خبر غير عاجل

«بنت أكابر» أصالة تصل إلى  16مليون مشاهدة
محمود الخيامي ،وتوزيع المو�سيقي فهد ،وهى الأولى
التى تقوم بغنائها باللهجة ال�سعيدية فى م�سوارها
الغنائى حتي الآن ،وقد حققت من خالها ردود اأفعال
اإيجابي��ة للغاية خا�سة مع ت�سوي��ر الكليب بالكامل
بطريقة و�س��كل جديد عل��ى اأ�سالة نف�سه��ا من خال
�س��كلجدي��دعليه��امثلم��ايظه��رف��ىالكلي��ب.

تجاوزت اأغنية بنت اأكابر اأحدث اأغانى المطربة
اأ�سالة  15ملي��ون م�ساهدة على موق��ع يوتيوب كما
اقتربت م��ن المليون ال��� 16وذلك بعدما ت��م طرحها
عبر قناتها الر�سمية عل��ى يوتيوب منذ اأكثر من �سهر
وتحدي��داًف��ىالعا�س��رم��نابري��لالما�س��ى.
الأغني��ة م��ن كلمات محم��د اأب��و نعم��ة ،واألحان

فايا يونان تطلق ألبومها «حكايا القلب» في بيروت
ت�ستع��د المطرب��ة ال�سورية فايا يون��ان لاحتفال
باإطاق األبومها الجديد «حكايا القلب» و�سط جمهورها
اللبناني ،عبر حفل غنائي �سخ��م بالعا�سمة اللبنانية
بي��روت يحت�سن��ه م�س��رح «مي��وزك ه��ول» الواجه��ة
البحرية ،وذلك في تمام الثامنة والن�سف م�ساء الأربعاء
 26يوني��و.
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واأطلقت فاي��ا خ��ال الأ�سابي��ع الما�سي��ة خم�سة
اأغني��ات من الألب��وم المنتظ��ر ،بداي��ة من «ي��ا قاتلي»
و»كيفنا تنيتاتنا» ،مرورا باأغنيتي «غن» و»يمكن ن�سي»
ختام��ا برائعة اأب��ى فرا���س الحمدانى «فليت��ك تحلو»،
ً
مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الآخرى ومنها
ا�ستوحت ا�سم «حكايا القلب» ليكون عن��وان الألب��وم.

