فيسبوك  موقع   أن 
الذي  بيلويس  االمرييك  الربملان  رئيسية 
ذكرناه سابقاً  ورصحت ادارة فيسبوك ان 
هذا الفيديو اليفي مبعايري هذه السياسة 
ولن تتم إزالته وأنه  سيتم حذف مقاطع 
الفيديو التي  تم إنشاؤها بواسطة الذكاء 
االصطناعي فقط لتصوير أشخاص يقولون 

أشياءخيالية”

وجوجل  مايكروسوفت  من  كالً  أن  كام 
االكادمية  األوساط  مع  حالياً  يتعاونان 
التزييف  ملحاربة  والرشكات  والحكومة 
املناسبة  التقنيات  تطوير  و  العميق 
قاعدة  جوجل  أصدرت  كام  لكشفه. 

عميق  مزيف  فيديو   3000 تضم  بيانات 
الذكاء  تستخدم  فيديو  مقاطع  وهي   –
االصطناعي لتغيري الوجوه أو لجعل الناس 
يقولون أشياء مل يفعلوها من قبل ويأمل 
عمالق البحث أن يساعد الباحثني يف بناء 
الفيديو  مقاطع  إلزالة  الالزمة  األدوات 

املزيفة “الضارة”.

: كنا حتي وقت قريب  القول  و خالصة 
أو  الصحفية  الصور  يف  مانراه  نصدق 
أصبحت  واآلن  املختلفة،  الفوتوغرافية 
انتشار  بعد  للغاية  هشة  الثقة  هذه 
برنامج تعديل الصور Photoshop، واآلن 
يتكرر السيناريو ذاته مع الفيديو وبالتايل 
من األجدر بنا جميًعا أن نزيد من إدراكنا 
ملايجري من حولنا وتحديد منافذ األخبار 
ووسائل اإلعالم املختلفة، وأن نبحث عن 

الغرض وراء كل فيديو نراه.

رنا أيوب

االلتزام باالجراءات االحرتازية من اأجل ال�سالمة

نايف ابراهيم القلداري

العامل يصارع فريوس ال يرى بالعني املجردة وحصد أرواح تفوق الحروب العاملية، 

وأغلب األوبئة التي صارعتها اإلنسانية عىل مدار مئات السنني، وهنا انكشف العامل، 

ورفع الغطاء عن الجميع، فتفاجأ العامل بانحسار الوعي يف دول تعترب متقدمة ومن 

دول العامل األول، وظهر الوعي حارضاً يف دوالً أخرى، وعىل رأسها البحرين بقيادة 

جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة وصاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد 

آل خليفة ويل العهد رئيس الوزراء حفظهام الله.

لقد قام الفريق الوطني البحريني سجل اسمه يف التاريخ، تاريخ 
البحرينية  واملرأة  البحريني  األبيض  فالجيش  والتفاين،  التفوق 
يف  أمثرت  التي  الجليلة  التضحيات  من  العديد  بتقديم  قاموا 
محارصة الوباء، وعىل قدر املسئولية الذي تحملها أعضاء الفريق 
الوطني من أطباء وعاملني يف املجال الطبي إىل املتطوعني عىل 
التي  باملخاطر  والحس  الوعي  فاقدي  املستهرتين  بعض  قدر 

تحيط ببلدنا الكريم.

أجل  من  االمكانات  كل  بتسخري  الدولة  قامت  فقد  ذلك  ومع 
كانت  حتى  آثاره  ومعالجة  املرض،  هذا  تداعيات  محارصة 
الصحة  منظمة  بها  أشادت  الذي  الدول  أوىل  من  البحرين 
الكبري من  العديد  مضيئاً وسط هذا  العاملية، فقد كان منوذجاً 
أعظم،  واالصابات  باملاليني  فالوفيات  العامل،  أرجاء  يف  الوفيات 
إننا نحتاج أن نلتزم ونقتدي باملشورة الطبية، فهذا ليس الوقت 
الذي نجتهد فيه اجتهادات يف غري محلها، فالبعض غري ملتزم، 

واخرين يشككوا يف االجراءات.

لقد وزعت البحرين مئات اآلالف من التطعيامت التي ساهمت 
يف التصدي لهذا الوباء، وال يوجد خرياً من التجربة برهان ملن 
يشككوا يف اللقاحات، فالبحرين تأخذ باألسباب والفريق الوطني 
التجارب  يف  املشاركة  غري  الالزمة،  الصحية  االجراءات  كل  أخذ 
الصحية التي أمثرت عن اميان وقدرة عىل اختيار اللقاحات اآلمنة 
ليك يتم استخدامها للمواطنيني واملقيمني، فالغرض هو محارصة 

املرض.

أرض  عىل  يعيش  من  كل  تجاه  إنسانياً  منوذجا  للبحرين  وكان 

اللقاح، أو  البحرين الطيبة، فلم يكن هناك متييز يف العالج أو 

كل ما يساعدنا عىل احتواء املرض ليك يؤكد عىل نجاح الفريق 

الوطني الطبي.

ويف الوقت نفسه بذلت البحرين مجموعة من املساعدات التي 

املرتتبة  السلبية  االقتصادية  االثار  من  التخفيف  يف  ساهمت 

فتحملت  لوباء »كوفيد 19«،  املصاحبة  االقتصادية  األزمة  عىل 

الرواتب، وتحملت الكهرباء والبلديات، وما زالت تدعم املواطن، 

فمرت األمور بشكل أفضل بكثري مام كان يشغل البعض ويسبب 

الخوف الذي دب يف قلوبهم.

الدولة  املساعدات واالجراءات، ال تطلب منك  وسط كل هذه 

عىل  واملحافظة  املعلنة،  باالجراءات  االلتزام  سوى  األمر  وأول 

صحتك واتباع االجراءات، وأخذ اللقاح حتى نستطيع أنن نحارص 

الفريوس ونكتسف بعدها مناعة ذاتية نجابه بها هذا الوباء.

إن كنت تظن أنك قوي وقد صمدت تجاه هذا الفريوس، فقد 

تكون حامالً للمرض، دون أن تدرب وتنقل املرض للغري، وطبيعة 

الفريوسات التحور وااللتفاف حول الجهاز املناعي، فقد ظهرت 

أعداد كبرية من التحورات يف أوروبا والربازيل وجنوب افريقيا، 

والكثري من الدول، فيجب أال نكابر وأن نلتزم من أجل سالمتنا 

وسالمة من نحب.

مقال
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الإطار القانوين والت�سريعي الدويل املنظم لعمل و�سائل الإعالم

عيل عبدالله

اإلعالم،  وسائل  يف  والحيوية  واالستقالل  التعددية  توفري  يف  يساعد  مهم  عامل  مثة 
وهو اإلطار القانوين الذي يتم العمل فيه. ومييل الصحفيون أنفسهم غالبا نحو الرأي 
القائل بأنه كلام قلت عالقتهم بالقانون، كان ذلك أفضل لهم. وال شك يف أن الوضع 
بيئة  خلق  هو  اإلعالم  لوسائل  القانوين  اإلطار  يكون هدف  أن  األرجح؛  عىل  املثايل 
مواتية للصحافة، ميكن أن تزدهر فيها، بدال من وضع القوانني لكل مظهرمن مظاهرها 

املختلفة.

 ومام ال شك فيه إن اإلطار القانوين العام الذي تعمل فيه وسائل اإلعالم يستمد يف 
املقام األول من القانون الدويل.

العريف،  الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  وإن 
وضعي  قانون  كل  تفسري  فيها  يتم  التي  الطريقة  يرشح  الذي 

آخر، يشكل قاعدة االنطالق يف تبني املفاهيم ووضع اآلليات.

اإلعالن  من   )1948 ديسمرب  األول/  )كانون   19 املادة  وتشكل 
العاملي لحقوق اإلنسان الضامن األسايس للحق يف حرية التعبري، 

والذي يشمل حرية وسائل اإلعالم.

»فلكل شخص الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حرية 
ونقلها،  وتلقيها  نوع،  كل  من  واألفكار  املعلومات  عن  البحث 
أو  الطباعة  أو  الكتابة  أو  بالقول  سواء  للحدود،  اعتبار  دومنا 
بشكل فني، أو من خالل أية وسيلة أخرى يختارها«.. هذه هي 

املعاهدة التي تعترب ملزمة لكل دولة تصدق عليها.

ويأيت التذكري واملسؤولية مع األجندة األممية من خالل التأكيد 
عىل أهمية طرح أولوياتها ملا بعد عام 2015، انطالقا لتحقيق 
بأنه  اإلعالم  ويوصف  للشعوب.  والرفاه  املستدامة  التنمية 
صياغة  ومنذ  وجب،  لذلك  األهداف،  هذه  لتحقيق  الرافعة 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف كانون األول/ ديسمرب 1948، 
أن تجتمع اإلرادة للمجتمع الدويل عىل تجديد التعهد وااللتزام 
التصديق  العامل يف  تأخرت من دول  املبادئ، ودعوة من  بهذه 
تبادر  أن  املرتبطة؛  والربوتوكوالت  الدولية  االتفاقات  عىل هذة 
ومفعلني  فاعلني  والضلوع كرشكاء  بل  اإلنساين،  بالركب  للحاق 

إلصباغ تلك اإلتفاقات بلغة العرص وتحديثها باستخدام آلياته.

وبالطبع، ينطبق هذا عىل املعاهدات املثيلة كام يف املعاهدات 
وتفعيل  وتحديث  واألمريكتني،  وأفريقيا  أوروبا  يف  اإلقليمية 
اإلعالم،  وحرية  التعبري  لحرية  مامثلة  ضامنات  من  محتواها 

فيام  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  وتفعيل  لرتسيخ  للوصول 
يتعلق مببادئ حرية اإلعالم ومعوقاته والجرائم املرتبطةبه .

املجال  يف  وللعاملني  للمرشع  األمثل  املفهوم  هو  ما  والسؤال: 
اإلعالمي حني يلقي عليهم وعىل األجهزة التنفيذية للدولة عبء 
مناقشة، ووضع املعايري التي يجب مراعاتها حال وضع وترشيع 
القوانني املنظمة لعمل اإلعالم ومؤسساته والعوامل التي تتداخل 

وتؤثر يف وضع األطر واملفاهيم ما بني الرتهيب والتسهيل؟!

مام ال شك فيه، تتأثر حرية التعبري وحرية وسائل اإلعالم عىل 
املستوى الوطني بالقوانني يف عدة مستويات مختلفة:

- الدستور: وهو القانون األسايس أو األعىل للبالد.

- النظم األساسية التي يصدرها املجلس الترشيعي.

واللوائح  األخرى  القانونية  األدوات  أو  واألنظمة  املراسيم   -
التنظيمية والتعليامت وغريها.. والتي يكون عادة لها قوة أقل 
من القوانني الواردة يف الدستور من حيث املبدأ. بطبيعة الحال،  
حيث ترتبط مجاالت جميع هذه القوانني معا بطريقة منسجمة.

فمن املفرتض، حال صادقت دولة ما عىل العهد الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية أو أي من معاهدات حقوق اإلنسان 
اإلقليمية، أن ذلك التصديق ينعكس إيجابيا عىل أحكامها عىل 
الدستور، والتي تحدد بدورها مضمون القوانني الفرعية. ولكن 

األمور نادرا ما تكون بهذه البساطة أو الفاعلية.

عىل  التصديق  يؤدي  ال  القانونية،  النظم  من  كثري  يف  لألسف 
تتم  فقد  الوطني.  القانون  يف  تلقائيا  تطبيقها  إىل  املعاهدات 
صياغة الدساتري قبل فرتة طويلة من التصديق عىل املعاهدة، أو 
قد يعكس الدستور التطورات التقدمية يف قانون حرية التعبري، 
ولكن قد ال يتم تعديل قوانني أخرى لتأخذ هذا بعني االعتبار. 

 من حيث املبدأ، قد تأخذ املصادقة عىل املعاهدات األسبقية 
عىل الدستور، ويتم توفري الوسائل لتفسري ذلك، أو قد تعترب أنها 
القانون  مساوية له يف األهمية، أو قد تكون ال تزال جزءا من 
الداخيل، ولكنها تعترب أدىن من الدستور. وباملثل، يكون الدستور 
عادة ذات سيادة يف ما يتعلق بـ«النظام األسايس«، والذي يعترب 

غري فعال إذا كان يف تناقض معه.

لسيادة  الحكومات  احرتام  مدى  بدوره عىل  كل هذا  ويتوقف 
املستقرة  الدميقراطيات  يف  حتى  العملية،  املامرسة  يف  القانون 

والتي ال تخلو من انتهاكات واضحه.

تشعر  حني  وخاصة  منه،  مفروغا  أمرا  هذا  يكون  أن  ميكن  ال 
أو  تدخل  من  تراه  ما  خالل  من  بسهولة  بالغضب  الحكومات 
غري  التدابري  اتخاذ  عىل  وتعمل  الصحافة،  قبل  من  استفسار 
غري  االستيالء  من  بدءا  تحقيقاتها،  لوقف  محاولة  يف  القانونية 
املرشوع عىل كتابات أحد الصحفيني إىل تنظيم فرق املوت يف 
هذا املجال، كام هو الحال يف أي مجال آخر. ولذلك تعد اليقظة 
يف  التنفيذية  السلطة  ملواجهة  واستعداده  القضايئ،  النظام  يف 

الحكومة أمرا حيويا.

وكان هذا سبب مرشوع لتساؤل تم طرحه، يتعلق يف حال وجود 
تاريخه.  حتى  ترشيعية  مجالس  انتخاب  لعدم  ترشيعي  فراغ 
تساءلت: هل تستطيع لجنة الفتوى والترشيع يف القضاء اإلدارى 
والقانونية  الدستورية  القواعد  مع  تتسق  سلطة  من  لها  مبا 
العام ضد ترشيع  للصالح  رقيبا  تكون  أن  الدولية  والتعاهدات 
الرأى  حرية  وخاصة  األساسية،  الحريات  من  ينال  قانون  أي 

والتعبري؟!

هنا تتضح رضورة تكامل مفهوم دور النظام القضايئ، وهو ليس 
املنوط به فقط سلطة تطبيق العقوبات أو استصدار األحكام، 
ولكنه أيضا رقيب وسلطة لصالح صون املبادئ اإلنسانية، ومدافع 
عن الحقوق األساسية للمجتمع، تنظيام وقوانني، بغرض إصباغ 
الحامية القانونية للحق يف التعبري، وليس بغرض التقييد والحد 

من استخدام الحق.

حيث يوجد يف التقاليد القانونية املختلفة أساليب متنوعة متاما 

غري  )أو  اإلعالم  بوسائل  يتعلق  ما  يف  الوضعي  القانون  لدور 
تسود  التي  البلدان  ومتيل  الوطنية(.  الحياة  جوانب  من  ذلك 
فيها تقاليد القانون املدين )الالتنينة( أن يكون لها نظام أسايس 
فيها  يسود  التي  البلدان  متيل  وال  اإلعالم.  وسائل  ينظم  شامل 
أن  تفرتض  وهي  ذلك،  إىل  )األنجلوسكسونية(  العام  القانون 
مجاالت  يف  إال  البالد  يف  العام  للقانون  تخضع  اإلعالم  وسائل 
محددة جدا. تعمل نظم القانون العام إىل حد كبري جدا عىل 
السوابق القضائية؛ ألن القانون »املوحد« ال يكتب يف أي مكان، 
يف  القايض  ويعتمد  »اكتشافه«.  يف  القضاة  عىل  األمر  ويعتمد 
أية قضية معينة بشكل كبري عىل القضاة السابقني، أو ما يعرف 
واألحكام  القرارات  أخذوا  الذين  والقضاة  القضائية،  بالسوابق 
يف حاالت مامثلة أو التي تنطوي عىل مسائل مامثلة. ورغم أن 
األولوية تعطى بطبيعة الحال للحاالت املوجودة يف بلد القايض 
نفسه )ومن املحاكم العليا بصورة أكرب(، إال أن هذا النهج يتيح 
للسوابق من بلدان أخرى لها نظام قانوين مامثل؛ أن تؤخذ يف 

االعتبار أيضا.

التاريخية  الناحية  من  املدين  القانون  تتبع  التي  البلدان  إن 
القانون  تطور  وفر  فقد  ذلك،  ومع  النهج.  هذا  عيل  تسري  ال 
الدويل معايري تفسريية جديدة يف كثري من الحاالت التي يتعني 
اتخاذها. وعىل سبيل املثال، يتطلب القانون اإلسباين أن يؤخذ 
عند  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  تطبيق  االعتبار  بعني 
املحاكم  يف  القانونية  القضايا  وإن  اإلسباين.  الدستور  تفسري 
واألوروبية،  األمريكية  البلدان  مثل  اإلنسان،  لحقوق  اإلقليمية 
تعالج بالتغايض عن التمييز بني القانون العام واملدين، واملقصود 
املامرسة  ويف  النظامني.  من  أي  مبوجب  معالجتها  يتم  أن  هو 
العملية، توجد يف نظم القانون العام مجموعة متزايدة من نظم 
القانون األسايس، يف حني تعتمد نظم القانون املدين عىل النهج 
املتبع يف الحاالت السابقة يف كل من النظامني، بالنسبة لوسائل 
اإلعالم واالنتخابات. ويتجه كل من النظامني - بدون شك - إىل 

االقرتاب بصورة أكرب.

من  يجعل  املختلفة  النظم  من  متنوعة  مجموعة  وجود  إن 
الصعب تعميم القوانني النافذة ذات الصلة بوسائل اإلعالم.

دعم  والشعوب  الحكومات  مستوى  عىل  يجب  ذلك،  ومع 
للجهاز  املدونات  وتكون  املجتمعية.  واملسؤولية  الوعي  فكرة 
عىل  املحافظة  بغرض  مصاغة  الحاالت  من  كثري  يف  التنظيمي 
استقالل وسائل اإلعالم ومهنيتها، وميكن أن تقوم مجالس اإلعالم 
بوضع مدونات لقواعد السلوك، والنظر يف الشكاوى، وتدريب 

الصحفيني..
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يف  بدأت  كيف   •
التدوير  إعادة  مجال 

مجال  هو  وهل 
عملك أو دراستك؟

تخصيص 
يس  ا ر لد ا
اإلدارة  كان 

وكنت  والتسويق، 
اعمل  الدراسة  فرتة  خالل 

انتقلت  ثم  جزيئ،  بدوام  صحفياً 
للعمل املرصيف لدى أحد البنوك العاملية 
خدمة  كموظف  البحرين  يف  املوجودة 
متنفساً  الصحافة  يف  عميل  كان  العمالء. 
بعد  املساحة  تلك  وافتقدت  لإلبداع، 
الذي يقتيض  العمل املرصيف،  انشغايل يف 
مام  اليوم،  من  طويلة  لساعات  العمل 
مامرستها  ميكنني  التي  الهوايات  جعل 
إذ  خاصة،  اشرتاطات  ولها  محدودة 
تتطلب  أال  املنزل،  من  متارس  أن  يجب 
تكون  بل  الذهني،  الجهد  من  الكثري 
للضغوطات  ممتصتاً  ذلك،  عكس  عىل 
اليومية ومتنفساً من مشقة العمل. لذلك 
توجهت إلنجاز أعامل حرفية بسيطة من 

علي جنيب: �أطمح لإن�شاء مركز لتدريب 
�لطالب على كيفية �ل�شتفادة من �ملخلفات   

اال�ستثمار يف جمال 
املخلفات.. �سناعة 

امل�ستقبل املربحة

حاورت – زينات دوالري
قدر  بأكرب  منها  االستفادة  ومحاولة  املهمة،  القطاعات  من  تدويرها  واعادة  املخلفات  يف  االستثامر  يعد 
وتشجيع االستثامر يف مرشوعات اعادة تدوير املخلفات وحث الشباب عىل االستثامر بها من خالل توفري عدد من 
املرشوعات الصغرية الخاصة أو املدعمة من الجهات الحكومية وتذليل العقبات التي قد تواجه الشباب يف هذا 

القطاع.

 ينتج عاملنا أعداد هائلة من النفايات واملخلفات يومياً، حتى قارب كوكب األرض عىل االختناق تحت أطنان تلك 
املخلفات، ولذلك أصبح من الواجب علينا جميعاً تقنني النفايات التي تنتجها املنازل، ولهذا السبب ظهرت الكثري 
ألنها  والخشبية  والزجاجية  البالستيكية  املخلفات  وخاصة  املخلفات،  تدوير  إعادة  عىل  تشجع  التي  األفكار  من 
تستغرق مئات السنوات ليك تتحلل. عيل نجيب شاب بحريني يعمل يف مجال إعادة تدوير األخشاب، يؤمن بأن 

تلك األخشاب بعد تدويرها تعود لها الحياة مرة أخرى، بدأ املجال كهاوي للنجارة، ولكنه مع مرور الوقت 
أصبح متخصص يف إعادة التدوير.

أبعد  إىل  الهواية  هذه  وأخذتني  املنزل، 
مام كنت اتصور.

• مجال إعادة التدوير مجال كبري وعميق 
جداً، فام هو التخصص الذي اتخذته يف 

هذا املجال؟

عىل  املعتمدة  األعامل  من  بالكثري  اقوم 
اعادة تدوير املخلفات املنزلية البسيطة، 
تدوير  بإعادة  اكرث  شغوف  أنني  إال 
التحميل  ألواح  من  الخشبية  املخلفات 
او )الطبليات( التي يتم التخلص منها يف 
وتفريغ  شحن  اماكن  وعند  البناء  مواقع 

البضائع، إذ توجد مئات التطبيقات التي 
الغالب  يف  أنها  كام  بها،  تنفيذها  ميكن 
ولها خصائص  جيدة،  أخشاب  من  تكون 
تأيت  فهي  متعة،  أكرث  فيها  العمل  تجعل 
التقادم وآثار نقلها من  آثار  جاهزة وبها 
مكان آلخر، وما احب ان اسميه بـ )آثار 
القطعة  بها  مرت  التي  الصعبة(  األيام 
يتم  أن  قبل  األخري  مكانها  يف  لتستقر 
اتالفها. لذلك فإنني الجأ يف أغلب أعاميل 
الستخدام هذا النوع من الخشب، ملنحه 
فرصة جديدة، إىل جانب تقليل استهالك 
املخلفات  وتقليل  األخشاب،  من  املزيد 

حـــوار
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التي تنتهي يف املدافن أو التي تحرق.

هناك  هل  الشبايب،  الدعم  عن  ماذا   •
مؤسسات تدعم مشاريع الشباب يف هذا 
املالئم  املكان  توفري  ناحية  من  املجال، 

واألجهزة املستخدمة؟

آلية  إيجاد  اآلن  حتى  يتم  مل  حقيقة 
واضحة لالستفادة من املواهب املتخصصة 
يف مجال إعادة التدوير، قد تكون هناك 
وبيع  النجارة  مشاريع  تدعم  برامج 
ال  التدوير  إعادة  منتجات  ولكن  األثاث، 
تزال أمراً حديثاً نسبياً، ولكن له جمهوره 
الذي يكون إما مهتامً باألثر البيئي الذي 
يقدمه باعتامد املنتج الصديق للبيئة، أو 
أن املنتج نفسه يتامىش مع ذائقته وكيفية 
أنني  إال  عمله.  مكان  أو  ملنزله  تصميمه 
الخليج  مدينة  رشكة  مع  بتعاوين  أعتز 
للنظافة، وهي الرشكة القامئة عىل أعامل 
واملحرق،  املنامة  محافظتي  يف  النظافة 
والتي تبنت الكثري من األعامل التي اقوم 
بتنفيذها للمشاركة يف املعارض التوعوية 
يبخلوا  مل  انهم  جانب  إىل  تقيمها،  التي 
يوماً بتقديم املواد األساسية التي احتاجها 
لتنفيذ األعامل، وهي بادرة كرمية وتعاون 

اكن له الكثري من التقدير واالمتنان.

• كيف يتم تسويق ما تقوم بإنتاجه من 
قطع؟

انا ال اقوم بتسويق املنتجات، وإمنا اسوق 
فاملنتج  نفسها،  التدوير  إعادة  لفكرة 
يستطيع  عمل  هو  بتنفيذه  أقوم  الذي 
القليل  مع  بنفسه  يصنعه  ان  اي شخص 
مع  التعامل  أثناء  والحذر  املهارة  من 
البسيطة  اإلضافة  وهي  واملواد،  األدوات 
التي أرجوا أن أقدمها لهذا الكوكب الذي 
بتنفيذ بعض  أقبل  أنني  إال  نعيش عليه. 
تحد  وفيها  مميزة  اجدها  التي  األعامل 

مثل استخدامهم لعلب األناناس كمكيال 
للرز، او استخدامهم لقناين الجنب ككؤوس 
التي  الشوكوالتة  علب  حتى  أو  للرشب، 
تستخدم لتخزين أدوات الخياطة وبعض 

املقتنيات الثمينة.

ولنا مثال بالنخلة، وهي من أبرز املوارد 
التي جادت بها أرض البحرين، فلم يبقى 
اإلنسان  هذا  منه  واستفاد  إال  جزء  منها 
من  الحبال  وصنع  مثارها  فأكل  البسيط، 
وبعض  الصغرية  املراكب  وصنع  ليفها، 
قطع األثاث من جريدها وخوصها، وكان 
جلسات  يف  متكأً  يستخدم  امليت  الجذع 
الرجال خارج البيوت. إذاً فالخالصة هي 
وكلام  واإلبداع،  االخرتاع  أم  الحاجة  أن 
إليها،  الوصول  وصعب  البدائل  قلت 

زادت احتاملية ابتكار يشء جديد.

• ما هي أهم القطع التي قمت بصنعها؟

اقوم  التي  القطع  بكل  معنوياً  ارتبط 
بإنجازها، إذ لكون منجزايت صديقة للبيئة، 
تقليل  يف  أسَهم  إما  هو  عمل  كل  فإن 
املوارد  استنزاف  يف  قلل  وإما  املخلفات، 
البيئية، إال أنني أعتز كثرياً بقيثارة األحالم، 
قيثارة  هيئة  عىل  ديكور  قطعة  وهي 
صندوق  من  بتنفيذها  قمت  اغريقية، 
األرصفة.  أحد  عىل  ملقى  كان  شحن 
وقمت بتصوير خطوات تنفيذها ونرشت 
والذي  اليوتيوب،  يف  قنايت  عىل  الفيديو 
كام  املتابعني.  من  كبرياً  استحساناً  القى 
العاصمة  أمانة  مسابقة  يف  بها  شاركت 
لألعامل املعاد تدويرها، وحظيت باملركز 
األول من بني العديد من األعامل األخرى 

املتميزة.

تجاري  مرشوع  إنشاء  يف  فكرت  هل   •
خاص بك؟

كام وسبق أن ذكرت، أنا ال أسعى للربح 
لتعليم  وإمنا  عميل،  خالل  من  املادي 
ونرش ثقافة تنفيذ أعامل صديقة بالبيئة 
وحسنة املظهر ميكن ألي كان أن يصنعها 
من  ويستشعر  بسيطة  بعدة  املنزل  من 
أطمح  أنني  إال  اإلنجاز،  بحالوة  خاللها 
عىل  يعمل  ربحي  غري  مركز  إلنشاء 
تدريب الطالب واملجموعات عىل كيفية 
وتسويق  املوارد،  هذه  من  االستفادة 
منتجاتهم لدعم عملية متويل واستمرارية 

نشاط هذا املركز.

بضع  منذ  بكتابته  قمت  العام  التصور 
بعد  تحن  مل  الفرصة  أن  إال  سنوات، 
ان  وامتنى  الواقع،  أرض  عىل  لتنفيذه 
املسؤولني،  باهتامم  الفكرة  هذه  تحظى 
القادمة،  وأن تبرص النور خالل السنوات 
خصوصاً أن حكومة البحرين، باتت تعي 
وتويل  أفضل،  بشكل  البيئية  مشاكلنا 
أنشطة  من  االستفادة  لفرص  اهتامما 

إعادة التدوير.

املهتمني  مع  التواصل  خالل  من  ملهارايت 
عرب برامج التواصل االجتامعية.

• ماذا عن فكرة نقل املعرفة، هل فكرت 
إعادة  مجال  يف  عمل  ورش  إنشاء  يف 

التدوير؟

وأنا  الكورونا  فريوس  انتشار  بدء  منذ 
اقوم  رقمي  محتوى  إنشاء  عىل  أعمل 
 Ali Najeeb ببثه عىل قنايت يف اليوتيوب
الذي  اإلنستغرام  وحساب   workshop
املحتوى  يكون  وقد  االسم،  نفس  يحمل 
يف هذه املرحلة أقرب إىل محاولة اإللهام 
أن  إال  والتدريب،  للتعليم  منه  والتحفيز 
املرحلة املقبلة سيكون فيها الكشف عن 
الهواية وحيلها يك  الكثري من أرسار هذه 

يتمكن الجميع من االستفادة منها.

الوحيدة  الوسيلة  هي  هذه  تكون  قد 
مع  للتواصل  الحايل  الوقت  يف  املناسبة 
إال  الهوايات،  النوع من  املهتمني يف هذا 
لدي شبه مكتمل،  التدريبي  املحتوى  أن 
وانتظر فرصة استقرار األوضاع مجدداً يك 
امتكن من التفاعل املبارش مع الراغبني يف 

التعلم.

إىل جانب أنني حظيت مؤخراً عىل فرصة 
البحرين  تقديم فقرة اسبوعية عىل قناة 
الفضائية ضمن الربنامج الصباحي شمس 
تنفيذ  كيفية  برشح  فيها  اقوم  البحرين، 

البسيطة،  املنزلية  الديكور  قطع  بعض 
وهي وسيلة ناجحة، مكنتني من الوصول 
وحظيت  املهتمني،  من  جديدة  لرشيحة 
ومبا  بنفيس  التعريف  بفرصة  من خاللها 

اقوم به.

• ما هي الوسائل التي تقوم من خاللها 
بنرش أعاملك؟

كام سبق وأن ذكرت، فأنا أقدم اعاميل عن 
طريق قناة اليوتيوب وحساب االنستقرام 
قناتان  وهام   Alinajeebworkshop@
كفيلتان بإيصال املحتوى الذي اريده لكل 

املهتمني.

إعادة  يف  العمل  مجال  لك  فتح  هل   •
التدوير، مجاالت عمل أخرى؟

العمل يف إعادة التدوير هو بحر مرتامي 
إذ  واألفكار،  االحتامالت  من  األطراف 
ميكننا حرفياً أن ننفذ اي يشء مبواد معاد 
استخدامها عوضاً عن رشاء املنتج بشكل 
جديدة.  اولية  مواد  استخدام  او  جاهز 
الخيال هو سقف اإلنجاز يف هذه الهواية، 
وكلام استجدت حاجة ليشء جديد، ميكن 
أن يفتح الباب لفكرة عمل جديدة. أحب 
الذين  بآبائنا وأجدادنا  استشهد  أن  دوماً 
جيلنا  من  وفرة  أقل  ظروف  يف  عاشوا 
الحديث، وكيف كانوا يستفيدون من كل 
املخلفات التي يجدونها يف أعامل مفيدة، 
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واقع جديد

جديدا  واقعا  التكنولوجيا  فرضت  لقد 
صاحبتها  جديدة  رؤى  وافرزت  لحياتنا 
او  بشكل  انعكست  اجتامعية  متغريات 
السينام  فنون  ومنها  الفنون،  عىل  بآخر 
الفن  ومنها  األفالم،  وصناعة  والتصوير 
مع  الفنان  تفاعل  فقد  التشكييل 
مفاهيم  منها  وانتج  العرص  أدوات 

حديثة.

التكنولوجيا  أن  أحد  ينكر  وال 
رحباً  مجاالً  وخلقت  وفرت 
ومجهوداً  ووقتا  أكرب،  وخياالً 
يف  األكشن  حركات  فتصوير 

تختلف  والستينيات  الخمسينيات 
واختالفاً  التسعينيات  مع  تاماً  اختالفاً 
هائالً مع األلفية الجديدة ولو أخذنا مثاالً 
مثل سلسلة أفالم حرب النجوم سنجدها 
التكنولوجيا  وأيضا  الواقع،  هذا  تجسد 
ساهمت يف الحفاظ عىل سالمة املمثلني 
بعض  تأدية  من  املجال  يف  والعاملني 
بربامج  بااالستعانة  الخطرة  الحركات 

الجرافيك.

ديزين الند والحيوانات

صناعة  يف  الحيوانات  استخدام  إىل  ونأيت 
الند  ديزين  مثل  رشكة  فنجد  األفالم 
حي  حيوان  أي  استخدام  عن  توقفت 
الجرافيك  بربامج  مستعينة  أفالمها  يف 
يف  ارتياح  سبب  وهذا  كبرية،  فرتة  منذ 
فلم  بالحيوان،  الرفق  جمعيات  أوساط 
يعد هناك حيوان يتعرض ملواقف صعبة، 
وهذا أيضاً خلق واقع جديد وهي أفالم 
االمني والرسوم املتحركة التي أضحت لها 
معجبني، وظهرت علينا سلسلة أخري من 

الربامج الذكية واجلرافيك �سكلوا واقع �سينمائي جديد

اقرتان الفن بالتكنولوجيا �ساهم
يف ازدهار  اأفالم اخليال العلمي

كتب : جا�سم حممد
هناك جدل حاد نشأ بني الفنانني واملبدعني 
فالبعض  والفن،  التكنولوجيا  عالقة  إزاء 
تساقطت  الجاملية  القيم  أن  يرى  منهم 
اآلخر  والبعض  التكنولوجيا  أمام  وتهاوت 
يعترب أن التكنولوجيا اوجدت قيم جاملية 
ينتابهم  األول  الرأي  فأصحاب  جديدة، 
اإلحباط، نتيجة شعورهم عدم الفاعلية يف 
محيطهم، وأن كل أعاملهم ميكن أن يقوم 
الراي  أصحاب  ولكن  صغري،  كومبيوتر  بها 
الثاين يقولون أن لكل زمن أدواته يجب أن 
يطوعها الفنان يف انتاجه اإلبداعي »فالفن 

مامرسة اجتامعية وهو سلعة«. 

فــنـــون
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أصحاب القوى الخارقة مل يكن ليستطيعوا 

برامج  لوال  والرباعة  الزخم  بهذا  صناعتها 

الجرافيك والتكنولوجيا الحديثة.

التقنيات الحديثة

األفالم  صناعة  تطورت   1977 عام  فمنذ 

وملحوظ  كبري  بشكل  أنواعها  بجميع 

عام سبق حيث بدأ الكمبيوتر والتقنيات 

يف  له  املرافقة  الحديثة  التكنولوجية 

واملواد  األفالم  صناعة  عامل  اىل  الدخول 

التصميامت  حيث  من  عامة  الرتفيهية 

واملؤثرات السمعية والبرصية، وجاء ذلك 

ليعلن عن نفسه عند إنتاج سلسلة أفالم 

حرب النجوم )Star Wars( يف عام 1980.

الكومبيوتر  استخدام  بدأ  ذلك  وبعد 

أساسيا  دورا  تأخذ  الحديثة  والتكنولوجيا 

يف صناعة جميع األفالم، وأصبحت رشكات 

فبعد  كليا،  اعتامد  عليها  تعتمد  السينام 

مملكة  سلسلة  إنتاج  هنا  نذكر  و  أعىل 

استخدمت  والذي   2001 عام  الخواتم 

فيه تقنيات الجرافيك بشكل رائع لتأخذ 

بدايات  مع  والسينام  األفالم  صناعة 

نوعية  ونقلة  الثانية شكل جديد  األلفية 

هائلة لإلمام.

