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صفحة 2                                                                                    منوعات 

الفيسبوك وتويتر سالح ذو حدين
يوسف اخلالدي

منذ بزوغ شمس الفيسبوك والتويتر واليوتيوب 
على العالم، تالشت احلدود اجلغرافية لدول العالم 
لبعض،  بعضها  من  اكثر  قريبة  أصبحت  حتى 
واتسعت مساحة التعبير عن الرأي ليعبر الشباب 
حتى  أوخوف،  تردد  أي  دون  بجرأة  متنفسهم  عن 

تطور احلال بهم إلى القيام بالثورات الشعبية.

فكان أول ظهور للمواقع اإلجتماعية في أواخر 
Classmates. القرن العشرين حيث ظهر موقع
SixDegrees. موقع  تاله  ثم   1995 عام   com

فتح  على  املواقع  هذه  اعتمدت  حيث   .com
إرسال  وعلى  للمستخدمني  شخصية  صفحات 
رسائل جملموعة من األصدقاء لكنه مت إغالقها النها 
بأرباح ملالكيها. بعد عدة سنوات مت فتح  لم تأتي 
العديد من املواقع التي انتشرت انتشارا واسعا في 
العالم وجمعت املاليني من املستخدمني وكان من 
الواضح أن تلك الشبكات االجتماعية قد أحدثت 
املشاركة  و  االتصال  كيفية  في  كبيراً  تغّييراً 
املعلومات.  تبادل  و  واجملتمعات  األشخاص  بني 

من  املاليني  جمعت  االجتماعية  الشبكات  وتلك 
املستخدمني في الوقت احلالي.

فهناك  االجتماعية  الشبكات  أنواع  تعددت 
شبكات جتمع أصدقاء الدراسة وأخرى جتمع أصدقاء 
املصغرة،  التدوينات  لشبكات  باإلضافة  العمل 
حالياً  املوجودة  االجتماعية  الشبكات  أشهر  ومن 
وهاي  بوون  واليف  تويتر  و  سبيس  وماي  فيسبوك 
فايف وأوركت. فما هي إال منظومة من الشبكات 
بإنشاء  فيها  للمشترك  تسمح  التي  االلكترونّية 
نظام  خالل  من  ربطه  ثم  ومن  به  خاص  موقع 
لديهم  آخرين  أعضاء  مع  إلكتروني  إجتماعي 
أصدقاء  مع  أوجمعه  والهوايات  اإلهتمامات  نفس 

اجلامعة أو الثانوية. 

الثاني  املواقع ضمن مواقع اجليل  تصنف هذه 
أتت  ألنها  إجتماعية  وسميت   )2.0 )ويب  للويب 
الطريقة  بهذه  مجتمعات”  “بناء  مفهوم  من 
اشخاص  إل��ى  التعرف  املستخدم  يستطيع 
اإلنترنت  تصفح  في  مشتركة  إهتمامات  لديهم 
التي  اجملاالت  في  املواقع  من  املزيد  على  والتعرف 
أصدقائه  مع  املواقع  هذه  مشاركة  وأخيرا  تهمه، 

اتخذ  األخيرة  اآلونة  أنه في  إال  وأصدقاء أصدقائه، 
باستخدامها  آخر  املواقع مسار  هذه  مستخدمي 
الشباب  حث  خالل  من  السياسية  الشؤون  في 

ودعوتهم حلضور الندوات أو التظاهرات.
من  االجتماعي  التواصل  مواقع   وحتولت 
عندما  قلق  مصدر  إلى  ويوتيوب  وتويتر  فيسبوك 
فيما  والتطاول  للهجوم  سلبي  منحى  اخذت 
قدرتها  املواقع  تلك  وأثبثتت   ، املتحاورون  بني 
يتحاورون  من  على  املباشر  والتأثير  التواصل  على 
وكانت له الكلمة العليا في الكثير من التغييرات 
وفي  املتحاورين  صفوف  في  سواء  االجتماعية 
افراده  تلك االشارات فيما بني  يتلقي  الذي  اجملتمع 

سواء سلبا ام ايجابا .

استخدمنا  ما  متى  أذكر  أن  أود  النهاية  في 
هذه الصفحات لصاحلنا كانت لنا مبثابة استغالل 
إيجابي وخطوة لألمام، وينبغي التذكير بأنها سالح 
من  حيث  استخدامه،  في  احلذر  يجب  حدين  ذو 
البالد عن  إثارة الفنت داخل  املمكن أن تستغل في 
من شبابنا،  غفلة  بوسط  خارجية  تدخالت  طريق 

فلذا احلذر من الوقوع بأخطار ال يحمد عقباها.
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الشيخ أحمد الفهد :شاركت للتواصل والتحاور مع الشباب 

الشيخ أحمد الفهد

بعد أن أصبح الفيس بوك والتويتر الوسيلة 
متثل  وأصبحت  الشباب  بني  للتواصل  األسرع 
بني  االراء  لتبادل  واسعة   اتصاالت  شبكة 
ايضا  القرار  اصحاب  استقطبت  فقد  العامة 
اجلابر  االحمد  الفهد  احمد  الشيخ  وهاهو 
للشئوون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  الصباح 
االسكان  لشئوون  الدولة  االقتصاديةووزير 
شبكة  عبر  معه  واملتواصلني  الشباب  يشارك 
بوك  الفيس  على  موقعني  خالل  من  االتصاالت 
تلك  وكانت  اللقاء  هذا  معه  لنا  كان  والتويتر 

االجابات :

مالذي دفعك لالنضمام للشبكة العنكبوتية 
االنترنت ؟

وسيلة  كونها  للشبكة  انضممت  اوال 
اتصال تكنولوجية جديدة للتواصل مع من يريد 
مستعملي  مع  والتواصل  والتحاور  االستفسار 

هذا النوع من التواصل .

هل شعرت بالفرق بعد انضمامك للشبكة ؟
أنا لست متواصال بشكل يومي لكنني رأيت 
ملعرفة  معها  للتعامل  اجملال  لفتح  وسيلة  انها 

اجملتمع  فئات  واذواق  واستفسارات  تساؤالت 
وخاصة الشباب منهم .

الشباب  على  اثرت  قد  الشبكة  ان  ترى  هل 
واجملتمع ككل ؟

بشكل  اجلديد  اجليل  في  اثرت  انها  الشك 
كبيرولكن امتنى ان تكون ثقافة املستعمل عالية 
واالخبار  االراء  وجتاذب  حتاور  وسيلة  تكون  حتى 
وليست فقط وسيلة تلقي فقط حتى نستفيد 
ةجميعا المن طرح ارائنا بشكل منطقي وعلينا 
ان جنعلها في االجتاه االيجابي وليس السلبي .