2019

مخرجات التعليم وبعض
الحقائق

بقلم :د .سند العجمي

ºgCG øe º`` gG øe ájô`` °ûÑdG OQGƒ`` ªdG ôÑà©J
عوامل نجاح الدول ،حيث ان الموارد الب�شرية
هي التى تحدث الفرق وتحقق التميز المطلوب،
وناحظ التطور الذي ح�شل في بع�ض الدول،
مث ��ل اليابان و�ش ��نغافورة وماليزي ��ا وغيرها،
كان نتيجة ااهتمام بالموارد الب�ش ��رية ،وفي
الكويت هناك محاوات عديدة لو�شع ت�شور
للتن�شيق بين مخرجات التعليم العالي وحاجات
�شوق العمل ،حيث قامت موؤخرا وزيرة الدولة
لل�ش� �وؤون ااقت�ش ��ادية بتقدي ��م عر� ��ض مرئي
في مجل�ض اامة ا�شتعر�ش ��ت فيه الت�شورات
الحكومي ��ة لحل ه ��ذه الم�ش ��كلة ،اا اأن ع�ش ��و
لجنة تنمية الموارد الب�شرية ،محمد الدال قد
اأكد انه بعد مرور �شنتين فان الحكومة لم تقدم
ت�شور ًا وا�شح ًا ي�شتند على خطة اإ�شتراتيجية
متو�شطة اأو طويلة ااأجل ،لتوظيف المواطنين
في القطاعين العام والخا�ض.
ومن الحقائق التي يمك ��ن ان نوردها فيما
يتعل ��ق بمخرج ��ات التعلي ��م و�ش ��وق العمل أان
اابتكارات التكنولوجية �ش ��وف تتفاعل ،ومن
اهمها الذكاء اا�شطناعي ،و�شوف ت ؤودي إالى
تحوات كبيرة في اأ�شواق العمل ،حيث �شتظهر
فئات جديدة من الوظائف و�ش ��تنتهي وظائف
اأخرى ،وف ��ي درا�ش ��ة للمنت ��دى ااقت�ش ��ادي
العالمي حول م�ش ��تقبل الوظائف وااتجاهات
المتوقعة في  ،2022-2018جاء اهم ما فيها.
 1من أامثلة الوظائف التي من المتوقعان ت�ش ��تحدث بحلول ع ��ام  2022ه ��ي محلل
البيان ��ات ،مط ��وري البرمجي ��ات والتطبيق ��ات
والمحللي����ن ،اأ خ�ش����ائيي التح����ول الرقم����ي،
المتخ�ش�ش ��ين ف ��ي التكنولوجي ��ا الجدي ��دة،
خدمات تكنولوجيا المعلومات.
 2يتوقع اأ�شحاب العمل حدوث تحولكبير في تق�ش ��يم العم ��ل بين العم ��ال وااآات
الب�شرية ،في الوقت الحا�شر ،يوؤدي الب�شر 71
 %من اإجمالي �شاعات العمل ،مقارنة ب� 29
 %من ااآات ،بحلول عام  ،2022من المتوقع
اأن يتحول هذا المتو�شط اإلى  % 58من �شاعات
العمل الب�شرية و % 42من ااآات.
 3بحلول عام � ،2022شتكون المهاراتالمطلوبة اأداء معظم الوظائف قد تغيرت ب�شكل
كبير ،من المهارات التي �شتكون مطلوبة على
�ش ��بيل المث ��ال :التفكي ��ر التحليل ��ي واابتكار،
التعلم الم�ش ��تمر ،ااإبداع والمبادرة ،ت�ش ��ميم
التكنولوجي����ا والبرمج����ة ،التفكي����ر النق����دي
والتحليل ،القيادة والت أاثير ااجتماعي ،التفكير
وحل الم�شكات ،تحليل النظم وتقييمها.
اذا �شيكون للذكاء اا�شطناعي ت أاثير كبير
على اأ�شواق العمل اأنه �ش ��يوؤدي اإلى تغييرات
في ا�شتراتيجيات التوظيف �شمن �شيناريوهين
وهما تحوي ��ل الوظيف ��ة اأو ا�ش ��تبدال الوظيفة،
تحوي ��ل الوظيف ��ة عندم ��ا يت ��م إادخ ��ال ال ��ذكاء
اا�ش ��طناعي ف ��ي م ��كان العمل ،يمك ��ن تركيز
الموظفين في وظائف غير روتينية وفي معظم
الح ��اات� ،ش ��تحتفظ الموؤ�ش�ش ��ات بموظفيها،
و إاعادة بن ��اء المه ��ارات الحالية لتتما�ش ��ى مع
ااأدوار والم�شوؤوليات الجديدة ،اأما ال�شيناريو
الثان ��ي فه ��و ا�ش ��تبدال الوظيفة ،حيث �ش ��تجد
الموؤ�ش�شات العامة والخا�شة اأنه من ال�شروري
مراجعة ا�شتراتيجيات التوظيف الخا�شة بها،
حيث �شيكون هناك تحول من توظيف العمالة
منخف�ش ��ة المهارات إال ��ى توظي ��ف المزيد من
المهنيين ذوي المهارات والكفاءة.
وبعد هذا العر�ض هل تم في الكويت تعديل
التخ�ش�شات العلمية «الجامعية والدبلوم» في
موؤ�ش�شات التعليم العالي ،الحكومية والخا�شة،
لتتنا�شب مع التطورات التكنولوجية ام انها ا
زالت تقوم بتدري�ض نف�ض التخ�ش�شات والتي
�شيترتب عليها زيادة قائمة انتظار التوظيف؟
الجواب متروك للقارئ الكريم.

السقا يتدخل لمنع إيقاف تصوير مسلسله «ولد الغابة»
وبع��د أان كادت ا ألزم��ة ت�س��ل إالى ح ّد
الت�ساب��ك ،تدخ��ل ال�سق��ا وب��داأ ف��ي تقريب
وجهات النظر لكي يتم ا�ستكمال الم�سل�سل،
ووع��د العم��ال بتلبي��ه احتياجاته��م وعدم
تكرار اأي م�ساكل لكي يت��م العمل في اأجواء
جيدة للجميع ،موؤكدا اأنه �سي�سمن لهم ذلك
إالى النهاية .وتعقيبا لما قام به ال�سقا لحل
الخاف واحتواء الأزمة اأطل��ق العمال على
الفنان اأحمد ال�سقا لقب «ن�سير الغابة».

نج��ح الممث��ل الم�س��ري أاحم��د ال�سقا
في اإنقاذ م�سل�سله الرم�ساني الذي يعر�س
حالي ًا «ولد الغابة» من اأزمة خطيرة كانت
�ستت�سبب في اإيقاف الت�سوير.
وكانت اأزمة وقع��ت بين مخرج العمل
محمد �سام��ي وعدد من العم��ال الم�ساركين
في الم�سل�سل ،أادت لتوقفهم عن العمل لعدة
�ساع��ات ،اعترا�سا عل��ى بع���س الأمور مع
محمد �سامي.

