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لقاء مفتوح بين أعضاء محكمة القضاء اإلداري والتعليم العالي
نظمــت وزارة التعليــم العالــي مؤخــرا لقــا ًء
مفتوحــا بيــن أعضــاء محكمــة القضــاء اإلداري
والمســؤولين بــوزارة التعليــم العالــي وذلــك
بمبنــى وزارة التعليــم العالــي بمرتفعــات
المطــار .افتتــح اللقــاء فضيلــة الشــيخ /ماجــد
بــن عبــداهلل بــن مبــارك العلــوي رئيــس
محكمــة القضــاء اإلداري بنبــذة عامــة عــن
المحكمــة وأهــم مهامهــا واختصاصاتهــا ،بعــد
ذلــك تحــدث فضيلــة المستشــار /ســعيد بــن
خلــف بــن ســالم التوبــي نائــب رئيــس محكمــة
القضــاء اإلداري عــن إجــراءات التقاضــي اإلداري،

مؤتمر الدراسات اإلسالمية الجامعية في دول العالم اإلسالمي
تنظم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر مؤتمر
الدراسات اإلسالمية الجامعية في دول العالم اإلسالمي ،تحديات
وآفاق في مايو 2014م.
يسعى المؤتمر إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها استثمار الدراسات
اإلسالمية المعاصرة لألدوات والوسائل المنهجية واإلجرائية للعلوم

كمــا تحــدث فضيلــة المستشــار  /بهــاء بــن
ســعيد عــواد ســليم عضــو بالدائــرة االســتئنافية
األولــى عــن اختصاصــات محكمة القضــاء اإلداري
ورقابــة المشــروعية والســلطة التقديريــة لجهــة
اإلدارة وتنفيــذ أحــكام محكمــة القضــاء اإلداري.
ويأتــي هــذا اللقــاء مــن منطلــق إدراك الــوزارة
بأهميــة تعزيــز تبــادل الــرؤى واألفــكار
والمســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي المعرفــي
ال ســيما الجانــب القانونــي منهــا لــدى موظفــي
الــوزارة.

بالسلطنة التي تمت دعوتها للمشاركة  ،وتشتمل حلقة العمل على العديد
من أوراق العمل جميعها ذات صلة بشرح و نقد التقييم األكاديمي  ،و
طرق تحسين االمتحانات  ،و كيفية وضعها و إعدادها  ،و إجراء االمتحانات
بالنسبة للمهارات اللغوية كالقراءة  ،والكتابة  ،واإلنصات و المحادثة ،

وكذلك إعداد امتحانات اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة  ،باإلضافة إلى
أوراق عمل بشأن االمتحانات و التقييم بصورة عامة  ،وسيصاحب الحلقة
معرض كتاب يشارك فيه عدد من المكتبات التي تعرض مجموعة من
الكتب الحديثة في مختلف المجاالت ذات الصلة بموضوع الحلقة

تنظــم جامعــة عيــن شــمس بالقاهــرة
فعاليــات الــدورة الرابعــة للمؤتمــر
العربــي الدولــي لضمــان جــودة
التعليــم العالــي  2014’IACQAفــي
الفتــرة إبريــل  2014بالتعــاون مــع
األمانــة العامــة للمؤتمــر العربــي
الدولــي لضمــان جــودة التعليــم العالــي
المنبثــق عــن اتحــاد الجامعــات العربية.
يهــدف المؤتمــر إلــى بلــورة فهــم

عربــي متكامــل لجــودة أداء الجامعــات،
وتســليط الضــوء علــى آليــات االرتقــاء
بهــا ،إلــى جانــب اهتمامــه بتطويــر
متطلبــات االعتمــاد والترخيــص
للجامعــات العربيــة ،وتذليــل تحديــات
تطبيــق مفاهيــم إدارة الجــودة
الشــاملة فــي الجامعــات العربيــة،
إضافــة إلــى نقــل الخبــرات والتجــارب
العربيــة واألجنبيــة لالســتفادة منهــا

متابعة – فاطمة المقبالية والشيماء العبرية
تصوير – إبراهيم الفهدي
اختتمــت كليــة العلــوم التطبيقيــة بنــزوى
مؤخــرا فعاليــات ملتقــى العمــل التطوعــي
الــذي نظمتــه عشــيرتي الجوالــة والجــواالت
بالكليــة ،والــذي احتــوى عــددا مــن الفعاليــات
الهادفــة إلــى تنميــة روح المبــادرة والتطــوع
لــدى مختلــف أفــراد المجتمــع .ومــن أبــرز هــذه
الفعاليــات كانــت تنظيــم دورة تدريبيــة بعنــوان
“ثقافــة العمــل التطوعــي” قدمهــا محمــد بــن
عبــداهلل الهنائــي رئيــس قســم تنميــة القيــادات
بالمديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات.
كمــا نظمــت عشــيرتا الجوالــة والجــواالت
معرضــا للعمــل التطوعــي تحــت شــعار “يــدا
بيــد نحــو حيــاة أفضــل” وذلــك تحــت رعايــة
الدكتــور ســعود بــن ســليمان النبهانــي

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

اإلشراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اإلشراف
الصحفي

فــي المؤسســات التعليميــة .أمــا لغــة
المؤتمــر فســتكون باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة .وســوف يتضمــن المؤتمــر
جلســات علمية لعرض البحــوث العلمية
المقبولــة ومناقشــتها ،ومحاضــرات
نوعيــة مــن علمــاء وشــخصيات علميــة
مرموقــة ،وحلقــات عمــل متخصصــة
قبــل المؤتمــر بيــوم ،بــإدارة عــدد مــن
ا لمتخصصيــن .