السيرة الذاتية للشيخ أحمد الفهد

- تاريخ امليالد: 12 اغسطس 1963

- حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من 

جامعة الكويت 1985

- االكادميية العسكرية الكويت 

الشهادات الفخرية
- الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية من 

جامعة دونغ ايه بكوريا اجلنوبية )بوسان( سنة 

1994

- الدكتوراة الفخرية في العالقات الدولية من 

جامعة تايبية الصني تايبية 

- الدكتوراة الفخرية في العلوم الرياضية من 

مجلس أمناء األكادميية األمريكية 15 سبتمبر 

2000

- الدكتوراة الفخرية في اإلدارة الرياضية من 

جامعة شاندراكاسيم راجابهات، تايلند في 

ابريل 2008

– الدكتوراة الفخرية في العلوم الرياضية من 

جامعة بيبون لعلوم الرياضة اليابان في اكتوبر 

2008

املناصب الرسمية
- ضابط باجليش الكويتي من عام 1985 إلى 

1990

- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة من عام 1992 وحتى نوفمبر 

2000

- رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة واملدير 

العام بدرجة وزير اعتباراً من 10 نوفمبر 2000 

حتى 13 ديسمبر 2001

- وزير اإلعالم ورئيس اجمللس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب اعتباراً من 14 فبراير 2001 

وحتى 12 مارس 2003

- وزير الطاقة والنفط واملياة والكهرباء من 14 

يوليو 2003 وحتى 12 يونيو 2006

– رئيس منظمة اوبيك من 1 يناير 2004 - 
ديسمبر 2005

– رئيس جهاز االمن الوطني بدرجة وزير من 12 
يوليو 2006 - ابريل 2009

- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون اإلقتصادية 

ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشؤون 

اإلسكان من 16 مايو 2009 إلى اآلن 

األوسمة واجلوائز
- وسام الشجاعة من اجليش األمريكي 17 

فبراير 1992 من قائد اللواءات األمريكية اخلاصة

- وسام االستحقاق الرياضي األوملبي من الرئيس 

سليمان دمييريل رئيس تركيا 24 مايو 1996

- وسام اجلمهورية من الدرجة األولى من رئيس 

جمهورية كازخستان 2 يونيو 1998

- وسام الرياضة السعودية من صاحب السمو 

امللكي األمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل 

سعود الرئيس العام للشباب

والرياضة 3 يونيو 2000

- وسام معالي الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم لإلبداع الرياضي للشخصية الرياضية 

العربية 2009
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الفيسبوك وتويتر واليوتيوب نافذة اجلميع لتبادل األخبار

حتقيق يوسف اخلالدي وأسرار األنصاري

كافة  في  تأثير  من  للعوملة  كانت    اذا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  فإن  احلياة  مناحي 
حلقة  هي  كانت  ويوتيوب  وتويتر  فيسبوك  من 
الوصل بني جميع شرائح اجملتمع الواحد وكذلك 
فمن  الدول  جميع  عبر  للتواصل  وسيلة  كانت 
يكتب هنا يقرئه من يستقبل هناك واصبحت 
الكره االرضية قرية صغيرة جتمع جميع الشعوب 
في ملح البصر وأصبحت املعلومة واحلادث الذي 
في اخر بقاع االرض معروفا للجميع بفضل تلك 
تاثيرها سلبيا  املواقع مبا لها وماعليها وكذلك 

او ايجابيا.

الستطالع    GUST TIMES وجالت   
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  الشباب  آراء 
وتويتر  الفيسبوك  أثر  حول  والتكنولوجيا 

واليوتيوب عليهم، وآرائهم.

نافذة على األصدقاء
حمادة  صالح  الطالب  قال  جهته  فمن 
يطلون  نافذة  هي  املواقع  هذه  إن  )محاسبة( 
منها  ال���ش���ب���اب 
ع��ل��ى األص���دق���اء 
من  ويستطيعون 
العديد  ممارسة  خالله 
التي  األنشطة  من 
على  ت��س��اع��ده��م 
والتواصل  التقرب 
وتفتح  بينهم،  فيما 
لهم أبواباً متكنهم من 
إطالق آرائهم التي تساعد 
اجملتمع على التقارب، مبينا 
إنه في اآلونة األخيرة تنوعت إهتمامات الشباب 
الستخدام  تدعوهم  التي  األسباب  وتعددت 
من  فمنهم  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
األخبار،  آخر  مبعرفة  تتعلق  ألهداف  يستخدمه 
الصفحات  يستخدمون هذه  آخرين  يوجد  كما 
للتسلية ومتضية الوقت. وأكد حمادة إن التويتر 
ونقل  ال��رأي،  عن  لللتعبير  خصب  مكان  هو 
الناس  آراء  على  والتأثير  فائقة،  بسرعة  األخبار 
األخيرة في بعض  األحداث  كما هو حاصل في 
الدول بني الشباب، وفي الوقت نفسه، أشار إلى 
على  األدلة  لتوثيق  مرجع  أصبح  اليوتيوب  أن 
وقائع حتدث وال تنقل بصورتها احلقيقية وقضت 
بعض  في  ميارس  الذي   اإلعالمي  التعتيم  على 
ومعرفة  للتسلية  موقع  انه  حني  في  الدول، 

املعلومات الثقافية والرياضية.

مجموعات ثقافية وفكرية
إن  إلى  )محاسبة(  الدوسري  ولفت محمد 
الوصول  من  الشباب  متكن  االجتماعية  املواقع 
الشباب  من  كبير  عدد  متكن  فقد  لغاياتهم. 
والفتيات من حتويل الفيس بوك ملوقع يأسسون 
على  تساعد  التي  اجلمعيات  من  العديد  فيه 
ممارسة نشاطاتهم وحل مشكالتهم. مبينا إن 
وفكرية  ثقافية  مجموعات  اجملموعات  هذه  من 
بعض  وهناك  الكثير.  وغيرها  ورياضية  وأدبية 
العمل  على  الشباب  حتث  التي  اجملموعات 
بالدم  والتبرع  البيئة،  على  كاحلفاظ  التطوعي 
األعمال  من  هناك  إلى  وما  األيتام  مساعدة  و 
انشأ  انه  الدوسري  وبني  واألجتماعية.  اخليرية 
أصدقائه  مع  للتواصل  الفيسبوك  صفحة 
صفحات  زيارة  يستطيع  حيث  حني،  كل  في 
واإلطالع  أخبارهم،  تهمه  التي  الشخصيات 
باخلارج  يدرسون  الذين  اصدقائه  أخبار  على 
وسيلة  أحدث  بوك  الفيس  الدوسري  .ويعتبر 

للبقاء على اتصال مع كل ماهو جديد.

