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اختتام أعمال املؤتمر الدولي الثاني لكلية علوم وهندسة الحاسوب

األنصاري :الحكومة اإللكترونية
وأمن املعلومات أولوية بحثية للجامعة
أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــرجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الدكتور حسني األنصاري ضرورة
االه ـت ـم ــام وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى الـبـحــث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ألنـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم ركـ ــائـ ــز
التطور في مجاالت العلم واملعرفة
والـتـكـنــولــوجـيــا واإلب ـ ــداع العلمي
ف ــي ك ــل امل ـ ـجـ ــاالت ،م ـن ـهــا الـقـضــايــا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ـل ـيــة ودورهـ ـ ــا
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وأه ـم ـي ــة
االستفادة من نتائجها العلمية في
مجال الحوسبة ملواجهة األوضــاع
االقتصادية والتنموية في املنطقة.
ودع ــا األنـ ـص ــاري ،فــي كـلـمــة له
لـ ــدى رع ــاي ـت ــه وحـ ـض ــوره مــؤتـمــر
كـلـيــة ع ـلــوم وه ـنــدســة ال ـحــاســوب
بـجــامـعــة الـكــويــت الـعــاملــي الـثــانــي
لـعـلــوم وهـنــدســة ال ـحــاســوب ،دعــا
إلــى ض ــرورة الـتــواصــل واالنـفـتــاح
على آخر ما توصل إليه الباحثون
في العالم واالستفادة من خبراتهم
م ــن خـ ــال ب ــرام ــج ع ـمــل مـنــاسـبــة،
مـعــربــا عــن تـقــديــره للجهود التي
تـ ـب ــذلـ ـه ــا ك ـل ـي ــة ع ـ ـلـ ــوم وه ـن ــدس ــة
الـحــاســوب لــرفــع مـسـتــوى البحث
العلمي واألكــادي ـمــي فــي مـجــاالت
املعلوماتية والحوسبة بجامعة
الكويت التي تعتبر أولوية بحثية
في الجامعة.
وقال القائم بأعمال كلية علوم

وهـ ـن ــدس ــة ال ـ ـحـ ــاسـ ــوب ال ــدكـ ـت ــور
مصطفى عبدالبر فــي كلمته «تم
بحمد الـلــه وتوفيقه عقد املؤتمر
الـعــاملــي الـثــانــي لعلوم الحاسوب
برعاية من مدير الجامعة األستاذ
ال ــدك ـت ــور ح ـســني األنـ ـص ــاري وقــد
ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ــؤت ـم ــر إق ــام ــة عــدة
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات وج ـ ـل ـ ـسـ ــات ع ـل ـم ـيــة
ش ــارك فيها نخبة مــن املختصني
واملهتمني والباحثني في مجاالت
املعلوماتية والحوسبة».
وأش ــارإل ــى مـشــاركــة  44باحثا
فـ ــي مـ ـح ــاورامل ــؤتـ ـم ــر ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
بـ ـمـ ـش ــارك ــات م ـح ـل ـيــة وخ ـل ـي ـج ـيــة
وع ــامل ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تنظيم
ورش ع ـ ـمـ ــل ت ـط ـب ـي ـق ـي ــة وكـ ــذلـ ــك
إقــامــة مـعــرض خــاص بامللصقات
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـهــا
باحثون بدراسات متعددة ،فضا
عـ ــن إقـ ــامـ ــة ف ـع ــال ـي ـت ــني خــاص ـتــني
بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
في مجال البترول والغاز ،وكذلك
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
في التطبيقات الصحية.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــون
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ــرورة
دعـ ـ ـ ــم املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ذات
ال ـ ـعـ ــائـ ــد االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـب ـي ـئ ــي