طالب عماني يصمم شعار قسم الطب النووي بجامعة منيبال بجمهورية الهند

ملتقى العمل التطوعي بتطبيقية نزوى

علي بن ناصر السنيدي

المعاصرة ،وتحسين وتطوير أداء البرامج األكاديمية للعلوم اإلسالمية
في ضوء متطلبات العصر ،وإرساء معايير ومرجعيات لضمان الجودة
واالعتماد األكاديمي ،بمواصفات تتوافق مع خصوصية الدراسات
اإلسالمية ،ودراسة واقع البحث العلمي في برامج الدراسات اإلسالمية
ومحاولة النهوض به لمواكبة تحديات العصر ومتطلبات التنمية.

ويسعى المؤتمر إلى تأصيل قيم الجودة ،وإبراز ما تختص به العلوم
اإلسالمية من خصوصية ،بإرساء معايير وممارسات في تقويم
برامج العلوم اإلسالمية ومقرراتها ،تستلهم أنجح تجارب اآلخرين
 ،باإلضافة الي االنفتاح على أحدث المنظومات الجامعية فضال عن
النظريات التربوية المعاصرة.

المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العالي IACQA’2014

تطبيقية الرستاق تنظم حلقة عمل حول التقييم األكاديمي
تنظم كلية العلوم التطبيقية بالرستاق ممثلة بقسم اللغة اإلنجليزية
و آدابها يوم األحد الموافق 2014/1/5م حلقة العمل الوطنية األولى
للتقييم  ،و ذلك بمنتجع النهضة بوالية بركاء  ،حيث يشارك في هذه
الحلقة عدد كبير من المختصين من أغلب مؤسسات التعليم العالي
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المحررون

 عبــداهلل بن حبيــب المعينـــي خــــالد بن درويـــش المجيني -بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة

مســاعد عميــد الكليــة للشــؤون األكاديميــة
المســاندة ،وبحضــور عــدد مــن أعضــاء الهيئــة
األكاديميــة واألكاديميــة المســاندة ،وجمــع
مــن طلبــة وطالبــات الكليــة ،حيــث اســتمر
المعــرض لمــدة يوميــن متتالييــن .و شــاركت
فــي المعــرض عشــيرتا جوالــة وجــواالت
تطبيقيــة نــزوى وعشــائر نــادي بهــاء ونــزوى
باإلضافــة إلــى مشــاركة حملــة الســامة أمانــة
وحملــة علــى هونــك .تضمــن المعــرض خمســة
أقســام ،عرضــت كل جهــة مشــاركة بالمعــرض
األعمــال التطوعيــة التــي قامــت بهــا ،وقــد
تنوعــت األعمــال المعروضــة منهــا المشــاركة
فــي التوعيــة المروريــة وحمــات التبــرع بالــدم
وزيــارة المستشــفيات.

اإلخراج
الصحفي
التصوير
الفوتوغرافي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

فــاز الطالــب العمانــي قصــي بــن حمــد
العميــري الطالــب فــي جامعــة منيبــال
بجمهوريــة الهنــد بالمركــز األول لتصميــم
شــعار قســم الطــب النــووي وفــي احتفاليــة
تــم تكريــم الطالــب بحضــور عميــد كليــة
العلــوم الصحيــة المســاندة  ،وقــد جــاء
العميــري فــي المركــز االول مــن بيــن اكثــر
مــن  30طالبــا مشــاركا .
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المهرجان خطوة تالمس صدى الخيال
إن مواكبة التطور سمة تحسب لوزارة التعليم العالي الذي راعت تنمية وصقل مواهب الطالب
الجامعيين من خالل االنتقال من أيام مسرحية إلى مهرجان مسرحي مستقل ،يضاف إلى أجنحة
الثقافة العمانية المحلقة بهؤالء الكوكبة من الشباب.
رعاية مهرجان متكامل بكل المواصفات العالمية لهذه الفعالية من عروض مسرحية ،ولجان
تحكيم وجلسات تعقيب ،ومطبوعات ،ونشرات لهو جهد كبير سهر عليه القائمون على إعداد
هذا المهرجان الذي شاهدنا فعالياته المختلفة تدور عجالته بسالسة ويسر .تنقلنا من حدث
إلى حدث ،ونفس الطالب ،وجهدهم كان حاضرا بقوة في جميع مناشط هذا المهرجان،
وهذا المكسب الكبير يحسب للموظفين ،والقائمين على هذا المهرجان في كل جهد ثقافي
ومعرفي تراكمات تثنى بما تحمله التدرجات التي حصلت باالنتقال بهذا المهرجان المسرحي
المتكامل األركان من أيام ،الكليات التطبيقية إلى االنتشار لمشاركة جامعات حكومية
وخاصة .هذا العرض المسرحي الذي يوازي تنظيمه ،وفعالياته أعرق المهرجانات الجامعية،