كامريات حديثة

الصناعة  عامل  يف  املسرية  لتك  واستكامال 

التصوير  كامريات  استطاعت  والرتفيه 

الشباب  مواهب  استخراج  الحديثة 

القصرية،  األفالم  إلنتاج  طاقاتهم  وتسخري 

حيث اتاحت الفرص ملمثلني غري محرتفني 

ونرشها عىل  عالية  بجودة  أفالم  لتصوير 

وحصدة  االجتامعي  التواصل  مواقع 

أصبحت  حتى  املشاهدات،  من  االالف 

صنع  خالل  من  أساسية  وضيفة  للبعض 

األفالم القصرية و ربح املال منها، مام غري 

الطرق التقليدية يف صناعة األفالم و طرق 

مشاهدتها 

الكمبيوتر التشكييل

دور  يأيت  التصوير  و  السينام  بعد  ومن   

برامج  ضهور  بعد  التشكييل،  الفن 

الجرافيك وبرامج الرسم عىل الكومبيوتر، 

وتأثريها عىل الرسامني والفانني هل يتخىل 

وهل  الكالسيكية؟  الطرق  عن  الفنان 

الفوتوشوب  و  االدوب  برامج  تستطيع 

استبدال الفرشاة و األلوان؟ 

برمجيات معقدة

الفنون  كل  تغري  التكنولوجيا  استطاعت 

منها  و  املعقدة  الربمجيات  خالل  من 

قد  التكنولوجيا  ان  البعض  يرى  الرسم، 

وان  املرسومة  الصورة  جاملة  عىل  تأثر 

الربمجيات تفقد الفنان حسة الفني، ونها 

أعطت موهبة الرسم لعديم املوهبة من 

الفنان  كان  واكن  الصور،  تعديل  خالل 

الفنانني  من  واحد   ) جوانات   ( اإليطايل 

الذين ابدعوا يف استخدام الوسائل التقنية 

لكنها  غريب  طابع  ذات  بلوحات  فابدع 

غاية يف الجامل، وعرض عملة اول مرة يف 

إيطاليا فأحدثت قفزة يف العمل اإلبداعي، 

فلقد أتاحت التكنولوجيا مجاال واسعا و 

طفرة هائلة يف الحركة الفنية. 

لقد تحول الفن يف عرص التكنولوجيا من 

فقد  جامعي،  الطابع  اىل  فردي  الطابع 

للفن  الفردية  السمة  التكنولوجيا  الغت 

ليصبح مامرسة اجتامعية متاحة للجميع، 

التصوير  وفن  السينام  فن  يف  كام حدث 

الفوتوغرايف وتصميم الجرافيك.

واالسود  األبيض  وأفالم  الصامتة  السينام 

السينام  دخلت  التي  امللونة  األفالم  أتت 

مع سبعينات القرن املايض ثم يف مراحل 

الجرافيك  تقنيات  تطورت  متقدمة 

والتحكم يف نقاء الصورة وإضافة تقنيات 

املؤثرات املعقدة.

تيتانيك

إنتاج  تم  حيث   1997 عام  إىل  نأيت  ثم 

والتي  السينامئية  األفالم  أكرب  من  واحٍد 

وهو  العامل  حول  إيرادات  حققت 

قوة  فيه  برزت  والذي   )Titanic( فيلم 

املؤثرات  وفنون  الجرافيك  تصميامت 

السمعية والبرصية الحديثة دوراً كبرياً يف 

تأثرياً  الفيلم  لهذا  كان  وقد  الفيلم.  هذا 

واضحاً يف عامل صناعة السينام وتطويرها 

حيث بدأت جميع رشكات اإلنتاج محاولة 

بتقنيات وتكنولوجيا  أفالم مشابهة  إنتاج 

فــنـــون
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وكيف  الشيخ  جاسم  فاطمة  هي  -من 
تصف نفسها؟

انسانة تحب املغامرات والخطورة، تحب 
وبالنسبة  مبتسمني  الناس  ورؤية  الحياة 
وتطورت  كربت  كلام  خاطرت  كلام  يل 
وتعلمت، ولهذا السبب وبعد ان خضت 
الغوص  منها  املغامرات  من  الكثري 
اخرتت  الرياضية  األندية  يف  والتدريب 

هذه الوظيفة ملا تحتويه من مغامرات.

فاطمة  ورغبة  ابتدئ حب  وكيف  -متى 
لتصبح مدربة طريان داخيل؟ 

لفت نظري اعالن افتتاح جرافيتي يف عام 
2016، ورغبت يف تجربة ما تحتويه هذه 
املغامرة كونها جديدة بالنسبة يل. وعند 
ذهايب لجرافيتي اعجبني املكان، وذهلت 
بابتسامة وحامسة الزبائن والعاملني 
عندما  وأتذكر  فيه، 

جتربة �لطري�ن �حلر �أ�شبعت 
حبي للمغامرة فقررت �حرت�فه

كتبت : انوار عبداهلل احمد

)34عاما(،  الشيخ  جاسم  فاطمة  مع  االهلية  مجلة  تلتقي 

وهي اول مدربة لرياضة الطريان الداخيل الحر يف البحرين و 

الخليج العريب. حيث تعمل فاطمة يف جرافيتي اندور سكاي داييفينغ  

تفوقت  ان  بعد   ،)Gravity indoor skydiving( أكتوبر2019  منذ 

جرافيتي،   نظمتها  والتي  للبحرينيني  األوىل  التدريبية  الدورة  يف 

واملرخصة للتدريب يف جميع االنفاق الهوائية حول العامل . وتعتمد 

هذه الرياضة عىل الطفو بعد السقوط الحر يف نفق يبلغ ارتفاعه 

19 مرتا، 12 مرتا منه زجاج.

تعترب الشيخ مثاال يحتذى به للمرأة البحرينية القادرة 

مجاالت  جميع  يف  نفسها  واثبات  العمل  عىل 

العمل، رغم حصولها عىل شهادة بكالوريوس 

يف إدارة االعامل وعملها ملدة 10 سنوات 

تتامىش  ال  والتي  املكتبي  املجال  يف 

مع طبيعة عملها الحالية . وتحدث 

اللقاء عن بداية حبها  اثناء  فاطمة 

ووضحت  كام  لوظيفتها،  وشغفها 

واجهتها  التي  الصعوبات  أيضا 

لتصل اىل املستوى املطلوب وردت 

فعل من حولها عندما 

قررت ان تصبح مدربة 

طريان داخيل.

دخلت النفق ألول مرة كان الشعور جميل 
للسيطرة  محاولتك  كيفية  يوصف،  وال 
عىل نفسك يف الداخل، وكمية االثارة التي 
تشعرين بها وانت يف داخل النفق، وعند 
خروجي من النفق كانت 
صــديقـــتي 
فقتـــــي  بــر
عن  فأخربتها 
رغبتي  مـــدى 
مـــا  كل  لعمـل 
منـــــي  يتطلــب 
ألعمل يف هذا املكان 
و اصبح مدربة واطري 
وهكذا  يوم،  كل  فيه 

عرفت جرافيتي.

فاطمة  طورت  -كيف 
للمستوى  لتصل  نفسها 
مدربة  لتكون  املطلوب 

طريان داخيل ؟

بأخد  قمت  التجربة  خضت  أن  بعد 

طريقة التواصل معهم، وكنت من حني إىل 

عن  والسؤال  معهم  بالتواصل  أقوم  آخر 

وجود وظيفة، كانت تعرض عيل وظائف 

وظيفة  بأن  واخباري  مكتبية  إدارية 

املدرب صعبة، وكنت بدوري أرفض هذه 

العروض لرغبتي الشديد بأن أكون مدربة 

ال غري، وبعد ثالث سنوات ويف عام 2019 

لتوظيف  جرافيتي  رغبة  عن  اإلعالن  تم 

للتقديم  ذهايب  وعند  بحرينيني.  مدربني 

اىل  ستحتاج  انها  أتوقع  مل  الوظيفة  عىل 

كنت  كوين  والتدريب  الطاقة  هذه  كل 

مدربة لياقة بدنية وميكنني تحمل الكثري 

للوظيفة  التقديم  وبعد  األوزان.  من 

بدنية  لياقة  اختبار  هناك  بأن  اخربوين 

الصعبة  التامرين  الكثري من  يحتوي عىل 

هذه  تخطيت  الله  والحمد  ولكنني 

وعند  بنجاح،  املقابلة  ومرحلة  املرحلة 

وصويل ملرحلة التدريب داخل النفق كان 

فاطمة ال�شيخ 
اأول مدربة يف 

اخلليج العربي 
لـ »�شوت 
الأهلية«
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يختلف  جدا،  وصعب  مختلف  الوضع 
وانت  تطريين  كونك  األوىل  التجربة  عن 
زبونه لوجود شخص يقوم مبساعدتك، أما 
التدريب ألن تصحبني مدربة يختلف كل 
االختالف، عليك أوال أن تتعلمني الوقوف 
اليمني  اىل  التحرك  وكيفة  النفق،  داخل 
واليسار، وكيفية الطريان والتثبيت، كيفية 
النفق،  وإىل  من  الزبائن  واخراج  ادخال 
احجام  مختلف  مع  التعامل  وكيفية 
وأعامر الزبائن، كانت البداية صعبة جدا 
لعدم قدريت عىل املوازنة وبعد تدريبات 
كثرية دامت ملدة تسع شهور متكنت من 

النجاح يف االختبار.

-ما هو أكرث يش تحبه فاطمة يف وظيفتها 
كمدربة طريان داخيل؟

الزبون من  احبه عندما يخرج  اكرث يشء 
للتجربة  النفق مبتسم وسعيد، متحمس 
الصور  لرؤية  ومستعد  خاضها  التي 
ومقاطع الفيديو التذكارية، وهناك بعض 
حامستهم  أتذكر  زلت  ما  الذين  الزبائن 
وفرحتهم بالتجربة وهذا يعطيني شعور 
قلوبهم  يف  الفرحة  زرعت  ألنني  جميل 

بيشء بسيط. 

التي واجهتها فاطمة  الصعوبات  -ماهي 
هذا  يف  رجل  يواجهها  ولن  امرأة  كونها 

املجال؟

الصعوبات  أكرث  كانت من  البدنية  القوة 
التي واجهتها رغم كوين مدربة وأستطيع 
يسهل  ولكن  االوزان،  من  الكثري  تحمل 
عىل الرجال تحمل االوزان لطبيعة بنيتهم  
القوة  يتحدى  ايضا  االمتحان  كان  كام 
ويتطلب  واحد  آن  يف  والعقلية  البدنية 

تفعيل جميع الحواس.

-ما رأيك يف انخراط البنات يف مثل هذه 
املجاالت ؟

هذه  مثل  يف  البنات  انخراط  اشجع 
املجاالت ألنه يشء جميل، ومميز وصعب 
يف بدايته  ولكنه جميل عند اتقانه. وأمتنى 
رؤية الكثري من البنات متمسكني بقرارات 

الوصول إىل جميع أنواع املجاالت.

تلقتها  التي  الفعل  ردت  أنواع  -ماهي 
عىل  اثرت  وهل  املجتمع؟  من  فاطمة 

قراراتها؟

مل يكن هناك أي ردات فعل محايدة، اما 
وكان  بشدة،  رافضني  او  بشدة  مؤيدين 
املؤيدين  من  املقربات  وصديقايت  أخي 
واملشجعني والداعمني يل لفعل ما أحبه، 
العمل  لرتيك  بشدة  رفض  من  وهناك 
الوظيفي والعمل يف البنوك والتوجه لهذه 
دفعني  ما  وهذا  الوظائف،  من  األنواع 

وشجعني لتحقيق ما احبه واثبات قدرايت.

-ماهي النصائح التي تقدمها فاطمة لكل 

بنت تريد تحقيق يش و تستصعبه ؟

ننظر لكل  ،نحن   »ال يوجد يشء صعب 

يشء عىل انه صعب يف البداية، لكنه ليس 

بصعب”، وكام يجب عىل جميع  البنات 

الرغبات يف تحقيق أي يشء بالرتكيز فيه 

ودراسته كامال وتحديد املصادر املوجودة 

لتحقيقه،  ينقصهن   ما  وجميع  لديهن 

االستامع  عدم  البنات  عىل  ويجدر 

تأثر  وجعلها  السلبية  لآلراء  والخضوع 

بهن، وإذا كان لدى أي بنت هدف تريد 

يشء  ألي  تلتفت  ال  أن  عليها  تحقيقه 

وتحقق كل ما تريد بكل ما يتطلب االمر،  

ويجب عىل البنت ان تتحدى نفسها، وال 

تنيس أبداً  »الخوف هو ما يزرع الشجاعة 

فيك، وال يوجد يشء مستحيل«. 

رو�د �ل�شاالت �لريا�شية بني �شند�ن 
�ل�شمنة ومطرقة »كوڤيد 19«

حتقيق: زيد اإ�سماعيل نوري 

واقع  ومن  الصينية.  الحكمة  تقول  السليم( هكذا  الجسم  يف  السليم   )العقل 

أمناط  وتغري  السكاين،  النمو  حيث  العامل،  يشهدها  التي  والتحوالت  التطورات 

كيميائية،  مركبات  استخدام  نحو  الزراعي  اإلنتاج  رشكات  وتوجه  الغذاء، 

اإلنتاج،  معدل  ورفع  الزراعية  الرثوة  عىل  الحفاظ  يف  تساهم 

واملتمثل  الغذايئ  اإلنتاج  رشكات  مساهمة  منو  إىل  باإلضافة 

يف تسيد ماركات الوجبات الرسيعة، يف مجال االستهالك 

اإلنساين، والتي راحت تنرش سيطرتها عىل الذوق العام، 

حتى غدت مبثابة األيقونات الثقافية. وصار الناس نهبا 

شكل  فيام  الغذائية.  الرشكات  ذوق  سطوة  و  لهيمنة 

حيث  الحياة.  يف  فارقا  موجها  املتسارع  الحياة  إيقاع 

للرضورة أحكام، فلم تعد سيدة املنزل قابعة يف الدار، يف 

ظل التطورات االجتامعية والثقافية، بل أصبح 

حضورها شديد األهمية عىل صعيد قطاع األعامل، 

وصار لها التأثري األكيد واملهم يف أكرث من قطاع ومجال.
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الرياضية ال يعد حالل متوفرا للجميع ، ملا 
يقوم عليه من أعباء مالية . و لكن رغم 
هذه األعباء فإن نسبة اإلقبال عىل الصالة 
الرياضية تبقى مرتفعة، بحيث أن القراءة 
املوضوعية للظاهرة ، تجعلنا نقر بأهمية 
أثر مهم عىل  فيه من  ملا   ، التوجه  هذه 
الرياضية، من حيث  الصاالت  رواد  حياة 

تحقيق النتائج املرجوة.

تهديد للمجتمع اإلنساين

جاءت جائحة كوفيد 19 لتشكل تهديدا 
مبارشا للمجتمع اإلنساين. جائحة فرضت 
التي  التفاصيل  من  املجمل  عىل  نفسها 
األنشطة  فكانت  الحياة،  بها  تزخر 
 . منها  واحدة  السمنة  مبواجهة  املتعلقة 
بالتباعد  املتعلقة  القرارات  فرضت  إذت 
عىل  املبارش  أثرها  العزل  و  االجتامعي 
مجمل أنشطة الصاالت الرياضية. ما بني 
املبارشة  اآلثار  لتتبدى  افتتاح،  و  إغالق 
عىل رواد الصاالت. حيث توجهنا لسؤالهم 
عن أثر الجائحة عىل طريقة تعاطيهم مع 

الصالة الرياضية .

الشعور العميق 

يف  شابة  أمرية  إىل  بالسؤال  توجهنا 
العرشينات من العمر، موظفة يف إحدى 
مؤسسات القطاع الخاص. و التي بادرت 
للقول: ال شك أن الحجر الصحي أمر يف 
غاية األهمية، ملا له من أثر يف الحفاظ عىل 
أرواح الناس، و هو متثيل للشعور العميق 
باملسؤولية املواطنية. و أنا شخصيا ألتزم 
تسألني  لكن  و  السالمة.  رشوط  بجميع 
كورونا  جائحة  خلفته  الذي  األثر  عن 
اقولها   ، الوزن  عىل مدى زيادة معدالت 
يف  الطويلة  فالجلسة  نعم.  برصاحة  و 
املنزل تدعوك للقضاء عىل امللل من خالل 
االجتاملعي  التواصل  مواقع  عىل  الرتكيز 

يكون  حاصل  كتحصيل  و  التلفزيون،  و 
 ، املشهد  هذا  يف  بقوة  و  الطعام حارضا 
و عليه تربز العواقب و املتمثلة يف زيادة 
الوزن بشكل واضح. و إذا كنا يف السابق 
املزيد  الرياضية لحرق  الصالة  نتوجه إىل 
اإللتزام  فإن   ، الحرارية  السعرات  من 
برشوط اإلغالق صار يفرز حالة من عدم 

االنتظام يف التدريبات.

السيطرة عىل الوزن

الصالة  أن  إىل  أشارت  منزل،  ربة  رجاء 
الرياضية لها دور مهم و أكيد يف السيطرة 
عىل  الرتكيز  صعيد  عىل  ال   ، الوزن  عىل 
الصالة  أهمية  تربز  ما  بقدر   ، املظهر 
الرياضية يف تنشيط الجسم بصورة عامة. 
إحدى  يف  منتظمة  كنت  الجائحة  قبل 
التباعد  رشوط  لكن  و  الصاالت.  هذه 
االجتامعي ، جعلني أعيد النظر يف طريقة 
التعاطي معها . فأنا شخصيا رصت أبحث 
عن البدائل. حيث استثامر بعض الربامج 
الرياضية املتاحة يف اليو تيوب ، و العمل 
و  التدريبات.  من  البعض  تطبيق  عىل 
أقول و  النهائية هل هذا كاف؟  لكن يف 
برصاحة أن الصالة الرياضية مهمة جدا ملا 

فيها من التزام و دقة يف العمل.

و  قالت  متقاعدة،  مدرسة  حسن  أم 
إىل  ينظر  من جيل  أنا   : مبارشة  بطريقة 
لكني  و  ترفا،  بوصفها  الرياضية  الصالة 
و  الطبيب.  أوامر  عىل  بناء  لها  توجهت 
هكذا بدأت العالقة برتدد و لكن بحكم 
قد  و  التدريبات  نتائج  وجدت  االعتياد 
صحتي  عىل  واضح  بشكل  انعكست 
العامة. حتى جاءت الجائحة التي عطلت 
ال  أين  هنا  املهم  التدريبات.  يف  انتظامي 
أعي  ما  بقدر   ، أبحث يف موضوع خاص 
واإللتزام  االجتامعي  التباعد  أن  جيدا 
أمرا  يعد  الصحية  السالمة  بتعليامت 
أخالقيا، ألأنها تتعلق بحياة وسالمة الناس.

استثامر دروس االحصاء

يف ختام جولتي توجهت إىل السيتي سنرت 
مملكة  يف  األكرب  التسوق  مركز  بوصفه 
البحرين ، و اتخذت مكانا قصيا ألراقب 
مستثمرا  كارفور،  يف  املتسوقني  حركة 
دروس األحصاء التي تلقيتها يف الجامعة. 
مستخدما أسلوب العينة العشوائية لرواد 
وبالفعل  الذروة.  ساعات  خالل  التسوق 
إىل  أشارت  وقد  السمنة  نسبة  وجدت 
يف  النظر  إمعان  أهمية  إىل  يدعو  ارتفاع 

الظاهرة.

استحداث البدائل املمكنة

وبقدر ما يكون العطاء متوجها يف جانب، 
يكون من املهم إمعان النظر يف حسابات 
الحقل والبيدر، بعبارة أخرى أهمية النظر 
يف النتائج التي تفرزها قضية دخول املرأة 
مجال العمل ، وحضورها األكيد والفاعل 
يف  الرئيسة  واملفاصل  املواقع  صلب  يف 
التطلع  أهمية  تربز  هنا  من  الحياة. 
العادات  مسار  طبيعة  يف  البحث  نحو 
األم  كانت  فإذا  األرسة.  داخل  اإلنسانية 
الرئيس يف  العمد  تشكل  املايض  يف أرسة 
فإن  لألرسة.  الرئيس  الطعام  قامئة  توفري 
للمرأة.  و\املتداخلة  املركبة  املسؤوليات 
استحداث  يف  مليا  تفكر  منها  جعلت 
املزيد من البدائل املمكنة ، و هكذا كان 
التطلع نحو استثامر مجال رشكات توصيل 
الطلبات ، و التي تسارعت وتريتها بشكل 
الفت ، حتى بات املرء يواجه عامل هذه 
مملكة  أرجاء  يف  الفتة  بكثافة  الرشكات 

البحرين الحبيبة .

األثر البارز يف تنامي معدالت 
السمنة

أبرزت   ، الغذاء  وأمناط  عادات  تغري 
يف  معتادة  تكن  مل  متغرية  سلوكيات 

الوجبات  البحريني، حيث  املواطن  حياة 

يف  البارز  األثر  لها  كان  التي  و  الجاهزة، 

 . الفت  بشكل  السمنة  معدالت  تنامي 

الواقع أن هذه الظاهرة مل تكن مقترصة 

عىل املجتمع البحريني ، بقدر ما أضحت 

كربيات  أجربت  بحيث  عاملية،  ظاهرة 
الجامعات و مراكز البحث العلمي للعمل 
املعمق  البحث  خالل  من  مواجتها  عىل 
الساعية  البحوث  و  الدراسات  وضع  و 
فيام  الظاهرة.  تلك  أرضار  من  للتخفيف 
عن  البحث  سوى  املواطن  أمام  يعد  مل 
الحلول املبارشة للخالص من آثار السمنة 
، و التي راحت تشكل تهديدا للصحة و 
املظهر و املجمل من التفاصيل التي تهم 
التطلع نحو  اإلنسان. و هكذا كان  حياة 
استثامر مضامري امليش املنترشة يف أغلب 
األحياء و املدن، بوصفها حال ميرسا متاحا 
التوجه  نحو  األخرون  آثر  فيام   . للجميع 
إىل الصاالت الرياصية، ملا يتوفر فيها من 
إمكانات واسعة، مثل اإلرشاف الطبي، و 
املدرب املتخصص، و املكان الذي تتوافر 
فيه الخصوصية.  املهم هنا أن خيار الصالة 
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�أجرى �للقاء : زيد �إ�سماعيل نوري

ملاذا يحب العرب مرص؟ ملاذا دامئا تحرض مرص يف الذاكرة الجمعية العربية؟ مرص العقاد واملازين وطه حسني 
ونجيب مححفوظ. حني تتصاعد نفحة اإلميان لدى العرب ال يرتددون لحظة من االستامع إىل قراءات عبد 

الباسط عبد الصمد ومحمود خليل الحرصي والشيخ عنرت وطائفة كرمية من املقرئني، فيام يتصدر 
مشهد الوسطية الجامع األزهر بكل رونقه وبهائه. مرص شكلت الذائقة الجاملية والفنية لدى 

العرب عرب السينام حتى بات يطلق عليها ) السينام العربية(، حيث فاتن حاممة وعمر 
الرشيف وكامل السناوي وعامد حمدي وقامئة طويلة ال تنقطع من النجوم املبدعني. 
فيام يتبدى الحضور العاطفي من خالل نغامت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد 
الحليم حافظ. مرص الراسخة و الجامعة للضمري العريب، يف أشعار صالح جاهني وصالح 
املبدعة.  امللهمة و  الحارضة األبدية و  إنها  األبنودي.  الصبور وسيد حجاب و  عبد 

ومن مرص الحبيبة نلتقي اليوم بقامة مرصية كان لها الحضور املهيب يف ساحة 
التفاعل الثقايف يف مملكة البحرين . حيث الشاعر والصحفي املرموق 

)أسامة مهران(. شاعرنا من جيل السبعينات، حيث تداعيات الواقع 
العرشين،  القرن  ستينات  يف  الحداثة  ثورة  تجليات  وماأفرزته 
السبعينات،  جيل  عىل  وتداعيات  ارهاصات  من  أمثرته  وما 
حيث وعد الحرية واالنفتاح ، وصوال إىل التداخالت القصوى 
نكسة  بني  ما  العريب،  الواقع  التي شهدها  التحوالت  بني  ما 
حزيران وانتصارات أكتوبر. ما بني املرحلة النارصية ومرحلة 
واالنفتاح  إمبو(   دح  )السح  ثقافة  بني  ما  السادات، 
وتداعيات القطط السامن. وما بني أصالة ورصانة اصوات 
أمل دنقل وأحمد عبد املعطي حجازي. وأجيال ما نفكت 
مرص  والفكري.  املعريف  اإلبداع  مجال  يف  وتتألق  تحرض 
حيث عبقرية املكان التي حدثنا عنها املبدع الكبري جامل 
حمدان. إنها الذاكرة املنفتحة حتى بات املواطن العريب 
والشوارع  املرصية  الحارة  عن  التفاصيل  أدق  يعرف 
أنو  أسامة  مسلسالت  عرب  والفقراء،  والحرافيش  واألزقة 

الحلو.  ومحمد  الحجار  عيل  وصوت  رعكاشة. 
عربيا  نقشا  تبقى  ومرارتها  حالوتها  بكل  مرص 

بامتياز يتألق يف الضمري و الفؤاد.

*  كيف ترى مرص اليوم ، حيث الراهن بكل اأ�صامة مهران بني حتليق ال�صاعر وواقعية ال�صحفي
تداعياته ومرارته وتقمصاته ، و خساراته و 

نجاحاته؟

ـ دعني أبدا من ساحة التحرير، حيث إرادة 
واألصيل  العميق  والتعبري  املرصي  الشعب 
يقوم  هنا  التأكيد  بالواقع.  الوعي  لطريقة 
األصيلة  التعبري  طريقة  مكامن  فرز  عىل 
التأثري  و  الحيوية  حي.  لشعب  واألكيدة 
والتأصيل بدأ من إرادة الشعب حيث التعبري 
العميق للتغري اإليجايب. فكان التحول. خرج 
بناء  يف  املبارش  حقه  مامرسة  يريد  الشعب 
مؤصال  الشعبي  الحضور  فكان  الدولة، 
رموز  عند  يتوقف  ال  هنا  األمر  للتغيري. 
بعينها ؛ عبد النارص، السادات، مبارك. هذا 
تاريخ ال ميكن اسقاطه من الذاكرة التاريخية 
تقوم عىل  األهم  املعادلة  لكن  . و  املرصية 
الوقوع  دون  ومن  املرصي.  املواطن  أهمية 
يف التباسات الرؤى األيديولوجية وتقاطعات 
أن مرص  القول  بد من  الفكري. ال  التداعي 
اليوم تعيش فاصلة تاريخية قوامها مسؤولية 
الجهود،  تضافر  خالل  من  بالواقع  النهوض 
جميع الجهود. حيث العامل الراهن الذي ما 
جائحة  يف  واملتمثلة  األزمات،  يواجه  نفك 
التحديات  من  املزيد  إىل  وصوال  كورونا. 

االقتصادية واالجتامعية و الثقافية.

*حد أدىن ، ديوانك الشعري، كأن رصخة ما 
و  أدىن ألي يشء؟  تفجرها، حد  أن  تريد   ،
الرفاهة  ابن  أنت  و  األدىن.  الحد  ملاذا هذا 
اللغوية و اإلعالمية، حيث الرصيد التاريخي 

العظيم؟

دعني  هنا  اإلبداع،  صميم  يف  تسألني   _
هو  ليس  األدىن  الحد  الواقع.  من  أتحرر 
األدىن و األقل، بقدر ما هي تداعيات الشاعر 
الساعي نحو تشكيل الواقع كام يراه خياله. 
حدي األدىن سقفه عال، يناطح أعىل األبراج 
يكون  أن  لدي  األدىن  ديب!  أو  نيويورك  يف 
متسلقا  السحاب.  أعايل  يف  محلقا  اإلنسان 
أعىل قمم الجبال. ال حدود فاصلة يف حدي 
األدىن، باعتبار إمياين العميق بأهمية اإلنسان، 
و أهمية الخوض يف إعادة تشكيل اإلنسانية 

ينبغي.  كام 
عايل  طموح 

ال  السقف 
و  شك. 

لكن 
ما  هذا 
يف  أراه 

املبدع.  مهمة 
و إال ما قيمة الشاعر 

من  متحررا  يكن  مل  إذا 
التابوهات.

يجد  كيف  الصحفي،  و  الشاعر  بني  ما   *
مهران نفسه؟

_ الصحافة مهنة، الشعر تعميق إلنسانيتي 
و فرادتها. هذا هو الفاصل العميق و األكيد 
مهمة  الصحافة  مهران.  اسامة  مسرية  يف 
عن  والدائم  الدائب  السعي  حيث  مقدسة 
الحقيقة ، عيرب تقنيات و منهجيات محددة 
املعامل. فيام الشعر يقوم عىل إعادة تشكيل 

العامل عرب توظيف الخيال الخالق.

الخربات  مجال  يف  طويلة  خربة  بعد    *
العمل  مستقبل  ترى  كيف   ، العملية 
من  هل  و  العريب؟  املجال  يف  اإلعالمي 

املمكن بناء خارطة طريق لإلعالم العريب؟

والتقانة،  املعلومات  و  اإلنفوميديا  ثورة 
السرباتني  واألمن  الرابعة  الصناعية  والثورة 
والذكاء االصطناعي، وإنرتنت األشياء، أفرزت 
وسائط  ساهمت  فيام  املواطن،  صحافة 
املواطن  جعل  يف   ، االجتامعي  التواصل 
العادي يترصف بتقنيات وبرامج، كانت متثل 
 . إعالمية  مؤسسات  املنال عىل  عزيز  حلام 
الذيك  تلفونك  تطالع  أن  العزيز  أيها  لك  و 
تقنيات  إنها   . عليها  يتوافر  التي  الربامج  و 
تجعل منك تؤدي وظائف مؤسسة اإلذاعة 
والتلفزيون لدولة برمتها؟! فها أنت بامكانك 
ـن تدير قناتك التلفزيونية ، وتبث برامج عىل 
املستوى العاملي. بل أن كامريا املحمل لديك ، 
 CNN تجعل منك أشد تأثريا من نراسل قناة
بكل سطوتها و هليامنها؟! هذا بحساب إن 
كنت قريبا من حدث شديد األهمية. األمر 

ال 

يتطلب 
كامريا  تشغيل  سوى 

نحو  وتوجيهها  املحمول 
عرب  بثها  عىل  والعمل  الحدث، 

وسائط التواصل االجتامعي، لتحصد بعدها 
الاليكات. والتي تصل يف الكثري من األحيان 
 ، طريقة  خارطة  عن  تسألني  املاليني.  إىل 
دعني أقولها بوضوح و مبارشة ، نحن اآلن 
إىل تطبيق  اللحظة نكون أحوج  و يف هذه 
هذا  و  اإللكرتوين،  النرش  أخالقيات  قانون 
األمر ال يعد ترفا بل حاجة ماسة يستدعيها 

الواقع الذي نعيش تفاصيله.

*الصوت و الصدى . هل من املمكن القول 
يف  خصوصيتها  لها  عربية  مدرسة  مثة  بأن 

مجال اإلعالم؟

ومرشف  طويل  تاريخ  له  العريب  اإلعالم 
التاسع  القرن  بواكري  غىل  يعود  ومتجذر 
يف  العربية  الخصوصية  عن  الحديث  عرش. 
وأن  سيام  ىال  وأكيد  نعم   ، اإلعالم  مجال 
تفعيل  عىل  الثقايف  حضورهم  يقوم  العرب 
الثقافية  املستويات؛  مختلف  وعىل  القيم 
واالجتامعية والسياسية. منطلقنا كصحفيني 
واعالميني يقوم عىل تعميق صوت الحقيقة، 
واملؤثرات  الصدى  عن  بأنفسنا  نناى  وأن 
مسار  تفعيل  يستدعي  وهذا  الجانبية. 
و  الرسمية  اإلعالمية  املؤسسة  بني  العالقة 
تعميق  مسار  عن  البحث  حيث  اإلعالمي. 

دالة الثقة و الحرية املسؤولة.

ثقافة
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مقالمقال

 وزير �ض�ؤون الإعالم حما�ضرا يف اجلامعة الأهلية :
مل يعد الإعالم جمرد و�ضيلة ات�ضالية  

زيد إسامعيل  نوري  

يف محارضة علمية متيزت بالشفافية وروح الجدية والدقة، استضافت 

الجامعة األهلية يف مملكة البحرين سعادة عيل الرميحي وزير شؤون 

اإلعالم يف مملكة البحرين، الذي قدم وجبة معرفية قوامها املوضوعية 

عىل  االتصال  و  اإلعالم  تفاعالت  ألوضاع  الدقيق  العلمي  والرصد 

أحوال  إىل  التقديم   مستهل  يف  املحارض  السيد  أشار  والعاملي.  املحيل  املستويني 

التسارع الذي يشهده العامل يف مجال اإلعالم،  والعمل عىل رصد التحديات التي 

تواجه عمل اإلعالم عىل الصعيد الداخيل. و ملّح سعادته إىل أن األمر هنا اليقوم 

عىل محاوالت الشخصنة والتّوجهات املتعلقة بحالة ما ، بقدر ما تنطوي 

أهداف وزارة شؤون اإلعالم نحو بناء رؤية منهجية،  تستمد مفرداتها 

من القراءة العلمية املتأنية ملفردات الواقع وتفاعالته األكيدة والعميقة.

الوزارة  تتبناها  التي  االسرتاتيجية  الرؤية  جاءت  هنا  ومن   

عن  بعيدا  قوامه  يستمد  الذي  التوعية،  عنرص  عىل  مبنيّة 

استحضار  نحو  التطلّع  يتم  ما  بقدر  والتوجيه،  الوصاية 

البحريني، والعمل عىل  املجتمع  األصيلة يف  القيم  مضمون 

تعد  مل  إذ  موضوعي.  معريف  توجه  عرب  انضاجها،  تفعيلهاو 

الرسالة اإلعالمية مجرد وعظ وشعارات يتم تكرارها عىل املأل، 

بل أن الواقع املوضوعي بات يفرض مامرسة إعالمية تنهل 

والذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة  من  املتفاعل  املجمل  عن 

واألمن  الرقمية  والتقانة  باإلنفوميديا  مرورا  االصطناعي، 

السرباين. التوعية هنا ويف هذا الواقع املركب واملعقد، فعالية 

تنطوي عىل املزيد من اإلبتكار والتجديد واستنهاض األفكار 

والعصف الذهني. فمنطق العرص الراهن الذي نعيش بني 

ظهرانيه، ال يقبل بأنصاف الحلول، والوسيلة االتصالية مل تعد 

حكرا عىل بوابة أو مؤسسة يف ظل الواقع االتصايل املفتوح، 

حيث اإلنرتنت وما ينتج عنه من مفردات وقيم وسلع ، ال 

تلبث أن تنسخ ما قبلها يف ملح البرص أحيانا.  