واس ـت ـث ـم ــاره ــا االس ـت ـث ـمــاراألم ـثــل
ك ــامل ــدن ال ــذك ـي ــة وت ـط ـب ـيــق أنـظـمــة
املعلومات الجغرافية في الصحة
واس ـت ـخــدام األنـظـمــة الحاسوبية
فــي تطويرإنتاج الطاقة النظيفة
وتحلية املياه ،كل ذلك مما يسهم
ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـي ــات ومـيـكـنــة
األعمال.
وحـ ـ ــث عـ ـب ــدالـ ـب ــر امل ــؤسـ ـس ــات
وال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة املـخـتـصــة
فــي هــذه الـقـضــايــا لــاسـتـفــادة من
الدراسات والبحوث العلمية التي
ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى رسـ ـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات
وإزال ـ ـ ــة ال ـع ــوائ ــق والـ ــوقـ ــوف على
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا
املؤسسات ذات الصلة في هندسة
املـعـلــومــات والـحــوسـبــة والـحــاجــة
إلـ ــى االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـق ـنــي األم ـث ــل
لـلــوســائــل واألدوات املـعـلــومــاتـيــة
فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
وم ــواكـ ـب ــة ال ـت ـط ــور الـ ـخ ــاص بـهــا
الــذي جعل من لغة الحاسوب في
عصرنا الحالي لغة العلم واملعرفة
واإلدارة والـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وس ــوق العمل والتعليم واإلع ــام
والثقافة.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق هـ ـ ـ ــذا
امل ــؤت ـم ــر ل ـق ـف ــزات ن ــوع ـي ــة وكـمـيــة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـف ــاعـ ـل ــة،

وإشـ ــراك األكــاديـمـيــني والـبــاحـثــني
واالستفادة من الخبرات العلمية
والفنية في املؤسسات التعليمية
وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت
ف ــي وضـ ــع ال ـخ ـطــط امل ـنــاس ـبــة في
التنمية واالهتمام ببرامج تدريس
عـ ـل ــوم ال ـح ــوس ـب ــة وامل ـع ـلــومــات ـيــة
وتطويرها ملواكبة العصرالرقمي
املـ ـقـ ـب ــل ،والـ ـت ــركـ ـي ــزعـ ـل ــى ال ـب ـحــث
العلمي وتطبيقاته.
وفـ ــي ال ـخ ـت ــام،ت ــوج ــه ع ـبــدال ـبــر
بـ ـ ــال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــر لـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــني
وامل ـس ــاع ــدي ــن ال ــذي ــن أس ـه ـمــوا في
إنجاح أعمال املؤتمر وكل الوسائل
اإلعامية املسموعة واملرئية على
تــواجــدهــا الــواضــح والـفـعــال لنقل
فعاليات هذا املؤتمر الدولي املهم،
ك ـمــا ش ـكــرال ـبــاح ـثــني وال ـبــاح ـثــات
الذين عملوا على تقديم أبحاثهم
ودراساتهم واملشاركة بها في هذا
املؤتمر البالغ األهمية ،والذي أقيم
بـهــدف إب ــراز آخ ــر مــا تــوصــل إليه
العلم الحديث ودراس ــة املشكات
وال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي تـ ــواج ـ ـهـ ــه،
والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن الـ ـحـ ـل ــول ،وت ـق ــدي ــم
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات ،وع ـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـج ــارب
ال ـنــاج ـحــة ،وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات بني
الـعـلـمــاء والـبــاحـثــني واملــؤسـســات
والدول.

ينظمه قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري بني  9و 11أبريل

« »GUSTتستضيف مؤتمر THE SEEN
حول الصناعات الثقافية
أعلن قسم اإلع ــام واالتـصــال
الجماهيري في جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا )،(GUST
عن إطاق مؤتمر«»THE SEEN
حــول الصناعات الثقافية من 9
 -11أبــريــل فــي الـحــرم الجامعي
بغرب مشرف.
وتستضيف الفعالية مواهب
م ـ ـبـ ــدعـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال االتـ ـ ـص ـ ــال
املــرئــي ،وتغطي نــواحــي معينة
م ـثــل ال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي،
وال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة ،واإلعـ ـ ــان،
واإليحاء ،وبمشاركة أكثر من 30
محترفا مـعــروفــا مــن القطاعات
اإلبداعية.
وس ـي ـش ـهــد امل ــؤت ـم ــر امل ـف ـتــوح
أم ـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـه ــور س ـل ـس ـل ــة مــن
املحاضرات واألنشطة وورشات
العمل يقوم بها رواد كويتيون
وع ــرب فــي هــذه الصناعة خال
أيام الفعاليات.
وينظم املؤتمر طلبة الجامعة
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـتــدري ـس ـيــة
باإلضافة إلــى الـنــادي اإلعامي
لـطـلـبــة ال ـجــام ـعــة ،ح ـيــث عـمـلــوا
ً
عاما كــامــا على إع ــداد املؤتمر.
ويـسـتـعــرض املــؤت ـمــر مــواضـيــع
وع ـنــاويــن مختلفة طـ ــوال فـتــرة
انعقاده.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ق ـســم االت ـص ــال
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــري ف ــي