د.ناصر الفزاري  :المهرجان الجامعي األول لكليات العلوم التطبيقية حقق أهدافه

فالمكسب الكبير من هذا العرض تحقق ،وهلل الحمد
وهو في استقطاب الشباب المسرحي الطموح،
واستضافة عدد من الكوادر من المهتمين ،والمسرحيين
لتبادل الخبرات ،واالنتقال بهؤالء الشباب من أسوار
الجامعات والكليات إلى الفضاء الفني الرحب على أرض
السلطنة ،وتكوين فرق مسرحية قادرة على المنافسة،
وتمثيل السلطنة في المهرجانات الجامعية ،والخليجية،
والعربية ايضا ،فالشكر كل الشكر للمنظمين ،والقائمين
على هذه التظاهر مع دوام التوفيق واالستمرارية كل
عام بإذن اهلل.
د .سعيد بن محمد السيابي
رئيس الجمعية العمانية للمسرح
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اجرى اللقاء /أحمد بن عبداهلل المسكري
مـا أسـباب وأهـداف تغير أيـام مسـرحية بمهرجان
المسـرحي الجامعي؟
انطلقت األيام المسـرحية عام  2006إلى ،2012
وكانـت هـذه الفتـرة المليئـة باإلنجـازات وحافـزا
لنـا علـى ان نطـور هـذا النشـاط وذلـك بمشـاركة
مؤسسـات تعليميـة عليـا اخـرى غير كليـات العلوم
التطبيقيـة بهـدف اثـراء و تبادل الخبـرات و تطوير
مهـارات الطلاب في المسـرح .

د.سعيد السيابي

د.ناصر الفزاري

في زمن تكلم فيه المسرح !!..
“اعطني مسرحا ..أعطيك شعبا مثقفا” عبارة لطالما ترددت
على مسامعنا ولطالما قرأناها بأكثر من صورة ولكن باختالف
هذا وذاك لها داللة تربط ثقافة شعب بمسرح أو تعبر على
أن المسرح وجه من وجوه الثقافة التي يجب أن يمتلكها أي
مجتمع .
المسرح ذلكم العالم التي تحتضنه خشبة سمراء يتم تجسيد
واقع أو طرح قضية بغية حلها من خالل ممثلين يعتلون تلكم
الخشبة أو رموز تعرض لها مدلوالت معينة يقصد بها توجيه
رسالة للمشاهد  ,فالمسرح كما أعتبره البعض هو أبو الفنون
وكيف ال فهو عرض متواصل دون لقطات إعادة أو تقطيعات
إخراجية  ,الممثل فيه يخاطب جمهوره باللغة العاطفة
وبالشعور الداخلي الذي أكتسبه من النص وكل هذا نوجزه
في عبارة “المسرح رحلة إبداع”.
قبل فترة بسيطة عشنا أجمل األيام في أحضان المهرجان
المسرحي الجامعي األول التي استضافته كلية العلوم
التطبيقية بصور بين تلكم العروض المقدمة من مختلف
مؤسسات التعليم العالي  ,عروض تنافست لنيل جوائز
المهرجان وهذا هو الحق المشروع الذي أراده الجميع من
خالل تلكم العروض .
لقد عايشت هذا العرس المسرحي في نسخه الماضية حيث كان
مسماه القديم “األيام المسرحية “ وكان مقتصرا على كليات
العلوم التطبيقية الست ومن ثم تم تحويله الى مهرجان
مسرحي جامعي يضم بعض مؤسسات التعليم العالي األخرى
واحتمالية توسيع الدائرة ليضم أكبر عدد من هذه المؤسسات
أو يتعدى األمر إلى أكثر من ذلك ليضم مستقبال مشاركات
خارجية  ,تقبل المشاركين تفاوت بين القبول والرفض ولكن
مهما يكن فالقائمون على هذه التظاهرة المسرحية يسعون
جاهدين لتطوير المسرح الطالبي الجامعي ومنحه إمكانيات
ليظهر بأجمل حلة وينافس المهرجانات األخرى .
من الجميل ان تتنوع العروض وأن تكبر دائرة المنافسة وأن