يقوم  الرميحي  سعادة  عنده  توقف  الذي  الثاين  املستوى 

املشرتكة والتي تسمد  املسؤولية  القومي، حيث  األمن  عىل 

اإلعالمي(،  )الخطاب  بأهمية  العميق  الوعي  من  حضورها 

بحساب أن املواطن العادي صار بامكانه القدرة عىل متييز 

الغث والسمني، الصادق والكاذب، ومن هنا تأيت الشفافية 

حارضة بكل رسخوها و تجذرها يف اسرتاتيجية الوزارة ، حيث 

املواطن البحريني الذي نراهن دامئا عىل تجذر انتامئه، بناء 

التجربة الرثية املستمدة من تاريخ متواصل ألكرث من  عىل 

خمسة آالف سنة، ورسوخ التجربة الحديثة يف مجال التعليم 

 قسم اإلعالم و العالقات 
العامة – الجامعة األهلية  

الحبيبة  البحرين  مملكة  باعتبار 

الحديث  التعليم  مجال  يف  الرائدة 

الخليفية(  الهداية  )مدرسة  حيث 

املرأة  تعليم  وبواكري  عراقتها،  بكل 

أمن   .1928 العام  منذ  البحرينية 

القيادة  قومي يستند إىل الوالء إىل 

الكرام،  خليفة  بآل  ممثلة  الرشيدة 

اختطه  الذي  اإلصالحي  املرشوع  و 

جاللة امللك املفدى حمد بن عيىس 

آل خليفة ،تواصال مع ميثاق العمل 

توكيد  نحو  سعى  الذي  الوطني 

الرشاكة املواطنية بني الحكومة و الشعب.  

الخربات  عىل  والقائم  والناضج  الفعال  التعاطي  ضوء  يف 

العنرص  أهمية  تتبدى  واالجتامعية،  والثقافية  السياسية 

الكادر  تأهيل  يف  واملتمثلة  الوزارة  اسرتاتيجية  يف  الثالث 

الوطني، حيث قيض للوزارة من تأهيل ما يربو عىل املائة 

والعمل  ونصف،  سنة  وملدة  الشابة  العنارص  من  وخمسني 

عىل  تعمل  التي  والوظائف  واملناصب  املراكز  تبوئهم  عىل 

ويف  والداين.  القايص  لها  شهد  بكفاءة  الوزارة  عمل  تيسري 

مامرسة عملية أثارت اعجاب الحضور،  اشار السيد الوزير 

إىل أن املستوى الرابع من خطة الوزارة االسرتاتيجة و القامئة 

عىل )تعزيز حرية الرأي( . أرص سعادته إىل أن سقف األسئلة 

ما  إىل  مفتوح  الحضور  قبل  من  تقدميها  يتم  سوف  التي 

العميق  اإلميان  حيث  والرقابة،  الرقيب  عن  بعيدا  النهاية، 

وحوارها  للعقول  األهم  املدخل  بوصفه  السؤال  بأهمية 

وتفاعلها، انطالقا من التمثل الصادق مبباديء ميثاق العمل 

الوطني الذي اختطه يراع جاللة امللك املفدى، والقامئة عىل 

مبدأ )الحرية املسؤولة(.  

ما يفرزه الواقع من تحديات و تحوالت عىل مستوى املامرسة 

االتصالية، فإن الوزارة وضعت هدفها االسرتاتيجي الخامس، 

اإللكرتوين.  اإلعالم  حول  جديد  قانون  إعداد  يف  واملتمثل 

القانون حاليا يف طور اإلعداد والصياغة النهائية، وتأيت أهمية 

أو  ترفا  بوصفه  ال  الهدف،   هذا  مسار  تعزيز  نحو  التطلع 

واجهة إعالمية، بقدر ما هو معطى شديد األهمية يتوافق مع 

املخاطر والتهديدات التي باتت تواجه املواطن، عىل مستوى 

السطو عىل املعلومات والتّنمر، واملجمل من اإلشكاالت التي 

تفرزها طبيعة التعاطي مع مواقع التواصل االجتامعي. أما 

الهدف السادس فيقوم عىل أهمية التطلع نحو تعزيز مسار 

الرشاكة مع القطاع الخاص. عىل اعتبار الكلفة العالية التي 

تقتضيها الفعاليات اإلعالمية، ومن هذا فإن البحث عن سبل 

التعاون مع القطاع الخاص تبقى مفتوحة، ولكن مبا يخدم 

ململكة  واملتجذرة  الراسخة  واملباديء  والتطلعات  األهداف 

البحرين وقيادتها الرشيدة.  

املستوى،  رفيعة  تقديم محارضة  له  قيض  الرميحي  سعادة 

أن  حاولت  التي  األسئلة  من  املزيد  الحضور  لدى  أثارت 

كانت  فيام  عالية.  بشفافية  املحارضة  روح  مع  تتعاطى 

اإلجابات الصادرة عن سعادة الوزير ال تقل جاذبية وأهمية 

عىل املحتوى الجاد والرصني ملفردات وتفاصيل املحارضة.  
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ثقافةثقافة

االختباء  أو  الهرب  مثل  السلوك 
تشعر  آخر  بيشء  واالحتامء 

واالطمئنان،  باألمان  معه 
ومن خالل شعر خميس 
الوهلة  منذ  تدرك 
األوىل أن خوفها يكمن 
املحبوب،  غياب  يف 
بالوحدة  والشعور 

واالنعزالية، فتقول: 

حب/غري  وحدي/ال 
وال  / يحتفى / حبك
القناديل/ستبرصين/

إذا طال الغياب

تتأىت  هنا  ومن 
الناجم  الفراغ  ليمأل  املحبوب،  أهمية حضور 

عن الوحدة، والشعور بعدم األمان يف غيابه. واستجابة لهواجس 
الخوف من املوت نرى الشاعرة حمدة خميس تقف بكل قوة 
تدفع هذه الهواجس خارج دائرة اهتاممها، مستهينة بوقع مرور 
األيام والسنني، فال تخىش ضياع العمر، وال تطمع يف خلود زائف، 
وتتغري نربة النرب لديها وتؤكد أن لها قلبا قويا ال يرهبه العمر، وال 
وهم الخلود. ولذا نراها تتحدى املستحيالت، وتتشبث بالحياة 
غري عابئة بخطى السنني، وال اقرتاب املوت، فتقول بنربة التحدي: 

يرهبني/وال  العمر  الوجود/ال  وقع  خطويت/عىل  أنقش  سأظل 
وهم الخلود !/اتئد يا ضياء الضحى/اتئد .. ال تلم الندى/خطاي 

عىل رمل السنني/باهتة/لكن قلبي عىل خصبها /أخرض!!

وهناك نوع آخر من الخوف، يتمثل يف الخوف من املجهول، وال 
شك أن املجهول مرعب، فال تقف أمام هواجسه صالبة القلوب، 
تراه، ورمبا  أحد، فهو هاجس خفي ال  يقوى عىل مقارعته  وال 
ترتعد من تبعاته، لكنك تقاومه مبا أوتيت من رباطة جأش، وقوة 
إرادة. تتصدى حمدة خميس لذلك املجهول بالتحدي، والتصدي 
الخارقة،  الطبيعة  من  مستعارة  وصور  رشسة،  بلغة  ملخاطره 
الجامعة،  عىل  الدالة  الفاعلني،  )نا(  بـ  الفاعل  تاء  واستبدال 
لتخرج التجربة من الحيز الضيق يف تعبري شعر املرأة التقليدي 
إىل األفق الواسع وهو هم اإلنسانية وطموحها يف العموم، وليس 
الخصوص، واستخدام أفعال األمر الدالة عىل التحدي، وأدوات 
النداء الدالة عىل البعد املكاين، والتكرار لكلامت بعينها رغبة يف 

املقاومة فتقول: 

املراأة البحرينية .. �شاعرة 

د. أحمد فرحات 

الفكرية  الرؤى  فباتت  البحرين،  والحياة شواعر  املوت  ثنائية  شغلت 

التغني مبظاهر  أو  للفقد واملوت من جهة  يف نصوصهن متثل هاجسا 

السعادة والبهجة  الخالبة من جهة أخرى، وغدت  البحرينية  الطبيعة 

والحب تيامت كربى يسعني إليها بقوة.  فتحية عجالن شاعرة الحب وقضايا الذات 

اقتحمت عامل الفن بقصائدها العذبة، وكانت رافدا مهام من روافد الثقافة الشعرية 

لباب الفن الغنايئ، معتمدة عىل لغة رومانسية راقية تبث من خاللها لواعج األمل 

والشوق. وتلقف الفنان عبد الله الرويشد كلامت عجالن تلقف الكرة، 

بصوته صورة  ناسجا  الرحب،  الغناء  عامل  عرب  كلامتها  روح  يبث  وراح 

صادقة ملعاناة املرأة، وكشف عن نفسيتها بأداء معرب وصادق. 

تنهض  أنها  اعتبار  عىل  الجمهور  أذواق  عجالن  فتحية  تراعي 
تعمل  وأنها  الجمهور،  أكرب قطاع من  الذوق واألدب يف  برتقية 
عمل املدرسة والجامعة يف الجمهور، فتؤدي دورهام يف القيام 
بتثقيف الناس، وترقية أذواقهم، وتلبي حاجة نفسية يف ضمري 
املجتمع، ومن جهة أخرى فإنها تحافظ عىل اللغة من االبتذال 
والسوقية التي تفشت يف املجتمع جراء استعامل كلامت هابطة 

دون املستوى. فتقول بعامية أهل الخليج: 

مرة .. مرة /لو مرة .. بس مرة /مرة وأنا أجيلك /ايشلون صاير 
أعشقك /أخيل زالتك صواب/أجادل الفرحة معاك /أحاور أيامي 
بهواك /ايشلون صاير أعشقك/أنىس األىس .. أنىس التعب/وأحب 
حبك لو رساب/وأترك وسط روحي عذاب /وأقول أهال بالحبيب 
تصافيني  ويوم   .. بوله  تعاتبني  /يوم  تغيب  أو  تجيني  يوم   ..

بلهيب

التصوير،  ودقة  اللغوية،  بالرشاقة  عجالن  فتحية  نصوص  متتاز 
وانسياب املوسيقا، وتدفقها، والجمع بني الفصيح والعامي يف آن 
معا، لغتها أقرب إىل الهمس منها إىل الخطابية املبارشة، تجنح 
إىل التدفق الشعوري، واتقاد العاطفة وتوهجها، دون انخراط يف 
الوصف الحيس. ففي قصيدة )بدور( من ديوان )أرشعة العشق( 

تقول: 

الدامي،  وجدك  عن  بالنجوم/وحديثنا  يحلم  الليل  غري  يبق  مل 
املربوط  املسبى/  بالرشاع  مرت  األحالم  وقواقع  شوق/  وبحور 

باملوجات/ كفي يا بدور عن الدموع/ فعىل رموشك ألف طري 
ضاع يبحث عن شموع. 

فحلم الليل، والوجد الدامي، وبحور الشوق، وقواقع األحالم كلها 
صور شعرية متوهجة، يغلب عليها الحزن واألمل، يف غري مبارشة 
وال نربة خطابية تقريرية، صور مبتكرة من أعامق الذات، تنترث 

عىل مساحة الرقعة الشعرية.     

صورة املحبوب عند عجالن غاية يف السمو والرقي، لكنه ليس 
غاية  ذلك  تدرك  أنها  والالفت  عليه،  ما  وعليه  له  ما  له  نبيا، 
اإلدراك فتعمل عىل تعديل مساره، وتقويم سلوكه، وتكتفي منه 
يحب:  فيمن  املحب  غاية  أخرى،  غاية  لنفسها  تاركة  بالقليل، 

الوله والشوق واألثرة. 

رمبا تجد يف نصوص عجالن دفقات شعرية حّرى، ولغة مموسقة، 
وصورة محب أضناه العشق، لكنك لن تجد تفانيا يف املحبوب، 
بالحزن والضجر كالذي  وال تعاليا عليه، وال قلقا روحيا مفعام 
نجده عند حمدة خميس إذ تشتهي املوت بني يدي املحبوب، 
وتستعذبه، أمال يف اسرتضاه، فرناها ذائبة يف هواه، ومتحي عن 
الوجود إذا غاب. فبيده الحياة وبيده الفناء، صورة أشبه بالحب 
والوله  الوجد  مقام  شعرها  يف  يتجىل  مراتبها،  أعىل  يف  الصويف 

بشكل الفت فتجأر إليه لتمحو العمر وتركض كاألطفال..

لو كان حبك قاتيل/كنت اشتهيت املوت/بني يديك/ أو كان حبك 
منك/ هاربة  كاألطفال  العمر/وركضت  محوت  مولدي/كنت 
جسدي/ يحتضن  قبلك/ومل  الحب  أعرف  إليك/أحبك/كأنني/مل 

سواك!!

صور متقاربة للبوح األنثوي، تتجىل بتجليات صوفية عند حمدة 
خميس، تتأىب االستسالم دون إراقة عواطفها عىل مساحة بيضاء 
معربة  داللة  ذات  كلامت  خميس  شعر  يف  يكرث  العشق.  من 
والعمر  والجنون  والقبل  والجسد  وامليالد  املوت  مضامني  عن 
واألطفال .. وكلها ذات حقل داليل معرب عن الحياة، وتناقضها. 
كام يكرث يف شعرها التعبري عن الزمن ومفرداته، فالليل والنهار 
واملساء واألحالم والصحو والساعات من األلفاظ التي عربت بها 

عن عاملها الرحب، فتقول: 

قلبي  حبي/وأرسلت  تعاويذ  عليك  نم/قرأت  حبيبي  يا  نم 
الشوق/أشواقا/ /فزاد  املساء  الصحو/واألحالم/جاء  ليحرسك/يف 
كأمنا الشوق/يحتدم/إذا املساء جاء يف غيابك/النهار/مثل الليل/

والساعات سلحفاة/ضيعت طريقها. 

داللة  تحمل  خميس  حمدة  عند  الزمن  عن  التعبري  وداللة   
عن  ناجم  شعور  والخوف  شعرها،  يف  عنه  املسكوت  الخوف 
يف  تغيري  إىل  األمر  نهاية  يف  وينتهي  متصور  تهديد  أو  الخطر 

املراجع

انظر كلامت من جزر اللؤلؤ. دراسات يف أدب البحرين الحديث. أحمد محمد 

عطية. الهيئة املرصية العامة للكتاب. 1988م. ص 226.

القصيدة املغناة يف الشعر العريب. د. أحمد فرحات. مؤسسة االنتشار العريب. بريوت. 

لبنان. ط1. 2014م. ص 7

https:// .أغنية ما أناديلك من كلامت فتحية عجالن. وغناء عبد الله الرويشد
www.youtube.com/watch?v=-ask8QzRFGY

ديوان أرشعة العشق. البحرين. ط1. 1984م. ص27.

فتحية عجالن

حمدة خميس
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ال أعمدة لنا/وأعمدة السامء ال تسندنا/سينهار كل يشء/ونحن 
شظايا/ال يجمعنا الظل/ال يفرقنا/ تقدم أيها الهدم والهالم/ تقدم/ 
والهالم..  الهدم  إذن/أيها  ..تقدم   / بنا  ونبتدئ  الخلق/  نبدأ  يك 
غري  لنا/  أعمدة  ال  املحيط/  ارتجاج  خطانا/عىل  وانقش  تقدم/ 

صعود الحرائق/ وال سامء/ غري ما يلد الغموض

تفاجئنا فوزية السندي)رهينة األمل( برؤية أخرى ملقاومة الخوف 
من املوت، حيث تعلن االستسالم لجربوته والخضوع لسلطانة 
بها،  يستهان  ال  أدوات  وهي  هي،  بأدواتها  الستقباله  والتهيؤ 
ناصيتها، تضيف  السندي متتلك  يد فوزية  أداة طيعة يف  اللغة 
إىل مخزونها اللغوي لغة شعرية رهيفة، لغة تستوي فيها األنا 
ذاتا أخرى،  لتنشئ  تتجرد من ذاتها، وتنشق عنها  واألنا اآلخر، 
قريبة الشبه بذاتها هي، بل متطابقة متاما، ذات الشاعرة وذات 
فوزية السندي تلك الطفلة الصغرى، التي نشأت معها، وتربت 
معها، واصطحبتها معها، يف مدارات العمر الطويل، مل تنفر منها، 
وذاتها شخصني  وغدت هي  فيها،  ذابت  بل  عليها،  تعالت  وال 
قلب  وأرسار  السنني،  حكايات  لألخرى  األوىل  تحيك  متالزمني، 
دفني، وها هام اآلن يستعدان ملصب النهايات، فلكل بدء ختام، 
ولكل ختام نهاية، وهاهو املوت قادم ال محالة، وأرسار األرض 
تبوح لها مبكنون السنني املاضية، والحارضة، والقادمة، يف دفقة 

شعرية جزينة، ال تخلو من استسالم.        

ليلة: مم  أيا فوز هل نلُت منك أم نلِت مني/ وأنا أسألك كل 
تخافني؟/ ها نحن مًعا/ يف مصب النهايات/ ال زلنا نرتقي األمل 
الرشيد/ نكشف النهايات العصيبة/ نطوي أيامنا وأقمشة صربنا/ 
يرجف  ال  جريئًا  موتًا  نرتب  مشاعرنا/  من  تربعم  وما  أزهارنا 
وحرفًا  وشعرًا  حبًّا  تشظي  للفوز/  جسًدا  يحتضن  بل  عالنية/ 
وحربًا/ ليغيب برفقة رمل ناعم وثوب أبيض/ ال يخلو من صمت 

املوت أواًل/ وال من هواء الشعر أخريًا

صورة املحبوب يف شعر املرأة البحرينية  
من  األىس  سارق  ملحبوب  آرسة  بصورة  حبيب  بروين  تفاجئك 
التي كانت  القدمية  حديقة فارسية، صورة تتكئ عىل األساطري 
تعتقد يف أسطورة العقيق األحمر، والحدائق الفارسية، وأعمدة 
النار؛ ففي الديانة اليهودية العقيق رمز الروح اإللهية، ويعتقدون 
من  والوقاية  العاطفي  االستقرار  تحقيق  عىل  القدرة  له  أن 
االكتئاب، ويف الرشق األول هناك اعتقاد أن العقيق األحمر يكون 
تأثريه أكرب إذا كان مستخرجا من اليمن والعراق ويف الحضارة 
من  الحامية  عىل  بقدرته  قدميًا  األحمر  العقيق  عرف  العربية 
لدغات العقارب يف الصحراء وكذلك الثعابني والحرشات، ويحمي 
اإلنسان من رشور الصواعق والحظ اليسء. كام يقول “الباحث 
األثري د. حسني دقيل، املتخصص يف اآلثار اليونانية والرومانية. 

فتقول يف قصيدة »رسير يتيم«: 

النازف  الوتر  قرار  أنت  فارسية/  من حديقة  األىس  سارق  أنت 
ساعة العاصفة/ أنت دم العقيق ونهايات الروح/ وأنا عىل مرمى 
جبهتك العصية/ أعمدة النار العارية/ هامئة يف انطفاء الجسد/
مقبلة/ يف بوحك الرسي/ أمتدد فيها بتناوب كسري/ خيط نور يف 
وجهك املتلفت/ أحبك، وأترك الشاي يتيام عند األريكة الزرقاء/ 

أحملك وأفتح نهار العابرين. 

الجمل  وتنضيد  الكلامت  ترصيف  عىل  حبيب  بروين  تعتمد   
بنايئ  نسق  لها  متوالية  حمل  عرب  اللفظية  البنيات  واصطفاف 
حالة  عىل  خاللها  من  تؤكد  اسمية  بجمل  تبدأ  تقريبا،  واحد 
خاللها  من  ترسم  مضمونا،  ومتفجرة  شكال،  ساكنة  استاتيكية 
صورة أسطورية ملحبوب خيايل، له قدرة عجيبة عىل محو آثار 

الحزن من الجبني املَُعّنى، يتمدد يف وجهه 
خيط نور قادر عىل تعديل مسارب الوجه 
املتعب، والتعبري عنه بالضمري )أنت( ثالث 
مرات عرب متوالية تعبريية لصيغ متوازنة 
متوازية  إشارة إىل حضوره وغيابه يف آن 
واحد، ويأيت التعبري بضمري املتكلم)أنا( يف 
يف  عليم  كسارد  األنثوي  للحضور  إشارة 
هيئة التفات بالغي مجدول، ولعلها ترمز 
بهذا التكثيف البالغي الطاغي إىل توجيه 
خطاب أنثوي إىل مجتمع ذكوري طاغ يف 

العنف واضطهاد للمرأة.   

أما فاطمة التيتون فرتى يف املحبوب خالصا 
من رتابة الحياة وقسوتها، فتمتزج به امتزاجا قويا، وتصفه وصفا 
وهج  يحيطه  السامء،  من  هابطا  الضباب،  بني  يبدو  أسطوريا 

العطر ويلبس لؤلؤة يف الجبني، ممسكا بني يديه املنى.. 

أسميك عطري وعشقي وميالد يومي الجديد/ ووجهي الذي ال 
يراه الضباب، وال أنت تغني، وال تلبس الشوق، وال تستجيب/ 
الجبني،  يف  لؤلؤة  وتلبس  العطر،  وهج  يحيطك  بعيدا،  أراك 
ولست  بعيدا،  أراك  الشهد/  وميطرك  املنى،  يديك  بني  ومتسك 

هنا/ أيها القمر عندما تنضج وتحني ليلتك قل لنا.      

  تفنت نبيلة زباري بكاف التشبيه لتسبغ عىل محبوبها أوصافا 
قنديل،  كضوء  رسالة،  صاحب  نبيا،  محبوبا  ترى  فهي  مضيئة، 

كصبح، كرسالة، كرشفة ماء .. فتقول عن إحساسها باملحبوب

فرح  عن  يبحث  كصبح  املكان/  يتلمس  قنديل  كضوء  أحسك/ 
املرافئ/ كرسالة ال تحتاج إىل الكلامت/ ورشفة أعادت الكون/ 

من شفاه الظأم 

 تعرتف سوسن دهنيم بأن املحبوب هو من أشعل نار الخطيئة 
إليه  اإلشارة  عند  وتكتفي  نريانه،  تستعذب  لكنها  صدرها،  يف 
 ، متشابهة  قصرية  صيغ  عىل  معتمدة  املخاطب)أنت(  بضمري 
متقاربة، متوازنة، تفجر من خاللها طاقة إبداعية حّرى يف جرأة 
خاللها  تكرس  مدوية،  شعرية  دفقة  جملة  كل  ويف  وإقدام، 
دالالت معنوية ومادية لصورة املحبوب، فهو نار الخطيئة، موج 
الحقيقة، جرس الليل، سيد النخيل، حطام املطر، غابة اللذة، نهر 
الرمال، فصل املوت، صالة الوهم، فضاء العشق، أسطورة الذئب، 

خرير الرساب، رس األحجار.. 

تعرب جسدي/  الحقيقة  موج  تدفئ صدري/  الخطيئة  نار  أنت 
جرس الليل تكرس صويت/ سيد النخيل تسبح باسمي/ حطام املطر 
تبلل ساميئ/ غابة اللذة ترمتي فوقي/ نهر الرمال تسكن قلبي/ 

صالة الوهم تركع خلفي/ فضاء العشق تجثو أمامي/ أسطورة 
الذئب تتوسل يل/ خرير الرساب تراود صمتي/ رس األحجار تقرأ 

وجهي.   

اقرتابها من  البحرين  ويالحظ عىل صورة املحبوب عند شواعر 
لغة األساطري؛ فالرجل األسطوري لديهن صورة مكررة عند كثري 
من شواعر البحرين، صورة متخيلة يف شعرهن، ترتقي إىل وصف 
إىل  تصل  تكاد  أيضا  أن صورته  كام  ملموس،   واقعي  ال  خيايل 
درجة االكتامل، والفتوة، والقوة، واللذة، والعشق. وهي صورة 
متخيلة ليس لها من الواقع يشء، كام تبدو املرأة الشاعرة ذات أنا 
متضخمة، فهن ملكات ولسن من البرش. بيد أنهن يبحن لسلطان 
الشعر مبا شاءت لهن األرسار. ويغلب عىل صورة املحبوب عند 
شواعر البحرين إضفاء ملسة حزينة، تتجىل يف فقدهن إياه غالبا، 
جرأة  عموما  ويف شعرهن  واملوت.   واألمل  الحزن  ملسة  فتشيع 
يَلَْقني بسببها قلقا اجتامعيا  وتجاوز يف حق الذات اإللهية رمبا 
أو ثقافيا، والسيام تجاوزهن يف شعر وصف املحبوب بطريقة ال 
تليق، وكان يجب أن ينتبهن إليه مخافة الوقوع يف ضيق الوعي 
لنا وأعمدة السامء ال تسندنا.. صالة  من ذلك مثال.. ال أعمدة 
الوهم تركع خلفي .. ال العمر يرهبني وال وهم الخلود..   وهناك 

أمثلة كثرية تصلح للمثيل.

سوسن دهنيمفاطمة التيتونبروين حبيبفوزية السندي نبيل زباري
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التناف�س علي جميع امل�ستويات و�سباق القوارب 
ال�سنوي بني اجلامعتني يجذب ال�سياح

 كتبت : �شمر ال�شحات

هل تعرف سلسلة هاري بوتر الشهرية؟ هل حلمت باإللتحاق مبدرسته السحرية؟ حسناً 
رمبا ال ميكنك  تحقيق ذلك ولكن ميكنك عيش نفس الحلم عن طريق االلتحاق باحدى 
ما عليك فعله  املعامري.... كل  الطابع  نفس  تقريباً  والتي متلك  العامل،  أقدم جامعات 
هو التوجه ايل العاصمة الربيطانية لندن وإذا كنت متلك املواصفات الصعبة واملعقدة 
فإنه ميكنك االلتحاق بجامعة اكسفورد أو كامربدج ولكن احرتس ال ميكنك التقديم يف 
الجامعتني معاً، فعليك اختيار معسكرك منذ اللحظة االويل فعىل الرغم من أن الجامعتني 
انجليزيتني ويقعان يف لندن فانهم بعيدان كل البعد عن التعاون والصداقة بل أن العالقة 

بينهم أشبه بالرصاع، وهو رصاع ميتد لقرون عديدة مضت.

ال�شراع االبدي بني اك�شفورد و كامربدج

يف العامل  جامعة  أقدم  اوكسفورد  تعّد 
باإلنجليزية،  املتحدث  الغريب 
العتيقة،  السبع  بريطانيا  وأقدم جامعات 
والجامعة  العامل  جامعات  خرية  ومن 
من  بالرغم  املتحدة  يف اململكة  األوىل 
إلنشاء  الدقيق  التاريخ  معرفة  عدم 
أقل  عىل  ترجع،  أصولها  فإن  الجامعة، 
حيث  عرش.  الحادي  القرن  إىل  تقدير، 
يُروى أنه قامت أعامل شغب بني العلامء 
حذا  مام  عام 1209م  يف  املدينة  وسكان 
إىل  الفرار  إىل  أكسفورد  علامء  ببعض 
بلدة كامربيدج يف الشامل الرشقي حيث 

والتي  كامربيدج هناك،  أُّسست جامعة 
قويًا  منافًسا  الوقت  ذلك  منذ  أصبحث 

لجامعة أكسفورد. 

وعن أصل تلك الحادثة التي أدت إلنشاء 
جامعة كامربدج  أنه قد  تم شنق ثالثة 
سلطات  قبل  يف أكسفورد من  باحثني 
استشارة  دون  امرأة  لوفاة  املدينة 
تكون  ما  عادًة  التي  الكنسية  السلطات 
العلامء يف مثل  والعفو عن  األسبقية  لها 
هذه الحالة، لكنهم كانوا يف ذلك الوقت 
يف رصاع مع امللك جون خوفا من املزيد 

من العنف من سكان املدينة.  

أكسفورد  جامعة  من  العلامء  بدأ  ثم 
ريدينج،  مثل باريس،  مدن  إىل  باالنتقال 
عدد  بقي  الحق  وقت  ويف  وكامربيدج. 
يف كامربيدج لتشكيل  العلامء  من  كاٍف 
أصبحت  عندما  جديدة  جامعة  نواة 
األوساط  الستئناف  الكفاية  فيه  مبا  آمنة 
أجل  من  وذلك  أكسفورد،  يف  األكادميية 
الشائع أن تتبع  املطالبة باألسبقية، فمن 
كامربدج تأسيسها إىل ميثاق “1231” من 
الحق  مينحها  الذي  الثالث  هرني  امللك 
 ius non-trahi“ أعضائها  تأديب  يف 
مل  الرضائب؛  بعض  من  واإلعفاء   ”extra

اسحاق نيوتني

جون فاولز

تشارلز داروين

أوسكار وايلد

فرانسيس بيكون

دورويث هودجكني

إدوارد السابع

بيل كلينتون

 اشهر خريجى كامربيدج

أشهر خريجى أكسفورد

ما الفرق بني اجلامعتني ؟ وملاذا الإلتحاق بتلك الكليات بهذه ال�سعوبة ؟
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حتى  مامثلة  حقوقًا  أكسفورد  منح  يتم 
عام “1248”.

ما هو أوكسربيدج؟

 Cambridge ال ميكنك التحدث تقريبًا عن
 .»Oxbridge« ذكر  بدون   vs Oxford
بالفعل  ميكنك  الكلمة،  إىل  النظر  مبجرد 
أكسفورد  من  ُصنعت  أنها  تتخيل  أن 
املصطلح  هو   Oxbridge وكامربيدج. 
عندما  الناس  يستخدمه  الذي  الجامعي 
  .Oxford  Cambridge عن  يتحدثون 
ألن كلتا املدرستني تشرتكان يف الكثري، فإن 
الناس يشريون إىل كليتي أكسفورد. عىل 
األصدقاء  ألحد  ترشح  قد  املثال،  سبيل 
وكامربدج  أكسفورد  جامعة  يقارن  الذي 
أن  املتحدة  اململكة  يف  األخرى  باملدارس 
ذات  مدرسة  هي  أوكسربيدج  مدرسة 
بكليات  مقارنة  عالية  تنافسية  قدرة 
اململكة املتحدة األخرى. وظهر االسم عام 
الخيالية  ثاكرياي  ويليام  رواية  يف   1850
تحرض  الرواية،  هذه  يف  “بيندينيس”. 
الخيالية،  الكلية  الرئيسية  الشخصية 
 ».Boniface College ،Oxbridge«
ويستخدمه  الحني  ذلك  منذ  عالق  االسم 
بني  املشرتكة  السامت  إىل  لإلشارة  الناس 

كامربيدج وأكسفورد.

ما هي أوجه التشابه بني كامربيدج 
وأكسفورد؟

يف  الشائعة  امليزات  من  قامئة  هناك 
Oxbridge والتي متيزها عن غريها من :

اململكة  يف  الجامعات  أقدم  من  كالهام 
اآلن  حتى  تعمل  تزال  ما  التي  املتحدة 
أبرز  من  كبري  جزء  بتعليم  قامت  وقد 

الشخصيات يف بريطانيا.

مامثلة.  ومرافق  مؤسسات  لديهم 
مطبعة  كالهام  لدى  املثال،  سبيل  عىل 

ومطبعة  أكسفورد  جامعة  )مطبعة 
حدائق  أيًضا  لديهم  كامربيدج(.  جامعة 
نباتية )حديقة أكسفورد النباتية وحديقة 

كامربيدج النباتية.

يف  جًدا  عالية   Oxbridge تعد صفوف   
تصنيفات الجامعات يف اململكة املتحدة. 

ومع ذلك ، مدخلهم تنافسية للغاية.

القبول  من  الجامعتني  كلتا  تقرتب 
كنت  إذا  الطريقة.  بنفس  الجامعي 
ترغب يف التقدم إىل Oxbridge ، فيجب 
أشهر من  ثالثة  قبل  تقديم طلبك  عليك 
الزمني  الجدول  يف  األخرى  الجامعات 

لتقديم الطلبات يف اململكة املتحدة.

اي الجامعات افضل يف السوق 
العمل 

إذا كان هناك أي يشء يربز أكرث يف حجة 
أكسفورد ضد كامربيدج ، فهو خريجوهم 
الكلية  البارزون. سوف ترغب يف حضور 

التي حرضها قدوتك.

عىل سبيل املثال ، إذا كنت تتخيل نفسك 
أن تصبح كاتبًا خياليًا بحجم تولكني ، فقد 
ترغب يف االلتحاق بالجامعة نفسها التي 
التحق بها. جلس يف نفس القاعة لالستامع 
 ، التدريس  هيئة  أعضاء  محارضات  إىل 
التي  املحيطة  املناطق  محيط  يف  والسري 

أمىض فيها أربع سنوات أو أكرث من شبابه. 
لتولكني  الخيايل  العامل  كان   ، الواقع  يف 
مستوحى من محيطه املبارش ، والذي رمبا 

كانت جامعة أكسفورد جزًءا منه.

 ، للتعلم  “أكسفورد   ، مأثور  قول  هناك 
ال  توافق أو  سوف  للذكاء.”  وكامربيدج 
حيث  التايل  القسم  يف  ذلك  أوافق مع 
أكسفورد  جامعتي  خريجي  سنناقش 

وكامربدج حسب املوضوعات.

خريجي جامعة كامربيدج البارزين

من بدايتها وحتى اآلن ، قدمت كامربيدج 
املجال  من  كل  يف  رائعني  خريجني 
 ، املجموع  يف  األوسع.  والعامل  األكادميي 
بجائزة  الفائزون  الجامعة 117  أنتجت 
نوبل، وأعضاء هيئة التدريس والخريجني 
والباحثني قد فازوا مبيداليات 11 امليدانية 

.Turing 7 وجوائز

البارزين  كامربيدج  خريجي  ييل  فيام 
حسب املوضوع:

الرياضيات والعلوم - السري إسحاق نيوتن 
بيكون  فرانسيس  السري  ؛  مشهور(  )عامل 
؛ تشارلز داروين  )مطور املنهج العلمي( 
)مطور نظرية االنتقاء الطبيعي( ؛ ستيفن 

هوكينجز )فيزيايئ نظري( ؛ إلخ

العلوم اإلنسانية واملوسيقى والفن - جون 
الكينزية(  النظرية  )مطور  كينز  ماينارد 
تحليل  )مطور  فريدمان  ميلتون  ؛ 
االستهالك( ؛ فرانسيس بيكون )فيلسوف( 
؛ لودفيج فيتجنشتاين )فيلسوف( ؛ رالف 
فوجان ويليامز )مؤلف موسيقي( ، روجر 

فراي )فنان( ؛ إلخ

)كاتب مرسحي  مارلو  كريستوفر  أدب - 
)مؤلف   VM Thackeray ؛  إنجليزي( 
وردزورث  وليام  ؛   )Vanity Fair كتاب 
)مؤلف مشارك يف قصائد غنائية( ؛ راشيل 
)كوميدي  فراي  ستيفن  ؛  )ممثلة(  وايز 

وممثل( ؛ إلخ

الرياضة - دنغ يابينغ )بطل تنس الطاولة( 
؛ هارولد أبراهامز )بطل ألعاب القوى( ؛ 
H. de Winton و JC Thring )مخرتعوا 

لعبة كرة القدم الحديثة(.