إن  )محاسبة(  قال حسن علي  ومن جهته 
اليوتيوب له وقع كبير على حياتنا ففي السابق 
لنسيان  إما  نشاهدها  ال  برامج  على  نندم  كنا 
وقت بثها او انشغالنا 
وقتنا  في  أما  عنها، 
كون  نهتم  فال  احلالي 
أن  تريد  الذي  مقطع 
في  جت��ده  تشاهده 
لو  حتى  اليوتيوب 
أشهر  عليه  م��رت 
مؤكدا  س��ن��وات،  أو 
في  يساهم  ذلك  أن 
معينة  أوقات  تخصيص 
أو  الدراسة  عن  تلهينا  ال  حتى  ملشاهدتها 
ولفت  واألصدقاء.  االقارب  مع  املباشر  التواصل 
أن يكون لكل  الضرورة  إنه أصبح من  إلى  علي 
شاب صفحة في الفيسبوك أو تويتر للتواصل 
زمن  إننا في  اآلخرين من األصدقاء، السيما  مع 
بأول  أوال  األخبار  تصلنا  خاللها  فمن  العوملة، 
بوجود العديد من القنوات االخبارية التي لديها 

صفحات في تلك املواقع.

لغة دخيلة
حسن   مهدي  أوض��ح  أخ��رى  جهة  وم��ن 
فئة  بني  جديدة  لغة  معلومات(إن  نظم  )إدارة 
إتصاالتهم  جميع  في  يستخدمونها  الشباب 
اإلنترنت      عبر  محاداثات  أو  جوال  رسائل  بني 
اكبر  بشكل  انتشرت 
التواصل  بإستخدام 
ع��ب��ر ال��ش��ب��ك��ات 
وهي  اإلجتماعية. 
بالعربية  ليست  لغة 
بل  باإلجنليزية  وال 
اللغتني  حروف  جتمع 
أرقام  إلى  باإلضافة 
يفهمها  ال  ورم���وز 
الشباب  طائفة  س��وا 
بصفة  يعاشرهم  ومن 
في  اإلستمرار  إن  في  تخوفه  مبديا  مستمرة. 
تداول هذه اللغة يؤدي إلى تهديد لغتنا العربية 
مع  اخلوف  ويزداد  األيام.  مرور  مع  ضياعها  وإلى 
مرور الوقت من غزو هذه املفردات وبالتالي ترسخ 
هذه اللغة بني جموع اجليل اجلديد مما يزيد الهوة 
وأكد  الناشئة.  واألجيال  السابقة  األجيال  بني 
املواقع  ننكر فضل هذه  أن  إنه ال ميكننا  حسن 
استطعنا  فمنها  وتعليمنا،  ثقافتنا  تعزيز  في 
العالم  حول  الثقافات  من  العديد  نتعلم  ان 
ميكنهم  جدد  أصدقاء  على  التعرف  خالل  من 

تعريفهم على لغتهم وحضارتهم،

إدمان املواقع
مستخدمي  بعض  الشمري  حمود  وأضاف 
الشباب  خصوصاً  اإلجتماعية  الشبكة 
هذه  على  اإلدم��ان  عليهم  يظهر  واملراهقني 
املواقع. السيما أن البعض منهم يقضي ساعات 
شاشة  أم��ام  عديدة 
وه��دره  الكمبيوتر 
املواقع،  تصفح  في 
عزلهم  إلى  يؤدي  مما 
األسري  واقعهم  عن 
مشاركتهم  وع��ن 
التي  الفعاليات  في 
وذكر  اجملتمع.  يقيمها 
أن  مبا  إن��ه  الشمري 
الناس  ب��ني  ال��ت��واص��ل 

التي  املهارات  تطوير  إلى  يؤدي  مباشر  بشكل 
تساعد الشباب في مجاالت اإلتصال اإلنساني 
حيث تنمي عندهم احلس باملسؤولية اجتاه الغير 
فيستطيعون  لديهم  البديهة  سرعة  وتقوي 
وهذا  وحكمة  بحنكة  املواقف  مع  التعامل 

ماتفتقده املواقع اإلجتماعية.

انعدام اخلصوصية
دولية(  أعمال  )إدارة  البصمان  فيصل  وحذر 
مرض  من  تعاني  قد  االجتماعية  املواقع  إن 
من  بالكثير  تتسب  مما  اخلصوصية  إنعدام 
والنفسية على مستخدميها  املعنوية  األضرار 
بعض  في  تصل  وقد 
مادية.  ألضرار  األحيان 
املستخدم  فملف 
الشبكة  ه��ذه  على 
جميع  على  يحتوي 
معلوماته الشخصية 
إضافًة إلى مايبثه من 
التي  ومشاكل  هموم 
قد تصل بسهولة إلى 

يستغلونها يد  أشخاص 
والتشهير. فهناك من الشباب  بغرض اإلساءة 
املواقع  من  وغيره  بوك  الفيس  في  وجد  من 
وإنعدام  والعبث.  للتسلية  مكاناً  اإلجتماعية 
يهتم  وال  األدب  يسيء  البعض  جعلت  الرقابة 
توخي  إلى  اجلميع  البصمان  ودعى  للعواقب. 
احلذر في إستخدام هذه املواقع ومعرفة كيفية 
بالنفع على  يعود  إستغالالً سليما  إستغاللها 
يتواجد  إذ  أكبر  بشكل  احليطة  وأخذ  اجلميع، 
قد  الذين  املواقع  هذه  في  املراهقني  من  الكثير 
تطرح  التي  املواضيع  من  الكثير  وراء  ينجرفون 
دون الوعي مبا قد يفيدهم وما قد يجلب الضرر 
لهم، وفي سياق منفصل ذكر أن التويتر أفضل 
الفيس بوك حسب وجهة نظره، حيث من  من 
مع  التواصل  من  املستخدم  يتمكن  خالله 
واإلعالمية  والفنية  السياسية  الشخصيات 

بكل اريحية.