نستمتع بمشاركة مدارس مسرحية مختلفة لتعم الفائدة
على المشاركين أوال بحيث تتجدد عندهم األفكار في األداء
التمثيلي وفي اختيار النصوص وحتى في اللمسات اإلخراجية..
لست مسرحيا ولست أهال لنقد العروض المقدمة ولكن بحكم
أني مشاهد وحاضر لهذا العرس المسرحي في نسخه القديمة
فإن العروض التي قدمت تسير في خط سير واحد حيث إن
طابع الحزن واألسى والظلم وإلى ما ذلك من تعابير ورموز
المغلفة بغالف األسى كانت حاضرة وبقوة ،وكما ذكر أحد
النقاد في جلسة من جلسات النقد أن بعض العروض كانت
عروض “سوداوية” أي أن السواد قد طغى عليها ال أدري هل
بدأ على مخرجي هذه األعمال أن قوة العرض تكمن في
مأساويته؟ أو أن إبداع الممثل يكمن في بكائه وصراخه ؟
من يدري لعلنا نشاهد تطورا ملحوظا في المهرجانات القادمة
بمشاركة الضيوف الجدد المنتظرين من حيث تنوع النصوص
ومعانيها .
نقطة جميلة أحببت أن أثيرها في هذا المهرجان الجديد أو
بالمعنى األصح “المهرجان ذو الحلة الجديدة” هو حضور
النص المحلي في أكثر من عرض  ,حيث تم عرض أكثر من
عمل لكتاب ومؤلفين عمانيين وهذا دليل على اطالع مخرجي
هذه األعمال على ساحة الكتابة المحلية أو لربما اهتم مخرجو
هذه األعمال بقضايا معاصرة داخل مجتمعاتنا أثارها بعض
هؤالء الكتاب  ,ومهما كان هدف اختيار هذه النصوص فإن
الكاتب العماني وصل إلى مراتب علياء بكتاباته من حيث
التمكن واألسلوب ومنصات التتويج والمحافل األدبية العربية
لربما والعالمية شاهدة على هذا .
وأيضا الشيء الجديد الذي شهده المهرجان دخول نص
عالمي من مدرسة أرجنتينية الذي حاول فيه المخرج أن يعالج
النص لكي يواكب طبيعة المهرجان وذلك فيه من الصعوبة
بمكان ولكن تم تقديم عمل أقل ما يوصف بأنه أحدث نقلة
في اختيار النص المسرحي ولعلنا نشاهد نصوص عالمية من
مختلف المدارس في المهرجانات القادمة .
وكي ال أنسى الشيء الالفت إلى عرض جامعة السلطان قابوس

والذي شد انتباه الجميع
هو تلكم الكوميديا
التي وظفها المخرج
في عمل اجتمعت فيه
السياسة بالدكتاتورية
الكاتب،عرض استحق
جائزة لجنة التحكيم
كأفضل عرض مسرحي
متكامل .
أما العرض الحائز
سعود بن حمد العبري
ثاني
جائزة
على
أفضل عرض متكامل
هو عرض تطبيقية
الرستاق الذي يحمل عنوان “الزوايا الضيقة”  ,العرض الذي
أبهر لجنة التحكيم والنقاد والجمهور والحائز على أغلب جوائز
لجنة التحكيم وبه من البساطة في العرض الشيء الكثير .
الزوايا الضيقة هو عبارة عن انفس حالمة تحدها غيمة
سوداء تمنعها من مواصلة الحلم ولكن تأبى هذه األنفس
االستسالم والرضوخ وتواصل حتى تنقشع تلكم الغمامة
وتشرق شمس النصر  ،ما شدني في العرض هو وجود
الشخصيتين الرئيسيتين المناضلة والمتسلطة والصراع بين
تلكم الشخصيتين كل يريد اثبات موقفه .
استحقت “ الزوايا الضيقة “ هذا التكريم والجهد المبذول
فهنيئا لك يا تطبيقية الرستاق وهنيئا لكم جميعا أيها
المسرحيون المبدعون من مختلف مؤسسات التعليم العالي،
هنيئا لك يا أيها المسرح بهذا الجيل القادم نبارك ألنفسنا
ظهور هذه الكوكبة الرائعة من مؤلفين ومخرجين وممثلين
ومن لهم الدور الكبير خلف الكواليس من سينوغرافيا وإضاءة
وديكور لقد امتعتم الجميع وكنتم اصحاب الفضل في إنجاح
هذا المهرجان .

في إحدى الزوايا وعلى
هامش فعاليات المهرجان
المسرحي الجامعي األول
لكليات العلوم التطبيقية
كان لنا حديث ذو شجون
حول هذا المهرجان
والتغييرات التي حدثت
به  ،ملحق رؤى حاول في
هذا اللقاء أن يضع الكثير
من النقاط حول تساؤالت
الطالب ومستقبل هذا
المهرجان وكان اللقاء
مع الدكتور ناصر بن
سعيد الفزاري مدير
مركز الخدمات الطالبية
بالمديرية العامة لكليات
العلوم التطبيقية بوزارة
التعليم العالي نائب رئيس

لمـاذا تـم تغييـر التوقيـت مـن شـهر مـارس إلـى
شـهر ديسـمبر؟
تغييـر الوقـت أسـبابه كثيـرة أوال تخفيـف الضغـط
عـن الفصـل الثانـي حيـث إن الفصـل الثانـي يضم
العديـد مـن األنشـطة الطالبيـة وبعـد اجتمـاع
المجلـس األكاديمـي تـم تغييـر وقـت المهرجـان
إلـى هـذا الوقـت مـن العـام  ،كذلـك أن معظـم
المشـاركات المسـرحية الخارجيـة تبـدأ فـي
الفصـل الثانـي ونحـن درجنـا علـى أن يشـارك
طلبتنـا فـي هـذه المحافـل الخليجيـة و العربيـة
وإقامـة المهرجـان المسـرحي فـي هـذا التوقيـت
يسـمح للمؤسسـة التعليميـة الفائـزة باالسـتعداد
االسـتعداد الجيـد للمشـاركة .
لمـاذا لـم يتـم خفـض الحمـل الثقيل فـي العروض
المسـرحية فـي اليـوم الواحد ؟
كمـا هـو معلـوم أن األنشـطة الطالبيـة هـي
أنشـطة موازيـة للهـدف األساسـي للطالـب وهـو
تحصيـل العلـم و المعرفة و كلمـا زادت األيام التي
ينقطـع فيهـا الطالـب عـن دراسـته باألكيـد سـوف
تـؤدي إلـى انقطاعـه عـن تحصيـل العلـم ،كذلـك

