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)احمد باكير(د.اجنيال باورز خالل احملاضرة

»ماجيك« مشروب الشباب

جانب من املعرض

األنصاري تكرم عذاري الفضلي

مشروب »ماجيك«.. يجمع الشباب
في مسابقة الطاقة الفنية المبدعة

أطلقت ش����ركة الس����اير 
للمرطبات، املنتج الرس����مي 
ملش����روب ماجي����ك للطاقة 
السويدي في الكويت، مسابقة 
نوعي����ة جتمع خاللها طالب 
اجلامعة االميركية وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
للتعبير عن روحهم الشبابية 
وطاقاتهم االبداعية في تقدمي 
اعمال فنية باستخدام عبوات 

ماجيك.
ويدرك املهتمون بالفنون 
املعاصرة أهمية الفن احلديث 
باستخدام مواد مختلفة اهمها 
العب����وات الفارغ����ة لتكوين 
اشكال فنية نحتية ورسمية 
أو باس����تخدام  وتصويرية 
الكمبيوت����ر، وأصبحت هذه 
االعمال حتظى باهتمام الشباب 

على مستوى العالم.
واستقطب احلدث اهتمام 
الشباب من طلبة اجلامعتني، 
املواهب  خاصة من اصحاب 
الفني����ة واالف����كار املبدع����ة 
النش����اط  لتوظيفها في هذا 
الفريد. وميكن لكل مشارك في 
هذه املسابقة استخدام عبوة 
أو أكثر من عبوات ماجيك أو 
حتى أجزاء منها لتوظيفها في 
هذا العم����ل الفني كيفما كان 
شكله، على أن يتم تقدمي العمل 
الفني االبداعي بقياس ال يقل 

عن حجم ورقة A4 وال تزيد 
.A0 على حجم ورقة

وتق����دم ماجيك للفائزين 
الش����باب جوائز نقدية ألول 
ثالثة فائزين من كل جامعة 
ه����ي 250 دينارا، 100 دينار، 
50 دينارا، اضافة الى شهادات 
تقديري����ة. أم����ا الفائز االول 
فس����يفوز مبنح����ة مدفوعة 
التكالي����ف ملدة عام كامل في 

وكالة BluGrey االعالنية.
الطاقة  يذكر ان مشروب 
ماجيك يحتوي على عناصر 
طبيعي����ة 100%. وهو يضم 

توليفة من املكونات الطبيعية 
اخلالصة كالغوارانا التي حتفز 
طاقة اجلس����م، واجلينسنغ 
الذي يحافظ على مس����توى 

الطاقة ملدة اطول.
ويس����اعد ماجيك اجلسم 
على تعزيز نشاطه وتركيز 
حواسه والتوافق احليوي بني 
الوظائف احليوية للنشاط 

والتركيز.
ماجيك هو مشروب طاقة 
س����ويدي تت����م تعبئته في 
الكويت من قبل شركة الساير 

للمرطبات.

لطلبة الجامعة األميركية وجامعة الخليج

باورز: التغيرات التكنولوجية تكتسح الصناعة اإلعالمية 
وعلى وسائل اإلعالم أن تتكيّف مع المتغيرات الدولية

رابطة »GUST« نظمت »إدارة الغضب« وسبل التعامل معه

أسامة دياب
أكدت رئيسة كلية اإلعالم في 
جامعة كنساس سيتي االميركية 
د.اجني����ال ب����اورز ان التغي����رات 
التكنولوجية تكتس����ح الصناعة 
االعالمي����ة وهذا م����ا دفع بعض 
الصح����ف في الوالي����ات املتحدة 
العاملني  ابوابها وفص����ل  إلغالق 
فيها، ولك����ن من جهة اخرى جند 
مؤسسات اعالمية اخرى متحمسة 
لتطبيق الطرق والتقنيات اجلديدة 

في جمع االخبار واملعلومات.
جاء ذلك في مجمل كلمتها التي 
ألقتها اثناء احملاضرة التي اقيمت 
ظهر اول من ام����س في اجلامعة 
األميركية حتت عنوان »التغيرات 
املتعددة:  الوس����ائط  في أخب����ار 
منوذج لإلبداع« وبحضور عدد من 
الطالب والطالبات وهيئة التدريس 

باجلامعة.
وأوضح����ت ان اله����دف م����ن 
محاضرتها هو اس����تخدام نظرية 
االب����داع والتجديد ف����ي توضيح 
التغيرات التي تطرأ على تركيبة 
عملية جمع املعلومات وتوظيفها 
ومدى قدرة صحافيي املستقبل على 
التعامل مع املستجدات احلديثة، 

محمد المجر
أعلن��ت رئيس�����ة اللجن��ة الثقافي��ة برابطة طلبة 
 »GUST« جامعة اخللي��ج للعل�����وم والتكنولوجي��ا
اسرار االنص��اري عن اختت��ام دورة Go1 التي اقيم��ت 
بالتع��اون م��ع مرك��ز االمتي��از البريطاني في احلرم 
اجلامعي مبش���رف والتي حاضر فيها مدرب التنمية 