في  اخلصوصية  أشكناني  فاطمة  وربطت 
حيث  نفسه،  باملستخدم  والتويتر  الفيسبوك 
له  ال��ذي  الوحيد  إنه 
حتديد  على  ال��ق��درة 
خصوصية  درج����ة 
ملفاته  على  الدخول 
الصفحات،  هذه  في 
درج���ة  إن  م��ب��ي��ن��ة 
ملفاتها  خصوصية 
مع  ح��ت��ى  ع��ال��ي��ة 
املتواجدين  أصدقائها 
وعللت  “البروفايل”.  في 
أكثر  للفيسبوك   ارتياحها  أشكناني سبب 
خصوصية  يتيح  ال  التويتر  أن  إلى  التويتر  من 
أكبر مللفات املستخدم، حيث يستطيع اجلميع 
دون  وصورهم  الشخصية  معلوماتهم  يرى  أن 
باللغة  الشباب  تخاطب  إن  مبينة  علمهم. 
أو الكمبيوتر  الهواتف  اجلديدة سواء عن طريق 

ذلك  لسهولتها وسالستها عند جيلنا.

ون��ف��ت ل��ول��وة 
أن  حول  ي��دار  ما  املال 
والتويتر  بوك  الفيس 
خصوصية  يعدمان 
ال   : قائلة  املستخدم 
الشيء  بهذا  أعتقد 
أي   باستطاعت  ألنه 
يتحكم  أن  شخص 

مؤكدة  ملفاته،  حول  اخلصوصية  درجة  في 
االجتماعية  الصفحات  إن هذه  ذاته  الوقت  في 
التعريب  ساهمت بشكل كبير في ظهور لغة 

التي متزج بني العربية واالجنليزية.

أثر على التواصل األسري
مما  إن  )متويل(  العنزي  عبدالعزيز  قال  بدوره 
تلعب  أصبحت  االنترنت  مواقع  أن  فيه  شك  ال 
دورا واضحا في حياة الشباب اليومية وذلك من 
التواصل  مواقع  استخدام  في  التوسع  خالل 
مما  بوك،  والفيس  اليوتيوب  مثل  االجتماعي 
االجتماعية  العالقات  التأثير سلبا في  إلى  أدى 
إن  العنزي ترى  واألسرية في مجتمعنا. وأضاف 
هذه  استخدام  في  ويتعمق  يسهب  البعض 
في  املباشرة  الوسائل  عن  مستغنيا  الوسائل 
التواصل مثل الزيارات واالجتماعات سواء كانت 
الوازع  أسرية أم عامة، باإلضافة إلى البعد عن 
إثر  والتفكك األخالقي من  البعض  الديني عند 
تنافي الشرع  التي  االنخراط في بعض األشياء 
االعتدال في  الشباب  والعرف لذلك يجب على 
املفيد  أخذ  خالل  من  املواقع  هذه  استخدام 
االعتماد  عليها  االعتماد  وعدم  املسئ،  وترك 
مثل  االساسية  االمور  بعض  واهمال  الكلي 

التواصل األسري.

استسقاء املعلومات
أما محمد الربيعة )حملاسبة( يعتبر الفيس 
من  يجري  ما  كل  على  لالطالع  وسيلة  بوك 
احداث سياسية واجتماعية من خالل اشتراكه 
بعدة صفحات عاملة وناشطة بهذا اجملال. ويرى 

هذه  مثل  بأن  الربيعة 
الصفحات االجتماعية 
مت��ث��ل أح���د امل��راج��ع 
الستسقاء  الرئيسية 
ما يريده من معلومات، 
االقبال  بأن  يرى  إنه  لذا 
الكبيرة  املواقع  على 
الفارقة  العالمة  ميثل 
مصدرا  بكونها  لهم 

واالساسيات  للمعلومات 
التي يحتاجها الشاب في كل يوم، وميثل الفيس 
للتواصل  للكثيرين  بالنسبة  األول  املوقع  بوك 
تتعلق  التي  االخبار  على  احلصول  على  وحتى 
أحد  اليوتيوب  إن  مضيفا  واملعارف،  باألصدقاء 
أفضل السبل لرؤية ما يفوته من أهم األحداث 
الندوات  في  أو  التلفاز  شاشات  في  كان  سواء 

السياسية.

أثر الفيس بوك على العالم 
والفيس  لليوتيوب  إن  اخلالدي  أمل  وبينت 
األخيرة  اآلونة  في  كبير  أثر  لهم  وتويتر  بوك 
املظاهرات  إن  موضحة  العربية،  الساحة  على 
التي حصلت مؤخرا هي الدليل القاطع بذلك. 
ونوهت اخلالدي إن هذه الصفحات االجتماعية 
يسر  مما  بعضهم،  من  أكثر  الناس  قربت 
تأثيرا  له  أرى  ال  إنني  إال  أصدقائي،  مع  تواصلي 
كبيرا علَي، مشيرة إلى أنها تفضل التويتر على 

الفيسبوك.

الصفحات  هذه  إن  اليعقوب  ورأت مها 
بني  العالم  وضعت  واليوتيوب  االجتماعية 
التفاصيل  بأهم  وأشركته  اإلنسان،  يدي 
واملستجدات التي حتدث على الدوام، مؤكدة أن 
تأثيرهم إيجابي عليها، مما أمكنها من التواصل 

مع أصدقائها الذين يدرسون باخلارج.

النهابة: الفيسبوك وتويتر نافذة تطل على األصدقاء
الدوسري: الشباب يستغل الفيسبوك كمجموعات أدبية وثقافية
حسن: الفيسبوك وتويتر عززت من دخول لغة جديدة على الشباب

البصمان: املواقع االجتماعية تعدم خصوصية األفراد
الربيعة: الفيسبوك أحد املراجع املهمة الستستقاء األخبار

حسن علي

فيصل البصمان

صالح حمادة

حمود الشمري

مهدي حسن

محمد الربيعة

فاطمة أشكناني

لولوة املال
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للعلوم  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  ش��ارك��ت 
أقام  والذي  التعليم  معرض  في  والتكنولوجيا 
من 7-2011/3/10 والذي جمع جميع اجلامعات 
بعض  وك��ذا  الكويت  في  واألهلية  اخلاصة 
الدولية  املعارض  أرض  على  اخلليجية  اجلامعات 

في مشرف .

للعلوم  اخلليج  جامعة  مشاركة  وتأتي 
للتعليم  السنوي  املعرض  في  والتكنولوجيا 
من  نخبة  مع  تتواجد  كونها  أهمية  لتعطي 
امللتقي  هذا  في  لبرامجها  تروج  التي  اجلامعات 
نظرا  هامة  محطة  نعتبره  ال��ذي  األكادميي 
سنويا  اجلامعة  به  حتظى  الذي  الكبير  لالقبال 
من طلبة املدارس الثانوية ملا مييزيها من سمعة 
يحتاجها  التي  تخصصاتها  على  سواء  طيبة 
سوق العمل الكويتي ومتيز خريجيها وسمعتها 
في  تعينهم  في  املنافسة  وكذلك  الكبيرة 
دراستهم من كبرى  في  لهم  األخيرة  السنوات 
الشركات بالكويت سواء كانت أهلية أو خاصة .