لدواعـي تطويـر المهرجـان ومشـاركة العديـد من
المؤسسـات ارتـأت اللجنـة المنظمـة أن يكـون
الجـدول بهـذا الشـكل وأن يكـون خلال فتـرة
قصيـرة وبمشـاركة واسـعة .
مشـاركة مؤسسـات تعليميـة أخـرى ،مـاذا حققـت
مـن إضافـات ومميـزات؟
مشـاركة مؤسسـات تعليميـة أخـرى سـمح بإيجـاد
مسـاحة بينهـم وبيـن طلبـة الكليـات التطبيقيـة
ممـا أسـهم فـي تبـادل الخبـرات والمعرفـة فـي
مجـال المسـرح ،كمـا أوجد نشـاطا مشـتركا بينهم
والدليـل علـى ذلـك عنـد انتهـاء عـرض مسـرحية
مـا نجـد غالبية الطلاب مـن مختلف الكليـات دون
اسـتثناء يتعانقون ويتعارفـون ويتبادلون التهاني،
كمـا أن مشـاركة الطلاب فـي التقييـم وإبـداء
المالحظـات فـي الجلسـات النقديـة و اإلشـادة بما
تـم عرضـة أيضـا يعتبـر دليلا علـى أهميـة هـذا
التواصـل .
هـل توجد تطلعات لتوسـعة اسـتقطاب مؤسسـات
تعليميـة محلية ودولية؟ وما إمكانية اسـتضافتها؟
إن شـاء اهلل سنسـعى السـتقبال جامعـات مـن
المغـرب وتونـس و األردن ،ألن هـذه الـدول لديها
مهرجانـات مسـرحية نشـطة وبالنسـبة لمجلـس
التعـاون فإننـا اآلن نشـارك معهـم فـي إقامـة أيـام
مسـرحية والعـام الماضـي فـازت إحدى مسـرحيات
كليـات العلـوم التطبيقيـة بالمركـز األول علـى
المسـتوى الخليجـي .
هـل مشـاركة عـدد مـن المؤسسـات التعليميـة
العليـا غيـر كليـات العلـوم التطبيقيـة حمـل اللجنة

المنظمـة عـبء االسـتعدادات والتنسـيق ؟
الكلية المسـتضيفة هي التي تقوم باالسـتعدادات
باسـتضافة المهرجـان بإشـراف مركـز الخدمـات
الطالبيـة بالـوزارة حيـث يتـم تخصيـص ميزانيـة
للمهرجـان ويكـون عميـد الكليـة المسـتضيفة
رئيـس اللجنـة الرئيسـة المنظمـة للمهرجـان،
ورؤسـاء اللجـان األربـع الفنيـة واإلعالميـة مـن
مركـز الخدمـات الطالبيـة بالمديرية .يقـوم هؤالء
اسـتعانة بشـخوص في هذه المجاالت مـن الوزارة
والكليـة نفسـها أو الكليـات األخـرى سـواء مـن
المراكـز أو األسـاتذة األكاديمييـن حسـب االحتياج
ويختلـف التنظيـم وعـدد اللجـان بزيـادة عـدد
المشـاركين فـي المهرجـان ،أمـا بالنسـبة لهـذا
العـام فـكان االسـتعداد جيـدا حاولـت مـن خاللـه
اللجنـة تذليـل جميـع التحديـات مـن أجـل إنجاحـه
وقـد وفقـت فـي ذلـك .
مـا توقعاتـك المسـتقبلية لمهرجـان المسـرحي
الجامعـي؟
نعمـل علـى أن نضيـف ونطـور المهرجـان إلـى مـا
هـو أفضـل ولدينـا الخبـرة الكافيـة لذلـك ونقـوم
بإرسـال ممثليـن مـن الـوزارة للمشـاركة فـي
ملتقيـات مسـرحية فـي خـارج السـلطنة لتغذيـة
الكليـات بالمهـارات الالزمـة ،وأتوقـع مـن العـام
القـادم سـيكون المهرجـان أقـوى ممـا رأينـاه
هـذه السـنة ونـرى النمـاء فـي هـذه المسـرحيات
وتسـجيل الحضـور بشـكل أقـوى ويأتـي هـذا بدفع
الـوزارة للشـباب ودعمهـم .أيضـا نسـعى إلـى
تعييـن متخصصيـن فـي المجـال المسـرحي فـي
مركـز األنشـطة الطالبيـة بكليـات التطبيقيـة .
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وتضيــف قائلــة :إن وجــود
مســرح متكامــل ســوف يكــون
ســببا مــن أســباب تطــور
وتوســع الثقافــة عنــد الشــباب
العمانــي ففــي المســرح
ثقافــات ومهــارات وطاقــات
قويــة جــدا يمكــن أن تصقــل
وتخــرج بشــكل أقــوى ومــدرب
ووجــود مســرح
جيــدا،
متكامــل هــي أمنيــة لطالمــا
عائشة آل عبدالسالم
حلمنــا بهــا نتمنــى لــو أنهــا
قامــت وتحققــت علــى أرض
الواقــع  ،وأنــا علــى يقيــن أن الفكــرة هــذه ســتالقي صــدى كثيــر
وبــكل تأكيــد.
الثقافة المسرحية