مبن  بريطاين  وزراء  رئيس   15 سياسة - 
السابع  إدوارد  والبول.  روبرت  فيهم 
وآرثر  االبن  لينش  توماس  ؛  )مونارك( 
االبن  نيلسون  وتوماس  ميدلتون 
الواليات  استقالل  إعالن  عىل  )املوقعون 

املتحدة( ؛ إلخ

خريجو جامعة أكسفورد البارزون

حصتها  عىل  أوكسفورد  جامعة  حصلت 
ويطلق  البارزين  الخريجني  من  العادلة 
عليهم  Oxonians  تخرج من الجامعة 
بجائزة  الفائزون  مجموعه 69  ما 
نوبل وثالثة )3( مجال امليداليات )جائزة 
خريجو  ييل  فيام  للرياضيات(  نوبل 

أكسفورد البارزون حسب املوضوع:

عطية  ميشيل  والعلوم -  الرياضيات 
دونالدسون  وسيمون  كويلن  ودانييل 
؛  جوائز(  عىل  حائزون  رياضيات  )علامء 
التحديدات  )مطور  هودجكني  دورويث 

بواسطة تقنيات األشعة السينية لرتكيبات 
املواد الكيميائية الحيوية املهمة( ؛ ألفريد 

مارشال وآدم سميث )اقتصاديون( ؛ إلخ

فاولز  جون  والدراما -  واملوسيقى  األدب 
)روايئ( ؛ يس إس لويس )سجالت نارنيا( ؛ 
أوسكار وايلد )كاتب مرسحي( ؛ جيه آر 
آر تولكني )مؤلف كتاب الهوبيت( ؛ هيو 
جرانت )ممثل( ؛ روان أتكينسون )ممثل 

- السيد بينز( ؛ إلخ

الرياضة - السري ماثيو بينسنت )مجداف 
امليدالية الذهبية( ؛ مايكل بلومكويست 
)املجدفون(  دافيدج  كريس   ، كوود  إد   ،
بيل  ؛   )Myron Rolle )NFL Player ؛
براديل )العب الدوري االمرييك للمحرتفني( 

؛ آالن جاي )مبارز( ؛ إلخ

سياسة -  رئيس وزراء مبن فيهم هارولد 
ماكميالن. ويليام الثاين من هولندا )الزعيم 
 SWRD Bandaranaike و   ، الدويل( 
بيدرو  ؛  السابق(  سيالن  وزراء  )رئيس 
بابلو كوتشينسيك )رئيس بريو السابق( ؛ 
أبهيسيت فيجاجيفا )رئيس وزراء تايالند 
رئيس  )أول  كلينتون  بيل  ؛  السابق( 

للواليات املتحدة( ؛ إلخ

وديننغ  بينغهام  اللوردات  القانون - 
)قضاة مؤثرون يف القانون العام( ؛ ديفيد 
للمحكمة  السابق  )الرئيس  نويربغر 

القضاة  )رئيس  بينغهام  توماس  ؛  العليا( 
اللورد( ؛ إلخ

-4 املوقع:

يلعب املوقع دوًرا حيويًا للغاية يف تحديد 
هل  معينة.  بكلية  ستلتحق  كنت  إذا  ما 
الريفية  أو  الحرضية  املناطق  يف  الكلية 
هناك؟  الناس  حياة  منط  هو  ما  هي؟ 
مرافق  من  املدرسة  حرم  قرب  مدى  ما 

اإلسكان؟

موقع  ونحلل  قدًما  منيض  دعنا   ، لذا 
أكسفورد وكامربيدج.

صغرية  أماكن  وكامربيدج  أكسفورد 
يف  فيها الدراسة  للعيش  ومضغوطة 
إىل  الوصول  ميكنك  املتحدة.  اململكة 
األماكن يف هذه املواقع بسهولة مشياً عىل 
أكرث  )وهو  الدراجات  ركوب  أو  األقدام 
قريب  املوقعني  ، كال  شيوًعا(. ومع ذلك 

من عاصمة اململكة املتحدة ، لندن.

مدينة  أكسفورد  كانت   ، تاريخيا   ، أيضا 
كامربيدج. يف  أكرب من  حرضية وصناعية 
سيارات  صناعة  عىل  تحصل  أكسفورد 
استبعاده.  يتم  مل  كامربيدج   .BMW
يسمي السكان األصليون املنطقة املحيطة 
تضم   .Cambridge Silicon Fen بـ 
هذه املنطقة رشكات مثل Microsoft و 
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.Amazon و Apple

ومع ذلك ، يعتقد الناس أن كامربدج تبدو 
مدينة  من  أكرث  زراعية  سوق  كمدينة 

مبناظرها الخرضاء.

-5 معامر:

حجة  من  لالهتامم  مثري  آخر  جانب 
الهندسة  هو  أكسفورد  مقابل  كامربيدج 
كامربيدج  بني  أجمل  أيهام  املعامرية. 
ال  سؤااًل  هذا  يكون  قد  وأكسفورد؟ 
بالنسبة  ولكن  للبعض  بالنسبة  له  قيمة 
التعلم  نوع  الجامليات  تحدد   ، لآلخرين 

الذي يتلقونه من الكلية.

تقع كل من أكسفورد وكامربيدج بالقرب 
من األنهار. ومع ذلك ، فإن النهر الوحيد 
الذي يتدفق عرب كامربيدج هو أكرث بروزًا 
الذي   - وشريويل  التاميز   - النهرين  من 

يتدفق حول وسط أكسفورد.

أكسفورد  يف  يوجد   ، ذلك  عىل  عالوة 
تاريخها  قدم  قدمية  مباٍن  وكامربيدج 
واملواد.  األسلوب  يف  تختلف  ذلك  ومع 
بالحجر  ومبنية  موحدة  أكسفورد  مباين 
ليس   ، أخرى  ناحية  من  املحيل.  الرميل 
مثل  التوحيد  هذا  مثل  كامربيدج  لدى 
البناء من مصادر  أكسفورد. جاءت مواد 
مختلفة. وهكذا فإن جامعة كامربيدج ال 

تبدو قدمية مثل أكسفورد.

األفالم  بعض  تصوير  تم   ، السبب  لهذا 
بوتر  هاري  مثل  الكالسيكية  األوروبية 
وجه  عىل   ، شادوالندز   - أكسفورد  يف 
فيلم  مشاهد  بعض  عرضت  التحديد. 
 His Dark Material: Northern«

Lights« يف ميدان راتكليف.

6 - رشوط القبول:

أوجه  هناك   ، القبول  رشوط  حيث  من 

أكرث  وكامربدج  أكسفورد  حجة  يف  تشابه 
بعض  توجد   ، ذلك  ومع  االختالفات  من 
التشابه  أوجه  داخل  حتى  االختالفات 

بينهام.

رشوط القبول أوكسربيدج:

بشكل عام ، يكون الحصول عىل القبول 
يف جامعة أكسفورد أو كامربيدج منافًسا 
ومختلًفا عن الكليات والجامعات األخرى 
من  كل  يتطلب  املتحدة.  اململكة  يف 
الطالب  Cambridgeمن  و   Oxford

املحتملني إكامل املتطلبات التالية.

شهر  منتصف  يف  للقبول  بطلب  تقدم 
أكتوبر ، عادًة 15 من شهر أكتوبر ، بدالً 
من منتصف شهر يناير العادي للمدارس 

األخرى يف اململكة املتحدة.

عن  لتمييزك  قوي  شخيص  بيان  تقديم 
يجب  املتقدمني.  من  كبرية  مجموعة 
شغًفا  الشخيص  البيان  هذا  يصور  أن 
مبوضوعك وتجربتك العملية ومشاريعك 
 / األساسية  الصفات  املستقلة. هذه هي 

.Oxbridge اإلنجازات التي تبحث عنها

مدارسهم  من   »A« درجات  عىل  حاصل 
متطلبات  إىل  باإلضافة  وكلياتهم  الثانوية 

املادة من قبل الكلية التي تتقدم إليها.

التمييز بني  لزيادة  القبول  اختبارات  خذ 
عالية  نتائج  يحققون  الذين  املتقدمني 

وبني املتقدم املتقدم.

قم بالحضور ملقابالت Oxbridge حيث 
سيقوم الخرباء امليدانيون بإجراء مقابالت 
معهم ملعرفة ما إذا كانوا سيتناسبون مع 

.Oxbridge أسلوب التدريس يف

الطلب  استبيان  مثل  إضافية  مناذج  امأل 
اإلضايف.

بني  القبول  رشوط  الكثريين  يصف  و 
اوكسفورد و كامربدج باملجحفة و شديدة 
هذه  منطق  وجاهة  ورغم  الصعوبة 
الجامعات يف أسباب إبقاء فرص االلتحاق 
الطالب  أن  إال  ما،  حد  إىل  محدودة  بها 
الحد،  عىل  زائد  التشدد  ذلك  أن  يرون 
وأنه تنافس سلبي للجذور التاريخية بني 

الجامعتني.

إىل  وكمربدج  أكسفورد  جامعتا  وتشري 
مقارنة  بهام،  اللحاق  أن محدودية فرص 
وذلك  السنوية،  االلتحاق  طلبات  بعدد 
املرموقتني عىل  الجامعتني  ملحافظة  نظرا 
انتقاء  يستلزم  األداء  من  عال  مستوى 
ومحدودية  إليهام  املنتمني  للطالب  رفيع 
تقدير  يقابله  ما  وهو  املتاحة،  األماكن 
استقبال  يف  العمل  لسوق  رائع  من  أكرث 

أعداد الطالب املقيمني يف أماكن اإلعاشة 
املستأجرة )التي تستأجرها الجامعة خارج 
وصلت  وقد  معينة،  حدود  عن  نطاقها( 
بالفعل إىل حدها األقىص. لكن معارضني 
لوجهة النظر تلك يشريون إىل أن الجامعة 
مدينة  نطاق  خارج  تخرج  أن  بإمكانها 

أكسفورد، لتقيم هناك منشآت جديدة.

املحللني  من  وكثري  الطالب  بعض  لكن 
وبخاصة  شديدا  تعنتا  هناك  أن  يرون 
ويزيد  وكمربدج،  أكسفورد  جامعتي  من 
بوجود  نظرهم  وجهة  عىل  تدليالً  هؤالء 
أن  الجامعتني،  بني  السلبي  التنافس  هذا 
قوانني الجامعتني متنع منذ سنوات التقدم 

لكليهام يف ذات الوقت.

سباق  و  املستويات  التنافس عيل جميع 
القوارب يتم منذ 194 عام :

ويكرث التنافس بني الجامعتني، سواء عىل 
حتى  أو  واألكادميي،  العلمي  املستوى 
الريايض، لدرجة أن سباق القوارب السنوي 
بني الجامعتني، الذي يجري بطول نحو 6 
العاصمة  داخل  تاميز  نهر  يف  كيلومرتات 
لندن سنويا منذ عام 1856، صار مناسبة 
السائحون  ورمبا   - الربيطانيون  يرتقبها 
أو  مارس  شهر  من  األخري  السبت  يف   -
صار  أنه  كام  عام..  كل  أبريل  من  األول 
مصدرا للتفاخر بني الجامعتني، إضافة إىل 
التنافس يف مسابقات كرة القدم والرجبي 

من  وغريها  الجليد،  وهويك  والكريكيت 
الرياضات الشعبية يف بريطانيا.

خاصة  بريطانيا  يف  شائع  تعبري  وهناك 
والعامل عىل وجه العموم يقول: »أكسفورد 
للعلوم  وكمربدج  اإلنسانية،  للعلوم 
 Oxford for humanities،« »التطبيقية
Cambridge for sciences«، وهو قول 
يف  نرش  »التاميز«  بصحيفة  ملقال  ينسب 
عام 1820.. ورغم أن الربيطانيني ما زالوا 
يتداولون التعبري إىل اليوم؛ إال أن الطالب 
محاولة  عند  كثريا  باال  إليه  يلقون  ال 

االلتحاق بأي من الجامعتني العريقتني.

الطالب  من  كثريا  أن  جامعيون  وأوضح 
عن  بعيدا  بوصالتهم  يوجهون  أصبحوا 
جامعتي أكسفورد وكمربدج مؤخرا، نظرا 
مشريين  منهام..  بأي  االلتحاق  لصعوبة 
األعوام  االلتحاق يف  أرقام طلبات  أن  إىل 
يف  قياسية  أعدادا  بلغت  رمبا  األخرية 
التي  ليدز  جامعة  مثل  أخرى،  جامعات 
قبلت  ألفا   50 نحو  بها  لاللتحاق  تقدم 
منهم نحو 6 آالف طالب. وجامعة كينجز 
لندن  بجامعة  أيضا  تعرف  التي  كوليدج 
والتي تلقت نحو 33 ألف طلب التحاق، 
وجامعة  آالف.   3 من  أكرث  منهم  قبلت 
ألفا،   38 نحو  لها  تقدم  التي  بريمينغهام 

قبلت منهم نحو 5 آالف طالب.

املسلك  ذلك  لكن  منهام..  أي  خريجي 
املتشدد ال يروق الكثري من الطالب، كام 

انتقده مؤخرا وزير بريطاين.

الجامعات  وزير  ويلتس،  ديفيد  وقال 
»محبط  إنه  الربيطاين،  العايل(  )التعليم 
إتاحة جامعتي أكسفورد وكمربدج  لعدم 
- وغريهام - ملزيد من األماكن للطالب «، 
املبرشين  الطالب  بأن  اعتقاده  إىل  مشريا 
بالنبوغ ينبغي منحهم فرصا أكرب لاللتحاق 

الجامعي.

القبول  »خدمة  مركز  أرقام  وتشري 
 »)UCAS( للجامعات والكليات الربيطاين
وهو هيئة بريطانية مسؤولة عن تنظيم 
بالجامعات  االلتحاق  طلبات  وتلقي 
مرصوفات  خالل  من  متول  والكليات، 
أن  إىل  الجامعات،  من  ومقابل  الطالب 
عدد الطالب املتقدمني إىل جامعة كمربدج 
قبلت  طالبا،   15831 بلغ   2012 عام  يف 
 21.5 نحو  بنسبة   ،3401 الجامعة  منهم 
يف املائة من إجاميل املتقدمني. فيام تقدم 
 18143 العام  ذات  يف  أكسفورد  لجامعة 
 18 نحو  بنسبة   ،3281 منهم  قبل  طالبا، 

يف املائة فقط.

وبينام تقول الجامعتان إنهام ال تستطيعان 
لتقيدهام  نظرا  الطالب  من  مزيد  قبول 
بأعداد معينة بحسب اإلمكانات الحالية 
وفصول  إعاشة  أماكن  من  املتاحة، 
محارضات ومعامل وخالفه، أظهر الوزير 
ويلتس أمله يف أن تقوم جامعتا أكسفورد 
مل  إذا  جديدة،  كليات  بتأسيس  وكمربدج 
عىل  حاليا  لهام  التابعة  الكليات  توافق 

زيادة أعداد املقبولني.

بكونها  أيضا  أوكسفورد  جامعة  وتتعلل 
من  مزيد  وقبول  التوسع  قرار  يف  مقيدة 
مع  باتفاقية  الرتباطها  نظرا  الطالب، 
زيادة  يحظر  أوكسفورد  مدينة  مجلس 
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يف  لك  األول   املعرض  هو  هذا  .هل 
القاهرة؟

.. بالفعل هذا هو املعرض األول كمعرض 
معارض  عدة  يف  شاركت  لكنني  شخيص، 
عام  يف   ،1992 عام  منذ  سابقة،  جامعية 
التشكييل  معرض  يف  شاركت   1992
األوبرا  دار  يف  أقيم  والذي  البحريني 
 1995 عام  يف  شاركت  وكذلك  املرصية. 
يف بينايل القاهرة الدويل للفن التشكييل، 
يف    2013 عام  شاركت  ذلك  بعد  ثم 
 2020 عام  ويف   ، الشيخ  سمبوزيوم رشم 

شاركت يف  سمبوزيوم الغردقة.

. يحمل املعرض عنوانا شاعريا داال وهو 
بهذا  تقصد  ماذا كنت  الروح”  “إمياءات 

العنوان؟

.. بشكل عام تجربتي مبنية عىل العنرص 
مدار  وعىل  اإلنسان  يف  والتأمل  البرشي 
الفنية  تجربتي  عمر  هي  عاما  ثالثني 
واإلبداعية، أعاميل تبحث عن الجواهر يف 
أعامق اإلنسان،  اإلنسان هو ما يلهمني 
ال  أنا  البرشية،  األحوال  أتأمل  ما  دامئا 
أرسم عرب موديل معني ، ولكني استجمع 
يف رؤيتي أبعاد الشخصية املختلفة، أحيانا 
يكون بعض من أقابلهم صامتني ، لكنني 
الفكرة بداخيل أخرجها عىل  حني تختزن 

سطح اللوحة مختلفة متاما.

أنا بطبيعتي شخص متأمل، دامئا ما أرسم 

القاهرة حتت�ضن معر�ض الطهمازي 

كتب :عيد عبد احلليم
شهد متحف محمود مختار بالقاهرة افتتاح معرض الفنان  التشكييل البحريني خالد الطهامزي والذي 

جاء تحت عنوان “إمياءات الروح” وضم مجموعة من لوحاته الفنية، من فن “البورتريه”. 

أقيم املعرض تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة املرصية.

املتعددة  الفضاءت  إىل  للوصول  اإلنسانية  التفاصيل  ورصد  اإلنساين  للجوهر  بانحيازها  املعرض  لوحات  متيزت 

للمشاعر اإلنسانية.تنوعت لوحات املعرض من خالل رسوم بورتريهات لشخصيات  مختلفة، ويزين 

املعرض بورتريه للراحل سمو الشيخ خليفة بن سلامن رئيس الوزراء السابق.

جول هذا املعرض كان لنا مع الفنان خالد الطهامزي هذا الحوار:

خالد الطهمازي ير�ضد اإمياءات الروح  و ف�ضاءات املعنى

جتـربـة فنيـة  قائمة على العنـ�ضـر 
الب�ضـري والتـاأمل يف الإن�ضـان

ثقافة

البرش األحياء، الذين يتميزون بالحركة.

أحب أن أعرب عن كوامن النفس البرشية، 

الوجوه،  خلف  ما  قراءة  أحب  ما  دامئا 

فلكل شخص نقابله له حكايات داخلية مل 

يبح بها فوراء كل شخص رس وحكاية ، أنا 

أحاول أن استنطق هذه الكوامن بريشتي 

عىل سطح اللوحة.

مشاعر متنوعة

التي  العني  نظرة  عىل  لوحتك  يف  تركز   .

تظهر مشاعر متنوعة؟

.. كام قلت أنني أعرب عن إمياءات داخلية 

، و نظرة العني تدل عىل األعامق الداخلية

الذي سأرسمه ثم  يكون عندي املوضوع 

مارس - 582021
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وأشاكس  الذايت  والعمق  ذايت  استحرض 
وكإنسان  كفنان  بداخيل  الكامن  الطفل 
فيخرج إحسايس الخاص بالحالة اإلبداعية.

ثم أدير املوسيقى بجواري والتي متنحني 
طاقة إبداعية مختلفة، ثم أمسك فرشايت 
اللوحة،  سطح  عىل  األلوان  فتنساب 
فالفرشاة تعيد صياغة الحكاية عرب مفهوم 

ونسق جديد.

هناك  أن  املعرض  لوحات  من  واضح   .
من  لشخصيات  فالبورتريهات  تنوعا 
مختلفة  عمرية  ومراحل  مختلفة  بلدان 

هل الشخصيات لها بعد واقعي؟

.. بالتأكيد بعض الشخصيات التي أرسمها 
أرض  عىل  عرفتها  واقعية  شخصيات 
ليس  أرسمه  حني  الشخص  لكن  الواقع، 
هو ما أعنيه إمنا ما يعنيني هو الحكاية 
واملوضوع  الشخص  ذلك  يرويها  التي 
الذي أرسمه وهو ما خلف هذه الوجوه 
من مشاعر كامنة، وهو الحالة اإلنسانية.

فرتة الرسم بالنسبة يل لها طقوس وتخلق 
بالحالة  أشبه  التجيل  من  حالة  لدي 
حالة  من  اللوحة  تخرج  حتى  الصوفية 
معايشه. ليس املهم جنسية هذه الوجوه 
املهم هو الحالة الفنية التي خرجت بها 

يف اللوحات.

. هناك لوحات لشخصيات شعبية كيف 
ترى هذه اللوحات؟ 

.. كوين جئت من البحرين إىل مرص البد 
من التأثري والتأثر، ونصف لوحات املعرض 
البحرين  من  جئت  القاهرة،  يف  رسمتها 
ومعي اثنا عرش لوحة، ورسمت الباقي يف 

القاهرة.

بدأت لوحات معريض يف البحرين يف شهر 
لوحات  أكملت  أكتوبر  ويف  املايض  مايو 

املعرض يف مدينة القاهرة.

املرأة مثل الخجل والغواية واإلثارة وقوة 
ذلك  كل   ، وغريها  والتحدي  الشخصية 

مجسد يف لوحات مختلفة.

أيقونة املعرض

الشيخ  لسمو  بورتريه  لوحة  هناك   .
خليفة بن سلامن  عليه رحمة الله. كيف 

ترى هذه اللوحة؟

وليست  فنية  بصيغة  رسمته  هنا  أنا   ..
كان  الله،  رحمه  خليفة  الشيخ  رسمية، 
بوفاته   ، رائعا  وسياسيا  إنسانيا  منوذجا 
هو  كبرية،  وطنية  قامة  فقدت  البحرين 
وأنقذ  البحرين  لدولة  املؤسسني  أحد 
البالد من أزمات كثرية، وهو محبوب لدي 
كل أبناء البحرين فهو مبثابة األب الروحي 
يف  كنت  وفاته   بنبأ  علمت  وحني  لهم، 
القاهرة وأعد ملعريض هذا فرسمت هذه 

اللوحة تخليدا لذكراه.

بالفنان  تأثر  بها  اللوحات  . هناك بعض 
يف  معي  تتفق  هل  “مودلياين”  العاملي 

ذلك؟

.. هناك لوحة يف املعرض يف هذا االتجاه 

اأنا عا�ضق 
للثقافة 
امل�ضرية واأحب 
جوها ال�ضعبي 
وتلهمني الكثري

لوحة،  إىل  ثم حولته  ، رسمتها كاسكتش 
لوحات  عن  اختالفات  هناك  لكن 

مودليلني عىل مستوي الرؤية واأللوان.

دفرت  معي  يكون  مكان  أي  يف  وأنا  دامئا 
أرسمها  الوجوه  أتأمل  وحني   ، االسكتش 
أوال كاسكتش، واالسكتشات أرسمها كأنها 

لوحة، وليس كاسكتش تجريدي.

فيها  الجسدية  أرىالحركات  حينام  خاصة 
إمياءات أو تعبري.

استحرض  اللوحة  أمام  أكون  حني  لكن 
حضور  مع  خاصة  الرسم  يف  حالتي 

املوسيقى.

.. هناك تنوع يف استخدام األلوان إىل أي 
مدي يخدم ذلك عنارص اللوحة املختلفة؟

.. البد أن يوجد انسجام بني اللون وحركة 
الفرشاة والبد أن يتاميش اللون مع حركة 
اللوحة وموضوعها، وهذا ما تراه يف لوحة 
كأنها  الفرشاة  ستجد  املوسيقى  عازفة 
وجدانية  حالة  عن  تعرب  ألنها   ، ترقص 
مختلفة، حركة اللون هنا  متحركة وضد 

السيمرتية.

تاريخ فني

يف  التشكيلية  الحركة  ترى  كيف   ..
البحرين؟

سواء  أكرب  جهد  إىل  تحتاج  حركة  .. هي 
رغم  عام،  بشكل  والخليج  البحرين  يف 
القرن  عرشينيات  يف  مبكرا  بدأت  أنها 
الخليج  يف  الربيطاين  فاملستشار  املايض 
كان رساما وكان مقر إقامته يف البحرين، 
هواة  “أرسة  األربعينيات  يف  وتأسست 
البحرين” بعد ذلك تأسست يف  الفن يف 
املعارص”،  وأول  “الفن  الستينيات  نهاية 
السبعينيات  جيل  هم  أكادميي  جيل 
الذين أسسوا” جمعية الفنون التشكيلية” 
عام  لها  وانضممت   ،1983 عام  تأسست 

.1990

وتطورت  االقتناء  من  نوع  قدميا  كان 
الحركة الفنية يف البحرين يف التسعينيات 
الفنية  الحرة  مع  فنية  جسورا  وبنت 
والفنانني  العرب  الفنانني  ومع  العربية 
قسم  وهناك  العامل.  أنحاء  مختلف  يف 
يدرس  البحرين  بجامعة  اآلداب  كلية  يف 
الفنون الجميلة. كل ذلك يجعلنا نتفاءل 

مبستقبل الفن التشكييل يف البحرين.

جوها  وأحب  املرصية  للثقافة  عاشق  أنا 
املرصية  الشعبية  الثقافة   ، الشعبي 

تلهمني كثريا.

لغة الصورة

بالصورة  لوحاتك  يف  متأثر  أنك  يبدو   .
ما  املرسحية  واملشاهد  السينامئية 

مرجعيات ذلك؟

.. الفنون مرتبطة ببعضها، والفنان  يحمل 
يف شخصيته أسمى درجات اإلنسانية، ألن 
لديه القدرة عىل التأمل، بغض النظر عن 

كونه شاعرا أو فنانا تشكيليا.

فهويتناول الواقع من منظور خاص ونظرة 
خاصة، الفنان ميتلك كثريا من الحساسية 

ويستطيع أن يستشف أشياء عميقة.

معظم  أن  املعرض  يف  األهم  املالحظة   .
اللوحات بورتريهات للمرأة؟

املعرض  لوحات  عىل  بالفعل  الغالب   ..
رسومي عن املرأة، باستثناء أربع لوحات.

ألن املرأة لها قيمة رمزية تعبريية خاصة، 
هي  بل   ، فقط  الجاميل  الشكل  يف  ليس 
اإلنسانية،  الحاالت  عن  تعبريا  األكرث 
فالتعابري الداخلية تظهر عىل وجه املرأة 
الرجل  الحال  بطبيعة   . الرجل  من  أكرث 
قادر عىل كتم وإخفاء مشاعره الداخلية.

لكل  دامئا  ملهمة  املرأة  كانت  كذلك 
املبدعني عىل مر العصور. ألن املرأة متثل 

رموزا كثرية.

ويف لوحات املعرض تجد تعبريا عن حاالت 
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العنوان:ـ 

موضوعات  البداية  من  العنوان  يحدد   
ندى  أو  بطاقةعشق  يف  سواء  الشاعر 
شفافية  متعارضني  يجمع  الذي  األشواك 
هو  فالعنوان  األشواك  وخز  وأذى  الندى 
الشعرية  املجموعة  إىل  الدخول  عتبة 
واملوت  الليل   ، عىل  تطل  ونافذة 
العشق،  بنار  تكتوي  ومهجة  والدمع 
تتوجع  لشخصياٍت  العاكسة  فهواملرآة 
بغٍد  تحلم  لكنها  تتغرب،  تحزن  تتأمل 
الكبار،  الجراح  الضياء، ومتسح  فيه  تنرش 
الشجر،  بخرضِة  يضُمها  سفٍر  يف  وترتحل 
الشاعر  بني  املنتظراملوعود  اللقاء  هو 
بعتبتها.                                                     املجموعُة  تبدو  هكذا  والقمر، 
ولعل قصيدة ندى األشواك تصويرا لحوار 
وخرضة  أناه   :ـ  يخاطب  وهو  الشاعر 
الشجر وعقله الذاهب يف جنح الظالم:ـ  

 كدمعة الندى 

كنت غريبا 

يا أنا  ياعشيقتي .. يادمعة الندى 

يا عقيل الذاهب يف ُجنح الظالم 

ال تجزعي ...

فمهجتي لك لثام 

سنغرتب غدا ، لنشرتي الضياء

ومنسُح الجراح

ونركُب الرشاع

ليومنا املُعـَـُد للسفر

ياخرضة الشجر

غدا يضمنا لقاٌء أيُها القمر

شاعر حامل وقصيدة ال تخلو من مشاعر 
بطلها  الالهب،  بالعشق  تنفث  جياشة 
والغربة  كانت،  التي  الغربة  تتلبسه 
 ، غٍد  يف  إليها  ويسعى  بها،  يحلم  التي 
أمٌل  الجراح،  وميسح  الضياء  يشرتي  عله 

 ، محال  سفٍر  ويف  اإلغرتاب،   يف  ينشده 
 . الغد  مع  موعد  عىل  القصيدة  وتنتهي 
أسرية  األماين  تبقى  و   ء.  اليجي  والغد 
ميكن  الشاعر  مجموعة  .ويف  التمني 
نفس  مع  تختلط  أنفاس  ثالثة  تلمس 
السياب  هي  قصائده  يف  تتجىل  الشاعر 
يف  بوضوح  درويش  ومحمود  قباين  نزار 
و  الخرضاء  العيون  صاحبة  إىل   ( قصائد 
صويلح(                                                                                                                                            يف  سعيد  يوم  و  عشق   بطاقة 

  .اللغة يف القصيدة :ـ 

وألننا ال نستطيع أن نفصل بني القصيدة 
ولغة الشاعر فالقصيدة بأدواتها بألفاظها 
فيه  تتمخُض  الذي  الفضاء  وكلامتها هي 
خربات الشاعر، وكام يقول فرلني » الشعر 
املرتكز  هي  فاللغة   « لغته  يف  يعيش 
القصة  خالله  من  تربز  الذي  األسايس 
املُستثارة  والعواطف  والغاية  واملوضوع 
،وتكشف اللغة لدى عمران بأن األحرتاق 
بنار الحب والوله والشغف بالعشيقة  مل 
بل  فحسب  املجموعة  عنوان  يف  يتمثل 
وأكرثها   املوضوعات  أبرز  من  أيضا  كان 

حضورا وتكرارا يف مجموعته الشعرية 

عشيقان

يف جسٍد

انا والليل

يؤرُقني ، أخاُف عليه

وعيوين مسجونة ٌ بني يديه

لطاملا سحب الرِدا عني

فـأوجعني ....

أموت من اإلرهاق.. يا زمني

ايها الفجُر...أنتظر

فأنا مثقٌل بالجراح

هاجٌر نوَمي الحلو

وراحة الباِل مسلوبة من ضلوعي

وهي لغة عىل بساطتها تبقى ناعمًة فاتنًة 
خاليًة من الجفاِف والخشونة ، مفرداتها 
اإلحساس  وتوقظ  املشاعر  تالمس 
ذاتية  عن  اللغة  تكشف  كام  والجامل. 
طاغية يف  قصائد املجموعة وبالتايل فهي 
تكشف عن صدق الشاعر مع نفسه ، وما 
شعره إال مرآٌة رصيحٌة لكل ما يحس به 

ويعرب عنه  ،كقوله 

قراءة يف جمموعة   ندى الأ�شواك، وبطاقة ع�شق 

حني تع�صر الع�صافري ورد القمر  وال ترتوي
كاظم  الدكتور  بقلم 

موؤن�س :

مجموعة  حديثا  صدرت 

شعرية للشاعر  الدكتور عيل 

األشواك  ندى  بعنوان  عمران 

والجدير  عشق،  وبطاقُة   ،

حملت  املجموعة  أن  بالذكر 

القصائد  أيضا ترجمة لجميع 

قام  األنجليزية،  باللغة 

برتجمتها الدكتور حميد مطر 

..وكالهام يعمالن يف الجامعة 

األهلية . ومن خالل رحلتنا يف 

ثنايا مجموعة الشاعر لتلمس 

الفنية  والسامت  الخصائص 

تشكل   التي  واملوضوعية 

ذهبنا  القصيدة  خصائص 

التالية   املرتكزات  ملناقشة 

معجم  اللغة،   ، العنوان   :

الشاعر و صناعة الصورة .

ثقافة

مارس - 622021
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مختنق انا

برحيق عينيك

وقلبي برج نار يف هواك

ومنهــا أيــضا 

إين رصخت بأعىل صوت

يامن متلكني الكلامت

ربة الشعر اجيبي أين عشاق البيان

فانا حامٌل كل هموم املفردات

لهُب القوايف يف دمي 

وعيون الكلامت

ومهام تغلفت قصائدُه بالتعبري اإلستعاري 
غنائية   ذاتية  قصائد  فهي  املجازي،  أو 
الزمان  نازالت  تصور  و  بتجربته  ترتبط 
وعذابات  جراحاته الكبار، يتكشف ذلك 

بكل وضوح يف قصيدته :ـ عائد

عائد..ٌ

من المكان 

شارٌب كل الجراح 

جارع ٌكل كؤوس االنتظار ...

وبقلبي الُف سيف ٍمن عذابات الزمان

وللغة أيضا جاملياتها الداخلية التي ميكن 
أن نتلمسها يف القيمة اإليحائية لألصوات 
توظيف  لها  لوحدها  األصوات  هذه   ،
جاميل عند الشاعر فصوت  حرف األلف 
يف  كام  ومرادفاته  املمدود  او  املقصور 
التي  الحالة  مع  منسجم  سلم    قصيدة 

يعرب عنها الشاعر أو يعيشها :ـ  

سلم

وصافح قلبيا

إين تعديت البال

إين هرعت ُ إىل الردى

إين أنا قطر الندى

سلم

فدتك حياتيا

إين مددت أياديا

أنت الهجور ومابيا

إين سحبت ردائيا

الشاعر  يصل  حتى  القصيدة  وتستمر 
للقول :ـ 

حبيبي هاهنا

حبيبي قد دنا

حبيبي يا أنا

            و يستغرق هذا الحرف مع النص 
الصوت  هذا  الشاعر  ويوظف   ،، طويال 

يف  استخدمها  التي  الكلامت  يف  بداللته 
حالة النداء والفداء وبيان الحال،  ورجاء 
النداء  يسمع  أن   عىس  املفدى  الحبيب 
حرف  وهو   ، الندى  قطر  عىل  فيسلم 
منسجمة  مختلفة  دالالت  يفجر  متكرر 
الشاعرالذي  لدى  األنا  مع حالة وصورة  
ينتهي يف قصيدته  إىل التوحد مع الحبيب 

بقوله :ـ 

حبيبي هاهنا

حبيب قد دنا 

ياحبيبي يا أنا

نغاًم موسيقيًا  الصوت  تكرار  فينتج عن   

ُمحبَّبًا ليس يف القافية فحسب بل ايضا يف 
السطر الشعري، وتتميز لغة عيل عمران 
كونها لغة ًسهلًة مصنوعًة بعنايٍة ، وهذه 
اإلستهاليل  املشهد  باستمرار  تتوج  ميزة 
أن  بالذكر  الخصوص، والجدير  عىل وجه 
وهي  بالتساؤالت،  مألى  الشاعر  قصائد 
نفيس   وقلق  لرؤى  ترجمة  بالرضورة 
الشاعر مع شخصياته، كام  يتجىل بحوار 

يف قصيدته خيول املساء :ـ 

سألتك ...يا أجمُل طريٍ

بأجمِل كٍف

ملاذا تطري العصافري تحت املطر؟

وترشب ريح الشتاء

وتعرص ورد القمر؟

ومتيش عىل الشوك طول الدهر

سؤاله  مع  التساؤالت  هذه  وتتحايث 
يف  كام  العمر  جدوى  عدم  عن  العدمي 

قصيدته ) يجيء العمر بال أحداق( :ـ

أما آن لليل من رعشة ؟

أما آن للدرب من شمعة ؟

لسؤال  تصل  حتى  القصيدة  وتستمر 
الشاعر:ـ  

من ميسح دمعات محرتقات؟

يف الكبد الظأمى ويف األغصان

ويجيء العمر بال أحداق

بال أحضان

بال أرواح

ينقيض  ليل  وال  الدرب  تيضء  شمعة  فال 
ومييض العمر بال أحداق يرتقب األحداث.

املعجم اللغوي لدى الشاعر :ـ

عىل  معجم  عن  املجموعة  وتكشف 
هنا  باملعجم  واملقصود  اللغوي،  عمران 
األكرث حضورا   الكلامت  او  املفردات  هي 
وتكرارا لدى الشاعر وهذه بالرضورة لها 

داللتها كلامت مثل ) أنا ، الدمع  الندى 
العشيقة  الغربة  الكفن   املوت  الليل 
واالحالم  والشجر  الَسحر  البحر  الجراح. 
املنتظر ( وال تكاد قصيده من  اللقاء   و 
قصائده تخلو من تكرارته ،وهو يستخدم 
التكرارات كثريا للفت اإلنتباه إىل الجملة  
ومن  الحدث،  أو  اإلنفعال  عىل  وللرتكيز 
بالغربة  ترتبط  التي  تلك  املتكررة  الصور 

واإلغرتاب كقوله :ـ

كدمعة الندى

كنت غريبا

يا انا ...ياعشيقتي ...يا دمعة الندى

ومنها ايضا قوله

سنغرتب غدا لنشرتي الضياء

يف   جاء  ما  مع  االحساس  هذ  ويتامهى 
قصيدته الحب الخالد 

ابدا

ارحل يف الدهر غريبا ...