وعبر مدير العالقات العامة الدكتور مسعود 
الذى  الكبير  اإلقبال  بهذا  سعادته  عن  أسد 
الكويت  مدارس  طلبة  من  معرضنا  يشهده 
يتطلعون  الذين  اجلامعات  وخريجي  كافة 
والباحثني عن مستوى مرتفع  العليا  للدراسات 
اجلامعة  به  تتمتع  والذي  العالي  التعليم  من 
الكويت  في  اجلامعات  طليعة  في  ويجعلها 
تؤامه مع جامعة  باتفاقية  ترتبط  أنها  وخاصة 
ميزوري األمريكية واتفاقيات مع العديد من أرقي 

اجلامعات العاملية .

وموظفي  العامة  العالقات  مدير  واستقبل 
السعد  الدكتور خالد  اجلامعة  اإلدارة في جناح 
وكيل وزارة التعليم العالي الذي افتتح املعرض 
يرافقه لفيف من قادة اجلامعات األهلية واخلاصة 
في اخلليج والكويت وقدم لهم شرح كامل عن 
تقوم  التي  والتخصصات  اجلامعية  الكليات 
افتتاح  على  اجلامعة  وعزم  بتدريسها  اجلامعة 
نهاية  وفي  املقبل،  العام  في  الهندسة  كلية 
التعليم  وكيل  شكر  اجلامعة  بجناح  جولته 
على  اجلامعة  السعد  خالد  الدكتور  العالي 
وتخريج  االكادميية  العملية  دعم  في  جهودها 
جيل قادر على االبداع والتفوق في عالم اليعرف 
املعرض  والتكنولوجيا.واستمر  العلم  لغة  إال 
حتى يوم اخلميس 10 مارس على أرض املعارض 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  وجامعة  الدولية 
دعت الطلبة وأولياء أمورهم للحضور والتعرف 
تلبي  تخصصات  من  اجلامعة  ماتقدمه  على 
منا  والتي جتعل  والطموحات  االحتياجات  كافة 
جامعة متميزة في طليعة اجلامعات اخلاصة في 

الكويت ومنطقة اخلليج كافة.

GUST شاركت في معرض التعليم

رشا الطيراوي تشرح للطالبات قوانني التسجيل جوان العبداجلليل مع طالبات الثانوية

مسعود أسد  ومجاهد عابدين.خالد السعد وكيل وزارة التعليم العالي مع د.د

بجامعة  اخلاص  االلكتروني  املوقع   حصل 
أفضل  جائزة  على  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
موقع تفاعلي لعام 2010 على مستوى الشرق 
االوسط في احتفالية أقيمت بالعاصمة اللبنانية 

بيروت . 
 وقد حضر د. طاهر محمد على مدير التطبيق 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  التقنيات  ب��ادارة 
حضور  في  اجلائزة  استلم  والذي  والتكنولوجيا 
الثقافي  آل الغيص رئيس املكتب  الدكتورة منى 

في سفارة دولة الكويت في لبنان .

للعلوم  اخلليج  جامعة  موقع   وتلقي 
استنادا  املرموقة  اجلائزة  هذه  والتكنولوجيا 
الستعراضة املوقع املمتاذة والتي اهلته ليكون في 
طليعة املواقع املماثلة ومن خالل املعايير املمنوحة 
اإلستخدام  سهولة  حيث  من  اجلائزة  تلك  لنيل 
واجلمالي  املرئي  والتصميم  واحملتوى  واملضمون 

للموقع وكذا التفاعل معه. 

ضمن جائزة التعليم ويب

املوقع االلكتروني ل GUST األفضل في 
الشرق األوسط

GUST في ندوة جماهيرية استضافتها

مفهومان  والعلم  الدين  ذاكر:  الدكتور   
اليستقالن عن بعضهما

للعلوم  اخلليج  جامعة  استضافت 
املؤمترات  قاعة  مسرح  وعلى  والتكنولوجيا 
ندوة  في  نايك  ذاكر  الدكتور  الشهير  اخلطيب 
والتي  احلديث  والعلم  القرآن  بعنوان  جماهيرية 
تناولت مفهوم الدين والعلم وعالقة كل منهما 

باآلخر.

أللبرت  مبقولة  حديثة  ذاكر  الدكتور  وبدأ 
“العلم بدون الدين أعرج والدين  انشتاين تقول 
الضوء  يسلط  واستطرد  أعمى”  العلم  بدون 
وأنهما مفهومان  والعلم  الدين  على مفهومي 
هناك  أن  مؤكدا  بعضهما  عن  يستقالن  ال 

في  ذكرت  قد  كانت  كثيرة  علمية  اكتشافات 
القرآن قبل اكتشافها.

وقال ذاكر على الرغم من أنني طبيب ولكني 
اإلسالمية  والدعوة  اخلطابة  حقل  في  عملت 
وشرعت في دراسة العلوم الدينية وتأثرت كثيرا 

بأحمد ديدات.

يذكر أن د. ذاكر نايك ألقآ العديد من اخلطب 
واحملاضرات في شتى بقاع املعمورة وعلى مستوى 
جماهيري من كافة األديان وأنه قد اختير مؤخرا 
من ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الهند.

جانب من احلضور د.ذاكر

د.طاهر محمد على ود.منى آل غيص حلظة استالم اجلائزة   
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GUST كرمت الدكتور نايف احلجرف

 د. احمليالن : مثال في اجلدية وااللتزام واملثابرة
د.احلجرف : GUST أهم محطة في حياتي

والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  كرمت جامعة 
الدكتور  األسبق  الطالبية  للشئون  الرئيس  نائب 
عضو  منصب  اآلن  يشغل  الذي  احلجرف  نايف 
هيئة سوق املال املنشأة حديثا في حفل حضره 
الدكتور عبدالرحمن احمليالن رئيس مجلس األمناء 
شعيب  عبداهلل  شعيب  والدكتور  اجلامعة  في 
رئيس اجلامعة وعدد من قيادات اجلامعة وأعضاء 
هيئة التدريس فيها وألقى الدكتور احمليالن كلمة 
في هذه املناسبة قال فيها أننا نثمن تلك اجلهود 
على  سواء  احلجرف  نايف  الدكتور  بها  قام  التي 
وأنه  السيما  اإلداري  حتى  أو  التدريسي  الصعيد 
من اجليل املؤسس للجامعة فالدكتور نايف منوذج 
للشخصية املثابرة واجلادة وامللتزمة مبا يناط لها 
من مهام ومسؤوليات وإنه اذا كان رحيل الدكتور 

فإن  لنا  GUST ميثل خسارة  عن  احلجرف  نايف 
عزاءنا انه انتقل إلى مسؤوليات جديدة ومهمة في 

خدمة وطننا الغالي الكويت.