فهد السميط

الجامعة الدكتور فهد السميط
«نتطلع حقا إلى انطاق املؤتمر،
بفضل مــا تقدمه كــل نسخة من
الفعاليات مــن مساعدة للطلبة
في التعرف أكثر على الصناعات
اإلعامية وأب ــرز العاملني فيها
حسب تخصصهم .إضــافــة إلى
أنه يتيح أمامهم فرصة تطبيق
امل ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ـت ــي ت ـع ـل ـم ــوه ــا فــي
ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي عـمـلـيــا خــال
هــذا املؤتمر التفاعلي .ورغــم ما
تتطلبه مثل هذه الفعاليات من
عـمــل وتـخـطـيــط ،إال أن ـهــا تــوفــر
متعة كبيرة لكافة املشاركني».
وي ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـي ـ ــوم األول ال ـ ــذي
يـ ـحـ ـم ــل ع ـ ـن ـ ــوان «»Engaging

عـلــى األف ـ ــراد واملــؤس ـســات التي
ت ـس ـت ـخــدم االتـ ـص ــال امل ــرئ ــي في
التفاعل مع املجتمعات الجديدة
وم ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئ ــات األخـ ـ ــرى في
امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع .وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن ق ــائ ـم ــة
ً
املتحدثني كا من دالل النفيسي
م ــن «مــان ـي ـف ـس ـتــو  ،»13ولـبـنــى
سيف عباس من مؤسسة يدوي،
وج ـ ـ ــواه ـ ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ــدر مـ ـ ــن ج ــام ـع ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،واملـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن زي ـن ــب
عبدال وناصر القطان واملصمم
الدكتور فهد الـضــاوي ،وسعيد
زي ــن الــديــن مــن «ه ــوراي ــزون إف
س ــي ب ـ ــي» ،وإقـ ـب ــال الـ ـح ــداد من
جمعية اإلعان الدولية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ــذي

ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «»Embracing
س ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـسـ ـلـ ــط الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ع ـل ــى
جهود األفراد واملؤسسات الذين
ي ـم ـث ـلــون وي ــدعـ ـم ــون مـجـمــوعــة
رئيسية مــن املتصلني املرئيني
فــي أنـحــاء الـكــويــت ،وسيتحدث
ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم ك ــل م ــن ياسمني
الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــف م ـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــة ب ـ ـ ـ ـ ــازار،
واملـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد س ـل ـط ــان
وعـبــدالـعــزيــز الـســريــع ،والــرســام
يــوســف الـبـقـشــي ،وإي ـل ــي عتيق
ولـيـلــى الـغــربـلـلــي م ــن «إمـبــاكــت
بي بي دي أو» ،وسامي حنا من
«مــولــني لــويــه ب ـلــو» ،والـفـنــانــات
ث ــري ــا الـبـقـصـمــي وش ـ ــروق أمــني
وت ـ ــان ـ ـي ـ ــا ش ـ ـ ـمـ ـ ــاس م ـ ـ ــن «ال ـ ـفـ ــن
املعاصر».
وخـ ـ ـص ـ ــص امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـيـ ــوم
ال ـثــالــث واألخ ـي ــر لـلـتـعــرف على
امل ــواه ــب واآلل ـ ـيـ ــات والـتـقـنـيــات
الـ ـج ــدي ــدة ف ــي مـ ـج ــال االتـ ـص ــال
املـ ـ ــرئـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت .وت ـض ــم
ق ــائـ ـم ــة املـ ـتـ ـح ــدث ــني فـ ـي ــه سـ ــارة
ال ـ ـشـ ــواري م ــن «آرت س ـب ـيــس»،
وب ــاري رودري ـغ ــز مــن «فيوتشر
كوميونيكشنز» ،والرسامة فرح
السعد ،واملـصــور صقر السويل
وب ـ ـ ــدري ـ ـ ــة الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري وف ـي ـص ــل
الساعي من املجلة اإللكترونية
«ك ــوي ــت م ــاق ــزي ــن» ،وال ــرس ــام ــة
نورية املاص.