مواهب مسرحية متعددة ال تخلو
منها الخشبة السمراء وفي كل
حرم جامعي ال بد من وجود أولئك
المسرحيين الذين يعملون كخلية
واحدة محاولين تقديم ما لديهم
من رسائل عبر العروض المسرحية،
هنالك أمنية واحدة أرادها الطلبة،
وتتفجر هذه الطاقات في المهرجانات
واأليام المسرحية التي تقيمها وزارة
التعليم العالي  ،ومن هذا المهرجان
المسرحي الجامعي األول كانت هناك
أصوات لطالب ومهتمين بالمجال
المسرحي حول هذه األمنية التي
يأملون أن تكون حقيقة ملموسة على
أرض الواقع ( مسرح طالبي جامعي
متكامل بكافة معداته وأدواته )نحن
هنا ال نقصد المسارح التي تبنى في
الجامعات والكليات بل مباني خاصة
معدة ومهيئه لـلطلبة الهواة للمسرح
والخريجين أيضا والذين يمتلكون
موهبة وفن من فنون المسرح  ،في
هذا الموضوع سنبحر في هذه األمنية
لنرى بعض جوانبها لعل وعسى
تتحقق يوما ما .

إثراء الفكر

لمستقبل المسرح العماني

خصيبــة بنــت ســالم الكيوميــة رئيســة قســم شــؤون المبعوثيــن
بــوزارة التعليــم العالــي تقــول :أتمنــى أن يكــون هنــاك مســرح
للطــاب ســواء اللذيــن علــى مقاعــد الدراســة وكذلــك للخريجيــن
أيضــا فأكيــد للمســرح هــواة و متمرســون أيضــا وال نقلــل مــن قدرات
أحــد  ،فاألمنيــة التــي يتمناهــا هــؤالء الطــاب أتمنــى أن تتحقــق على
أرض الحقيقــة فهــم بحاجــة إليهــا الســيما أنهــا ستســهم وبشــكل
فعــال فــي إثــراء الفكــر وإخــراج طاقــات ومواهــب متعــددة ،ولكــن أن
يكــون مســرح ذا جــودة عاليــة فــي التقنيــة ومهيئــا ومعــدا بشــكل
متطــور .
وتضيــف الخصيبيــة  :أتمنــى فــي المســرح المتكامــل أن يكــون فيــه
غــرف أو قاعــات مســرحية مصغــرة لعمــل حلقــات عمــل و تأهيــل
الطلبــة بشــكل مكثــف بــكل النواحــي ،وتأســيس بداخلــه جمعيــة
لتنســق المســرحيات للطــاب .
الفنــان خليــل الســناني يقــول :
فكــرة عمــل مســارح متخصصــة
ومهيئــة بمعــدات وأدوات فكــرة
جميلــة لــو تتحقــق ،وأن يكــون
بداخــل هــذا المبنــى مســارح
مصغــرة أو قاعــات للتدريــب
وعمــل البروفــات فيــه حتــى
يتســنى لمــن يريــد أن يعــرض
مســرحيته فــي المســرح الكبيــر،
وأن تقــام ورش وحلقــات عمــل
خليل السناني
فيــه ،فمثــل هــذا المســرح ســوف
يحــل مشــكلة تزاحــم العــروض
فــي يــوم واحــد  ،فأكثــر مــن
عــرض واحــد فــي اليــوم يعتبــر مشــقة وخطــأ ،كمــا ســوف يوفــر هــذا
المســرح فرصــة كبيــرة للجماهيــر المتعطشــة للمســرح بالحضــور.

مــوزة بنــت محمــد الهنداســية
أخصائيــة أنشــطة طالبيــة بجامعــة
الشــرقية تضيــف  :المســرح هــذا
ســيكون بدايــة جميلــة للتوســع فــي
نطــاق المســرح الطالبــي الهــادف
ففيــه ســتتم تبــادل الخبــرات
والمهــارات ال ســيما أن هــذا
المســرح الــذي يتمنــاه الطــاب
ســيكون حاضنــا لموهوبي المســرح
بمختلــف مهاراتهــم ويكــون بــه
احتــكاك وتناقــش وطــرح األفــكار
موزة الهنداسية
والنقــد والمهــارات ،فــي اعتقادي أن
هــذا المســرح إن تحقــق سيســهم
فــي تطويــر مواهــب قــد تكــون
بابــا لمســتقبل المســرح العمانــي اآلخــذ فــي التطــور والتقــدم،
هــذا المســرح ســيبرز مواهــب جديــدة ويركــز عليهــا بشــكل أكبــر
أيضــا ،وتضيــف قائلــة  :نحــن فــي جامعاتنــا لدينــا مســارح صغيــرة
بتقنيــات قليلــة جــدا  ،فمســرح جامعــي متكامــل فــي أكثــر مــن
منطقــة فــي واليــات الســلطنة معــد بكافــة األجهــزة واألدوات ،وبــه
مدربــون دوليــون أو محليــون مختصــون فــي مجــال المســرح مــن
إخــراج وســينوغرافيا وأزيــاء وغيرهــا ســيخدمنا كأخصائييــن وســيخدم
الطــاب وهــواة للمســرح.
عائشــة بنــت ســليمان آل عبدالســام طالبــة بكليــة العلــوم
التطبيقيــة بصــور “ :أتمنــى أن يكــون هنــاك مســرح متكامــل بكافــة
أدواتــه ومعداتــه المســرحية الفنيــة،ألن وبــا شــك وجــود مثــل هــذه
المســارح تعــد انطالقــة قويــة لتأســيس جيــل مســرحي متمكــن
مــن الخشــبة الســمراء ومتفاعــل مــع المجريــات الفنيــة الحديثــة ،