 ومن جانبه عبر الدكتور نايف احلجرف أن بالغ 
شكره ألسرة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
في  العملية  بتجربته  واعتزازه  فخره  عن  معربا 
GUST مؤكداً أنها أضافت له الكثير واعتبرها 
محطة مهمة في حياته حيث قال: لقد قضيت 
ثمانية سنوات في اجلامعة هي األروع في حياتي 
تغلبنا  التي  التحديات  من  العديد  واجهنا سويا 
عليها لكي نحقق رسالة اجلامعة التعليمية ومتنى 
أن تواصل اجلامعة مسيرتها في سبيل  احلجرف 

حتقيق النهضة للحركة التعليمية في الكويت.

مدير املشاريع في GUST أختير ضمن 
أفضل مائة كويتي بالبرنامج الوطني 

لقيادات التنمية
ابراهيم  املهندس  املشاريع  مدير  أختيار  مت 
الفريح من جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
لإللتحاق  املرشحني  كويتي  مائة  أول  ضمن 
القيادي  بالتطوير  اخلاص  الوطني  بالبرنامج 

املوازي ملشاريع وخطة التنمية الشاملة.

التطوير  برنامج  ضمن  من  هذا  يأتي  و   
القيادي ملبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية 
جامعة  العاملي  األكادميي  “ذخر” ومستشارها 

كورنيل األمريكية العريقة .

الفريح  ابراهيم  املهندس  أختيار  وجاء   
مدير املشاريع باجلامعة ضمن اخملتارين لتميزة 

اخملتارين  األوائل  من  ليكون  يؤهله  الذي  وأدائه 
لهذا البرنامج الوطني للتطوير القيادي والذي 
سوف  والذي  الشاملة  التنمية  خطط  يخدم 
الرغبة األميرية جلعل  يخدم الكويت لتحقيق 

عامليا  مركزا  الكويت 
واإلستثمار.  للمال 
وجامعة اخلليج للعلوم 
تتقدم  والتكنولوجيا 
للمهندس  بالتهاني 
الكفئ ابراهيم الفريح 
املنحة  لهذه  إلختياره 
وتتمنى لو دوام التوفيق 

والنجاح في عمله .

د.نايف احلجرف يستلم هدية من د.عبدالرحمن احمليالن و د.شعيب شعيب

مبناسبة يوم املرأة العاملي

املال: حقوق املرأة الكويتية ال تزال مهضومة

الثقافية  اجلمعية  ع��ام  أم��ني  أك��دت 
املرأة  أن  املال  اإلجتماعية النسائية لولوة صالح 
في  داعية  مهضوم،  حقها  يزال  ال  الكويتية 
اجلميع  على  القوانني  تطبيق  إلى  ذاته  الوقت 
وإعطاء املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي 

حقوقها واملرأة الكويتية بشكل عام.

املرأة  تاريخ  ن��دوة  خالل  املال  وأوضحت   
جامعة  طلبة  رابطة  نظمتها  التي  السياسي 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا مبناسبة يوم املرأة 
فيها  املرأة  تتمتع  العربية  الدول  أن كل  العاملي 
باحلق السياسي، متسائلة بالقول : هل اسالمنا 

يختلف عن اسالمهم؟

ليس  املرأة  أن  قال  من  أن  إلى  املال  ولفتت 
بإنشاء  قاموا  الذين  هم  سياسي  حق  لها 
اللجنة النسائية في اجمللس وغازلوا النساء في 
حقوقهن، مستغربة من محاربتهم حلقوق املرأة 
البنود  في  املرأة  يضعون  ذاته  الوقت  في  وهم 
برامجهم  خالل  أولوياتهم  رأس  وعلى  األولى 
نرجع  أن  إلى  يهدف  األسلوب  وهذا  االنتخابية، 
في  أي مساهمة  للمرأة  يكون  ال  وأن  الوراء  إلى 
تطل  مرة  كل  في   : قائلة  وتابعت  مجتمعها. 
اذياننا  الى  يتبادر  العاملي  املرأة  يوم  ذكرى  علينا 
قدموا  الذين  الكويت  بلدنا  وشهداء  شهيدات 

عن  دفاعا  الطاهرة  وارواحهم  الزكية  دمائهم 
املرأة  يوم  مناسبة  خالل  متمنية  الوطن،  ارض 
أكبر  فرصة  الكويتية  املرأة  تعطى  أن  العاملي 
إلى  والوصول  التنمية  عجلة  في  للمساهمة 
التنمية  في  للمساهمة  القرار  صنع  مناصب 
القضايا  من  لكثير  احللول  وايجاد  اجملتمعية 
املرأة  بحق  املهضومة  واالجتماعية  املدنية 

الكويتية.

الثقافية  اجلمعية  أن  إلى  املال  وأش��ارت 
اإلجتماعية النسائية قد اطلقت مشروع ورقتي 
أن  مبينة  اخلليج،  منطقة  في  نوعه  من  األول 
معلومات  مركز  مبثابة  سيكون  املشروع  هذا 
سيساعد  ممغنطة،  اسطوانة  في  املرأة  حلقوق 
املرأة على معرفة حقوقها وارشاديا للسبل في 
املشروع في  وايضا يساهم هذا  حل مشاكلها 
االمة  مجلس  واعضاء  احلقوق  طلبة  مساعدة 

فهذا املشروع يقدم املشورة مجانا.

إلى  الشباب  املال  دعت  حديثها  ختام  وفي 
اإلنضمام  في  وحرصهم  مشاركتهم  أهمية 
والتي  اخملتلفة،  العام  النفع  جمعيات  الى 
تتضمن على انشطة مهمة تعمل على تطوير 
سيكون  الشباب  وان  سيما  ال  شخصياتهم 

عليهم مسؤولية كبيرة في املستقبل.

لولوة املال وأسرار األنصاري

جامعة اخلليج تفتتح احلدود بني
 البيانو الكالسيكي والعربية

نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
وعلى االنغام املوسيقية ندوة بعنوان فتح احلدود 
تتألف  والتي  والكالسيكية  العربية  البيانو  بني 
من مزيج بني املوسيقى العربية على حد سواء 

والغربية. رحبت جامعة اخلليج باألستاذ    

والعلوم  االجتماعية  العلوم  في  املساعد 
املنظم  ميلر،  ديفيد  الدكتور  قسم  اإلنسانية 
لهذا احلدث، وثالثي عازفي البيانو د.سحر ملحم، 
د.رايباك ود.رويانوف للجيز معربا عن سعادته في 

ترحيب اجلامعة لهم.