«التطبيقي» تبدأ
األحد املقبل
التسجيل املبكر
لـ«الصيفي»

كوثر درويش

أع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل
الـ ـ ـع ـ ــام ب ـ ـع ـ ـمـ ــادة ال ـق ـب ــول
وال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب كوثر درويــش،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدء ف ـ ـتـ ــرة
التسجيل املـبـكــر للفصل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي 2017
 ،-2018اعتبارا من األحد
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر ح ـتــى
 12الـ ـج ــاري ،سـيـمـنــح كل
ط ـ ــال ـ ــب خـ ــال ـ ـهـ ــا مـ ــوعـ ــدا
واح ـ ـ ـ ـ ــدا مـ ــدتـ ــه س ــاعـ ـت ــان
تقريبا ،لتبدأ بعدها فترة
التسجيل املـبـكــر للفصل
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي األول امل ـق ـب ــل
 -2019 2018اع ـت ـبــارا من
 16الـ ـ ـج ـ ــاري وحـ ـت ــى 26
منه ،حيث يمنح كل طالب
مـ ــوعـ ــديـ ــن ي ـ ـتـ ــم اإلعـ ـ ـ ــان
عنهما الحقا.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت دروي ـ ـ ـ ـ ــش
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـح ــاف ــي
أن مـ ــواع ـ ـيـ ــد ال ـت ـس ـج ـي ــل
امل ـب ـكــر لـلـفـصــل الـصـيـفــي
 -2018 2017م ـ ــوزع ـ ــة
حسب الــوحــدات املتبقية
لـ ـ ـك ـ ــل طـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب ،فـ ـ ـ ــي ح ــني
ت ــم رفـ ــع وح ـ ـ ــدات الـطـلـبــة
املستمرين امللتحقني في
بــرامــج البكالوريوس من
 8وحـ ــدات ال ــى  9وح ــدات
دراسية للفصل الدراسي
ذاته.

محليات

11

الجامعة األميركية في الكويت
أحيت األسبوع الدولي الـ 13
احتفلت الجامعة األميركية في
الكويت بــاألسـبــوع الــدولــي الثالث
عـشــر ،ال ــذي ينظمه مكتب الحياة
الطابية بصفة سنوية ،لاحتفال
بــال ـت ـنــوع ال ـث ـقــافــي داخـ ــل مجتمع
الجامعة.
تضمنت االح ـت ـفــاالت فعاليات
عــدة تــركــزت حــول التنوع الثقافي
بني دول العالم.
اف ـ ـت ـ ـت ـ ــح األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
بـمـســابـقــة ال ـط ـهــو ،حـيــث طـلــب من
امل ـشــاركــني تـقــديــم أط ـبــاق تقليدية
تمثل بادهم .وشــارك فيها كل من
الكويت وإيران وتونس وباكستان
وإس ـبــان ـيــا ول ـب ـنــان .وفـ ــازت إي ــران
بجائزة أفضل طبق رئيسي ،بينما
فازت إسبانيا بجائزة أفضل طبق
حلويات.

استعراض ثقافي يمثل دولة الكويت في مسرح الجامعة

وفـ ــي املـ ـم ــرامل ــرك ــزي ل ـل ـجــام ـعــة،
أق ـ ـيـ ــم م ـ ـعـ ــرض الـ ـق ــري ــة ال ـع ــامل ـي ــة،
وضــم أجـنـحــة لـلــدول املـشــاركــة في
األس ـب ــوع ال ــدول ــي ،ل ـعــرض أه ــم ما

يميز ثقافاتهم مــن مــابــس وكتب
ومــوسـيـقــى وأط ـع ـمــة تـقـلـيــديــة .ثم
قام الحكام بتقييم األجنحة ملنحها
جائزة أفضل تمثيل للدولة.