البشرية خالد الديهان.
وذك���رت االنصاري ان الطلبة املتدربني تعلموا في 
اليوم االول طرق النجاح االكيدة للمبتدئني وقوة الثبات 
في كل زمان ومكان وطرق زيادة فرص النجاح وذلك 
عن طريق س���رد قصص واقعية الشخاص ناجحني 
وانهوا اليوم بتطبيق عملي، وفي اليوم الثاني تعرفوا 
على امناط البشر وانواعهم التي قسموها لثالثة اقسام 
وطرق النمذجة وكيفية تغيير احلياة التي تبدأ بتغيير 
الذات، وفي اليوم االخير مت شرح طريقة كسب اآلخرين 
والنجاح في العالقات معهم والتعلم من االش���خاص 

الناجحني.
وكشفت االنصاري عن اقامة سلسلة من الدورات 
بالتعاون مع مركز اجناز للتنمية البشرية، وستكون 

اول���ى هذه الدورات دورة »مثلث االلقاء املتميز« التي 
سيحاضر فيها د.موسى املزيدي في تاريخ 7 و8 مارس، 
وتليها دورة »رتب حيات���ك« ويحاضر فيها د.طارق 
السويدان بتاريخ 9 و10 مارس وبعد ذلك ستأتي دورة 
»ادارة املشاريع« ويحاضر فيها عزام العميم في يومي 

14 و15 مارس.
من جانب آخر، أعلنت رئيسة اللجنة الثقافية في 
رابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا عن 
إقامة ندوة بعن���وان »إدارة الغضب« وحاضرت فيها 
االخصائية النفسية في جامعة اخلليج عذاري الفضلي، 
حيث عرف���ت احلضور على مفهوم الغضب ومراحله 
وأعراضه واألس���باب التي تؤدي إليه الى جانب مدى 
خطورته على الصحة النفسية والطرق املثلى للتعامل 
معه، باالضافة الى االستراتيجيات التي يجب اتباعها 

إلدارة الغضب.
وأضاف���ت األنصاري انه ايضا من خالل الندوة مت 
توضيح درجات التفاوت في الغضب من شخص آلخر 
وآثار الغض���ب واحللول املقترحة إلدارته واحلد منه 

باالستشهاد بعدد من األحاديث النبوية الشريفة.

كما تغيرت بيئة استخدام االنترنت 
وانتقلت من املنزل لتش����مل بيئة 
العم����ل واملطاعم وأثن����اء التنقل 
من مكان آلخر باستخدام اجهزة 
الكمبيوتر احملمول����ة والهواتف 

النقالة.
وبينت ان احملتوى املستقبلي 
لإلعالم سيكون في مجمله رقميا 
عارضة بعض األمثلة على االجهزة 
الصغيرة متعددة االس����تعماالت 
التصوير والتسجيل،  من ناحية 
واالستعمال احلاسوبي واالتصاالت 
املرئية، مبينة امكانية اداء االعمال 
االعالمية بشكل تام وكامل في كل 
مكان من خالل استخدام االجهزة 

املتنقلة سهلة احلمل.
واعتبرت ان املنافسة من أبرز 
املشكالت التي تواجه وسائل اإلعالم 
املختلفة، والتي عليها ان تواجه 
التحديات وتتكيف مع املستجدات 
على الس����احة، مش����ددة على ان 
الكتب والصح����ف لم متت وامنا 
علينا فهم دورها وس����ط الزحام 
االعالمي ألن اخليار لم يعد موحدا 
بل اصبح متشعب الوجهات، كما 
عليها ان تتكيف مع املتغيرات على 

الساحة.

مشيرة الى ان هذه الدراسة تتابع 
عادات االستخدام واملمارسة والتي 

تقود لإلبداع.
ولفتت الى ان االنترنت احدثت 
ثورة هائلة في مجال جمع املعلومات 
باالضافة الى انها قد خلقت حالة 
من التواصل التي لم نكن لنتخيلها، 
مشيرة لبعض املواقع التي تعزز 
التواصل االجتماعي مثل اليوتيوب 
والفي����س بوك، مؤك����دة على ان 

أوباما  ب����اراك  الرئيس االميركي 
اس����تخدم بعض مواقع االنترنت 

في حملته االنتخابية.
وعرضت على احلضور بعض 
املواد  مصادر املعلوم����ات ومنها 
املطبوع����ة والراديو والتلفزيون 
باالضافة الى الصحافة االلكترونية 
اآلخذة في االنتشار بصورة كبيرة 

في مختلف أنحاء العالم.
وأش����ارت أله����م مواصف����ات 

الصحاف����ة االلكتروني����ة ومنها 
التواص����ل م����ن خالل الرس����ائل 
االلكترونية والتعليقات ومحادثات 
املوقع، التخصيص الذي يش����مل 
الش����خصية  انش����اء الصفحات 
وغيره����ا، الفتة للتغير الذي طرأ 
على تعامل الناس مع وسائل اإلعالم 
منذ اختراع االنترنت قبل 20 عاما، 
مشيرة لتغير نوعية مستخدمي 
االنترنت وتطورها منذ ذلك احلني 

خالل محاضرة بعنوان »التغيرات في أخبار الوسائط المتعددة: نموذج لإلبداع«
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