د.سحر ملحم أثناء عزفها على البيانو



 املعرض السنوي السابع للكتب واملعلومات
 مبكتبة الرفاعي

الكويت  العثمانية سبب مشاكل  غنيمة الفهد: الدولة 
والعراق الكويت

 كانت تسمى أرض القبائل
والتاريخ  التراث  والباحثة في  الكاتبة  أكدت 
العثمانية  الدولة  أن  الفهد  أ.غنيمة  الكويتي 
مع  الكويت  مشاكل  في  تسببت  التي  هي 
التي  هي  العثمانية  الدولة  أن  مؤكدة  العراق، 

وضعت فكرة أن الكويت جزء من العراق.

التي  أول  أيام  ندوة  خالل  الفهد  وأوضحت   
للعلوم  اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة  نظمتها 
باألعياد  احتفاالتها  إطار  في  والتكنولوجيا 
الوطنية أن جزيرة فيلكا الكويتية قد احتضنت 
مؤكدة  السنوات،  من  لردح  اإلغريقية  احلضارة 
أن الكويت كانت تسمى أرض القبائل فقد كان 
يتواجد فيها قبائل بنو بكر ووائل وبنو متيم الذين 
املطالع  سكنت  قبيلة  أكبر  بدورهم  شكلوا 
ومنها قبيلة بنو متيم برز شعراء كان لهم وقع 
كبير كالفرزدق - وذلك ابان الدولة االموية، مبينة 
أن منطقة أمغره احلالية كانت متثل في السابق 
والشعر،  االدب  فيها  يتداولون  عكاظ  سوق 
االلتفات  لعدم  خسارة  يا  بالقول:  مستدركة 
فيجب  تراثنا،  من  الهامة  االم��ور  هذه  ملثل 
القيمة،  املعلومات  هذه  معرفة  الشباب  على 
متثل  كانت  والتي  كاظمة  منطقة  أن  موضحة 
معركة  شهدت  قد  كانت  قدميا  الكويت  أرض 
الصحابي  قاديا  اإلسالمي  التاريخ  في  هامة 
بذات  والتي سميت  الفرس  الولد ضد  بن  خالد 
السالسل، مبينة أن اسم الكويت بعد ذلك قد 

تغير إلى القرين ثم إلى الكويت.

احلقيقي  املؤسس  أن  إلى  الفهد  ولفتت   
جابر  بن  صباح  بن  مبارك  الشيخ  هو  للكويت 
وروسيا  املانيا  قبل  من  عدة  اطماع  واجه  والذي 
العثمانية،  والدولة  واجنلترا  والبرتغال  وهولندا 
في  المعا  جنما  كان  مبارك  الشيخ  أن  مؤكدة 
الدولة  براثن  من  الكويت  أنقذ  فقد  اجملد  سماء 
العثمانية  الدولة  أن  إلى  مشيرة  العثمانية، 

التي  صفوان  منطقة  على  باالستيالء  قامت 
كانت تابعة للكويت باالضافة إلى جزيرة بوبيان 

ووربة ومنطقة أم قصر.

  يوم  في اجلامعة ... 

 GUST صفحة 6                                                                                  يوميات

هنوف ونشاط في الرابطة حوارات ثنائية

وانتهينا من احملاضرة،سلمى اختيار قبل الشراء

غنيمة الفهد

للشئون  اجلامعة  رئيس  نائب   بحضور 
أفتتاح  مت  كوك  روبرت  الدكتور  االكادميية 
عبد  ملكتبة  السابع  السنوي  امل��ع��رض 
للعلوم  اخلليج  بجامعة  الرفاعي  اهلل 
الطلبة  من  كبير  حضور  في  والتكنولوجيا 
من  وجمع  باجلامعة  التدريس  هيئة  واعضاء 
روبرت  الدكتور  وجهها  كلمة  وفي  اجلمهور، 
وخاصة  اجلميع  على  اثنى  للحضور  كوك 
والطلبة  املعرض  في  املشاركة  اجلهات 
ملديرة  شكره  ووجه  التدريس  هيئة  وأعضاء 
كولي  شوبيتا  السيدة  الرفاعي  مكتبة 
في  جهودهم  على  باملكتبة  واملوظفني 

. واالدارة  التنظيم 

الناشرون  من  املعرض كل  في  وقد شارك 
كامبريدج،  جامعة  )مطبعة  الدوليون 
ماكروهيل،  إ.إل.تي.،  ليرنيغ،  سانكيدج 
ومقدمو  إدوكيشن(،  بيرسيان  باجلريف،  
)النظم  اإلنترنت:  على  البحث  خدمة 

إي،  إي.  إي.  أي.  تك،  إيدو  املتطورة،  العربية 
وفيرتشو  نوليدج،  تك.  دايريكت،  ساينس 
دولة  في  األمريكية  والسفارة  ناشيونال(، 
الطالب  مكتبة  إلى  باإلضافة  الكويت، 
الكويتية.  املكتبات  وشركة  اخلليج  بجامعة 
واإلجتاهات  الرقمية  املصادر  عرض  كذلك  ومت 

اإللكتروني. النشر  مجال  في  املستقبلية 

وانسجم الزوار مع تقدمي اجلهات املشاكة 
مكتبة  نظمت  ولقد  منتجاتهم.  ألحدث 
أحمد محمد الرفاعي بجامعة اخلليج للعلوم 
خالل  سنويا  املعرض  هذا  مثل  والتكنولوجيا 
فقالت  باهر.  بنجاح  املاضية  سنوات  ست 
أن  اإلفتتاحية  كلمتها  في  املكتبة  مديرة 
توفير  املعرض هو  إقامة مثل هذا  الغرض من 
واملطبوعات  املصادر  عن  املعلومات  أحدث 
الناشرين  بني  التعاون  جسر  وبناء  العلمية، 
املناسبة  البيئة  تطوير  سبيل  في  واملكتبة 

واملعرفة.  العلم  لكسب 

علي أنصاري يفتتحان املعرض.روبرت كوك ود.د
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مراجعة قبل االختبار

حان وقت احملاضرة



  أنشطة                                                                        صفحة 7

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حتتضن دورة وورشة عمل الكاتب والروائي
 عبدالوهاب السيد “كيف تؤلف كتابا” 

واملتواصلة  املستمرة  جهودها  إطار  في 
رعت  الشابة،  املواهب  دعم  إلى  منها  وسعيا 
دورة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
للكاتب  كتاباً(  تؤلف  )كيف  عمل  وورش��ة 
والروائي الكويتي  املهندس عبدالوهاب السيد، 
التي أقيمت في مبنى اجلامعة مبنطقة مشرف. 
وكالة  بإشراف  العمل  وورش  الدورة  وأقيمت 

ميرور للدعاية واإلعالن.