أحمــد بــن مســلم الحربــي  :المســرح لــه أصولــه وثقافتــه
وأبعــاده وهــو مــكان إلبــراز مواهــب وطاقــات بشــرية كبيــرة

يمكــن أن تكــون ذات صيــت كبيــر فــي المســتقبل ،ووجــود
مبنــى فــي حقيقــة األمــر معــد وبشــكل ممتــاز الحتضــان
المهرجانــات والفعاليــات ســوف يكــون لــه األثــر الكبيــر فــي
إيجــاد نقلــة نوعيــة وفريــدة
مــن نوعهــا .
ويضيــف :الطــاب وخاصة من
لديهــم المواهــب المســرحية
بحاجــة إلــى ورش ودورات
وحلقــات عمــل حــول المســرح
لكــي تســهل عليهــم تقديــم
العــروض بشــكل جميــل
وبشــكل جــذاب للجمهــور،
ولكــي يســهم المســرح فــي
أحمد الحربي
إيجــاد جيــل مســرحي موهــوب
معــد جيــدا وقــادر علــى تقديم
أفضــل العــروض وبطــرق
مختلفــة محببــة للجمهــور ،فكمــا نعلــم أن المســرح وســيلة
للتغييــر وللتجديــد وإليصــال رســائل بعيــدة المــدى فلــو كان
هنــاك مســرح مثــل هــذا ســتحل مشــاكل كثيــرة مثــل أزمــة

افتقارنــا إلــى النصــوص المحليــة و اإلعــداد الضعيــف للممثــل
والتهيئــة لــه وضعــف العــروض المســرحية .
اقتراحات وتأمالت ...
وعــذاري بنــت خميــس المدهوشــية مــن جامعــة الشــرقية
تضيــف  :نتمنــى أن يكــون مبنــى المســرح بخشــبة مســتديرة
بحيــث يســتطيع الجمهــور أن يــرى العــرض بكافــة االتجاهــات،
وأن يكــون هنــاك ورش عمــل خاصــة باإلضــاءة وورش تدريبيــة
فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة وأن يكــون هنــاك أخصائييــون
ومشــرفون وتفعيــل المســرح بشــكل منظــم ومخطــط لــه
بشــكل منطقــي وممتــاز.
يوســف بــن ناصــر الدرويشــي مخــرج بتطبيقيــة صــور :خشــبات
مســرح وتقنيــة عاليــة مــن الســينوغرافيا لــو تحققــت علــى هــذا
المســرح إن تواجــدت مــع التنظيــم الجيــد ســيكون مســرح فعــال
جــدا وبمســتوى عــال مــن االحترافيــة الســيما أنــه ســيخدمنا
كمســرحيين وســنحل جميــع مشــاكلنا التــي نتعــرض لهــا،
وســتكون لنــا مســاحة أكبــر مــن إبــراز مواهبنــا ومــا نخبئــه مــن
مواهــب مســرحية .
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المنــذري  :الجائــزة جــاءت تقديــرا لألداءالمتميــز في تقديم
الخدمــات الحكومية
فــاز مركــز القبــول الموحــد جائــزة دول مجلس التعــاون الخليجي
للحكومــة اإللكترونيــة عــن أفضــل خدمــة إلكترونيــة حكوميــة-
حكوميــة مشــتركة والتــي وزعــت جوائزهــا علــى هامــش مؤتمــر
الحكومــة اإللكترونيــة الثالــث لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي،
فــي الفتــرة مــن  11 -9ديســمبر  2013بإمــارة دبــي  ،ملحــق
رؤى التقــى الفاضــل يحيــى بــن ســام المنــذري القائــم بأعمــال
مديــر عــام مركــز القبــول الموحــد .
• نبــارك لكــم بدايــة فــوز المركــز وكيــف يمكــن ان تحدثنــا عــن
مؤتمــر الحكومــة اإللكترونيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجي؟
إن الحكومــات فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
تعمــل جاهــدة للتوصــل إلــى طــرق جديــدة ومبتكــرة فــي
تقديــم الخدمــات الحكوميــة للمواطنيــن علــى نحــو أفضــل.
وجعلــت هــذه المؤتمــرات لقيــاس مــدى فاعليــة اإلســتراتيجيات
الموضوعــة مــن قبــل الحكومــات ،باإلضافــة إلى تبــادل المعرفة
والتجــارب بيــن الــدول الشــقيقة ،بمــا يخــدم التطلــع المشــترك
نحــو الحكومــة اإللكترونيــة واإلقبــال علــى اســتخدام تقنيــة
المعلومــات واإلتصــاالت ،بــل أيضــاً والتحــول إلــى الخدمــات
الذكيــة إلعطــاء المســتخدمين مزيــداً مــن الراحــة والرضــا عــن
إنجــاز الخدمــات.
ما أهداف الجائزة ؟
جائــزة الحكومــة اإللكترونيــة لــدول مجلــس التعــاون حســب
المعلومــات الــواردة مــن هيئــات تقنيــة المعلومــات بــدول
الخليــج فإنهــا تحقــق العديــد مــن األهــداف فــي مجــال