مثلام جئت غريبا وستبقى الذكريات

لإلغرتاب  بالشعور  امليل  هذا  ويتوج 
بصوت عاٍل يف قصيدته الفجر والوردة :ـ 

تغربنا

ومن دمنا تغربنا

وفيها يذكر الشاعر أيضا :ـ  

تغربنا

ويف حب تجرحنا

ويف دمع تجمعنا

ويف عشق تغربنا

الستة  مبقاطعها  القصيدة  وتستمر   
الصغرية  حيث تحتل لفظة تغربنا عتبة 

مقاطعها الستة .

وللبحر واملوت حصتهام يف معجم الشاعر 
حيث يقول يف قصيدته دفء املكان :ـ 

مضيُت

للبحر ...لالمال....للموت..

أسري مع املوت أىن يسري

وأنزل يف البحر عرب املنى
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أفتش عن أمل ال يغيب

مضيُت

أبحث عن زرعة ال متوت

والبحر واملوت صنوان يف املعجم كثريا ما 
يتقمصهام الشاعر :

ليس يل رسم عىل هذا البحر جثتي موج

وارساب طيور سافرت

رشبت حزنا

وماتت يف البحر

العيون  صاحبة  )إىل  قصيدته  يف  ويقول 
الخرض( :ـ 

أعيش بالشوق ...باألحالم 

تنقلني ...إىل العوامل الخرض

إىل املوت إىل الكفن 

إىل الجنان ...إىل روح بال بدن 

صناعة الصورة:ـ 
صناعة  الشعر  إمنا   “ الجاحظ  يقول 
بالتصوير  ويقصد  التصوير”  من  وجنس 
حذقة،وتستعمل  صياغة  األلفاظ  صياغة 
إبستمولوجية  مجاالت  يف  الصورة  لفظة 
بذات  ترتبط  شاعرنا  عند  وهي  عديدة 
الشاعر وتجربته، وتعرب عن نفسها دالليا 
يف املستويني النفيس واللغوي. فالقصيدة 
لديه تنشغل كثريا يف البدايات املدهشة، 
كام يهتم يف نحت املشهد اإلستهاليل عىل 
مستوى الصياغة والتشكيل، حيث يشحنه 

بكثافة عاطفية عالية ، محررا بنية صورية 
حسية ذات طاقة تعبريية وجاملية متس 

الوجدان ،.كقوله :ـ 

مختنق أنا

برحيق عينيك

وقلبي برُج ناٍر يف هواك

مختنقا   باحرتاقاته  الشاعر  ويستمر 
بهمومه وربة الشعر ال تجيب :ـ

ربة الشعر أجيبي

أين عشاق البيان

فأنا حامٌل كل هموم املفردات

لهب القوايف يف دمي

وعيون الكلامت

باألشياء  الشاعر  عالقة  الصورة  متثل 
جرس  يف  املوسيقي  النسق  وهارمونية 
الكلامت، فتكشف يف إيقاع سلس منساب 
عن املعتم  الغائم ...لذلك فالصورة رغم 
كثافتها فهي تصف مبا يكفي ذات الشاعر 
نفسها  عن  فيه  تكشف  الذي  بالوقت 

واحسن ما يتجىل فيه هذا التعبري 

يف قصيدته الرائعة ) قدميا كان  يأيت البحر 
قريتنا (

قدميا كان يأيت البحر قريتنا 

وتأيت من وراء البحر راقصة 

ورسب من نساء العرب 

كانت حولنا األشياء متيض 

دون أسامء 

متتال  استعاراته  يف  متميز  شاعر  هو 
عالقات  عىل  وترتكز  بالتشبيه  قصائده 
الداخل  مع  يتسق  الحسية.متاثل  التامثل 
الصورة  .وبالغة  الخارج  مع  يتسق  كام 
وظائفية  تكون  الن  الدوام  عىل  تجنح 
وتحقيق  الوجداين  قيمة  عن  للكشف 
االثارة بكرس التوقع واضفاء معنى قد ال 

متتلكه االشياء يف ذاتها. كقوله 

وكان البحر يأيت البسا أرساره الكربى 

فأهبط من رسير طفولتي للامء 

مبتهجا ،..أخُض املاء 

مسكونا بنار الدهشة األوىل 

قدميا كان البحر يأيت قريتنا 

بنيتها وجاملية  القصيدة يف  ومتاثل هذه 
صورها قصيدة دفء املكان 

مضيُت...

ويف جعبتي من حصاد العذاب ...

جراح ٌ كبار ..

وذكرى تعاد ..

مضيُت..

ومن حرضيت كل يوم ٍأعود ...

ويف سلتي من ضلوع الزمان جراح غزار ...

وسوط عذاب ...

مضيُت ورغم الضياع فإين آٍت..

آٍت.........آٍت ......لدفء املكان .

الشاعر  ذاكرة  يف  مفردة  املكان  يبقى 
جزءا  تشكل  التي  والقرية  البحر  كام 
حضورها  ولألمكنة  الشاعر  إنسانية  من 
فاملكان  ببيئته  الشاعر  لعالقات  املؤسس 
هنا ليس مكانا جغرافيا فحسب بل هو 
مفتاح لألشياء و وسيلة مثىل الستدعاءات 
شعرية، تغذي طاقة الصورة الشعرية يف 

قصائد عيل عمران. 

آٍت.........آٍت ......لدفء املكان .

املكان :ـ 

الصورة  يف  املكان  لتمثالت  تلمسنا  وعند 
املكان  بني  تجمع  وجدناها  الشعرية 
وهو  حدود،  ذا  خارجياً  حيزا  بوصفه 
الذي  املكان  وبني   ، الوجودي  املكان 
يتخذ له حيزا يف ذات الشاعر وهو املكان 
الذهني . واملكان ظاهرة يف مجموعة عيل 
مكانا جغرافيا  ليس  هنا  واملكان  عمران. 
وسيلة  و  لالشياء  مفتاح  هو  بل  فحسب 
نجده  لذلك   . شعرية  الستدعاءات  مثىل 

يعمل يف اتجاهني متضافرين:ـ 

فهو  املكان،  برفض  معني  األول   
املكابدات  و  واإلغرتاب  الغربة  مكان 
واإلنكسارات والخسائر، هو مكان اللوعة 
مكان  الكبار،  الجراح  وحصاد  املوحشة 

الكتابة  من تحت الكفن. 

تغربنا

بني جنيس

فال شمس وال ظل

هناك الربزخ األعمى

روح   رست  مهام  األمل  خيبات  وتبقى 
الشاعر إىل ربيع مخرض كقوله : 

مضيت ...

أبحث عن زرعة ال متوت

ورغم إنطفاء الشموع هنا

فال العشق عشق الزمان

وال الدفء دفء املكان

وقد يستحيل املكان أيضا إىل تربة صامء 
عمر  يف  الورد  شباب  كل  بلهيبها  يحرتق 
حالك  كقدر  الشاعر  ويطارد  الزهور 

السواد كقوله : 

وغمست وجهي يف اللهيب

يف تربة صامء عارية

يف قفر أيامي

يطاردين القدر

الزهور...سوف  ياعمر  الورد  ياشباب 
نبكيك دما كل الدهور

 والثاين هومكان ذهني يعمل الشاعرعىل 
األماين  مكان  بالتصالح،  يُعنى  استعادته، 
العابرات، مكان الذكريات والحلم البعيد، 
ويالزمه   إليه  ويحن  ويفديه  به  يحلم 

ويشبهه بكل ما هو عزيز عليه:ـ 

يوم سعيد يف صويلح

ومر املساء رسيعا 

وكدنا نصافح ضوء القمر 

وكدنا منوت من الفرحة الغامرة 

وننظر كيف تراقصنا اللحظة العامرة 

وكيف تكون صويلح يف قلبنا

املكان  توصيف  يف  عمران  عيل  ويربع 
صويلح  ملالمح  دقيقة  صورة  فريسم 
واقعية  و  عمقا  عليها  فيضفي  وطرقاتها 

كقوله :ـ 

ودور الدواجن ...والشارع املنحني ...

وصافوت ...والبقعة الهادئة يل 

وانا وعمر وصويلح يل

جذور  الصغرية  القرية  البحروتلك  أما 
نشأته وتشكالت عشقه األول فهام طاقة 
محوهام  عن  الزمان  عجز  التي  الصورة 
من ذاكرة الشاعراملتوقدة يستدعيهام معا 

يف قصيدته الرائعة :ـ التي أختم بها :ـ 

قدميا كان يأيت البحر قريتنا

وتأيت من وراء البحر راقصة ٌ

ورسٌب من نساء العرب

كانت حولنا األشياء متيض

دون أسامٍء

وكان البحر يأيت البسا أرساره الكربى

فاهبط من رسير ِ طفولتي للامء

مبتهجا

أخُض املاَء

w. مسكونا بالدهشة األوىل

ثقافة ثقافة
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خليفة  عبدالله  لدى  الكتابة  تقنيات  أن 

مع  والتشكيل  األسلوب  يف  تشابه  فيها 

مرص  يف  الروائيني  لدى  الكتابة  تقنيات 

الدقيق  الوصف  يقدم  انه  كام  والعراق، 

كأكواخ الصيادين يف بداية تكون املدينة 

وبذلك  البحرين،  مملكة  شواطئ  عىل 

فهو يعترب أهم ملمح بنايئ يف الرواية لدى 

عىل  كليا  اعتامده  وهو  خليفة  عبدالله 

املكان يف بناء النص الروايئ، هذا باإلضافة 

إىل استغالله لكل ما يتصل بالنص بداية 

من الراوي، ففي روايات عبدالله خليفة 

الراوي  من  منبثق  وكل يشء  العليم  هو 

العربية،  الرواية  تقنية مشهورة يف  وهي 

حيث يتكلم الراوي عن نفسه بضمري األنا 

يشبه  فيام  غريه  عن  ليتحدث  ينتقل  ثم 

لينتقل  والـ)هو(  األنا  بني  الضامئر  فصل 

مرئية  غري  انتقاالت  األساليب  هذه  بني 

وغري مفصول بينها، وعليه يحتاج القارئ 

إىل وعي شديد وهو يتنقل بني اللوحات 

التي يرسمها عبدالله خليفة.

كان  يبحث عن نف�سه و�سط �أهله ويبحث 
عن نف�سه د�خل نف�سه

كتب : د. حممد زيدان 
يعد الرواىئ والقاص البحرينى  الراحل عبد الله خليفه) 1مارس 
1948- 21 اكتوبر 2014(  احد ابرز  األسامء الروائية  والقصصية 
الرواية  والقصة ىف  بارزة ليس عىل خريطة  ، وقد احتل مكانة  البحرينيه 
مملكة البحرينى فحسب بل ىف خريطه الرواية العربية قاطبة ، وقد أثرى 
الروائية  االعامل  بن  تنوعت  التى  االصدارات  بالعديد من  العربية  املكتبة 

والفكرية .

من  بداية  العريب  األديب  النص  نقد  يف  جديدة  رؤية  إىل  اليوم  بحاجة  أننا 
النص الشعري ومرورا بالنص الروايئ واملرسحي والتمثيليات املرئية، حيث 
الروايئ عبدالله  انها أصبحت نصوصا تؤثر كأي نص أدبيا آخر، موضحا ان 

خليفة يف روايته املاس واألبنوس استطاع ان يقدم فكرة املقابلة 
يف البالغة العربية والتي تكون احيانا بني جملتني أو بني عدة 
جمل، واستطاع ان يقدمها عىل مستوى املنظور، وهذا يتناسب 

مع األشكال ما بعد الحداثة يف الرواية العربية.

يعتمد  الذي  الثاين  الرسدي  امللمح  أن 

تشكيل  يف  خليفة  عبدالله  الروايئ  عليه 

النص هو اعتامده عىل لغة مجازية رامزة 

املجازية لدرجة  التبييض شديدة  شديدة 

الصغرية  املجازات  األحيان  بعض  يف  أنه 

إىل  تلفت  النص  داخل  الشعرية  واللغة 

من  فيها  ما  إىل  تلفت  مام  أكرث  نفسها 

أنه  نظره  وجهة  ومن  وأفعال،  أحداق 

لدى  الرسدي  النص  يف  كبرية  أحداث  ال 

ترتبط  أفعال  هي  وإمنا  خليفة،  عبدالله 

الرواية البحرينية املعا�صرة..
الروائى عبداهلل خليفة اأمنوذجا

ثقافة

�أهم  ما ميـيز رو�يـات عبد�هلل 
خليفــة هــو عن�ســـر �المتــاع
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بزمان ومكان معينني.

أن الروايئ عبدالله خليفة يعتمد اعتامدا 

كبريا والفتا عىل ما يسمى يف النقد بتيار 

املنولوجات  عنده  نرى  لذلك  الوعي، 

طويلة جدا، وخصوصا الخاصة كالحديث 

يعطي  حيث  اآلخر،  إىل  أو  الذات  إىل 

بني  ينشئها  التي  للعالقات  نفسيا  جامال 

واألبنوس  املاس  كروايته  الشخصيات، 

إفريقيا  من  شخصا  يقصد  كان  التي 

به  يقصد  الذي  واألبنوس  املاس  اسمه 

املرأة أو الرجل أو الرمز باعتبار أنه نوع 

الشكل  يف  خاصة  طبيعة  له  البنات  من 

النص  إىل  يدلف  ثم  واملنظر،  والرتكيب 

الطبقي  والرصاع  والعالقة  املفارقة  بهذه 

رؤيتني  يطرح  والذي  االجتامعي  باملعنى 

عن  يبحث  رجل  وهو  اال  املجتمع،  يف 

نفسه  عن  ويبحث  اهله  وسط  نفسه 

والداللة  الفكرة  وهي  نفسه،  داخل 

املركزية عنده يف الرواية.

إىل أن ما مييز روايات عبدالله خليفة هو 

ان  تستطيع  انك  مبعنى  االمتاع،  عنرص 

وقصة،  ودراسة،  مقالة،   : أنواعها  بشتى 
حظيت  األوىل  السنوات  يف  ولكن  ونقد. 
النتاج  القصرية بشكل خاص بهذا  القصة 
يف  القصرية  القصص  عرشات  نرش  وقد   ،
املجالت  يف   »1975  –  1966« سنوات 
ومنذ  خاصة،  البحرينية  والصحف 
بطبع  قام  املايض  القرن  من  الثامنينيات 
نتاجه القصيص والروايئ والفكري يف دور 
األديب  ونتاجه  املختلفة  العربية  النرش 
أكتوبر 2014عن عمر  توىف يف  والفكري. 

يناهز 66 عاماً بعد رصاع مع املرض.

اعامل روائية متميزة

 ترك الرواىئ الراحل للمكتبة العربية الكثري 
الآللئ  برواية  بدأت  والتى  االعامل  من 
1982،الهريات  واملدينة  القرصان   ،1981
ال  ،مريم   1989 والنار  املاء  1983،أغنية 
تعرف الحداد 1991 ،الضباب 1994،نشيد 
البحر 1994 ،األقـلف 2002،ساعة ظهور 
األعامل  له  صدر  كام   ،2004 األرواح 
الروائية الكاملة – املجلد األول 2004،رأس 

شهيداً  الخطاب  بن  2006،عمر  الحسني 

عفان  بن  ،عثامن   2007 ،التامثيل   2007

شهيداً  طالب  أيب  بن  ،عيل   2008 شهيداً 

مع  2010،ذهب  ثائراً  ،محمد   2008

الجزيرة  اىل  يعود  ،عنرتة  النفط2010 

الكاملة(، 2012  )الطبعة  ،الينابيع   2011

،عقاب قاتل 2014 ،اغتصاب كوكب2014 

،رسائل  الضائعة2015  االرواح  ،خليج 

جامل عبدالنارص الرسية 2015 ،أملاس و 

،مثن   2016 السيد  ابُن   ،  2016 األبنوس 

األنقاض  تحت  ،األرض   2016 الروح” 

2017،حورية البحر، 2017 ،طريق اللؤلؤ 

،مرصُع   2017 قصاب  ،بورتريه   2017

الضياء،  الخراساين 2018،شاعُر  أيب مسلٍم 

2018،ُهـدهـُد سليامن 2018.

ومل يقف ابداع الرواىئ الراحل عند الرواية 

بل تعداه اىل له اعامل قصصية من ابرزها 

والياسمني”(  1975،الرمل  الشتاء”  لحن 

 ،1994 سهرة”   ،1984 قائظ”  1982،يوم 

النخيل”  1997،جنون  الساحر”  دهشة 

ضـوء  األرض2017،   يهزون  1998،إنهم 

ينهض”  الكسيح  املعتـزلة2017، 

أنطولوجيا   ،2017 قصصية(،  )مجموعة 

الحمري2017.

الراوي   ،2003 الرضيح  سيد  ايضا   وله 

القصيص  امللك  عبد  محمد  عامل  يف 

املثالية  االتجاهات    ،2004 )دراسة( 

)صدر  اإلسالمية   العربية  الفلسفية  يف 

واحد(،  مبجلد  معاً  والثاين  األول  الجزء 

الفلسفة  يف  املثالية  2005،االتجاهات 

العربية اإلسالمية – الجزء الثالث 2005، 

نجيب محفوظ من الرواية التاريخية إىل 

2007،تجارب  )دراسة(  الفلسفية  الرواية 

العربية  والجزيرة  الخليج  من  روائية 

)دراسة( 2008، رصاع الطوائف والطبقات 

يف املرشق العريب وإيران )دراسة( 2015، 

العربية  الفلسفة  يف  املثالية  االتجاهات 

الحديث  العريب  الفكر  اإلسالمية – تطور 

)الجزء الرابع( 2015. 

تستمتع باللغة التي يستخدمها استخداما 
الفتا للنظر مع كل عنرص من عنارص بناء 
عالقات  ذات  كلها  والشخصيات  الرواية، 
يستخدمه  الذي  والفضاء  متشابكة، 
منه  يخرج  ثم  اوال،  النفيس  الفضاء  هو 
عنده  يتصل  الذي  الواقعي  الفضاء  إىل 
يف  شخصية  وكل  الشخصيات  بتأسيس 
النص تقدم منظورا حكائيا مختلفا، ومن 
خالل روايات عبدالله خليفة تستطيع ان 
تقدم عدة منظورات حكائية وكل منظور 
منها سوف تجد فيه اللغة والرؤى البالغية 
مؤسس  وهو  يستخدمها  التي  والسياقية 
ارتبطت  اذا  األيدلوجية  فكرة  ألن  للنص 
بالحياة الواقعية تستطيع ان تخرج منها 

سياقا مؤسسا للحكاية.

السرية الذاتية  للرواىئ الراحل 

العايل  املعهد  ىف  الراحل  الرواىئ  تخريج  
للمعلمني مبملكة البحرين يف سنة 1970، 
سنة  حتى  التدريس  سلك  يف  عمل  وقد 
إىل 1981  سنة 1975  من  اعتقل   .1975
الصحافة  يف   1981 سنة  منذ  .عمل 
الصحف  يف  والثـقافية  االجتامعية 

البحرينية والخليجية ، ونرش يف العديد من 

الكتاب  اتحاد  عضو   . العربية  الدوريات 

العرب بسوريا. ساهم يف مؤمترات اتحاد 

فيه  أشرتك  مؤمتر  وأول   ، العرب  الكتاب 

بالجمهورية  عقد  الذي   1975 سنة  كان 

تطور  عن  بحثاً  فيه  وقدم  الجزائرية 

يف  وشارك   ، البحرين  يف  القصرية  القصة 

سنة  بتونس  العرب  الكتاب  اتحاد  مؤمتر 

»التضامن  عنوان  تحت  ببحث   ،  2002

الكفاحي بني املسلمني«، وشارك يف مؤمتر 

 ،  2003 سنة  العربية  مرص  بجمهورية 

وببحث تحت عنوان »املثقف العريب بني 

الحرية واالستبداد« وذلك باتحاد الكتاب 

املرصيني . والعديد من املؤمترات االدبية 

الستينيات  نهاية  منذ  كتب  العربية. 

يف  خاصة   ، وفكرية  أدبية  أنواع  عدة  يف 

والدراسة  والرواية  القصرية  القصة  إنتاج 

الفكرية. منذ سنة 1966، مارس عبدالله 

بشكل  القصرية  القصة  كتابة  خليفة 

األعامل  بقية  من  أكرث  وواسع  مكثف 

مع  ميازجها  كان  التي  والفكرية  األدبية 

هذا اإلنتاج ، حيث ترابطت لديه الكتابة 
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هيا ...هيا اذن ، سأريك كيف تكتب 
الشعر

عىل جزيرة املرمر
سرتى قوس قزح الهائل

وجبال النعناع املتداخلة
أليست هذه من البالغة أيضا ؟

جميلة أنا وساخنة
هكذا أصبحت تردد أيها األصوىل 

املتشاعر ؟
باألمس كنت داعرة لديك

واليوم أنت ىف حرضىت قديسا
سأمنحك صالة الجسد الناعسة

وحني تقرب فرشاتك من القنينة
لن تجد غري الهواء

ستعود لتخربهم عن فتوحاتك الكاذبة
عن اقرتابك من قبس النور
وتدوراتك ىف فلك االنبعاج

سيتقدمون اىل واحدا واحدا
سيعرجون عند حاناىت

سأعطيهم طرف ضفريىت
وسأسخر منهم جميعا

لن أعطى الوردة اال للذى يستحق
ومثن وردىت غالومثني

أتعرفون مثن الوردة ؟
اه ... لو تعرفون يا أصدقاء

تركته ىف منتصف طريٍق

 أين سيفرغ ما حلامه معاً

أفرغ كل مشاعره وانكفأ ليبيك

مواعدٍة جاءت ابنتُه

وحني رأها

حّيـْتُه

فتامسَك

وانسحب ببطٍء

خاف الرجل بأن يصدَمها

أو أن يرسَق فرحَتها 

حني ابتهجت بتفاصبل الغرفِة

بعد أسابيع جاء الشاب ليخربُه

أن مشاعره اتجهت نحو ابنتِه

فراح يقلب ما يلقاه من القطعِ

 فهل كان يحسُّ 

بأن الغرفة ستؤول إىل ابنتِه

ابتهج وُسـرَّ

وعاد ليخرب زوجَتُه

 بأن الفارس جاء ليخطف قطتُه

 تزف بغرف نوٍم

أبدع فيها كل صناعته

على غري موعد�سهوب العذاب
أى طريق أسري

وأى وجهة أقصد؟
البالد التى سافرتها منهكة
وأنا صلدة كالنحل الجبىل

أريدك فقط :
أسمنتا يبنى جدراىن الخربة

قارا يطىل مؤخرىت
سوارايقرقع ضلعى املكسور

أانت فقط مالذى
فألى أتوجه ياحبيب؟
أمامى الخبز والخمر،

والرجال والعسس
وأنا اخرتتك فقط

فقط أنت،
أيها الحيوان الخشن،

أريدك لتتمدد فوق رسة أرسارى
ستقرأ كتاىب الطافح،

وسأعرفك عىل حاناىت املرتعة،
عىل كأىس الناضج وافريزى املصقول

عىل رشاشفى امللونة،
وسأطلعك عىل العنابة املبتلة

والزبرجدة امللونة
سأقربك من بخار االبطني

ومنثنايا الطلح النافر
سأجعلك األمري عىل عرش الوردة
وسأفرتشك كالفراشة التى متتص 

الزهور
وأوزعك بني أضالع مساىئ املتناثرة

ستجول ىف أقاليمى،

وتتخايل ىف تضاريس الروح ....
عطشانة أنا فارشب ، ارشب

كأىس مرتعة فتقدم
تقدم ياحبيب

- 2 
ملاذا أنا محرومة يا أصدقاء؟

املاء لديكم عذب،
وامللح ىل فقط....

شاهدوىن جيدا،
ىل زمردة القرنفل
وطواسني وسقاية

وعندى من كل ىشء
تقولون :ليست عذراء

وأقول :ماذا تعرف العذراء يارجال ؟
القمح ىف البيدر مطحون،

والرشاب حرون وثخني
والطريق لدى مطرز بالريحان 

والفستق
التحبون املغامرة،

سأغامر وحدى
أراهن عليكم

أنت أايها الشاعر
وأنت أايها املخرج واملهندس 

واملتعجرف
سأاريكم جميعا

سابدأ بالشاعر
سأنحيه جانبا

سأريه طرفا من جنتى
سأحاربه بسيف االغراء

بدأ النجار يجهز عدتَُه

ليصنع غرفة نوٍم لعروسنِي

تحسس ألواح الخشِب

وخط عىل الورِق تفاصيَل الغرفِة

مستندا لحديث فتاة أوصْتُه

بأال يكرث من زخرفة األشياِء

 تعهَد أن يجعلها 

تنضح من دفٍء يسكنُه

كان يخبئُه

يك يصنع البنته غرفة نوٍم

كان اذا ما أنهى جزءاً

 جلس يقلبُه

وتدور بعينيه صوٌر البنتِه 

إذا ما زُفْت

كانت ألواح الخشب تذوُب

لتصبح تحفاً ىف غرفة نوٍم

ترتقب من يسكنها

أتقن صنَع صوان مالبس

فتخيَل أثواب صغريتِه 

وهى تزينُه

 وأكرث من طول مرايا الغرفِة

حتى تتزيَن

أو تزهو ىف حلتها

مل يصنع طول تواريخ صناعتِه

ما أبدعه ىف تلك الغرفِة

 كان إذا ما عاد مساًء

واتكأ عيل طاولة األكِل

ونظر إىل ابنتِه

ابتسَم

 وخاف بأن يخربها

 فيحرك كل دواخلها

 فلم يطلب يدها فارسُها

أخرب زوجته مبا يخفيه بداخلِه

فالتمعت ىف عينيها فرحة أٍم

 بسكينه عطٍف

جعلته يغفو مبتهجاً

 كان عليِه 

بأن يُرسَع ىف إنهاء مهمتِه

 وحني اكتملت

 سقطت فرحتُه

ملا أخربه الخاطُب 

أن الخطبة قد ُفضْت

أجلسه

هّديء من روعَك

ال تحزْن

 نظر الشاب إىل غرفتِه

كم  كان يحب بأن يسكنها

ورفيقة درٍب 

أشعار وأقوالأشعار وأقوال

حممد ال�سحاتحامت عبدالهادى ال�سيد
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اآثار جانبية
أشعار وأقوالأشعار وأقوال

�سفيان �سالح الدين 

)1( 

 والذي يـُسـَمـَى الجرح

 فاصل

 كأنه مسافة عىل جسد الفراغ

 وأنثى البــُْرء

 كأنها العرق الغزيـ ـ ـ ـ ـر

 يف قيلولة مغربة….

 بضوضاء حرب قطعان مسافات

 وعىل حياء قاتل

 فكيف تعود غامنة صقور التناسل

 تلك التي تتخبط

 بني انحطاط ظلمة اآلالم

 عىل كواهلها الطائرية

 وجدران الذي أمىس

 وأصبح

 يف معادلة الحفاظ

 عىل اكتامل عنارص الدم

 ال تفارقه الفتا

]x[ 

 هل تـتحاور عني الشمس

 مع زهر العباد

 من قبل

 ما الذي أفىض إليه السؤال

 سوى أسئلة

 وكام هو

 ظّل البحر بحرا

 وأنت متىش

 ….أو تـسـبح

 …أو

 ………..والهوايئ بسيط جدا

 أليس لالسـرتسـال

 …سوى لون نهار سالب..

 ليـس بسهولة

 تقتلع أشجاًرا

 حتى رحيق النار

 يف األعامق

 ضارب

 أخطبوط جذورها

 وال كخلع فستان

 من عىل جسد ساخن

 الصعود

 حتى

 براعم طرفية

 حيث مثر الشفاء

 يبدو نجوما

 يف عنان الفضاء

 بني أدغال أغصان

 مسكونة بالصليل

 / الزئري

 النقـيـق/ الزعـيق/ الغناء…

 … وكائنات

 قصرية التيلة ، وال تتمزق من وخز

 أِسنـّة الضوء/

 الرتاشق يف محطات املدار….

 تنفس التوابع

 رمبا يتخلق للفضاء ابن جديد

 أي ّ شـَيٍء سيمرح يف دم األب الفسيح

 وهل يف الدهاليز يولد

 إال تفجـّر الخوف

 واختناق للذي يحاول الفكاك

من سالسل الظلمة الضيقة العصية 

 الثقيلة

 متطلعا للومض الذي

رمبا تلقي به شعريات معادالت الضوء 

 املباغت

 .. التي قد تكون دقيقة

 دقيقة ..

 و…….

)2( 

 ياه

 إنه صباح مستدير

 املساحات

 فاسحة

 تثمر أشجار اإلحصاء…..

فام الذي يجعل الرؤيا تبلع طعم 

 طراوة املوج

 حني يداعب البحُر القدم َعىل الساحل

 وما الذي يجعل العني

 ال تستطيع التمتع بفاتنات الصبح

 آملرور عىل وجه املساء مـُنهـِك

 بال حدود

 ..أم له أسـْر

 ـ لوال كالل األقدام

 وآثار حروب

 مع الكائنات املرتبصة جوعا

 لقالت العني عن بالد املساء الشاسعة:

 بقعة ال تتعدى حجم الجسد

 موحية بال نهائية بحر السواد ـ

 ألغة الصبح أخرى

 مل يدركها الفاتح فمه بعد

 أم القلب مارسه االنقسام

فتوزعت الروح كخفاش يتخبط بني 

 جدران

 الحنني..

 ال تعرف عىل أّي قلب تحط الرحال

 تتنفس الصعود

 تتنفس الهبوط

 وهل للهوايّئ لغة املحو

 أصال

 ما الليل الذي يُنـْعت باملظلم

 وما النور الذي يجنـّس صباحيا

 هذا حضور الكينونة املفردة

 يف الحارض املفرد

 سائحة …

 … كأخطبوط يف دهشة

بني أذرعها املَوّزعِة عىل الزماكانيات 

 الجارية

 ـ تتفجر يف الدم شمس بكاء

 للحزن كيف يُنحـَت متثال ..

 وأّي مادة ستحتويه

 ؟؟؟؟؟؟

)3( 

 بصبغة

 هل ميكن ردم آثار التجاعيد عىل دم

 عليه أن يقابل طقسا ساخنا

 دما

 كيف تشق الجلد وتدخل يف خالياك

 محاربا.

 حتى حرِث امليادين من املستعمرين

 قد يصري الفرد يف الضعف كتيبة

 أتعلن أنك انهرت

 أنك أضعف من فريوٍس مطارٍد

 باملعامل

 واملعمليني

 قد يشهر البعض ـ بفخر ـ الضعف

 ناسجني دميومة االلتصاق

 بني عضالت الدخان وعنق نحيل

 ….. وهل أنت

 حيث تنمو الحروف أشجارا

 لحاؤها الشعر

ويف الفضاء مترها قصائد؟؟؟

 …تْصطـَك

 أسنانـُها

 … متخمة بالفراغ

 تـتمّرغ بني الحركة

 والصْوت املخنوق

 يف رئة

 تلتمس الهواء

 تحت رأس

 مصب للذهول

 منبع لالحتقان

 طيور الكلامت تعادى أقفاص املعاين

 وخرافية مطاردة الحرباء

 هل تختار حيادا إيجابيا

 سالبا؟

 تنهار تنهار السالمل

 لكنها وطأة الصعود

كيف تستغني عن حنان مالبسها 

 الداخلية دماء

كيف يـُزيا نجم مبشاهدة ضيقة 

 القطر
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نهى تراتيل �سجن
أنت هناك

وأنا هنا
وبيننا حد السامء

لهفات
وغصات فراق

وليل لئيم طويل
طوى من كتبه

صفحات املرّسات
طواها عامداً

فاللّيل ال تغريه الضحكات
عبقري يفتح رساديب الذكريات

ال هوادة
البالدة عقيدته

ودمع العاشقني له رواء
مخلص للدمع

حرشجة البكاء 
همس الوسادات

أنت هناك حبيبتي
وأنا هنا

وخطاي قصرية
وروحي فاتنتي براق

مرت السنوات
وتراشق العينني محبات

وابتسامة ترسبت لقرار الروح
فالتقمها الفؤاد

فأرخت لعمر معاىف من الوخزات
ندبات العربات

رضب الحنني لنا لقاء
* بينوس جودي امللتقى

أرض امليعاد
أرض املرّسات

كنا ثالثة 
أنا وأنت 

والعشق سيد املكان
وال زمان

يطرق أجراس
ا

ل
ر
ح
ي
ل

غري نعيق الليل 
واملتنطع حرسات النادل
فللعينني يا بدر سطوتها

كعيىس من مسة
بعثت دبيب األوصال
فصال وجال العشق 

كمجذوب ضْل الطريق
بال عنوان

يا فرحة الظآمن
لبسمة

وأقولها جهراً
وأنا الخجول عشقاً

أحبك
وحبك 
متيمتي

تعويذيت

أشعار وأقوالأشعار وأقوال

اأحمد م�سطفى �سعيد

إذ ملحني الخوف
فاهتزّت أركان الوصل

والعتمة عصبتني
فيهل النهار بشائر فرح

وبستان التمني يقله الطرح
صوت الخالخيل

صهيل
يقدسه السكو

فرحاً باللقاء
أيا عشق العمر
وخامتة الرجاء

ترى سجمعنا شقف الوجد؟
أم

يهبنا
ا

ل
ع
ذ
ا

ب
ا

ت

 توجُد حواجُز بداخلِك
 وبنادُق مصوبٌة من مكاٍن ما

وال يوجد زيٌت يف البيت!
 الكواكُب القريبُة اقرتبت من األرض

 واحتشدت األمراُض عىل أوِل الشارع
 أنَت يف غرفِتك

 تشتاُق إىل بالِدَك يف النهار
 وتدعو لها بالليل

 وال تصنع شيًئا آخر
 اخرْج

 تكلَّْم مع املحيطاِت عن الطيور
 عن األحزاِن التي تتدفُق تحت البيوت

 عن الربيع
 عن إحساِسَك القديِم بالفقد

 عن الرقص
 عن الحبِّ الذي جاَء بعد هذا العمر

عن العمر
 اترْك خيالََك للرياح

 وطَْمِئ الغرقى عىل الحياة
 الكواكُب القريبُة اقرتبت

 وأنت تتوارى خلَف النشيج
 لن تنفعَك النيازك

 لن يقَف املاىض إىل جوارِك
.. كُن شجاًعا هذه املرة ط

 كلهم هنا :
 الذى كان يحلم

 والذى كان نامئا ..
 والذى فاتته صالة الجامعة

 والذى اكتشف صوته .. فجأة
 والتى تبحث عن نغمة جامعة

 والتى أجلت حزنها للخريف
 والذى انتظر حتى يحل الظالم

 ليقبض عىل أقامره
 والذى ترك أمراضه عىل أول الجرس

 ليسرتد عافيته ىف الزحام
 العيون ترى بوضوح .. هنا

 واللغة .. الشحم فيها
 وال صوت يعلو فوق صوت األمل

 كلهم هنا
يحملون بداخلهم نداءات .. كانت 

 مكبلة
 واملناضلون القدامى هنا
 »يتممون” عىل أيامهم

 والذين اختلفوا ىف أول العمر
 اتفقوا عىل الخطوة القادمة

والذين استشهدوا موجودون ىف مكان 
 ما هنا

 رمبا قرب دبابة

 أو جنب طفل يحمل علام أو أغنية

أو قرب حنجرة الذى يتسلق أعمدة 

 الضجر .. هناك

 ليهتف ضد الخراب

 ليهتف ضد الطاغية

 الحياة هنا هادئة

 رغم كل الضجيج

 ودفء مترد عىل ما تريد الطبيعة

 دفء عريق هنا

 يحوط الذين أتوا فاتحني

 والذين يحرسون حدائقهم ىف البيوت

 والذين مل يتمكنوا من املجيء

والذين يسنون أعامرهم ملواصلة 

 الرفض

 ىف مكان ما

 هنا أنت ىف مرص

 أنت ىف القاهرة

 أنت ىف بيتك

 ىف مالعب طفولتك

 أنت مع نفسك

ومع الذين سيبدأون الغناء معك

من 
التحرير

كُن �سجاًعا 
هذه املرة

ابراهيم داوود
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أشعار وأقوالأشعار وأقوال

عقول  في  التنزه  متعة  يمنحك  الصمت.. 
اآلخرين.