«اإلرشاد األكاديمي» »13« :حملة توعية
أع ـ ـلـ ــن مـ ــديـ ــر إدارة اإلرشـ ـ ـ ــاد
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي فـ ــي ع ـ ـمـ ــادة شـ ــؤون
الـطـلـبــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت جــابــر
دشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم اإلدارة
لحمات إعامية توعوية للطلبة،
إلرشادهم بأهمية معرفة بعض
الـلــوائــح واإلرشـ ــادات الجامعية،
وال ـ ـتـ ــي ت ـف ـي ــده ــم وت ـج ـن ـب ـه ــم مــا
ي ـع ـي ــق م ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم ،وال ـ ـتـ ــي مــن
ش ــأن ـه ــا أن ت ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـطــالــب
خال مسيرته.
وأضاف دشتي أن قسم االعام
ب ـ ــاإلدارة ب ــدأ فــي تنظيم الحملة

ال ـت ــي ت ـح ـمــل اسـ ــم «ث ـ ــاث تـعــش
 »13وبثها عبر وسائل التواصل
االجتماعي املختلفة ،إضافة إلى
نشرها في مختلف كليات جامعة
الـ ـك ــوي ــت ،م ــن خـ ــال ف ــري ــق عـمــل
شـبــابــي مـتـكــامــل ،إلي ـصــال هــدف
ال ــرس ــال ــة ،م ــوض ـح ــا أن الـحـمـلــة
تـحـمــل ع ــددًا مــن الــرســائــل تمس
ال ـطــالــب ،وال ـتــي تـخــص مسيرته
التعليمية في الجامعة ،وتحتوي
على الكثير مــن املـعـلــومــات التي
من شأنها أن تفيد الطالب وتنور
مسيرته التعليمية.

جابر دشتي

«صناعة التأثير» ...في «العلوم الحياتية»
أق ــام مـكـتــب الـعـمـيــد املـســاعــد
ل ـ ـل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ب ـك ـل ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة ب ـج ــام ـع ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ـح ــاض ــرة ب ـع ـن ــوان
«ص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر» ،ح ــاض ــر
فـ ـيـ ـه ــا الـ ــدك ـ ـتـ ــورع ـ ـلـ ــي الـ ـسـ ـن ــد،
ضمن امللتقى الطابي الثقافي
ال ـ ـسـ ــادس ،ب ـم ـش ــارك ــة عـ ــدد مــن
موظفي وطلبة الكلية.
وعرف السند «التأثير» كونه
امل ـه ــارة ال ـتــي تـكـســب صاحبها

الـقــوة ،وتجعله ق ــادرا على دفع
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن نـ ـح ــو س ـ ـلـ ــوك م ـعــني
باختياره ،مؤكدا أن تطور هذا
العلم قــام على أيــدي الكثير من
علماء التسويق.
وأض ـ ـ ــاف أن األفـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن
يـحـتــاجــون عـمـلـيــة الـتــأثـيــر هم
الـ ـ ـق ـ ــادة واملـ ــوظ ـ ـفـ ــون وال ـت ـج ــار
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة لـ ــأسـ ــر واألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء،
م ـ ــؤك ـ ــدا عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــأث ـي ــر
فـ ــي حـ ـي ــاة األف ـ ـ ـ ـ ــراد ،وذل ـ ـ ــك مــن

أج ــل خـلــق ع ــاق ــات تـسـهــل فهم
شـخـصـيــات ونـفـسـيــات األف ــراد،
وتحسني أوضــاع الفرد حتى ال
يقع في مصيدة اآلخرين.
وأشـ ــارال ـ ـس ـ ـنـ ــد مل ـس ـت ــوي ــات
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ك ــالـ ـت ــأثـ ـي ــر
الـ ـع ــام ،وال ـح ـم ــات الـتــرويـجـيــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــويـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــر
الـشـخـصــي ،ون ــوه إل ــى ض ــرورة
تـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــري ال ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــة
الراسخة واملصداقية.