يومية  -شبابية رياضية  -شاملة

تصدر عن شركة اأوراق الكويتية للخدمات اإعامية
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حكاية سجناء
في اأحد �ش ��جون األمانيا وف ��ي حقبة ال�ش ��تينيات ،كان
ال�شجناء يعانون من ق�شوة حرا�ض ال�شجن والمعاملة ال�شيئة
في كل النواحي.
وم ��ن بي ��ن ال�ش ��جناء كان �ش ��جين يدع ��ى «�ش ��ميدث»
والمحكوم عليه لفترة طويلة ،لكن هذا ال�شجين كان يح�شل
على اإمتيازات جيدة ومعاملة �شبه محترمة من قبل الحرا�ض،
ما جع ��ل بقية نزاء ال�ش ��جن يعتق ��دون اأنه عمي ��ل مزروع
ق�شم لهم أانه �شجين مثلهم ولي�ض له عاقة
و�شطهم ،وكان ُي ِ
بااأجهزة ااأمنية.
لكن لم يكن اأحد ي�شدقه ،فقالوا« :نريد اأن نعرف ال�شبب
الذي يجعل حرا�ض ال�شجن يعاملونك ب أا�شلوب مختلف عنا».
فقال لهم �شميدث :ح�شناً ،اأخبروني عن ماذا تكتبون
في ر�شائلكم ااأ�شبوعية اأقاربكم؟
فقال الجميع :نذكر لهم في ر�ش ��ائلنا ق�ش ��وة ال�ش ��جن
والظلم الذي نتكبده هنا على اأيدي هوؤاء الحرا�ض الملعونين.
فرد عليهم با�شماً :أا ّما أانا في كل إا�شبوع أاكتب ر�شائلي
لزوجتي وف ��ي ال�ش ��طور ااأخيرة اأذكر محا�ش ��ن ال�ش ��جن
والحرا�ض ومعاملتهم الجيدة هنا ،وحتى اأنني اأحيان ًا اأذكر

فقال :اأن يا اأذكياء جميع ر�شائلنا ا تخرج من ال�شجن
إاا بعد قراءتها من ِقبل الحرا�ض ،ويطّ لعون على كل �شغيرة
وكبيرة فيها ،وااآن غيروا طريقة كتابة ر�شائلكم.
ا�شبوع التالي ب أان جميع حرا�ض
تفاج أا ال�شجناء في ا أ
ال�ش ��جن تغي ��رت معاملته ��م لل�ش ��جناء لاأ�ش ��وء ،وحت ��ى
«�شميدث» كان معهم وينال اأق�شى المعامات.
وبعد أايام �ش أال «�ش ��ميدث» بع�ض ال�شجناء وقال :ماذا
كتبتم في ر�شائلكم ااإ�شبوعية؟
فقالوا جميع� �اً« :لقد كتبن ��ا أان «�ش ��ميدث» علّمنا طريق
جدي ��دة لك ��ي نخ ��دع الحرا� ��ض الماعي ��ن ونك�ش ��ب ثقتهم
ور�شاهم.
حينها لطم �شميدث خديه ح�شر ًة ،وجل�ض ي�شحب �شعر
راأ�شه كالمجانين..
«العبرة» من الجميل أان ت�شاعد ا آاخرين ،لكن ا أاجمل أان
تعرف مع من تتكلم ،فلي�ض كل م�شتمع نا�شح وحافظ لل�شر،
فبع�ض من حولنا قد ي�شيئون الت�شرف وفق ًا للموقف ،وما
يتنا�شب معك قد ا يتنا�شب مع غيرك.

بقلم :محمد سعود العتيبي

اأ�شماء بع�ض الحرا�ض ال�شخ�ش ��ية في ر�شائلي واأمتدحهم
كذلك.
ف ��رد علي ��ه بع� ��ض ال�ش ��جناء :وم ��ا دخ ��ل هذا كل ��ه في
اامتي ��ازات التي تح�ش ��ل عليها واأن ��ت تعل ��م اإن معاملتهم
قا�شيه جداً؟