الحكومــات اإللكترونيــة منهــا تقديــر األداء المتميــز فــي
تقديــم الخدمــات الحكوميــة ،وتقييــم مســتوى كفاءتهــا ،وإبــراز
التجــارب الناجحــة لتبــادل الخبــرات الفنيــة بيــن دول المجلــس.
باإلضافــة إلــى رفــع مكانــة دول الخليــج العربيــة فــي التصنيــف
العالمــي فــي هــذا المجــال.
ويتــم اختيــار المشــاريع الفائــزة وفقــا الشــتراطات ومعاييــر
معتمــدة علــى المســتوى الدولــي ،حيــث تتكــون لجنــة التحكيــم
مــن عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــال الحكومــة
اإللكترونيــة مــن ذوي الخبــرات فــي مجــال تحكيــم الجوائــز
المماثلــة.
أمــا بالنســبة للجائــزة التــي حصــل عليهــا المركــز فكانــت
ضمــن فئــة أفضــل خدمــة إلكترونيــة حكوميــة -حكوميــة
مشــتركة ،التــي تــم خاللهــا تقييــم نظــام القبــول اإللكترونــي
مــن حيــث القيمــة التــي أضافهــا للطلبــة والمجتمــع وبعــض
المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات التعليــم العالــي والعائــد
علــى اإلســتثمار .حيــث ال يخفــى علــى أحــد أن مــن مميــزات
نظــام القبــول اإللكترونــي العمــل علــى توحيــد إجــراءات
تقديــم طلبــات اإللتحــاق فــي جميــع مؤسســات التعليــم العالــي
والبعثــات مــن خــال إســتمارة إلكترونيــة واحــدة ،والعمــل علــى
ترســيخ مبدئــي العدالــة والمســاواة فــي توزيــع الطلبــة علــى
مؤسســات التعليــم العالــي .باإلضافــة إلــى تقليــل التكلفــة
اإلقتصاديــة للطلبــة والمؤسســات ناهيــك عــن توفيــر البيانــات
اإلحصائيــة لمتخــذي القــرار.
كمــا تــم أيضـاً تقييــم النظــام مــن ناحيــة خلــوه مــن المعامالت
الورقيــة فــي آليــة تبــادل البيانــات بيــن المركــز والجهــات
األخــرى المرتبطــة بــه والجهــات الحكوميــة مثــل وزارة التنميــة
اإلجتماعيــة ووزارة التربيــة والتعليــم وهيئــة تقنيــة المعلومــات،

باإلضافــة إلــى أمــن المعلومــات وخصوصيــة البيانــات والتجاوب
مــع التغذيــة الراجعــة مــن قبــل مســتخدمي النظــام وتوظيفهــا
مــن أجــل تطويــر وتحســين عمــل النظــام.
وال يســعني إال أن أذكــر بــأن المركــز حصــل علــى جائــزة ســابقة
علــى مســتوى دول الخليــج العربيــة ،فقــد فــاز المركــز بجائــزة
أفضــل بوابــة إلكترونيــة فــي مجــال القطاعــات التنمويــة ضمــن
مشــاركة الســلطنة فــي المؤتمــر الخليجــي الثانــي للحكومــة
اإللكترونيــة الــذي عقــد بدولــة الكويــت عــام  .2011وتعــد
بوابــة تبــادل البيانــات حلقــة وصــل إلكترونيــة بيــن المركــز
والمؤسســات المختلفــة التــي لهــا صلــة بعمليــة قبــول الطلبــة،
وتختلــف الخدمــات المقدمــة مــن خــال البوابــة مــن مســتخدم
آلخــر كل حســب اختصاصــه والبيانــات والتقاريــر المطلوبــة
للمؤسســة التــي ينتمــي لهــا.
ما التحديات التي يواجها المركز؟
أهــم التحديــات هــي مواكبــة التطــورات فــي مجــال تقنيــة
المعلومــات ،ال يخفــى علــى أحــد بــأن التطــورات فــي قطــاع
تقنيــة المعلومــات ســريع ومتنامــي ،ومــا هــو جديــد اآلن يصبــح
قديمــاً بعــد أشــهر قليلــة .ولمواكبــة هــذا التطــور الســريع
يعمــل المركــز دائم ـاً علــى ترقيــة األنظمــة اإللكترونيــة التــي
يديرهــا حســب أحــدث المواصفــات المتوفــرة فــي الســاحة.
كمــا أن المركــز يتعامــل مــع فئــة عمريــة شــابة ( )25-16ســنة،
وهــذه الفئــة مهتمــة بإســتخدام أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة
وتتفاعــل معهــا كثيــراً ،وهــذا مــا دعــى المركــز إلــى إنشــاء
خدمــة التســجيل عبــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة بجانــب
خدمــة اإلنترنــت وخدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة.