جورج برنارد شو

لو  حبذا  فيا  منفتحًا،  عقلك  يكن  لم  »إذا 
تغلق فمك أيضًا

سو جرافتون

عقلك 

كالمظلة ال 

يعمل إال إذا 

انفتح

 ويل
ديورانت

بنقد  بدأت  إذا  إال  ناقدًا  تكون  بأن  تبدأ  ال 
نفسك

أدونيس

جانب،  من  الحقيقة  يرى  مفكر  كل 
ويكشف منها عن جزء.

طه حسين

الفجر والوردة
تغربنا..

ومن دمنا تغربنا..

وخلفناهم دمعة

يعدون الهوى شمعة

تغربنا..

ويف حب تجرحنا..

ويف دمع تجمعنا

ويف عشق تغربنا

تغربنا..

م نزلنا البحر عرب السَّ

لم صعدنا الشمس بالسَّ

نريد الحب أن يسلم

تغربنا..

بني جنيس

فال شمس وال ظل

هناك الربزخ األعمى

تغربنا..

ليك نحيي جراح الشمس

علينا أن نذوق الشمس

علينا أن نكون الشمس

تغربنا..

وعدت بسلتي وردة

وسوط عذابهم وردة

هناك الفجر والوردة

د. علي عمران
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�أفقيا
مالمح الوجه ومحاسنه.   - 1

ما  بلد  والعسكرية يف  السياسية  الترشيفات  نظام    -2
باألجنبية.

فولكلور يوناين من أهم العالمات الفنية للرقص –    -3
نَْعلم باليشء.

من أسامء األفعال ومعناه أرسع – زاد وكرث وارتفع     4-
النبات – إسم موصول.

رجل دين – ما يعبده الوثنّي.    5-
عائلة رئيسة جمهورية أرجنتينية راحلة –سورة من    -6

القرآن الكريم.
أستاذ مدرسة – خالف ظالم.   -7

عملة آسيوية – رزانة وعظمة – ضُعف ورّق.   -8
من الكواكب – عاصمة أفريقية.   -9

من أهم املواقع الدينية لدى اليهود داخل هيكل   -10
سليامن قبل سقوط الهيكل ودماره عىل يد تيطس 

الروماين.

عموديًا 
جنويب  املتوسط  يف  يصّب  الجنويب  لبنان  يف  نهر    -1

صيدا.
أغنية للموسيقارالراحل فريد األطرش – عملة.   -2

الله وأبو املؤمنني وأبو اسحق ويعقوب  –   خليل    -3
جنون.

تدور  شهرية  قصة  أو  أسطورة   – الطيور  من  رف    -4
تخرّب  ورشور  ويالت  منه  تخرج  صندوق  حول 

العامل.
فصل  يف  الشجر  من  يتساقط   – وحني  وقت    -5

الخريف.
خنزير بّري – رشف املاء – وكالة أنباء عربية.   -6

نسبة اىل مواطن من بلد أورويب – لعاب الفم.   -7
سكن الريح – قمر باألجنبية – أمر فظيع.   -8

األول  اإلسم   – صدمة  جراء  من  الجلد  يف  إنتفاخ    -9
مللكة جامل لبنانية سابقة .
رئيس جمهورية لبناين راحل  -10

الكلمات المتقاطعة
أعداد: ليلى سيد أحمد

حل: العدد السابق

أفقيا

الهام شاهني.

ديزل – رميبو .

ود – هرمز – جر .

لوز – مايا.

فطحل – نجل.

هدير – شح له.

توريشييل.

ل ل – فرخ – غنى .

راح – صوص.

رشيد الصلح.

عموديًا

ادولف هتلر .

ليدو – دوالر.

هز – زفري – حش.

اله – طريف.

رمح – رشيد.

رشح الشيخ .

ايزي – حل – صل.

هم – ان – يغوص.

يبج – جل – نصل.

نور الهدى.
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طريق  يف  تقف  التي  العقبات  تبدو  قد 
ولكن  كبرية.  الشعر  تساقط  حل مشكلة 
األمر املفاجئ أن نعرف أن طريقة عالجه 

رمبا تكون أبسط مام نتوقع.
أن  املختربية  الدراسات  إحدى  ووجدت 
هرمون  تأثريات  منع  يف  يساعد  الكافيني 

الذكورة يف بصيالت الشعر لدى الذكور.
الشعر،  جذع  استطالة  الكافيني  ويحفز 
وأوسع.  أطول  شعر  جذور  إىل  يؤدي  ما 
مرحلة  وهي  التنامي  مدة  يطيل  كام 
آثار  أيضا  الدراسة  واختربت  الشعر.  منو 
األنثوية  الشعر  بصيالت  عىل  الكافيني 
عىل  للنمو  معززا  تأثريا  له  أن  ووجدت 

بصيالت الشعر عند اإلناث أيضا.
ومبا أن الكافيني منبه، فإنه يزيد أيضا من 

الدورة الدموية لبصيالت الشعر.

منو  عىل  أيضا  هذا  يساعد  أن  وميكن 

الكافيني املوجود يف القهوة يحفز منو ال�سعر ومينع ت�ساقطه

األرقام من 1 إىل 9 ضمن الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع 
كبري ويف كل خط أفقي أوعمودي.

ما  أقوى،  ويصبح  أرسع  بشكل  الشعر 
مينح الشعر مظهرا أكرث كثافة.
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لع�ساق البطاط�س.. 5 معلومات »رائعة« عن وجبتك املف�سلة
للعديد  مصدرا  البطاطس  تعترب 
من الفيتامينات واملعادن مثل البوتاسيوم 
»يس«  والفيتامني  واملغنسيوم،  واملنغنيز 

واأللياف والربوتني.

وينصح األطباء وخرباء التغذية بالتخفيف 
يف  املوجودة  الحرارية  السعرات  من 
البطاطس وذلك باتباع طرق بديلة للقيل.

مضادات األكسدة

مبركبات  بغناها  البطاطس  تتميز 
و”الكاروتينات”  “الفالفونويد”  مثل 
التي  الفينولية”،  و”األحامض 
تعمل كمضادات لألكسدة يف الجسم عن 
املعروفة  الضارة  الجزيئات  تحييد  طريق 
تقود  والتي  الحرة«  »الجذور  باسم 
لـ«اإلجهاد التأكسدي«، أي اختالل التوازن 
األوكسجني  ألنواع  النظامية  املظاهر  بني 
إزالة  عىل  الحي  النظام  وقدرة  التفاعلية 
أو  بسهولة  الوسيط  الفعل  رد  سموم 

إصالح األرضار الناتجة.

فإنها  الحرة”،  “الجذور  ترتاكم  وعندما 
ميكن أن تزيد من خطر اإلصابة باألمراض 
والسكري  القلب  أمراض  مثل  املزمنة 

والرسطان.

وبحسب خرباء يف التغذية، فإن البطاطس 
ثالثة  يقارب  ما  تحتوي  اللون  أرجوانية 
األكسدة  مضادات  أضعاف  أربعة  إىل 

املوجودة يف البطاطس البيضاء.

تحسني التحكم بالسكر

من  خاص  نوع  عىل  البطاطس  تحتوي 
نوع  وهو  املقاوم،  بالنشاء  يعرف  النشاء 

ال يتم امتصاصه بالكامل من قبل الجسم، 
ليصبح  الغليظة،  األمعاء  إىل  يصل  حيث 
مصدرا غذائيا للبكترييا املفيدة يف األمعاء.

املقاوم  النشاء  بني  أبحاث  وربطت 
والعديد من الفوائد الصحية، مبا يف ذلك 
الحد من مقاومة األنسولني، الذي بدوره 
يف  السكر  نسبة  عىل  السيطرة  يحسن 

الدم.

خالية من الغلوتني

من الغلوتني هو  الخايل  الغذايئ  النظام 
أحد أكرث الحميات شعبية يف جميع أنحاء 

العامل.

يعانون  الذين  لألشخاص  املمكن  ومن 
حساسية  أو  هضمية  اضطرابات  من 
الغلوتني، الشعور بعدم الراحة عند تناول 
املركب. هذا  عىل  تحتوي  التي   األطعمة 

من  خاٍل  غذائيا  نظاما  تتبع  كنت  وإذا 

إضافة  يف  التفكري  فعليك  الغلوتني، 

البطاطس إىل نظامك الغذايئ، فهي خالية 

يعني  مام  طبيعي،  بشكل  الغلوتني  من 

سلبية  هضمية  أعراضا  تسبب  لن  أنها 

مثل اإلسهال أو اإلمساك.

إىل جانب فوائدها الغذائية، فإن البطاطس 

تبعث الشعور بالشبع واالمتالء، وهو ما 

نظاما  يتبع  ملن  بالنسبة  مفيدة  يجعلها 

ضبطه،  أو  الوزن  إلنقاص  يهدف  غذائيا 

كونها تّحد من الجوع.

وبحسب دراسات فإن البطاطس تحتوي 

يفرز  والذي   ،”2 آي  “يب  بروتني  عىل 

املعّزز  “الكوليسيستوكينني”  هرمون 

للشعور باالمتالء وتنشيط حرق الدهون.

يكون  ما  غالبا  باإلنفلونزا،  تصاب  عندما 
الطعام هو آخر يشء يدور يف ذهنك. وقد 
ال تشعر بالرغبة يف تناوله أو رمبا تشعر 

بالغثيان من فكرة تناول أي غذاء.
ومع اقرتاب موسم اإلنفلونزا، يقدم عدد 
من األطباء والخرباء مجموعة من النصائح 

للتعامل مع الحالة عن طريق الطعام.
-ماذا ترشب عندما تصاب باإلنفلونزا؟

تناوله  ميكنك  يشء  أفضل  هو  املاء 
ملساعدتك يف التغلب عىل اإلنفلونزا.

فأثناء اإلصابة، يزداد معدل األيض األسايس 
يف الجسم، ما قد يؤدي إىل زيادة فقدان 
السوائل، وتحتاج إىل زيادة الرتطيب باملاء 

لتخفيف هذه الخسائر«.
مثل  املرشوبات  بعض  تجنب  ورضوري 
املرشوبات الغازية واملرشوبات الرياضية 
من  العايل  محتواها  بسبب  والعصائر 
السكر. وميكن أن تسبب الكميات الكبرية 
زيادة  إىل  يؤدي  ما  اإلسهال،  السكر  من 

الجفاف.
البديلة  للمرشوبات  بالنسبة  أما 
والشاي،  القهوة  مثل  السكر  منخفضة 
الكافيني.  من  الخالية  املرشوبات  فاخرت 
الصداع  الكافيني  يسبب  أن  ميكن  حيث 
بسوء،  تشعر  يجعلك  قد  ما  والعصبية، 
خاصة إذا كنت تجمعه مع أدوية الزكام 

واإلنفلونزا املتاحة دون وصفة طبية.
-ماذا تأكل عندما تصاب باإلنفلونزا؟

تأيت اإلنفلونزا مع عدد كبري من األعراض 
السيئة، مبا يف ذلك آالم العضالت وسيالن 
تؤدي  وال  واإلسهال.  والقيء  األنف 
بل  فحسب،  الجفاف  إىل  األعراض  هذه 

اأطعمة ت�ساعدك على ال�سفاء من الإنفلونزا  

املهمة  الغذائية  العنارص  أيضا  تستنزف 

أساسية  تعد  والتي  الحرارية،  والسعرات 

يحتاجها  التي  بالطاقة  الجسم  لتزويد 

ملحاربة العدوى.

ولهذا السبب، باإلضافة إىل املاء، يجب أن 

تأكل الطعام لتعويض ما فقدته: 

مرق الخضار، حساء الدجاج:

يحتوي املرق وحساء الدجاج عىل كميات 

كبرية من الصوديوم الذي ميكن أن يساعد 

الجسم عىل البقاء رطبا عن طريق جعلك 

تحتفظ باملاء.

ألولئك  بالنسبة  الحذر  توخي  ويجب 

تتطلب  طبية  حالة  من  يعانون  الذين 

اتباع نظام غذايئ منخفض الصوديوم.

-الزبادي:

بالربوتني  غني  الزبادي  أن  إىل  يشار 

 B وفيتامينات  والزنك  والكالسيوم 

يف  تساعد  أن  ميكن  والتي   ،D وفيتامني 

تقليل الخلل املعوي. كام أنه يحتوي عىل 

الهضم  تعزز  التي  الربوبيوتيك  من  عدد 

الصحي. وقد يساعد ذلك مرىض اإلنفلونزا 

الذين يعانون من الغثيان أو القيء.

والخضار   C بفيتامني  الغنية  -الفواكه 

الورقية والربوكيل:

والربوكيل  الورقية  الخرضوات  تعد 

والفراولة  الربتقال  مثل  والفواكه، 

غنيا  واملانغو، مصدرا  والكيوي  واألناناس 

بفيتامني C، والذي أظهرت الدراسات أنه 

ميكن أن يقلص مدة املرض.

فيتامني يس فعاال بشكل خاص يف  ويعد 

املساعدة عىل محاربة نزالت الربد.

-دقيق الشوفان:

ميكن لأللياف املوجودة يف دقيق الشوفان 

أن تخفف من مشاكل املعدة واألمعاء.
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النوم،  قلة  مشكلة  من  الكثريون  يعاين 
من  تجعل  التي  األسباب  عن  وبعيدا 
النوم  إىل  الخلود  األشخاص  الصعب عىل 
إرضاء  أكرث  ما هو  فليس هناك  بسهولة، 

للجسم من قيلولة رائعة.
الليلة  يف  سيئا  نوما  تواجه  كنت  وسواء 
اإلرهاق،  من  بقليل  شعرت  أو  السابقة 
ميكن لغفوة منتصف النهار املثالية إعادة 
شحن بطارية جسمك بحيث يكون لديك 

القليل من الطاقة لتستمر طوال اليوم.
ولسوء الحظ، إذا قمت باستغالل الوقت 
بشكل خاطئ، فقد تستيقظ وأنت تشعر 
تشعر  وقد  قبل.  ذي  من  أكرث  بسوء 
تكافح  وقد  واالرتباك،  والدوار  باالرتباك 

حقا لالستيقاظ مرة أخرى.
ولكن، ملاذا هذا وكيف ميكننا التأكد من 

حصولنا عىل قيلولة مثالية؟
نوم  عىل  للحصول  الطرق  أفضل  ان 
لتحقيقه فتكون  جيد، وهو توازن دقيق 
 90 ملدة  قيلولة  هي  املعتدلة،  القيلولة 

دقيقة«.
فتسعون دقيقة تسمح لك بالتنقل خالل 
النوم، وهذه دورة واحدة  جميع مراحل 

من النوم.
يسبب  قد  أقرص  أو  أطول  وقت  وأي 
ما  وهذا  النوم،  عن  الناتج  القصورالذايت 
وقت  وأفضل  بالدوار،  الشعور  يسبب 
للقيلولة هو ما بني الساعة الواحدة ظهرا 
والرابعة مساء. والنوم يف أي وقت الحق 
سيؤدي إىل انخفاض مستويات األدينوسني 
لديك بشكل منخفض جدا، لذا لن تشعر 

بالنعاس يف الليل«.
عندما  للنوم،  جزيء  هو  فاألدينوسني 
وعندما  بالنعاس،  نشعر  مرتفعا،  يكون 
والنوم  باليقظة.  نشعر  منخفضا،  يكون 

يقلل من مستويات األدينوسني.

طريقة عمل الفراخ املح�سية بالرز»القيلولة املثالية« لتجنب م�سار نوم النهار

يُعرف نقص فيتامني B12 أيضا باسم فقر الدم 
أن  الفوليك، وميكن  نقص حمض  الناجم عن 

تظهر أعراض الحالة عىل املصابني به ببطء.
وقد يؤدي نقص فيتامني B12 إىل العديد من 
إذا  تكون خطرية  قد  التي  الصحية  املشكالت 
من  سيكون  ولذلك،  عالج،  دون  من  تركت 
التحذير  املفيد أن تكون عىل دراية بعالمات 

.B12 من نقص فيتامني
العالمات  من  كاملة  مجموعة  وهناك 
التحذيرية التي يجب االنتباه لها، مبا يف ذلك: 
- مسحة صفراء شاحبة عىل البرشة - التهاب 

اللسان واحمراره - قرحة الفم
- التنمل - تغيريات يف طريقة امليش والتحرك 

- رؤية مشوشة -التهيج -الكآبة
- تغيريات يف طريقة تفكريك وشعورك وترصفك 

الذاكرة  مثل  العقلية،  قدراتك  يف  انخفاض   -
والفهم والحكم )الخرف(.

حاسة  انخفاض  األخرى  األعراض  وتشمل 
التذوق وضعف العضالت واإلسهال.

عالج،  دون  الحالة  مدة  اطالة  من  وتحذر 
زادت فرصة حدوث رضر دائم«.

والسبب األكرث شيوعا لنقص فيتامني B12 هو 
حالة تسمى فقر الدم الخبيث.

قيام  إىل  هذه  الذاتية  املناعة  حالة  وتؤدي 
خاليا  مبهاجمة  الجسم  يف  املناعة  جهاز 
الجسم السليمة عن طريق الخطأ. وعىل وجه 
التي  املعدة  خاليا  استهداف  يتم  الخصوص، 

تفرز بروتينا خاصا.
يسمى  بروتني  تكوين  يتم  السليم،  الفرد  ويف 

العامل الداخيل يف املعدة.

 ،B12 بفيتامني  الداخيل  العامل  يرتبط  ثم 
الغذايئ، ويتم  الذي تحصل عليه من نظامك 
امتصاصه يف األمعاء. ومن دون عامل جوهري، 
بغض النظر عام تأكله، فإن الجسم غري قادر 
فيتامني  ويوجد   .B12 فيتامني  امتصاص  عىل 
األلبان،  ومنتجات  واألسامك  اللحوم  يف   B12
بهذه  لإلصابة  عرضة  أكرث  النباتيني  فإن  لذا 
الحالة. وقد تؤدي بعض األدوية، مثل مثبطات 
نقص  تفاقم  إىل   )PPIs( الربوتون  مضخة 
فيتامني B12. وسيحدث هذا إذا كان الشخص 
يعاين من حالة املناعة الذاتية، يف حني قد يتم 
وقد  للنباتيني.   B12 فيتامني  أقراص  تقديم 
مصادر حمض  من  املزيد  بتناول  أيضا  ينصح 
نبات   - الربوكيل   - تشمل:  والتي  الفوليك، 

الهليون - البازيالء - الحمص -األرز البني

املكونات
دجاجة واحدة 

العجل  املفروم من  اللحم  مئتا غرام من 
او الخروف

كوب واحد من االرز املرصى
كيس مخصص للشوي بالفرن

خمس مالعق ذات حجم كبري من الزيت 
النباىت

خمس حبات من الهيل
اربع ورقات غار

ربع كوب من الخل
الليمون  برش  من  كل  من  كبرية  ملعقة 

والزبد
ملعقة صغرية من كل من الفلفل االسود 

وامللح والقرفة
طريقة التحضري

نعمل اوال عىل غسل الدجاج جيدا ونرتكه 
جانبا ىف مصفاة الزالة املاء متاما

ونضع  النبايت  الزيت  من  ملعقتني  نضع 
علية اللحم املفروم ونضيف كل من امللح 

والفلفل األسود والقرفة
دقائق  ملدة عرش  نرتكة  ثم  األرز  نضيف 

عىل نار هادئة ونقلبه من حني آلخر
نقوم بعد ذلك بدهن الزبدة تحت جلدة 
الصدر واالماكن التى يسهل الوصول إليها 

مع مراعاة الحفاظ عىل سالمة الجلد
بالزيت  الخارج  من  الدجاجة  جلد  فرك 

والخل وامللح والبهارات

خفقان القلب وعالمات اأخرى حتذر من نق�س فيتامني B12 الهام

لحشوها  الدجاجة  داخل  األرز  وضع 
كيس  يف  الدجاجة  وضع  متتىلء  حتى 
الشوي الخاص بالفرن مع اضافة رشة من 
صينية  ىف  الكيس  وضع  والهيل  الليمون 
دقيقة   45 ملدة  الدجاجة  وتطهى  فرن 
الكيس  من  الدجاجة  اخراج  تنضج  حتى 
لىك يتم تحمريها بشكل كامل ثم تقدميها 
والصنوبر  اللوز  اليها  واضافة  طبق  ىف 
الزبادى  أو  السلطة  املحمر وتقدميها مع 

بجانب الدجاج املحيش

املكونات
كوب من الزبادى البلدى

 صفار ثالث بيضات
بياض بيضتني

كوب وربع من النشا
ثالثة فصوص من املستكة املطحونة

القليل من الزبدة
كوب ونصف من السكر

 كوبان من الجبنة القريش
طريقة التحضري

نقوم أوال بخلط كل من النشا والزبادى 
ىف قدر حتى يتجانسوا

إىل  والسكر  املستكة  من  كل  نضيف 
الخليط عىل نار هادئه حتى غليانة لىك 

يغلظ
تقليب الخليط مع الجبنة القريش ثم 
أن  حتى  النار  عىل  من  الخليط  نرفع 

يهدأ
القريش  الجبنة  خليط  بتقليب  نقوم 

مع صفار البيض
البيض ونعمل عىل  بياض  نقوم بخفق 

تقليبة بهدوء مع الخليط
بالزبدة  بدهنه  ونقوم  بقالب   نأيت 
180درجة  حرارة  ىف  الخليط  ونضع 

مئوية ملدة ثالثني دقيقة
نرتك الخليط حتى يربد ىف الصينية قبل 
وضعة ىف طبق التقديم وبعد ذلك يتم 

تزيينها حسب الرغبة

كيك الزبادي
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�مليز�ن

للوصول إىل القّمة، بعد  مهنيًا:  تسعى جاهداً 

ان تحررت من الضغوط السابقة االن اصبحت 

بالنجاح  محلقا  لتنطلق  االمان  شاطئ  عىل 

والتغيري وبالتايل من الطبيعي أن يرافقك النجاح 

ما يجعلك تصل اىل الذروة عىل الصعيد املهني 

والشخيص دون الحصول بالرضورة عىل ترقية.

عن  والرتاجع  الخيبة  ببعض  متر  قد  عاطفيًا:  

حياتك  لك  عقدت  جديدة  عاطفية  عالقة 

اعرتاضا  يواجه  عاصفا  حبا  الوقائع  فتصدمك 

عائليا ان الظروف الشخصية غري مشّجعة عىل 

إثارة املواضيع الحّساسة والجديدة. تجّنب كل 

الخالفات وال توّجه انتقاًدا او مالحظة سلبية.

العقرب

مهنيًا:  ضع نصب عينيك اهداف جديدة كبرية 

تكون  أال  الرضوري  من  سيكون  لكن  ومهمة، 

يك  املنال،  بعيدة  او  مستحيلة  االهداف  هذه 

وسوف  بالخسارة.  او  األمل  بخيبات  تُصاب  ال 

تعبت  وان  لكنك  لنجاحك،  بالتأكيد  تسعى 

وبتعبك  بإنجازك  فخوًرا  تكون  فسوف  قليالً 

لألمور  اوضح  برؤية  تتمتع  سوف  ومحاوالتك 

مستمر. وبشكل  الجيدة  االشارات   وتلتقط 

كنت  اذا  للتعارف  فرص  تظهر  قد  عاطفيًا:  

عازبًا وستفرح يف جميع االحوال يف النشاطات 

وتشعر  مطمنئ  فأنت  وغريها  االجتامعية 

فتكون  التفاؤل.  ويغمرك  النفس  باالرتياح 

الظروف مالمئة التخاذ مواقف إيجابية وبناّءة 

تجاه العالقة. 

�ال�ضد

مهنيًّا :   تظهر عالمات الطموح لديك وتكون 

مسارات  الستكشاف  االستعداد  أهبّة  عىل 

وعالقات جديدة كام تسمح لك ببلوغ االهداف 

مع  األفكار  وبتبادل  بالتعاون  تستمتع  سوف 

أساليب  لتجربة  املناسب  الوقت  إنه  اآلخرين. 

جديدة أو أفكار جديدة.

عاطفياً: سوف تشعر بتحّسن كبري يحمل معه 

قصة حب او لقاء مميزا يتم عرب سفر او تواصل 

فيزيدك  اهتاممك معك  ينال  بعيد  مع شخص 

حباً ووداً وانسجاماً مع الرشيك ويعزز عالقاتك 

االجتامعية فتصبح كل املواضيع صالحة للنقاش 

ويكون التفاهم سيد املوقف.

�لعذر�ء

كبرية  انجازات  نحو  مهمة  انطالقة  مهنيًا:  

عىل  لك  تُفتح  سوف  والنجاح  الحظ  فأبواب 

مرصاعيها لتشجيعك عىل استقبال فرتة جديدة 

ومميزة من حياتك. وتتخطي املشاكل املحتملة 

فرتتفع  ومشّجعة  متفائلة  الحياة  لك  ستبدو 

املعنويات بشكل كبري وبثقة مدهشة.

عاطفياً:  حبا قد يولد يف طريقك من تتجاوب 

بالناس  محاطاً  نفسك  فتجد  برسعة  معه 

وتشعر بأنك أكرث شعبية أو تقديراً فتكون فرتة 

التفاؤل  عليك  يسيطر  حيث  بامتياز  العالقات 

املشاكل  وحّل  الرشيك  من  والتقرب  واإلنفتاح 

العالقة بينكام.

�جلوز�ء

مهنياً:  فرتة جيدة وواعدة، فتحرك وال تبق ساكناً 

أو مكتوف اليدين. إخرت هدفاً وانطلق لتحقيقه 

بخطى ثابتة وأكيدة. معنوياتك مرتفعة وثقتك 

بالنفس عالية فام من امر يردعك وال من سبب 

للتقاعس او التكاسل فالنشاطات كثري وواعدة 

كلها بثامر وفرية ومميزة.

العائيل  محيطك  يف  السالم  تستعيد  عاطفيًا: 

منزلك  لشؤون  تهتّم  يجعلك  ما  والعاطفي 

بعالقتك  النظر  تعيد  قد  أحبّائك.  وملتطلّبات 

قرار  أخذ  او  تعزيزها  بهدف  وذلك  العاطفيّة 

وعىل  االمور  حسم  عىل  القدرة  متلك  تجاهها. 

الطرفني،  بني  موجودة  كانت  اذا  الربودة  إزالة 

وطّي  التفاهم  عىل  يشّجع  دافئ  شهر  انه 

صفحة الخالفات.

ال�سرطان

املسؤوليات  وتتضاعف  العمل  يكرث  مهنيًّا:  

ولبعض  لعدائية  تعرضك  املشاكل  بعض  يوجد 

وتشتيك  أحيانًا  تتذّمرك  اىل  باالضافة  الفوىض 

واالسوأ من هذا أّن انتقادك قد يصل اىل مسامع 

املسؤولني.

عاطفيًا:  العالقات الشخصية والعائلية قد تكون 

مهددة بالضغوطات واملسؤوليات والحساسيات 

مبا  العالقات  انواع  كل  عىل  األضواء  يُسلّط  ما 

فيها العاطفيّة منها. كن متحفظا ازاء اي عالقة 

جديدة او اغراء قد يكون مثنه باهظا حاذر من 

بعض التوتّر واالنفعال واملشاكل كالغرية والشك 

واملواقف املتشددة.

�لقو�س

وواعد  مثمره  بفرص  تحظي  سوف  مهنيًا:  
بكثري من التقّدم. ما يجعل الجّو العام نشيطًا 
وفّعاالً ورسيًعا يغمرك باجواء ايجابية ويدعوك 
من  مالية  مبفاوضات  توقّعات  مع  للمغامرة 
بالرواتب. حان  او بحث  او مساعدات  قروض 
الوقت لتعيد قراءة حساباتك ولتحّدد موقعك. 

عاطفيًا: تتمتّع بالجرأة الكافية لبحث املواضيع 
الحبيب  وتغمر  الحبيب.  مع  واملهّمة  الشائكة 
الشهر  هذا  ألن  إبتسم  وكرمك.  باهتاممك 
ويجعلك  والنجاح  الرومانسية  االوقات  يحمل 
متحو كل املصاعب ويبرش بلقاء قد يغري مجرى 
االمور ويدعوك اىل اان تبني مستقبلك يف مكان 
جديد ومع سعادة مطلقة يكلّل أيامك ويوقعك 

يف حب الرشيك من جديد.

�جلدي

الكثريون  سيلتف  بل  وحيًدا  تكون  لن  مهنيًا:  
وطمًعا  االيجابية  الطاقة  عن  بحثًا  حولك  من 
احيانًا  بالتعب  تشعر  قد  ايًضا.  لهم  بدعمك 
تخيم  وتحركاتك.  نشاطك  لكرثة  مرّده  وذلك 
رسعة  فتالحظ  ناشطة  ايجابية  االجواء  عىل 
االمور حسب  تطور االحداث لصالحك فتميش 
سالكة  والدرب  عديدة  الحوافز  ان  توقعاتك 
التي  منك  وقريبة  املنال  سهلة  واالهداف 
من  تتحرر  رائعة  وتطورات  مفاجآت  اىل  تشري 
لتسيطر  أنفاسك  تستعيد  الكربى  الضغوطات 
 عىل االحداث من جديد تعيش اجمل األوقات.
عاطفياً:  تعيش شغفا كبريا يف هذا الشهر الرائع 
تحصد خالله تعاطف الكثريين معك وال سيام 

التحرك  القدرة عىل  الرشيك. متلك  او  الحبيب 
فال  يستغلك.  بأن  تسمح ألحد  ولن  تريد،  كام 
مرتفعة  فاملعنويات  حالياً  لعواطفك  رادع 
العاطفي  بوضعك  تهتم  هائلة  وطاقاتك  جداً 
عالقاتك  عىل  وتسيطر  الحميمة  وعالقاتك 

بشكل مدهش.

�لدلو

مميزة  عام  بداية  تعيش  سوف  انك  مهنيًا:  
لقاءات  احداثا جيدة من  وناجحة جدا تحمل 
ثقة  طاقة  حامسة  معنويات  اتصاالت  جميلة 
االعىل كل  اىل  الحظوظ  تأخذك  تطور  بالنفس 
يف  تدخل  القيود  من  وتتحرر  تتحقق  اهدافك 
دورة من التعويض تساعدك كفاءتك ومهارتك 

عىل التقدم نحو انجازات تفتخر.
عاطفيًا:  تشعر بامللل او تعيد النظر بعالقة ما 
، ما يجعلك متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب 
موجات الغرية او الهواجس التي تقلقك والتي 
تحتاج  والصحة  واالوالد  العائلة  بامور  تتعلق 
مرنة  مناقشة  اىل  والعائلية  الخاصة  املسائل 
كلّف  مهام  املشاكل  عن  االبتعاد  حاول  لذلك 

األمر.

�حلوت

بالنفس  والثقة  الثمينة  الفرص  انتهز  مهنيًا:  
واىل  اهدافك  اىل  فتصل  املعنوي  الدعم  وكل 
االمور  وحسم  جدا  مهمة  مالية  مبسائل  بحث 
جدا  مشجعة  وظروفا  ومرصفية  القانونية 
واماالً  الحياة  عىل  واالقبال  بالنجاح  تحيطك 
يف  االندماج  عىل  تدريجيًا  تشجعك  كثرية 
 محيطك ثم املشاركة فعليا يف نشاطات عديدة. 
تشعر  يجعلك  الخواطر ما  تطمنئ  عاطفيًا:  
بالرومانسية والحنني فتسمع كالما عذبا او بوحا 

بالحب وتلتقي مبن يهتف له قلبك كام تحمل 
لك التاثريات الرومنسية تشويقا كبريا وحامسة 

ومفاجآت استثنائية.

�حلمل

وتتضاعف  الشهر  هذا  يف  العمل  يكرث  مهنيًّا: 
املسؤوليات فتشعر أنّك مضطر للعمل ساعات 
إضافيّة النجاز كل املطلوب منك. تتذّمر أحيانًا 
وتشتيك واالسوأ من هذا أّن انتقادك قد يصل 
اىل مسامع املسؤولني. فال تهّدد استقرارك سواء 
عىل  حافظ  تلميًذا.  او  عامال  او  طالبًا  كنت 
 هدوئك واترك الفرتة االوىل من الشهر متّر بسالم. 
عاطفيًا: تتبدل االجواء العاطفية ما يعني املزيد 
التفاهم سيكون مسيطرا  التشويش وعدم  من 
وتفرت  والسخصية  العاطفية  االوضاع  عىل 
سبب  اي  يوجد  ال  لكن  اليشء  بعض  العالقة 
مهم لحصول قطيعة. باستطاعتك السيطرة عىل 

مجرى االمور.

�لثور

مهنيًّا:  افكار واضحة ومشاريع مدروسة فتكون 
عىل موعد مع النجاح والتقدم دون ادىن شك. 
فان الحظوظ تضحك لك ومعها الحياة فيقّدمان 
ويشّجعانك  والتغيري  التجديد  فرص  افضل  لك 
تشهد  سوف  حياتك.  يف  تطوير  احداث  عىل 
يجعلك  ما  متنّوعة  ودعوات  مفرحة  لقاءات 
جديدة  عىل شخصيات  خاللها  تتعرف  تتعرف 

ومواضيع شيّقة تثري فضولك.
عاطفيًا: تسجل نجاحاً يف عالقاتك واتصاالتك . 
لن متّر مبكان دون أن ترتك أثراً، سواء بحضورك 

أو بعذوبتك أو كلامتك الرقيقة.

توقعات 2020
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م�ؤكدا ا�ستقطاب 
اجلامعة 
الأهلية 

عددا جيدا 
من املتف�قني 

واملبدعني

الربوفي�سور 
العايل: 
اجلائحة 

عززت 
اهتمام 
املجتمع 

بالدرا�سة 
اجلامعية

الربوفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  أشاد 

منصور العايل مبا تقدمه القيادة الحكيمة 

من دعم ومؤازرة لقطاع التعليم بجناحيه 

العام والخاص، مثنيا يف الوقت نفسه عىل 

التعليم  مجلس  به  يضطلع  الذي  الدور 

التعليم  تطوير  يف  العامة  وأمانته  العايل 

رؤية  مع  يتفق  مبا  وصيانته  الجامعي 

موقعا  لتتبوأ  ويؤهلها   2030 البحرين 

الدويل  املستوى  عىل  مرموقا  تعليميا 

واإلقليمي.