طرق التدريس ..بين القديمة والحديثة
كانت الط ��رق القديمة لو�ش ��ع ا�ش ��تراتيجيات التدري�ض
ب�ش ��يطة ،تكاد تكفي لتعليم الطالبات والطلب ��ة ،لكنها ا تلبي
الحاجات ااأ�شا�شية في عملية التعليم ،فهي ت�شع المتعلم في
مكان التلقي و أاهم هدف يمكن تحقيقه هو مدى حفظ المتعلم
للمعلومات ،ويعتمد المعلم على طريقة ااإلقاء وا يوجد هنا
دور يذكر للمتعلم ،اأما الطرق الحديثة فهي تعتمد على طرق
واأ�شاليب حديثة ت�شب اهتمامها على المتعلم ،ومدى تفاعله
معها ،في حين أا ّن الطرق القديمة ا تراعي الفروق الفردية بين
الطلبة فهي تنظر اإلى ال�شف كاأ ّن جميع طابه في الم�شتوى
نف�شه ،اإا اإ ّن الطرق الحديثة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة،
وتهتم بم�شاكل الطلبة الذين يعانون من م�شكات تعلم.
 يطلب م ��ن المتعلم ف ��ي الط ��رق القديم ��ة التركيز علىحا�شة ال�شمع والب�شر ،فالمعلم ي�شرح على ال�شبورة والطالب
ي�ش ��تمع للمعلم وينقل م ��ا يكتبه ،وهكذا تك ��ون عملية التعلم

لطرق التدري�ض هناك اأنواع عدة:
 المحا�شرة :تعتمد هذه الطريقة ب�شكل على المعلم حيثي�شرح المعلم دون توجيه اأي �شوؤال من قبل الطلبة ،وغالب ًا ما
ت�شتغرق هذه الطريقة مدة �شاعة إالى �شاعتين.
 المناق�شة :تعتمد هذه الطريقة على التفاعل بين المعلموالمتعلم ،حيث ا يلقي ال�شرح كله على المعلم اإ ّنما يتم طرح
مو�ش ��وع من المعلم وتتم المناق�ش ��ة في هذا المو�شوع من
المتعلم.
 الحوار :ت�شمى هذه الطريقة بالطريقة ال�شقراطية الذييعد �شقراط اأول من اتبعها مع طابه.
 الق�ش ��ة :يتم �ش ��رد المعلومات من المعلم على �ش ��كلق�شة ،لذا غالب ًا ما تكون هذه الطريقة ممتعة للطلبة.
 حل الم�ش ��كات :في ه ��ذه الطريقة ي�ش ��عر الطالب اأ ّنهيواجه م�شكلة يجب عليه البحث عن حلول لها.

بقلم :فاطمة سلمان الصقر

خالية من التفاعل بين المعلم والطالب وبين الطلبة اأنف�شهم،
لذلك اعتمدت اا�شتراتيجيات الحديثة على ا�شتخدام ادوات
متعددة وازداد التفاعل ال�شفي.
 كان الطالب يعتمد ب�شكل كبير على الكتاب المدر�شيوما يحتويه من معلوم ��ات ،أاما في الطرق الحديثة ف أا�ش ��بح
الطالب يح�ش ��ل على المعلومات بطريقة ا�ش ��هل واأ�شرع من
خال ال�شبكة العنكبوتية العالمية.
اأنواع طرق التدري�ض

الشاعر والشخصية ااجتماعية اأوزبكية إركين وحيدوف
يعتبر ال�ش ��اعر وال�شخ�ش ��ية ااجتماعية ا أاوزبكية إاركين
وحيدوف من ال�شخ�ش ��يات الامعة في ااأدب ااأوزبك�ش ��تاني
المعا�شر ،ويعتبر �شعره وبحق ا�ش ��تمرار ًا لفن الغزل ال�شعري
الكا�ش ��يكي التقلي ��دي ااأوزبك ��ي ،ال ��ذي يعبر عن ح ��ب الوطن
وف�شائه الجميل ،وا إايمان بالم�شتقبل الم�شرق للوطن الذي كان
وبقي في �شلب اإبداعاته ال�شعرية.
ولد اإركين وحيدوف بتاريخ  1936/ 12/ 28في تومان
األتي اآريك ،في اأ�شرة معلم بالمدر�شة ،وتلقى تعليمه خال الفترة
من عام  1955وحتى عام  1960بكلية ا آاداب بجامعة ط�شقند
الحكومية «حالي ًا جامعة ميرزة األوغ بيك القومية ااأوزبكية» وبعد
تخرجه منها عمل في مختلف دور الن�شر وال�شحف والمجات،
وكان أاول رئي�ض تحرير لمجلة «يو�شليك» (ال�شباب) عام .1982
وعبر ال�شاعر إاركين وحيدوف وبو�شوح عن مواقفه حيال
وطنه ،وامتاأت اأ�ش ��عاره بحاات القلق حيال م�ش ��تقبل �ش ��باب
وطنه اأوزبك�ش ��تان ،و�ش ��عى دائم ًا لمراعاة التفاع ��ات الروحية
وا أاخاقية الجارية في الحياة المعا�ش ��رة في بلده ،وعبر عنها
خا�شة في اأ�شعاره:
 «البرج» التي تحدث فيها عن �شرورة الحفاظ على الما�شيفي ذاكرة اأبناء وطنه.
 و»الليل في �شمرقند» التي تحدث فيها عن العاقة الوثيقةبي الع�شور التي مرت بها باده.
 و»ااأ�شطورة ال�شرقية» التي تحدث فيها عن جوهر الحياةااإن�شانية.
 -و»قلب ال�شاعر» و» أاباي» و»ا أا�شعار ال�شائعة» التي تحدث