“لقد  السيد:  عبدالوهاب  الروائي  وأكد 
الشباب  الكّتاب  مؤلفات  انتشار  ملحوظاً  كان 
ظهر  حيث  الكويت،  في  اجلنسني( مؤخراً  )من 
السنوات  في  الكتاب  معارض  في  واضحاً  هذا 
تلك  من  كبير  افتقار عدد  فقد تبني  األخيرة، 
الكتابة  الشبابية إلى أساسيات  املؤلفات 
ووقوع الكّتاب في أخطاء كثيرة تدل على نقص 
ومحدد  برنامج واضح  وجود  عدم  وعلى  اخلبرة 
واألخذ  الناشيء  الكاتب  الكويت لتوعية  في 
تدريبه  ثم  ومن  له  الالزم  الدعم  وتقدمي  بيده 
على  أنواعها، واحلرص  الكتب بكل  على تأليف 
خالل  من  الكويت  في  الثقافي  اجلانب  تنمية 
رفع املستوى األدبي للكاتب الناشيء  ومن هنا 

جاءت فكرة الدورة وورش العمل حيث تهدف إلى 
وتوجيهها  الكتابية  الشباب  مواهب  استغالل 
إلى االجتاه الصحيح ومساعدتهم وإنارة الطريق 
التي يقع فيها عادة  لهم لإلبتعاد عن األخطاء 
إلى فتح  الدورة  تهدف  كما  الكاتب الناشيء، 
اجملال للطموحني الراغبني بتأليف كتاب وللرفع 
واستغالل  ورغباتهم  وحتقيق  مستواهم  من 

أوقاتهم مبا هو مفيد.”

للعلوم  اخلليج  بجامعة  مشيداً  وأضاف 
والتكنولوجيا ودورها الفّعال في إبراز ومساندة 
املواهب الشبابية من اجلنسني، وكان ذلك جلياً 
في مشاركتها ودعمها املستمر لعدة فعاليات 
الطالب  من  الكثير  وتوعية  لتدريب  سابقة 
ضمن  من  اجلامعة  تعتبره  والذي  والطالبات 
اولوياتها.واجلدير بالذكر أن املهندس عبدالوهاب 
السيد روائي وكاتب من أوائل الّكتاب الكويتني 
الطبيعة  وراء  ما  كتبوا  الذين  اخلليجني  ورمبا 
أهم  ومن  الرعب،  وأدب  اخليال  أدب  رواي��ات  و 
إصداراته: رسائل اخلوف – في اجلانب املظلم – 
حكايات العالم اآلخر – األبعاد اجملهولة: حاالت 

نادرة.
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 GUST تختتم فعاليات مؤمترها األول “أزمة العلوم اإلنسانية”

للعلوم  اخلليج  جامعة  في  أختتمت 
والتكنولوجيا املؤمتر األول والذي أقيم على مدى 
“أزمة العلوم اإلنسانية”،  أيام حتت عنوان  ثالثة 
دول   من  باحثا  ثالثني  من  أكثر  املؤمتر  في  شارك 
جلسات  متيزت  وقد  مختلفة.  وأوروبية  عربية 

املؤمتر بالنقاشات اجلادة التي تعرضت لكثير من 
يتصل  ما  خاصة  اإلنسانية  العلوم  مشكالت 
أو  العلوم  تلك  مناهج  اإلبداع سواء في  بنقص 

في تطبيقاتها. األزمة يبدو أنها ال تقتصر على 
الباحثني  من  كثير  عبر  فقد  العربي.  العالم 
إبداعي  تراجع  اإلنسانية من  العلوم  عن معاناة 
حول  البحثية  واملراكز  اجلامعات  من  كثير  في 
بالغة  وحيدة  ندوة  أيضا  املؤمتر  وشهد  العالم. 
السعودي  والشاعر  الناقد  فيها  شارك  العربية 
د. محمد حبيبي، بورقة حول األزمة املستقبلية 
في تلقي الشعر خاصة مع وجود عناصر التلقي 
خاصة  واسعا  نقاشا  ورقته  أثارت  وقد  الرقمي، 
حني حتول النقاش إلى جتربة محمد حبيبي التي 
بني  فيها  يجمع  والتي  املرئي  الشعر  يسميها 
والصور  الشعبية  واملوسيقى  األلفبائية  اللغة 

احلية والثابتة.

تفاعل  وسط  للمؤمتر  اخلتامي  اليوم  وجاء 
أزمة  حول  ندوة  دارت  حيث  احلضور،  من  كبير 
اللغوية  والعلوم  النقد  مجال  في  املنهجيات 
شارك فيها كل من د. إيناس محفوظ من مصر، 
ود.  املتحدة  الواليات  من  شراينر  ستيفن  ود. 
حسني شروفي ود. أمين بكر من جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا.

ودارت قبل اخلتام حلقة نقاشية شارك فيها 
كل من د. لويس جوردن وهو ضيف شرف املؤمتر 
ود.جامشيد ماليكبور، ود. ثورسنت بوتز، ود. أمين 
بكر. وعبراحلضور في ختام املؤمتر عن إعجابهم 

باملؤمتر الذي وصفوه بالناجح جدا.

ثم ألقى د. أمين بكر، رئيس املؤمتر باملشاركة 
مع د. ثورسنت بوتز، كلمة اخلتام معبرا فيها عن 
تقديره لكل املساهمات التي قدمها احلضور من 
الباب  والتي فتحت  الكويت ومن خارجها  داخل 
البشرية  مبستقبل  تتصل  موضوعات  ملناقشة 
مستوى  على  تطوير  من  حتقيقه  ميكن  وما 
منهجيات العلوم اإلنسانية ومدى ما حترزه تلك 
التفكير  حرية  مجاالت  في  تقدم  من  العلوم 
خاصة  التعليمية  املؤسسات  وتطوير  والبحث 

اجلامعية.

د.روبرت كوك يلقي كلمة االفتتاح

د.محمد حسنني

إبراهيم عمران مع الدكتور علي أنصاري

د.ثورسنت بوتزيتحدث

متحدث

برج التحرير رمز التواصل