الجامعة  بأن  العايل  الربوفيسور  وقال 

أجل  من  إمكانياتها  كل  تسخر  األهلية 

وأكفاء  مبدعني  تخريج  وهو  واحد  هدف 

لسوق العمل وقبل ذلك مواطنني صالحني 

والوالء  االنتامء  مبشاعر  يتحلون  وفاعلني، 

الحكيمة،  وقيادتهم  العزيز  لوطنهم 

املجتمع  باهتامم  نفسه  الوقت  يف  منوها 

ما  وهو  الجامعية  بالدراسة  البحريني 

يؤكده انتظام الطلبة الجامعيني يف الدراسة 

معها  وتأقلمهم  التفاعلية  اإللكرتونية 

من  ألعداد  األهلية  الجامعة  واستقطاب 

جيد  عدد  بينهم  من  املستجدين  الطلبة 

من الطلبة املتفوقني واملبدعني.

فتح  عن  األهلية  الجامعة  أعلنت  وقد 

باب القبول يف جميع برامج البكالوريوس 

الطلبة  لقبول  والدكتوراه  واملاجستري 

من  الثاين  الدرايس  للفصل  املستجدين 

تتاح  حيث   ،2021/2020 الدرايس  العام 

القبول  اجراءات  جميع  انهاء  امكانية 

مساندة  وضمن  الكرتونيا  املواد  وتسجيل 

الكرتونية متكاملة للطلبة وأولياء أمورهم، 

برشوط  تتصل  إضافية  معايري  تراعي  فيام 

القبول واملستوى العلمي للمتقدمني لربامج 

املاجستري والدكتوراه.

وقال الربوفيسور العايل بأن الطلبة املتفوقني 

العالية  األكادميية  املعدالت  أصحاب  من 

بالجامعة  االلتحاق  أجل  من  يتنافسون 

كمؤسسة  ريادة  من  به  تتميز  ملا  األهلية 

والتعليم  الجودة  مجاالت  يف  جامعية 

جميع  أن  إىل  منوها  الرصني،  الجامعي 

أو  البكالوريوس  بدرجات  الجامعة  برامج 

استنادا  مفتوحة  الدكتوراه  أو  املاجستري 

وأمانته  العايل  التعليم  مجلس  لقرارات 

العامة بعد أن أحرزت الجامعة االعتامدية 

التقييم  نتائج  أعىل  وحققت  املؤسسية 

املؤسيس والربامجي من هيئة جودة التعليم 

والتدريب.

الربوفيسور منصور العايل

الربوفي�سور 
احلواج 

ي�سيد 
باإطالق 
الن�سخة 

الثانية من 
الربنامج 

الوطني 
للتوظيف

األهلية  للجامعة  املؤسس  الرئيس  أشاد 

الربوفيسور  أمنائها  مجلس  ورئيس 

الكريم  بالتوجيه  الحواج  عبدالله 

بن  سلامن  األمري  املليك  السمو  لصحاب 

حمد آل خليفة ويل العهد رئيس الوزراء 

إىل إطالق الربنامج الوطني للتوظيف يف 

خلق  إىل  يهدف  والذي  الثانية،  نسخته 

25 ألف وظيفة يف عام 2021 وتوفري 10 

يحقق  مبا  سنويا،  تدريبية  فرصة  آالف 

املواطن  بجعل  املنشودة  التطلعات 

البحريني الخيار األمثل يف سوق العمل.

السياسة  أن  الحواج  الربوفيسور  وأكد 

الحكمية لسموه تقتيض أن يكون املواطن 

البحريني محوٌر أسايس ملختلف الخطط 

سموه  حرص  يؤكد  التنموية،  والربامج 

وتوسعته  الوطني  االقتصاد  تعزيز  عىل 

النوعية  الوظائف  خلق  أجل  من 

للباحثني عن عمل من املواطنني.، منوها 

التدريبية  الفرص  بتوفري  املرشوع  برفد 

للشباب والخريجني مبا يعزز من قدرتهم 

التنافسية يف سوق العمل.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية 

عىل أهمية أن تضطلع مؤسسات القطاع 

الفاعلة يف  املساهمة  بدورها يف  الخاص 

البحرينيني  املواطنني  وتوظيف  تدريب 

ضمن هذا الربنامج الوطني، والتي ستجد 

صاحب  بقيادة  املوقرة  الحكومة  من 

السمو املليك ويل العهد رئيس الوزراء كل 

الدعم واملساندة والتقدير.

املتابعة من سموه وهذا  بأن هذه  وذكر 

الجائحة  تحديات  كل  رغم  االهتامم 

لتكشف عن نجاح وطني ملهم يف تقديم 

رغم  للمواطنني  الرعاية  أوجه  مختلف 

قسوة الظروف والتحديات.

نصب  تضع  األهلية  الجامعة  أن   وأكد 

أكفاء  مواطنني  تخريج  هدف  عينيها 

يف  وإمكانياتهم  قدراتهم  يف  يتفوقون 

سوق العمل، خصوصاً وأن للجامعة عالقة 

وثيقة مبؤسسات القطاعني العام والخاص، 

ومستجدات  متطلبات  ملواكبة  وتسعى 

سوق العمل باستمرار.

الربوفيسور عبدالله الحواج
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املاجد:
اأبهرنا خريجي 

اجلامعة من 
اأ�سحاب الهمم

املؤسس  الرئيس  أكد 
للجامعة األهلية الربوفيسور 
عبدالله الحواج أن الجامعة 
طلبتها  جميع  تويل  األهلية 
هذه  وتشتد  خاصة،  عناية 
ذوي  من  بالطلبة  العناية  
الخاصة،  االحتياجات 
عىل  الجامعة  تحرص  حيث 
تواجدهم وحضورهم املميز 
وبرامجها  كلياتها  جميع  يف 
وتستلهم  األكادميية، 
املتقدمة  التوجهات 
أجل  من  الرشيدة  للحكومة 
واملعوقات  الصعاب  تذليل 
هذه  تواجهه  قد  التي 

الرشيحة من املجتمع.

وقال يف هذا الصدد: »نحن 
كونها  األهلية،  الجامعة  يف 
التعليم  يف  رائدة  جامعة 
البحرين،  مبملكة  الجامعي 
بذوي  كبرياً  اهتامماً  نويل 
وقد  الخاصة،  االحتياجات 
األساتذة  جميع  وجهنا 
للتعاون والدعم لهذه الفئة 
التي تحتاج فعالً إىل اهتامم 
خاص، والسيام أنهم يعملون 
التحصيل  يف  كبري  بجهد 
العلمي ولهم إمكانات عقلية 
ويحملون  كبرية،  وذهنية 
بني أفئدتهم نفوساً طموحة 
ترغب يف التقدم لألمام علمياً 
وأكادميياً، والجامعة األهلية، 
عامدة  إدارات  خالل  ومن 
شئون الطلبة، تقوم بتسهيل 
يف  ومساعدتهم  إجراءاتهم 

جميع أمورهم«.

»الأهلية« 
تبحث 

التعاون 
مع اللجنة 
الباراملبية 
البحرينية

هامش  عىل  ذلك  جاء 
استقباله لألمني العام للجنة 
السيد  البحرينية  الباراملبية 
بحضور  املاجد  محمد  عيل 
الربوفيسور  الجامعة  رئيس 
لجنة  ورئيس  العايل  منصور 
الرشاكة املجتمعية بالجامعة 

الربوفيسور فؤاد شهاب.

العام  األمني  قال  جانبه  من 
البحرينية  الباراملبية  للجنة 
السيد عيل محمد املاجد بأن 
واسعا  متيزا  رصدت  اللجنة 
الجامعة  خريجي  لدى 
االعاقة  ذوي  من  األهلية 
العديد  يف  الهمم  وأصحاب 
واملجاالت،  املحطات  من 
اللجنة  اعتزاز  عىل  مؤكدا 
التي  والجهود  بالدور 
تضطلع بها الجامعة األهلية 
يف تأهيل هذه الرشيحة من 
ومرونتها  أكادمييا  املجتمع 
تحقيق  أجل  من  وتعاونها 
بني  املطلوب  التوازن 
التحصيل العلمي واألكادميي 

والنشاط الريايض للطلبة من 
ذوي االحتياجات الخاصة.

الجامعة  رئيس  واستعرض 
العايل  منصور  الربوفيسور 
الرشاكة  لجنة  ورئيس 
الربوفيسور  املجتمعية 
التي  الجهود  شهاب  فؤاد 
من  األهلية  الجامعة  تبذلها 
الرشيحة  هذه  دمج  أجل 
سوء  الجامعي،  التعليم  يف 
الجزئية  املنح  سبيل  عىل 
لهذه  الجامعة  تقدمها  التي 
 %50 تبلغ  والتي  الرشيحة 
من الرسوم الدراسية، أو عىل 
مالمئة  بيئة  توفري  مستوى 
الرشيحة  هذه  الندماج 
الفيزيائية  النواحي  من 
واالجتامعية والثقافية، فضال 
الجامعة  تنظمه  ما  عن 
ومنتديات  مؤمترات  من 
االحتياجات  بذوي  خاصة 
التعليمي  ودمجهم  الخاصة 

ومتكينهم املهني.

اجلامعة 
الأهلية 

حتتفي بالي�م 
العاملي للغة 

والدراسات ال�ساد العربية  اللغة  مركز  احتفى 
الرشق أوسطية بالجامعة األهلية عىل مدى 
يومني باليوم العاملي للغة العربية من خالل 
تنظيم عدد من الفعاليات والندوات والربامج 
تضمنت  العربيى،  باللغة  املتصلة  الحوارية 
محارضة  الدالل  شوقي  الربوفيسور  تقديم 
مفردات  يف  الخفي  »الكنز  عنوان  تحت 
املناسبة  بهذه  أقيم  فيام  العربية«،  اللغة 
مع  بالتعاون  فّني  ثقايف  أديب  ملتقى  أيضا 
جمعية الفن املعارص وجمعية الخط العريب، 
بعنوان« اللغة والفّن املعارص« مبشاركة عدد 

من أساتذة الجامعة األهلية.

أهمية  عىل  األهلية  الجامعة  أساتذة  وأكد 
االهتامم  من  املزيد  العربية  اللغة  منح 
األخرى،  اللغات  وترجمة  وتأليفا  تدريسا 
مشددين عىل أهمية اللغة العربية والحفاظ 
عليها لالحتفاظ بهويتنا الثقافية والتاريخية، 
وتعليمها  نرشها  عىل  العمل  اىل  باإلضافة 

للمهتمني بها من الناطقني بغريها.

وأكد أساتذة الجامعة أن تعليم اللغة العربية 
وللغة  لنا  يجعلهم سفراء  بها  الناطقني  لغري 
العربية أيًضا، مشريين إىل أن هناك اهتامم 
عاملي متصاعد  باللغة العربية وتعلمها، مام 
يوًما  العاملية  املنظامت  تخصيص  عىل  حفز 

لالحتفاء باللغة العربية.

الربوفيسور  األمناء  مجلس  رئيس  ووجه 

االفتتاحية  كلمته  يف  الحواج  عبدالله 
يف  للتوسع  العربية  اللغة  يوم  لفعاليات 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بهدف 
تصدير ثقافتنا العربية ملختلف بلدان العامل، 
اللغة  وأصول  مبادئ  إرساء  إىل  باإلضافة 
العربية السليمة للمتحدثني بها من مختلف 

األمم والثقافات.

الدكتورة  العربية  اللغة  أستاذة  وقدمت 
رفيقة رجب فقرة فنية مميزة بالرشاكة مع 
وجمعية  العريب  الخطر  جمعية  من  فنانيني 
محمد  الدكتور  قدم  فيام  املعارص،  الفن 
تجربتهام  عبدالنبي  زينب  والدكتورة  حسن 
بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  يف 

والتحديات التي واجهتهام يف هذا املجال.

عدة  وجود  إىل  املشاركون  األساتذة  وخلص 
تحديات تواجه تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها كازدواجية اللغة لدى هؤالء وتأثرهم 
املستخدمة  أصواتهم  فنقلهم  األم  بلغتهم 
فيها إىل اللغة العربية وتدين استخدام اللغة 
يف  اليومية  الحياة  يف  مقاربتها  أو  الفصحى 
إىل  االساتذة  ودعا  العربية.  املجتمعات 
توظيف التكنولوجيا الحديثة يف تعليم اللغة 
هذا  يف  املناسبة  املناهج  وتهيئة  العربية 
تغيري  أجل  من  الجهود  تكاثف  مع  املجال، 
الصورة الذهنية السائدة بشأن اللغة العربية 

عىل أنها لغة صعبة وال ميكن تعلمها.

اأكادمييون 
يوؤكدون 

على اأهمية 
الهتمام 
بالعربية 
تدري�سا 
وتاأليفا 

وترجمة

الدكتور عيل فرحانالدكتورة رفيقة رجبالربوفيسور شوقي الدالل
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اجلامعة تقدم 
جتربتها 
لل�سبكة 
العاملية 

للجامعات 
التكن�ل�جية

الجامعة  رئيس  كشف 
الربوفيسور  األهلية 
تلقي  عن  العايل  منصور 
من  واسعة  إشادة  الجامعة 
للجامعات  العاملية  الشبكة 
نجاح  مبناسبة  التكنولوجية 
للتعليم  التحول  الجامعة يف 
بشكل  التفاعيل  االلكرتوين 
يف  ارباك  اي  ودون  رسيع 
التعليمية،  العملية  انتظام 
التحتية  البنية  أن  مؤكدا 
والجاهزية  البحرين  ململكة 
األهلية  للجامعة  املسبقة 
الجامعة  أساتذة  مكنت 
األهلية وطلبتها من االنتقال 
ومختربات  قاعات  من 
إىل  التقليدية  الدراسة 
التفاعيل  اإللكرتوين  التعليم 
ودون  ومرن  رسيع  بشكل 

أي معوقات.

العايل  الربوفيسور  وأبدى 
من  االشادة  بهذه  اعتزازه 
قبل  تأسست  التي  الشبكة 

العايل: 
جناح باهر 

للجامعة 
الأهلية 

يف تطبيق 
التعليم 

الإلكرتوين 
التفاعلي

الجامعة  أساتذة  بأن  وذكر 
يف  جدية  أبدوا  وطلبتها 
استمرار  أجل  من  العمل 
درجات  بأعىل  الدراسة 
للفخر  يدعو  مبا  الجودة 
الثقة  كل  شاكرا  واالعتزاز، 
األمور  أولياء  أبداها  التي 
األهلية،  بالجامعة  وطلبتهم 
مثرة  النجاح  أن  تؤكد  التي 
وفاعلة  حقيقية  رشاكة 
العملية  عنارص  جميع  بني 

التعليمية.

يف  الجامعة  بنجاح  ونوه 
خدماتها  بجميع  االنتقال 
والبحثية  التعليمية 
واالجتامعية وحتى أنشطتها 
الرقمية  للنظم  الطالبية 
استمر  بحيث  وااللكرتونية 
استكامل  يف  الجامعة  طلبة 
واملهاري  العلمي  تحصيلهم 
دون أي تأثري سلبي للظروف 
فرضتها  التي  االستثنائية 
الجائحة. وذكر بأن الجامعة 
من  كبريا  كام  استخلصت 
جراء  والتجارب  الدروس 
االلكرتوين  للتعليم  االنتقال 
أثرها  لها  سيكون  التفاعيل 
اإليجايب عىل مسرية الجامعة 
وستحرص  وعطاءاتها 
االستفادة  عىل  الجامعة 
الجائحة،  انتهاء  بعد  منها 
إذ ليس من الوارد أن يعود 
التعليم عىل صورته السابقة 

للجائحة مستقبال.

ودعا الربوفيسور العايل طلبة 

أمانتها  وتقع  سنوات   4
برادفورد  جامعة  يف  العامة 
بعد  املتحدة،  اململكة  يف 
األهلية  الجامعة  أن حققت 
قصة نجاح رائعة يف التحول 
االلكرتوين  التعليم  نحو 
جائحة  مواجهة  التفاعيل يف 

كوفيد 19.

يف  الجامعة  رئيس  وأوضح 
النقاشية  اللقاءات  من  عدد 

التي نظمتها جامعات عاملية 
تعليم  ومنظامت  مرموقة 
تقنية  عرب  متخصصة  عال 
االتصال املريئ التعليم العامل 
يحظى  العايل  والتعليم 
كبريتني  ومساندة  برعاية 
من الحكومة املوقرة بقيادة 
األمري  املليك  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حمد  بن  سلامن 

ويل العهد رئيس الوزراء

إىل  املستجدين  الجامعة 

التطلع نحو اإلبداع واالبتكار 

الحياة األكادميية  والتميز يف 

أن  عىل  مؤكدا  والعملية، 

تتضمنه  ما  بكل  الجامعة 

من إدارات وكليات وهيئات 

تحرص عىل خدمة طلبتها يف 

املقام األول، وتعتني بإضفاء 

العائلية  املشاعر  من  أجواء 

الجامعي  مجتمعها  يف 

لجميع  الجامعة  لتمثل 

الذي  الثاين  البيت  منتسبيها 

الوقت  يف  داعيا  يحتضنهم، 

نفسه الطلبة املستجدين إىل 

وقلوبهم  بعقولهم  االنفتاح 

بكل  الجامعية  الحياة  عىل 

العلمية  وأبعادها  تفاصيلها 

واالجتامعية  والثقافية 

خالل  من  والرياضية، 

االشرتاك يف مختلف األنشطة 

الطالبية.
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املؤسس  الرئيس  أشاد 

رئيس  األهلية  للجامعة 

بابداعات  األمناء  مجلس 

وطلبة  وابتكارات خريجي 

األهلية يف مواقع  الجامعة 

املؤسسات  يف  عملهم 

معربا  والخاصة،  الحكومية 

عن اعتزاز الجامعة األهلية 

بجميع منتسبيها بكل قصة 

تخدم  مبادرة  أو  نجاح 

يف  والبناء  التنمية  مسرية 

أو  لخريج  العزيز  وطننا 

الجامعة  طلبة  من  طالب 

األهلية.

هامش  عىل  ذلك  جاء 

رئيس  مبعية  ترحيبه 

الربوفيسور  الجامعة 

بالسيد  العايل  منصور 

محمود البالدي من صندوق 

طالب  »متكني«  العمل 

األعامل  إدارة  ماجستري 

والسيد  األهلية  بالجامعة 

مستشار  النعيمي  مهند 

االتصال والعالقات الدولية 

اإلعالم  شئون  بوزارة 

اإلعالم  ماجستري  خريج 

من  العامة  والعالقات 

حيث  األهلية،  الجامعة 

املؤسس  الرئيس  هنأهام 

بني  من  فكرتيهام  بتأهل 

أفضل 12 فكرة متأهلة يف 

الحكومي  االبتكار  مسابقة 

بوصولهام  )فكرة(، 

بني  من  النهائية  للمرحلة 

5 من منتسبي الجامعة، ما 

لدى  اإلبداع  روح  يعكس 

األهلية  الجامعة  خريجي 

الوطنية  املسؤولية  وحس 

لديهم.

الصدد:  هذا  يف  وقال 

قدرنا  من  ويرفع  يسعدنا 

وطلبة  لخريجي  يكون  أن 

حضورا  األهلية  الجامعة 

املسابقة  هذه  يف  متميزا 

تفضل  التي  الوطنية 

املليك  السمو  صاحب 

الوزراء  رئيس  العهد  ويل 

األفكار  أصحاب  بتكريم 

يسعدنا  كام  فيها،  الفائزة 

األفكار  إحدى  تكون  أن 

الثالثة  باملراكز  الفائزة 

أحد  من  مطروحة  األوىل 

الجامعة األهلية  طلبتنا يف 

محمود  السيد  وهو 

البالدي.

محمود  السيد  واستعرض 

برنامج  فكرة  البالدي 

قدمها  التي  »متليك« 

وترشحت من بني 12 فكرة 

املتأهلة للمسابقة النهائية 

وفازت بتصويت الجمهور، 

مقرتح  عن  عبارة  وهي 

جديدة  اسكانية  لخدمة 

أصحاب  للمواطنني  تتيح 

من  االسكانية  الطلبات 

منازلهم  عىل  الحصول 

وبتكلفة  قيايس  وقت  يف 

منخفضة.

فقد  النعيمي  مهند  أما 

املنصة  فكرة  استعرض 

الوطنية للتربع بالدم، وهي 

ذكية  منصة  عن  عبارة 

تعزز  تفاعلية  اجتامعية 

مملكة  وريادة  جهود  من 

الصحة،  قطاع  يف  البحرين 

استخدام  عىل  وتعمل 

الهواتف  يف  التطبيقات 

مع  للتواصل  الذكية 

املتربعني بالدم كال بحسب 

النطاق  فئة دمه وبحسب 

الجغرايف والزمني املطلوب 

الذي يحدده البنك، إضافة 

إىل تنظيم عملية التسجيل 

حمالت  يف  واملشاركة 

أكرث  بأسلوب  بالدم  التربع 

وجود  وضامن  فاعلية، 

خارطة تفاعلية والية عمل 

األزمات  إدارة  يف  متطورة 

الستيعاب أكرب عدد ممكن 

يعكس  ومبا  املتربعني  من 

جودة الخدمات الطبية يف 

مملكة البحرين.

مام يُذكر أن جميع األفكار 

مبراحل  مرت  املتأهلة 

 12 لتصل  مختلفة  تقييم 

النهائية،  املرحلة  إىل  منها 

عىل  األفكار  عرض  وبعد 

عدٍد  من  مكونة  لجنة 

السعادة  أصحاب  من 

الوزراء إىل جانب تصويت 

من  كل  فازت  الجمهور، 

خدمات  توسعة   « فكرة 

يف  النفسية  الصحة 

املجتمع« املقدمة من بثينة 

والدكتور  العصفور  حميد 

السلامن  حسني  عيل 

الطب  مستشفى  من 

الصحة،  بوزارة  النفيس 

أساسيات  »إدراج  وفكرة 

يف  األولية  اإلسعافات 

املناهج الدراسية« املقدمة 

سلامن  فؤاد  كوثر  من 

إدريس  أبو  جاسم  ونادية 

إضافة  الصحة،  وزارة  من 

باختيار  الفائزة  الفكرة  إىل 

تهدف  والتي  الجمهور 

طرح  برامج  يف  للتوسع 

للمزايدة  اإلسكان  أرايض 

املقدمة من السيد محمود 

عدنان البالدي من متكني.

التي  املسابقة  وأقيمت 

النائب  مكتب  ينظمها 

مجلس  لرئيس  األول 

عىل  الثالث  للعام  الوزراء 

تشجيع  بهدف  التوايل 

اإلبتكار واألفكار التي تطور 

من الخدمات الحكومية يف 

مملكة البحرين حيث يتم 

سنوياً  أفكار  ثالث  اختيار 

االفكار  مئات  بني  من 

املشاركة ليتم تنفيذها.

الربوفي�س�ر 
احل�اج ي�سيد 

باإبداعات 
خريجي 
اجلامعة 

الأهلية يف 
م�اقعهم املهنية

منت�سبي  من   5
اجلــامـعـــة 

الأهــليـة 
يح�ســــدون 

مراكز متقدمة 
يف م�ســابقــة 
البتــكـــــار 

احلكــومــي
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الطلبة  شؤون  عميد  بأعامل  القائم  أكد 

بالجامعة األهلية الدكتور فيصل الشويخ 

للطلبة  مفتوحة  الجامعة  أبواب  أن  عىل 

ومعاهد  وكليات  جامعات  من  املحولني 

أن  موضحا  وداخلها  البحرين  خارج  من 

الجزئية  املنح  جميع  أتاحت  الجامعة 

أخرى  جامعات  من  املنتقلني  للطلبة 

شأنهم شأن الخريجني الجدد من املرحلة 

الثانوية متاما، منوها إىل ان الجامعة تؤكد 

مشاركتها يف تحمل املسؤولية االجتامعية 

بها  متر  التي  االستثنائية  الظروف  يف 

اململكة جراء الجائحة.

األهلية  الجامعة  بأن  الشويخ  وأوضح 

تقدم  باقة واسعة من املنح الجزئية التي 

تبلغ 50%، حيث يستفيد من هذه الباقة 

واملبدعون،  الهمم،  وأصحاب  األيتام، 

األولوية  ستكون  فيام  واملتفوقون، 

لألسبقية، مؤكدا عىل أن الجامعة تطمح 

يف استقبال عدد من الطلبة الباحثني عن 

تعليم  عىل  واالنفتاح  واإلبداع  التميز 

يتصف باملستوى العاملي.

نالت  األهلية  الجامعة  بأن  وذكر 

االعتامدية املؤسسية بجدارة من مجلس 

الجودة  قوائم  وتتصدر  العايل  التعليم 

من  وهي  واألكادميي،  املؤسيس  األداء  يف 

اإلطار  يف  أدرجت  التي  الجامعات  أوىل 

حرص  عىل  مشددا  للمؤهالت،  الوطني 

قيادة الجامعة عىل التعاون املستمر مع 

املؤسسات ذات العالقة وخصوصا مجلس 

املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميدة  دعت   
إىل  واملؤسسات  الرشكات  األهلية  بالجامعة 
التخصصات  وخريجي  طلبة  من  االستفادة 
أعاملها  تطوير  يف  والتكنولوجية  التقنية 
منوهة إىل قدرة هذه الرشيحة من الخريجني 
قيمة  تحقيق  عىل  منهم  املتميزين  وخصوصا 
الرشكات  وأنشطة  أعامل  يف  عالية  مضافة 
عىل  تساعدهم  أن  ميكن  التي  واملؤسسات 

مواجهة تحديات الجائحة.

واكدت عواد يف ترصيح صحايف بأن برامج كلية 
البكالوريوس  بدرجتي  املعلومات  تكنولوجيا 
املتميزين  من  العديد  قد خرجت  واملاجستري 
بتألقهم  الجامعة  تفخر  املاضية  السنوات  يف 
سواء  العمل،  سوق  ميادين  يف  وعطائهم 
أو  املعلومات  تكنولوجيا  بكالوريوس  خريجي 
خريجي بكالوريوس األنظمة املوزعة والوسائط 
املتعددة )امللتميديا(، خصوصا مع تزايد حاجة 
مع  الخريجني  لهؤالء  البحرينية  العمل  سوق 
األخذ باالعتبار البنية التحتية املتقدمة لتقنية 
تؤهلها  والتي  البحرين  مملكة  يف  املعلومات 
للعب دور كبري يف هذا القطاع إقليميا ودوليا 

يف الوقت الحارض واملستقبل.

خريجي  بأن  صحايف  ترصيح  يف  عواد  وقالت 
مجاالت  تفضيل  عىل  درجوا  العامة  الثانوية 
مجاالت  وهي  والهندسة  الطب  مثل  معينة 
ال نقلل من أهميتها وحيويتها، ولكن ميكنهم 
تكنولوجيا  مجاالت  يف  أيضا  الكثري  إنجاز 
يوما  يتنامى دورها وأهميتها  التي  املعلومات 
بعد يوم وبشكل رسيع. وأكدت عميدة كلية 
القبول  باب  أن  عىل  املعلومات  تكنولوجيا 
برنامج  البكالوريوس وكذلك  برامج  مفتوح يف 
املاجستري يف تكنولوجيا املعلومات،  الفتة عىل 
نظرية  دراسات  لتقديم  الكلية  برامج  انحياز 
والتحديات  للمشكالت  حلوال  تقدم  وعملية 
حيث  العمل،  سوق  يف  املتوقعة  التكنولوجية 
لطيف  برامجها  استيعاب  عىل  الكلية  تحرص 
الربمجة إىل  التي متتد من  املهارات  واسع من 

التعليم العايل بقيادة سعادة وزير الرتبية 

والتعليم الدكتور ماجد بن عيل النعيمي 

وكذلك هيئة جودة التعليم والتدريب.

وقال القائم بأعامل عميد شؤون الطلبة 

يعربون  األهلية  الجامعة  طلبة  »إن 

الثقايف  البحريني  املجتمع  تنوع  عن 

الجامعة  متيز  إىل  باإلضافة  واالجتامعي، 

جنسيات  من  طلبة  باحتضانها  اآلخر 

التعاون  مجلس  دول  من  متعددة  

وأوروبا  العربية  والدول  الخليجي 

ما  األخرى،  العامل  دول  من  والعديد 

الجامعية  البيئة  عىل  إيجابا  ينعكس 

وقيم التسامح والتآلف فيام بني أفرادها 

والطلبة أنفسهم من خالل فرص التفاعل 

الثقافات  متعددة من  بأمناط  واالحتكاك 

واالهتاممات والتجارب اإلنسانية.

الربامج  وهندسة  تصميم  إىل  املشاريع  إدارة 
املعلوماتية وأمن املعلومات والتشبيك. 

حائزة  الكلية  برامج  جميع  أن   إىل  ونوهت  
التقييم  نتائج  يف  بالثقة(  )جدير  تقدير  عىل 
والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  عن  الصادرة 
يف الوقت الذي تضم فيه الكلية  مجموعة من 
العلامء واملتخصصني يف أمن املعلومات والذكاء 
االصطناعي وأمتتة التعليم والتطبيقات الهاتفية 
ما  وهو  الضخمة،  والبيانات  املواقع  وأنظمة 
من  العديد  من  التمكن  عىل  الطلبة  يساعد 
املهارات التقنية الحديثة واملستجدة. ونوهت 
إىل  تطمح  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  أن  إىل 
إعداد جيل من الخريجني البحرينيني املحرتفني 
عىل  القادرين  املعلومات،  تكنولوجيا  يف 
الخروج بالبحرين واملنطقة من دائرة استهالك 
التكنولوجيا واستقبالها فقط إىل الدائرة األوسع 
تطور  يف  الفاعلة  املساهمة  عىل  املشتملة 
عىل  بالنفع  يعود  مبا  ومهاراتها،  التكنولوجيا 
بشكل  العلمية  ونهضتها  واقتصادها  البحرين 
تكنولوجيا  دراسة  أن  عىل  وشددت  عام.. 
إليها،  واالحتياج  أهميتها  تتصاعد  املعلومات 
السنوات  يف  يواجه  صار  العامل  وأن  خاصة 
األخرية تهديدات رقمية متطورة وغري مسبوقة 
لها  مثيال،  لها  نشهد  مل  إلكرتونية  وحروبا 
أمن  االقتصادية مام جعل  التنموية  تداعياتها 
تقنية املعلومات يتطلب اسرتاتيجيات متطورة 
التحتية  البنية  من  مهام  جزء  ويشكل  جدا 

للبلدان.

ت�سمل 
الأيتام 

واملتف�قني 
واأ�سحاب 

الهمم

عميدة 
تكن�ل�جيا 

املعل�مات 
ت�سجع 

ال�سركات 
على تط�ير 

اأنظمتها

ال�سويخ: 
جميع املنح 

اجلزئية 
متاحة 
للطلبة 

املحولني من 
اجلامعات 

الأخرى

خريجو 
الأهلية يف 
تكنولوجيا 

املعلومات 
قيمة 

م�سافة يف 
�سوق العمل

 الدكتور فيصل الشويخ

د. وسن عواد
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األهلية  الجامعة  تختتم 

يف  التعريفي  معرضها 

سنرت«  »السيتي  مجمع 

املوافق  األحد  اليوم  مساء 

األول  يناير/كانون   31

شكل  أن  بعد   ،  2021

تفاعل  حيوية  منصة 

التعريفي  الفريق  فيها 

من  العديد  مع  بالجامعة 

سوق  وأرباب  األكادمييني 

ووجوه  والنخب  العمل 

املجتمع، فضال عن الطلبة 

والذي  األمور   وأولياء 

منهم  واسع  عدد  أبدى 

العلمية  باملكانة  إعجابهم 

األهلية،  للجامعة  الرفيعة 

من  العديد  وتصدرها 

والجودة  التفوق  منصات 

البحرينية والخارجية.

ال�سرياوي: 
حقق لقاءات 

مثمرة مع 
اأرباب �س�ق 

العمل والطلبة 
واأولياء الأم�ر

اجلامعة 
الأهلية 

تختتم 
معر�سها 

التعريفي 
يف »ال�سيتي 

�سنرت«

مساعدة  أوضحت  وقد 

اإلعالم  لشؤون  الرئيس 

والعالقات  والتسويق 

ثائرة  الدكتورة  العامة 

الشرياوي بأن املعرض الذي 

يناير/كانون   27 يف  بدأ 

األول 2021 وامتد لخمسة 

تحقيق  يف  نجح  أيام، 

يف  األخذ  مع  أهدافه 

اإلجراءات  االعتبار  جميع 

االحرتازية املطلوبة.

حقق  املعرض  بأن  وقالت 

يف  املنشودة  أهدافه 

وأولياء  الطلبة  تعريف 

اجتامعية  أجواء  يف  األمور 

الجامعة  بربامج  جميلة 

وأنشطتها،  وأهدافها 

منوهة إىل أن لقاءات فريق 

الجامعة مع الطلبة وأولياء 

للجامعة  قدمت  أمورهم 

طبيعة  عن  أيضا  ملحة 

وميولهم  اهتامماتهم 

بالتخصصات  يتعلق  فيام 

يرغبون  التي  الدراسية 

بااللتحاق بها، فقد الحظنا 

تكنولوجيا  برامج  أن 

تجد  والهندسة  املعلومات 

الذكور  من  أكرب  اهتامما 

املتعددة  كالوسائط 

هندسة  أو  »امللتميديا« 

واالتصاالت  اآليل  الحاسب 

إىل  اإلناث  تنحاز  فيام   ،

وإدارية  فنية  تخصصات 

الداخيل  التصميم  مثل 

والتسويق.  اإلدارة  أو 

موضحة:  استدركت  لكنها 

وهذا ال يعني عدم وجود 

تخصصات تحظى باهتامم 

مشرتك أو متقارب إذا صح 

االعالم  كربنامج  التعبري 

أو  العامة  والعالقات 

املحاسبة والعلوم املالية.

الجامعة  بأن  وذكرت 

الطلبة  اجتذاب  وبهدف 

والجديرين  املتميزين 

بالتعليم الرائد، تقدم منحا 

جزئية للمتفوقني يف املرحلة 

للطلبة  فتقدم  الثانوية، 

 %80 نسبة  عىل  الحاصلني 

منحا  العامة  الثانوية  يف 

جزئية تعادل 20%، وللطبة 

 %90 نسبة  عىل  الحاصلني 

 ،%25 تعادل  جزئية  منحا 

عىل  الحاصلني  وللطلبة 

الثانوية  يف   %95 نسبة 

تعادل  العامة منحا جزئية 

أن  إىل  ونوهت   .%50

الفرصة متاحة أمام الطلبة 

من  لالستفادة  اآلخرين 

أثبتوا  إذا  الجزئية  املنح 

دراستهم  أثناء  متيزهم 

الجامعة.

طلبة  بأن  وذكرت 

ميثلون  األهلية  الجامعة 

املجتمع  فسيفساء  جميع 

الثقايف  بتنوعه  البحريني 

إىل  باإلضافة  واالجتامعي، 

باحتضانها  اآلخر  متيزها 

جنسيات  من  لطلبة 

متعددة  من دول مجلس 

والدول  الخليجي  التعاون 

والعديد  وأوروبا  العربية 

األخرى،  العامل  دول  من 

عىل  إيجابا  ينعكس  ما 

وقيم  الجامعية  البيئة 

التسامح والتآلف فيام بني 

أنفسهم  والطلبة  أفرادها 

التفاعل  فرص  خالل  من 

واالحتكاك بأمناط متعددة 

من الثقافات واالهتاممات 

والتجارب اإلنسانية.