بقلم :أ.د .محمد البخاري
فيها عن اأهمية الم�شاعر الوطنية.
و�ش ��غل الهجاء مكانة ملحوظة في إابداعات ال�ش ��اعر إاركين
وحيدوف ،وفي �شل�ش ��لة اأ�شعاره ال�ش ��اخرة «نكات قرية دان�ض
« تحدث عن اأم مو�شى ،و�ش ��خر من التملق ،والخيانة ،والبخل،
و�شراء الذمم .وجاء جمال أا�شعاره من تنوع ماحظاته الدقيقة،
وعمق تفكيره بها ،وخ�شو�ش ��ية الو�ش ��ائل التي عب ��ر عنها في
اأ�شعاره.
وفي ق�ش ��يدته «النعامة» ،لعب إاركين وحيدوف با�ش ��م هذا
الطير باللغة ااأوزبكية ،الموؤلف من كلمتين ،الجمل ،والطير .لتولد
معها اأبيات �شعرية ق�شيرة ،تعبر بدقة عن اأولئك النا�ض الذين ا
قيمة لهم في المجتمع ،من اانتهازيين والجبناء.

وحظيت ق�ش ��ائده العاطفية دائم� � ًا ب إاهتمام الق ��راء .واعتبر
وبحق من مطوري اأ�ش ��لوب الغزل الكا�شيكي ااأوزبكي ،ومن
ااأمثلة على ذلك اأ�شعاره «بكى العندليب طيلة الليل» ،و»البرعم»،
وقدم �شعره الغزلي في ق�شائده :عبر الورود ،وفرهاد ومجنون،
و أاعطى �شورة مميزة للحب الم أا�ش ��اوي ،وركز على ذكر ا�شمه
في ااأبيات ال�شعرية ااأخيرة ،مثل:
نعم نمى دم اإركين ،زهرة في حديقة حبك.
وحافظ اإركين وحيدوف في اأ�شعاره على التقاليد ال�شعرية
ا أاوزبكية ،و�شور حبه ال�شاعري ا أا�شيل .وفي أا�شعاره «النبع»
�ش ��ور للقراء فتاة تجل�ض عند النبع ،ومن خالها �ش ��ور خلفية
واقعية ،و�شور عواطفه من خال ا�شتعرا�ض تاريخ الحب ،وكان
أاكثر دقة في ت�شويره انتظار الحب .و�شبه حب أابطال أا�شعاره
العاطفية كجزء من النبع المتدفق من أاعماق ا أار�ض ،وقدم أابطال
ا�شعاره وهم ينتظرون ااأحا�شي�ض الرقيقة والم�شيئة.
وفي اأبياته ال�شعريه «بلدي الحر اأوزبك�شتان» اأن�شد ال�شاعر
أاغلى ما ح�شل عليه ال�شعب ا أاوزبك�شتاني ،الحرية وا إا�شتقال.
وتوجه اإركين وحيدوف في اأ�ش ��عاره نحو الما�ش ��ي التاريخي
اأر�ض وطنه ،م�ش ��ير ًا اإلى «جحافل ال�شر المفتر�شة التي دا�شت
اأر�ض وطنه مخلفة فيها جروح ًا مرئية» .وفخر ال�شاعر بالم�شاعي
الجارية في باده منذ القدم نحو الحرية وازدهار الوطن ،وعبر
في ماحمه ال�ش ��عرية «األبامي�ض» و»تور اأوغلي» عما يجري في
الوقت الراهن ،م�شارك ًا مبا�شر في تلك ااأحداث م�شاركة ع�شوية.
وقارن بدقة بين الوطن وااأ�شطورة البطولية للح�شان المجنح،
رمز القدرة ،والقوة والحرية.
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