د. ثائرة الشرياوي عامر الحواج
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يف اإجناز 
جديد يرفع 

من ر�سيد 
اجلامعة 

»الأمم 
املتحدة« 

تدرج 
اجلامعة 
الأهلية 

على قائمة 
�سركائها 

يف التنمية 
امل�ستدامة

رصيد  من  يرفع  جديد  إضايف  إنجاز  يف 
املحيل  املستوى  عىل  األهلية  الجامعة 
املتحدة  األمم  منظمة  أدرجت  والعاملي، 
أهداف  يف  رشكائها  ضمن  األهلية  الجامعة 
املنظمة  من  تقديرا  املستدامة،  التنمية 
وبرنامجها اإلمنايئ لريادة الجامعة يف مجال 
التعليم  تنفيذ  نجاحها مؤخرا يف  و  الجودة 
االلكرتوين التفاعيل يف أعقاب جائحة كوفيد 
19، فضال عن جهود الجامعة املشهودة يف 
تقديم تعليم عرصي وتعزيز تكافؤ الفرص.

املؤسس  الرئيس  هنأ  املناسبة،  وبهذه 
للجامعة األهلية الربوفيسور عبدالله الحواج 
جميع أساتذة الجامعة وطلبتها وخريجيها، 
عاليا  اململكة  اسم  رفع  أهمية  عىل  مؤكدا 
االرتقاء مبختلف  من خالل  العامل  دول  بني 
التي  الجامعات  سيام  الوطنية  املؤسسات 

متثل منارات اإلشعاع والتنوير يف املجتمع.

هذا  أهمية  عىل  الحواج  الربوفيسور  وأكد 
اإلنجاز يف تحفيز الجامعة االهلية ومنتسبيها 
عىل املزيد من بذل الجهد والعطاء خدمة 
لوطنهم العزيز والرسالة السامية التي لطاملا 
الدعوة  يف  رايتها  الحكيمة  القيادة  رفعت 

للسالم والتنمية يف مختلف أرجاء العامل.

إرساء  الدكتورة  أوضحت  املناسبة  وبهذه 
واستجابة  األهلية  الجامعة  بأن  الظاعن 
تضافر  يف  الحكيمة  القيادة  لتوجيهات 
الجهود لجعل مملكة البحرين مركزا تعليميا 
رائدا يف املنطقة، بالتعاون مع برنامج األمم 
تحقيق  يف  بفاعلية  تشارك  االمنايئ  املتحدة 
األمم  ملنظمة  املستدامة  التنمية  أهداف 
املتحدة عىل املستوى املحيل واإلقليمي بل 

والعاملي.

التنمية  أهداف  حضور  إن  وأضافت: 
املستدامة وخصوصا تلك املتعلقة بالتعليم 

الجامعة  ومناهج  وخطط  اسرتاتيجيات  يف 
وجهودها  الطالبية  وفعالياتها  األهلية 
مدعاة  االجتامعية  باملسؤولية  املتصلة 

للفخر واالعتزاز.

الرائدة  الجامعات  إرشاك  أن  عىل  وأكدت 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  واملتميزة 
االمنايئ   املتحدة  االمم  لربنامج  املستدامة 
األفكار بني صناع  يثمر تشجيعا عىل تالقح 
واألكادميي،  العلمي  واملجتمع  القرارات 
االستفادة  أهمية  عىل  الرتكيز  عن  فضال 
البحوث والدراسات والتحليالت  من جميع 
االقتصادية واالجتامعية التي تساعد يف فهم 
الواقع املحيل وتحديد األولويات مبا يتناسب 

مع أجندة التنمية.

ونوهت إىل اهتامم الجامعة األهلية الكبري 
واملعرفية  التعليمية  املفاهيم  من  بالعديد 
كاالبتكار  املستدامة  بالتنمية  املتصلة 
وتطوير القدرات وتبادل املعرفة، كام نجح 
املفاهيم يف  الجامعة يف دمج هذه  أساتذة 

منظومة الجامعة التعليمية.

د. إرساء الظاعن

األهليةرئيس  للجامعة  املؤسس  الرئيس  أكد 
مجلس األمناء الربوفيسور عبدالله الحواج عىل 
والدراسات،  لألبحاث  العلمي  النرش  أهمية 
الرؤى  بتقديم  تعنى  التي  تلك  وخصوصا 
منوها  املجتمع،  ملشكالت  املناسبة  والحلول 
إىل إن البحث العلمي ليس مجرد إثراء علمي 
وحسب، وإمنا هو مرتكز ميكن املراهنة عليه 
تعالج  وسبل  وأفكار  بحلول  الظفر  أجل  من 
العديد من املشكالت والتحديات التي تواجهها 

أوطاننا.

جاء ذلك عىل هامش تكرميه للباحثني املتميزين 
يف مؤمتر طلبة الدكتوراه العلمي السنوي الثاين 
بالتعاون  األهلية  الجامعة  نظمته  الذي  عرش، 
مع جامعة برونيل لندن الربيطانية عرب االتصال 
إتاحة  بهدف  متتاليني،  ليومني  التفاعيل  املريئ 
أوراقهم  لتقديم  ومرشفيهم  للباحثني  الفرصة 
مبشاركة  ومناقشتها،  أبحاثهم  ونتائج  العلمية 
أكادمييني وإداريني من كل من الجامعة األهلية 

وجامعة برونيل الربيطانية.

املنتسبني  الباحثني  العايل  الربوفيسور  وحث 
الجهد  من  مزيد  بذل  عىل  الدكتوراه  لربنامج 
والعمل  للربنامج،  الدقيقة  املتطلبات  الجتياز 
العاملية  الدوريات  يف  أبحاثهم  نرش  عىل 

العريقة.

ثم  اللِه،  بتوفيِق  األهلية  الجامعة  أن  وأوضح 
مجلس  وتوجهات  الحكيمة  القيادة  بدعم 
أمنائها تفوقت عىل كثريٍ من الجامعات املحلية 
واإلقليمية وتبوأَت موقعاً علمياً متقدما، حيث 
املعارف  لتحويل  الجامعة  بوصلة  تتحرك 
والخربات إىل منتجاٍت نافعٍة للوطن واملجتمع، 
وثقافة حياتية  اخرتاٍع دولية وسلوك  وبراءات 

ُم اإلنتاَج البحريني ومتيز اإلنسان يف مملكة  تَدعِّ
البحرين. وفاز الباحث حسني عبدالله بأفضل 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  بحثية  ورقة 
ثريا  الباحثة  أحرزت  فيام  الحاسب  وعلوم 
نفسه.  املجال  أفضل عرض تقدميي يف  عمران 
ويف مجال اإلدارة أحرز الباحث يوسف طارق 
أفضل ورقة بحثية، لتنال زميلته الباحثة فاطمة 

رواحي أفضل عرض تقدميي يف املجال نفسه.

جدير بالذكر أن برنامج الدكتوراه املشرتك بني 
الجامعتني فريد من نوعه، إذ يتمكن الطالب 
تحقيق  يف  املنطقة  دول  من  أو  البحرين  يف 
طموحاته واالرتقاء مبؤهالته. ويشمل الربنامج 
املتطلبات الرضورية لالنضامم للربنامج وبرنامج 
طريق  عن  الالزمة  اإلرشادات  وكذلك  العمل، 
وتعترب  الدكتوراه.  أطروحة  وإعداد  اإلرشاف 
التي  الرائدة  الخطوات  من  الخطوة  هذة 
تسعى إليها الجامعة األهلية بهدف تأكيد دور 
وجعلها  والثقايف،  الحضاري  البحرين  مملكة 
مركزا للعلوم والثقافة والتكنولوجيا يف املنطقة. 
الربنامج  بهذا  التحاقه  حال  يف  الطالب  ويعد 
الربيطانية  لندن  برونيل  جامعة  يف  مسجال 
بها  التي يحظى  والحقوق  االمتيازات  وله كل 
الطالب يف برونيل نفسها. كام يرشف عىل كل 
األهلية  الجامعة  يف  أحدهام  مرشفان،  طالب 

واآلخر يف جامعة برونيل.

الأهلية ُتكّرم الباحثني املتميزين يف موؤمتر 
طلبة الدكتوراه العلمي الثاين ع�سر
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�سمن فعاليات 
م�ؤمتر الدكت�راه 

باجلامعة الأهلية

الربوفي�سور 
احلواج: 

البحث العلمي 
اأداة الأمم 

ملواجهة 
التحديات 

امل�ستجدة

 أكد الرئيس املؤسس للجامعة األهلية الربوفيسور 
البحث  أهمية  عىل  الحواج  يوسف  عبدالله 
العلمي يف مواجهة التحديات املستجدة صحية 
كانت او تعليمية أو اقتصادية، منوها باملساندة 
مملكة  يف  العايل  التعليم  بها  يحظى  التي 
البحرين من أجل االرتقاء مبخرجاته املتخصصة 
الجامعات،  العلمي يف مختلف  البحث  ومسرية 
ومن أجل الظفر بحلول وأفكار فريدة من نوعها 
تعالج مختلف املشكالت والتحديات االقتصادية 
الربوفيسور  ورعى  عامليا.  أو  محليا  واإلدارية 
الحواج فعاليات مؤمتر طلبة الدكتوراه العلمي 
السنوي الثاين عرش الذي انطلقت أعاملها صباح 
بالتعاون  األهلية  الجامعة  والذي نظمته  أمس، 
إتاحة  بهدف  الربيطانية،  برونيل  جامعة  مع 
أوراقهم  لتقديم  ومرشفيهم  للباحثني  الفرصة 
مبشاركة  ومناقشتها،  أبحاثهم  ونتائج  العلمية 
األهلية  الجامعة  من  كل  من  وأكادمييني  علامء 
يومني  ملدة  وذلك  الربيطانية،  برونيل  وجامعة 

متتاليني بقاعة أوال يف فندق الخليج.

املنتسبني  الباحثني  الحواج  الربوفيسور  وحث 
إىل  الجامعتان  تقدمه  الذي  الدكتوراه  لربنامج 
تعقب املشكالت والتحديات االقليمية والعاملية 
الحديثة والتعاون من أجل حلها، مؤكدا اعتزازه 
الجامعتان  التي حققتها  املتميزة  النجاح  بقصة 
يف تقديم برنامج الدكتوراه وتعزيز حركة البحث 
أمثر  ما  الجامعتني بشكل عام، وهو  العلمي يف 
تخريج كفاءات قادرة عىل إيجاد قيمة مضافة 
يف املجتمع، خصوصا أن برنامج الدكتوراه حقق 
للكثريين فرصة استكامل الدراسات العليا دون 

التخيل عن مسؤلياتهم األخرى.

األهلية  الجامعة  رئيس  أشاد  جهته  ومن 
خريجي  بتمكن  العايل  منصور  الربوفيسور 
وباحثي برنامج الدكتوراه املشرتك بني الجامعتني 
مجالت  يف  ودراساتهم  أبحاثهم  نرش  من 
ودوريات عاملية محكمة ما يعكس نجاحا كبريا 
التي  األبحاث  أهمية  ويؤكد  الربنامج  حققه 
وهو  الربنامج،  يف  املشاركون  الباحثون  ينجزها 
برنامج  يف  التوسع  عىل  الجامعتان  يحفز  ما 
مجاالت  من  العديد  وأن  خصوصا  الدكتوراه، 

املنصوص  املجاالت  مع  تتقاطع  الربنامج  هذا 
عليها يف االسرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي 

املعتمدة من مجلس التعليم العايل.

من  أوزبليجن  مصطفى  الربوفيسور  وقدم 
جامعة برونيل الربيطانية ورقة علمية تناولت 
الدكتوراه، مشددا عىل  لرسائل  العلمي  النرش 
قدرة جميع الباحثني يف برنامج الدكتوراه عىل 
إنجازه رشيطة أن يتصفوا بالحامسة املطلوبة 

لتحقيق ذلك. 

وقلل الربوفيسور أوزبليجن  من أثر الفشل يف 
الباحثني، مؤكدا  العلمي عىل معنويات  النرش 
ظاهرة  األوىل  املراحل  يف  النرس  يف  الفشل  أن 
النارشين  أكرث  لتأريخ  نرجع  وحني  اعتيادية 
متيزا ونجاحا من العلامء واألكادمييني نجد أن 
العديد منهم قد تعرضوا للرفض مرات عديدة، 
ثم جاء اليوم الذي يحصل فيه هؤالء عىل جائزة 
أن  إىل  وأشار  املثمرة.  ألبحاثهم  تكرميا  نوبل 
لكل باحث دكتوراه تجربته الخاصة واملختلفة 
وإن التقت تلك التجارب يف عنارصها وأسسها 
وأهدافها  املناقشة  كتحديد موضوع  الرئيسية 
وأسس التحضري لها. وتضمنت جلسات املؤمتر 
إعجاب  أثارت  ثرية،  مناقشات  األول  يومه  يف 
الجامعتني  كلتا  من  الدكتوراه  برنامج  مرشيف 
املؤمتر  لهم  أتاح  حيث  أنفسهم،  والباحثني 
فرصة توليد األفكار ومناقشة عدد من مواضيع 

األبحاث بشكل احرتايف دقيق.

مصطفى أوزبليجن

الربوفي�س�ر 
اأوزبليجن: 
اأكادميي�ن 

ُرف�ست اأبحاثهم 
ثم ح�سل�ا على 

جائزة ن�بل

م�ؤمتر 
الأهلية:  

ج�هر البحث 
العلمي اإجابته 

على ال�سئلة 
املجه�لة

الربوفي�سور 
العايل: 

تعاون 
اجلامعات 

ال�سبيل 
ملواجهة 

التحديات 
امل�ستجدة

أكد األساتذة والباحثون املشاركون يف فعاليات 

للجامعة  السنوي  العلمي  الدكتوراه  مؤمتر 

أن  عىل  الربيطانية  برونيل  وجامعة  األهلية 

عىل  إجابته  يف  يكمن  العلمي  البحث  جوهر 

عنها  االجابة  تتم  مل  والتي  املجهولة  األسئلة 

يف  املستجدة  للتحديات  معالجته  أو  مسبقا 

الحياة.

الربوفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  وأكد 

التعاون  التوسع يف  أهمية  العايل عىل  منصور 

البحث  مستوى  عىل  عامليا  الجامعات  بني 

العلمي أو عىل مستوى تبادل االساتذة والتبادل 

الطاليب الدويل، مبا ميكن الجامعات من التعاون 

من  متعددة  منظومة  مواجهة  يف  والرشاكة 

املستجدة  األوبئة  تفرضها  التي  التحديات 

والعوملة والثورة الرقمية وغريها من التحديات 

األخرى، مبديا اعتزازه بنجاح برنامج الدكتوراه 

برونيل  األهلية وجامعة  الجامعة  املشرتك بني 

ما يحفز الجامعتان عىل التخطيط للتوسع يف 

التعاون فيام بينهام.

وقدمت الخبرية األكادميية املتخصصة يف مجال 

البحث العلمي الدكتورة تاتيانا كالقونوفا من 

تحت  علمية  ورقة  الربيطانية  برونيل  جامعة 

عنوان »تقنيات التصور يف استكشاف فجوات 

استكشفت من خاللها سبل  العلمي«  البحث 

التعرف عىل االسئلة العلمية الجديرة باالهتامم 

يف مرشوع البحث العلمي، مشددة عىل أهمية 

سعة اطالع الباحثني يف مرحلة الدكتوراه عىل 

الدراسات والبحوث املقاربة ملوضوع البحث.

برسم  البحوث  قراءة  تاتيانا  الدكتورة  وشبهت 

صورة  برسم  الرسام  يبدأ  حيث  فنية،  لوحة 

تتطلب جهدا واسعا ووقتا طويال، ومع انتهاء 

الرسم  مراحل  من  مرحلة  كل  من  الرسام 

يعود  ثم  كاملة  ملحة  ألخذ  قليال  للوراء  يعود 

الستكامل لوحته، وكذلك فيام يتعلق بالقراءة 

حيث  العلمي،  البحث  يتطلبها  التي  املوسعة 

يعود  ثم  التفاصيل  من  العديد  الباحث  يقرأ 

خطوة للخلف ليفكر بالصورة الكلية للبحث، 

وهكذا.

»سبب  أنها  عىل  األدبيات  مراجعة  وعرفت 

البحث وهدفه«، مشرية لكون هذا السبب هو 

أنه  عىل  ومؤكدًة  باكمله  البحث  سيشكل  ما 

الباحث  عىل  إن  حيث  سبب«.  بال  بحث  »ال 

أو  عليه  اإلجابة  يتم  مل  سؤال  عىل  اإلجابة 

أمر ميكن  آخر، وهو  باحث  قبل  من  تغطيته 

معرفته عرب قراءة الدراسات السابقة املتعلقة 

مبجال البحث العلمي. 

الدكتورة تاتيانا كالجانوفا الدكتور منصور العايل



مجتمع »األهلية«مجتمع »األهلية«

104105 مارس - 2021مارس - 2021

م�سابقة تهدف 
اإلى ت�سجيع 

الريا�سة 
املنزلية يف 

م�اجهة 
اجلائحة

اجلامعة 
الأهلية 

تكرم 
الطلبة 

الفائزين 
يف م�سابقة 

اليوم 
الريا�سي

مدير عام 
الإعالم 
الأمني 

يتحدث 
يف ندوة 

باجلامعة 
الأهلية 

كرمت إدارة األنشطة الطالبية بالجامعة األهلية 
الطلبة الفائزين يف مسابقة اليوم الريايض »صور 
وأرسل«، التي كانت قد أطلقتها لجميع طلبتها 
الريايض  اليوم  إلحياء  ومنتسبيها  وخريجيها 
الوطني يف 9 فرباير/شباط 2021 عرب مامرسة 
وتصوير  منازلهم  يف  إليهم  املفضلة  الرياضة 
وإرسالها عىل  املامرسات  لتلك  عملية  لقطات 
األهلية  بالجامعة  الخاص  االنستجرام  حساب 
من أجل نرشها واخضاعها لتصويت الجمهور، 
وذلك تحت شعار »صور وارسل« الذي أطلقته 
املنزلية  الرياضة  تشجيعا عىل مامرسة  اإلدارة 

يف ظروف الجائحة.

أمينة  االستاذة  أوضحت  املناسبة  وبهذه 
بالجامعة  الطالبية  األنشطة  مديرة  السليطي 
منها  واستجابة  األهلية  الجامعة  بأن  األهلية 
آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  لتوجيهات 
األعىل  املجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة 
األوملبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
من  الخامسة  بالنسخة  لالحتفال  البحرينية 
أهمية  مع  العام  لهذا  الوطني  الريايض  اليوم 
حفزت  والصحية،  االحرتازية  االجراءات  اتباع 
عىل  منتسبيها  وجميع  وخريجيها  طلبتها 
مع  منزالهم  يف  الرياضية  أنشطتهم  مامرسة 
تشجيع بعضهم البعض عرب التقاط صور حية 
يف  حساباتهم  عرب  وبثها  الرياضية  ألنشطتهم 
وسائل االتصال الرقمي أو وكذلك عرب منصات 

الجامعة االعالمية.

»اإلعالم  ندوة  األهلية،  الجامعة  تحتضن 

تعقد  والتي  واملسؤولية«  الدور   .. األمني 

فيها  ويتحدث  املريئ  االتصال  تقنية  عرب 

بوزارة  األمنية  والثقافة  اإلعالم  عام  مدير 

بحضور  دينه،  بن  محمد  العميد  الداخلية 

الربوفيسور  للجامعة  املؤسس  الرئيس 

عبدالله الحواج ورئيس الجامعة الربوفيسور 

منصور العايل وعدد من القيادات األكادميية  

بالجامعة.

مايكروسوفت  منصة  عرب  الندوة،  وأقيمت 

الدور  العميد  استعرض  حيث  تيمز، 

واملسؤوليات املناطة باإلعالم األمني يف إطار 

جهود وزارة الداخلية ودورها يف حفظ أمن 

ظل  يف  االستقرار  مسرية  يعزز  مبا  الوطن 

املرشوع اإلصالحي لجاللة امللك املفدى.

اآلداب  كلية  عميد  دعا  املناسبة،  وبهذه 

جميع  نوري  إسامعيل  الربوفيسور  والعلوم 

هذه  يف  طاب   3 فوز  إىل  السلطي  وواشارت 
املسابقة، حيث ظفر الطاب بدر موىس الديب 
من طلبة اإلدارة والتسويق باملركز األول، لينال 
الشتي  إبراهيم  عبدالله  الطالب  الثاين  املركز 
وليكون  العامة  والعالقات  اإلعالم  طلبة  من 
محمد  الطالب  نصيب   من  الثالث  املركز 
والشؤون  املحائبة  طلبة  من  محمد  إبراهيم 

املالية .

ووجهت خالص الشكر والتقدير لجميع الطلبة 
أهمية  عىل  مؤكدة  املسابقة،  مع  املتفاعلني 
اليوم الريايض لتعزيز مفهوم الرياضة للجميع 
ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة ودورها 
الصحة  وتعزيز  واملجتمع  الطلبة  حياة   يف 

النفسية والجسدية لطلبة الجامعة. 

املثىل  لالستفادة  وخريجيها  الجامعة  طلبة 

برنامج  منتسبي  خصوصا  الندوة  هذه  من 

تصل  والذين   ، العامة  والعالقات  اإلعالم 

عن  عديدة  إيجابية  انطباعات  للجامعة 

متيزهم وتفوقهم يف مختلف ميادين العمل، 

خريج  كل  ينظر  أن  أهمية  عىل  مشددا 

وطالب يف املجال اإلعالمي إىل نفسه بوصفه 

ململكة  الوطني  االعالم  من  يتجزأ  ال  جزءا 

البحرين،  من خالل النظر اىل نفسه بوصفه 

والذود  وطنه  حامية  عن  مسؤوال  إعالميا 

عنه.

الندوة يف تعريف  وأكد نوري أهمية هذه 

بالتحديات  االعالميني واملهتمني بشكل عام 

األمنية التي تواجهها اململكة وأهمية اإلعالم 

مستوى  ورفع  الصالحة  املواطنة  تعزيز  يف 

الوعي بني الشباب البحريني.

أمينة السليطي

العميد محمد بن دينهالربوفيسور اسامعيل نوري
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اأجرتها 
اجلامعة 
الأهلية 
وتبنتها 

دار الن�سر 
الربيطانية 

العريقة

درا�سة 
بحرينية 

ت�ست�سرف 
رواجا 
وا�سعا 

لل�سيارات 
الكهربائية 
يف البحرين

بحرينية  دراسة  دعت 
البنية  تأهيل  إىل  حديثة 
السيارات  التحتية الستخدام 
منط  باعتبارها  الكهربائية 
النقل املتصاعد عامليا والبديل 
املقبل،   واالقتصادي  البيئي 
اقتصاديا  مردودا  مسترشفة 
الستخدام  كبريا  وبيئيا 
يف  الكهربائية  السيارات 

مملكة البحرين.

متيز  تؤكد  خطوة  ويف 
النرش  يف   األهلية  الجامعة 
املجلة  تبنت  العلمي، 
 Journal( املحكمة  الدولية 
 )of Decision Systems
النرش  دار  عن  والصادرة 
 Taylor( الربيطانية العريقة
يف  واملدرجة   )& Francis
 )Scopus( بيانات  قواعد 
نرش هذه الدراسة البحرينية 
يف  موضوعا  تناولت  التي 
املستوى  عىل  األهمية  غاية 
حيث  والعاملي  اإلقليمي 
أن  الخرباء  من  العديد  يرى 
السيارات الكهربائية أضحت  

تقنية  بإمكانات  تتمتع 
مستقبل  لتشكل  متقدمة 
يحفز  مام  النقل،  قطاع 
الدول عىل التسابق يف تبني 
استخدام  لتسهيل  سياسات 
يف  الكهربائية  السيارات 
وأن  خصوصا  مجتمعاتها، 
فرصاً  متثل  السيارات  هذه 

واعدة وتحديات متعددة.

علمية  دراسة  وتناولت 
عبد  للباحث  استقصائية 
امللتحق  رشيدة  الرحمن 
إدارة  يف  املاجستري  بربنامج 
األهلية  بالجامعة  األعامل 
التي  املختلفة  العوامل 
السيارات  اعتامد  يف  تؤثر 
البحرين،  يف  الكهربائية 
والتحديات  الفرص  وتحديد 
ذات  األطراف  مختلف  أمام 
مستهلكني  من  العالقة 
ورشكات سيارات، حيث يعد 
الكهربائية  السيارات  اعتامد 
إىل  الهادفة  السياسات  من 
الطاقة  وتوفري  االستدامة، 
والبيئة النظيفة باإلضافة إىل 

كاالعفاء  الحكومية  الحوافز 
ميكنها  الرضيبي  والتخفيض 
أن تحفز املستثمرون يف هذا 
السيارات  القطاع عىل طرح 
أن  تبني  كام  الكهربائية، 
توفر البنية التحتية املناسبة 
يعد  الكهربائية  للسيارات 
أمام  التحديات  أكرب  من 
وجهة  من  املرشوع  هذا 
ورشكات  املستهلكني  نظر 

السيارات.

الجامعة  إدارة  هنَّأت  وقد 
املؤسس  الرئيس  يف  ممثلة 
األمناء  مجلس  رئيس 
الحواج  عبدالله  الربوفيسور 
ورئيس الجامعة الربوفيسور 
عبد  الباحث  العايل  منصور 
ومرشفه  رشيده  الرحمن 
مختار  الدكتور  األستاذ 
بأعامل  -القائم  الهاشمي 
للشؤون  الرئيس  نائب 
هذه  عىل  األكادميية- 
نرشها  تم  والتي  الدراسة، 
املحكمة  الدولية  املجلة  يف 
 Journal of Decision(
Systems( والصادرة عن دار 
العريقة  الربيطانية  النرش 
 )Taylor & Francis(
بيانات  قواعد  يف  واملدرجة 
باهتامم  ونوها   ،)Scopus(
الجامعة  باحثي  دراسات 
األهلية  بالقضايا التي تخدم 
ورؤيتها  البحرين   مملكة 

االقتصادية 2030. 

اإلدارية  العلوم  لكلية  جديد  إنجاز  يف 
اعتمدت جمعية  األهلية،  بالجامعة  واملالية 
الربيطانية  املعتمدين  القانونيني  املحاسبني 
املحاسبة  بكالوريوس  برنامج   )ACCA(
واملالية الذي تقدمه الكلية، بحيث يتيح هذا 
بالكلية  واملالية  املحاسبة  لخريجي  االعتامد 
امتحان  يف  إعفاءات  تسع  عىل  الحصول 
خريجي  يجعل  مام   ،  )ACCA( ا  شهادة 
املستوى  عىل  حظا  األوفر  واملالية  املحاسبة 
متطلبات  استكامل  يف  واإلقلمي  املحيل 
الحصول عىل هذه الشهادة املهنية املرموقة 
يف  منهم  الراغبني  الطلبة  عىل  سيتعني  إذ 
هذه  عىل  الحصول  متطلبات  استكامل 
الشهادة من تقديم اربعة امتحانات اضافية 

فقط من أصل 13 امتحان.

املؤسس  الرئيس  قدم  املناسبة  وبهذه 
األمناء  مجلس  رئيس  األهلية  للجامعة 
تهانيه  خالص  الحواج  عبدالله  الربوفيسور 
ألساتذة وطلبة وخريجي برنامج بكالوريوس 
بجميع  منوها  بالكلية  واملالية  املحاسبة 
بذلها  تم  التي  واملهنية  األكادميية  الجهود 
كثمرة  يأيت   والذي  االنجاز،  هذا  لتحقيق 
برنامج  مناهج  ملواءمة  الدؤوب  لعملهم 
مختلف  مع  واملالية  املحاسبة  بكالوريوس 
متطلبات هذه الشهادات املهنية والتي تع[ 

شهادة الـ  »ACCA« واحدة من أهمها.

الربوفيسور  الجامعة  رئيس  عرب  جهته  ومن 
منصور العايل عن اعتزازه بهذا االنجاز مؤكدا 
عىل  الجامعة  خريجي  حصول   أن  عىل 
األهداف  أحد  املساندة  املهنية  الشهادات 
االسرتاتيجية للجامعة من أجل تعزيز فرصهم 

التنافسية يف سوق العمل.

الجامعة إىل أن اعتامد برنامج  وأشار رئيس 
هيئة  من  واملالية  املحاسبة  بكالوريوس 
مهنية عاملية مثل ACCA ، له أهمية كبرية 
وللجامعة  للربنامج  دولية  سمعة  كسب  يف 
بشكل عام، حيث يتيح هذا االنجاز لخريجي 
برنامج  الحصول عىل شهادة  الربنامج فرصة 
باعتبارها  املعتمدين  القانونيني  املحاسبني 
احرتافية  مهنية  ودرجة  مهمة،  شهادة 
أن  شأنها  من  املحاسبة،  مجال  يف  للعاملني 
بوظائف  لاللتحاق  أمامهم  الطريق  متهد 

مرموقة يف مجال املحاسبة.

والعلوم  املحاسبة  قسم  رئيس  أكد  وبدوره 
الدكتور  األهلية  بالجامعة  واملرصفية  املالية 
عبداملطلب الرسطاوي بأن القسم يسعى اىل 
تحقيق اعىل معايري الجودة األكادميية وتطوير 
ومتطلبات  ينسجم  مبا  الدراسية  برامجه 
عىل  القسم  يعكف  حيث  العمل؛  سوق 
عقد مجموعة من الدراسات املعيارية لربط 
الشهادات  مختلف  مع  األكادميية  برامجه 
والصريفة  املحاسبة  مهنتي  مجال  يف  املهنية 
مبا يكسب خريجي القسم ميزة تنافسية يف 
سوق العمل ويكسب الطالب مجموعة من 
املهارات املتحولة التي تسهم يف تحقيق مبدأ 
أساسيا  معيارا  يعترب  الذي  املستمر  التعليم 
يف قياس جودة مخرجات التعلم وفقا لرؤية 
إىل  تسعى  التي  ورسالتها  األهلية  الجامعة 
تحقيق التميز يف الخدمات التعليمية بهدف 
من  بنخبة  واإلقليمي  املحيل  املجتمع  رفد 
الخريجني القادرين عىل املساهمة يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية املستدامة.

مع  األهداف  هذه  مالمئة 
رؤية البحرين 2030.

وقد استطلعت الدراسة آراء 
املستهلكني يف البحرين حول 
قرارهم  يف  املؤثرة  العوامل 
السيارات  نحو  لالتجاه 
وعي  وهي:  الكهربائية؛ 
البطارية  سعة  املستهلكني، 
البنية  توافر  القيادة،  ومدى 
الوصول  وإمكانية  التحتية 
املركبات  أسعار  إليها، 
الكهربائية، وتكاليف الصيانة 
وعي  أن  تبني  وقد  والوقود. 
املستهلك يف البحرين وقوته 
كبري  تأثري  لهام  الرشائية 
المتالك  استعدادهم  عىل 

السيارات الكهربائية.

كام أجرى الباحث عددا من 
املقابالت مع مدراء التسويق 
يف  السيارات  رشكات  يف 
عوامل  لتحديد  البحرين 
املركبات  اعتامد  نجاح 
والصعوبات  الكهربائية 
أن  بينوا  إذ  املتوقعة، 

اإجناز علمي ومهني جديد لكلية »العل�م املالية والإدارية« 

الربوفي�س�ر احل�اج: مميزات تناف�سية  لدى خريجينا يف �س�ق العمل
)ACCA( اإعفاء خريجي اجلامعة الأهلية من 9 امتحانات لـ
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فلتة عمري
كدُت أُقيص نفيس عن املشهد، مثلام ظن البعض أن اإلقصاء ليس ُجرًما مشهوًدا، 

اعتقدت بأن الذاهبني إىل الغروب مبحض إرادتهم سوف يرشقون من جديد، وأن 

التنحي عن الظهور املؤقت، هو جزء من الظهور الدائم، فكرة سيطرت، أو حالة 

متخضت، أو حلم مل يتحقق، بالنتيجة مل أكن عند حسن ظن تجربتي، فخذلتني 

التجربة، ومل أكن بحجم الخطوة الواسعة التي حملتها قدماي، لكنني كنت بحجم 

مشاعر الود التي أكنها رغم كل يشء للجميع.

 يوم آخر

التي  أريض  كانت  الغالية  والبحرين  وجهتي  كان  املهجر 
حطت عليها الناقة، ألطيل فوقها السجود.

مل تكن الدنيا بالبشاشة التي متلكت حدقة العني، ومل تكن 
الحياة برحابة الصدر التي تخيلت بأنها مفروشة يف نفوس 
بقناعات  تجتمع  عندما  الخالبة  املشاهد  لكن  املحبني، 
مفروًشا  مراًدا  يكون  حني  التصوير  يف  واإلبداع  مفروضة، 
مل  املهجر  حالة  فإن  الحاملني،  أقدام  تحت  األحمر  بالسجاد 
تكن جديرة بالتسجيل إال بعد أن تنضج التجربة، إال بعد أن 
تسكت املدافع وتعود إىل ثكناتها املتوارية، إال بعد أن يكون 
للفارس خلوته »الحرائية«، وقدوته املكية، وسالمته الوطنية، 
وحكاوي  ووطن  وسيف،  درًعا  للمهاجر  يكون  أن  بعد  إال 
ومقاهي يف الطريق، إال بعد أن يكون للضيم األخاذ قدرته 

عىل الغناء والطواف حول كعبة الحقيقة.

بالفعل خضت يف سوءات املعرتك، يف حسناته التي تجلت، 
وتلك التي تراءت، واألخرى التي فُض فوهها بكل ما ميكن أن 

يُقال، وكل ما ميكن أن يُثار ساعة »اإلجابة«.

وعىل طريق األولني الذين عانوا األمرين من البعض، وعاشوا 
وحامة  لرفات،  رعاة  وكأنهم  الهامدة  الجثامني  من  بالقرب 
بطريق  أحاول  ومازلت  كنت  ألضاحي،  وشياًها  لغنائم، 
وأفاضت  عيونه،  الكثابني  وأعمت  دروبه،  األشواك  سلكت 

األكاليل من فوق تخومه وفتونه.

ضخامة  أن  وقلت  صاعني«  »الصاع  أن  يُقال  ما  تحملت 
الجميل، بشاشة من غري شعور،  العمر  التجربة صارت كام 

وضمور من دون قصور، وسواد أعظم من غري وداع.

الغوث  يف  أصبحت  وهكذا  األول،  الوطن  مع  كنت  هكذا 
الحكايات،  آالف  بني  من  حكاية  البديل،  بالوطن  املتواضع 
مهجر، ومحجر، ومتثال ال يرى إال بعني صانعه، ومضامر ال 
املوهوبني،  الهمم  املهرة، وأصحاب  العدائني  إال  مييش فوقه 
والُعتاة املحاربني، والقدامى املهاريني، شباب يف عمر الزهور 
املزدحمة  الحدائق  نخيل  فوق  تجمد  ناظري،  أمام  تداعى 
وأجساد  خاوية  بطون  الزقوم،  وشجر  واملحبني  بالطيور 
بعري  فضالت  أيامها،  أرشس  واجهت  منطوية  وبراٍر  عارية، 
عىل طريق مكتظ بالسيارات الذاهبة وتلك العائدة من فوق 
بينات  من  الدقة  بالغة  وعاممات  الطويل،  الِشعر  جسور 
أفكار مرتديها وهي توجههم نحو األسوة الحسنة، جميعها 
لعبت األدوار ذاتها يف الخروج من املستحيل، والذهاب إليه، 
الرحيق  العودة بال عودة، واإلتيان من دون سلطان، يف  يف 
عىل  والنحل  الزهر،  عىل  الفراشات  تلتف  عندما  والشهيق 
كوب العسل، والنمل تحت لهيب الجدران، عندها شعرت 
البداية كالنهاية، كالهام خطًا للبداية، وطريًقا مفروًشا  بأن 

بالنهاية، وما خفي رمبا أعظم.

بقلم: اأ�سامة مهران
رئي�س التحرير
امل�شت�شار الإعالمي للجامعة الأهلية



Ahlia School creates a SUCCESSFUL future
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