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في  اإلسالمي  التمويل  نادي  حقق 

والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 

جائزة أفضل نادي طالبي في الجامعة 

بعد أن قدم النادي العديد من األنشطة 

والفعاليات المميزة التي جعلته يستحق 

األخرى،  األندية  باقي  بين  األفضلية 

الذي حرص من  الدوؤب  وبفضل عمله 

األساسية  أهدافه  تحقيق  على  خالله 

التي وجد من أجلها.

من  األولى  المناسبة  بهذه  وأقيم 

نوعها في جامعة الخليج حفل تكريم في 

منتصف الحرم الجامعي للنادي الفائز 

بحضور كل من عضو مجلس األمناء في 

ونائب  العبدالسالم،  د.جاسم  الجامعة 

األكاديمية  للخدمات  الجامعة  رئيس 

من  وبروفيسور  القدومي،  د.صباح 

جامعة ميزوري سانت لويس د.ميلتون 

بلود.

وقد أكد د.صباح القدومي خالل كلمة 

له أن وجود األندية الطالبية في الجامعة 

األندية  أمر مهم، حيث يمثل عمل هذه 

العمل  أن  كما  الجامعة،  لعمل  تكامال 

في األندية الطالبية يعتبر فرصة مهمة 

للطالب من أجل صقل مهاراته ومواهبه، 

كما حث القدومي جميع األندية الطالبية 

األخرى على أهمية التميز والعمل بجهد 

غاياتهم  يحققوا  أن  أجل  من  دؤوب 

وأهدافهم المنشودة في عملهم. 

جدير بالذكر أن جامعة الخليج تضم 

التمويل اإلسالمي  إلى نادي  باإلضافة 

النادي  مثل:  األخرى  األندية  من  عددا 

اإلعالمي، نادي I Give، النادي الرياضي، 

نادي المواهب، ونادي التصوير، ونادي 

Anime، ونادي رواد وغيرها من األندية 

بأفكارها  المميزة  األخرى  الطالبية 

وأنشطتها.

GUST نادي التمويل اإلسالمي يفوز بجائز أفضل نادي في

في  والتعليم  المهني  التطوير  مركز  نظم 

  PACE جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

 General االنجليزية  اللغة  لتعليم  برنامج 

للطلبة  تأهيلي  وبرنامج    English Course

 TOEFL Preparation الجتياز اختبار التوفل

.Couse

تعليمية  دورة  إجراء  على    PACE حرص 

  General English Course االنجليزية  للغة 

TOE- وبرنامج تأهيل اجتياز اختبار التوفل

الدورتين  ان  FL Preparation Couse  حيث 

اسابيع،   5 مدى  على  ساعة   40 تستمران 

وكانت هاتين الدورتين متاحة لكل من يرغب 

داخل  من  سواء  االنجليزية  اللغة  تعلم  في 

الجامعة أو خارجها، وقد حظي طبة جامعة 

الخليج بخصم %25 على السعر االصلي. 

مهارات  تعلم  الدورتين  هاتين  وتشمل 

والمحادثة،  واالستماع  والقراءة  الكتابة 

باالضافة الى دورة تعلم المهارات االساسية 

من  يعد  الذي  التوفل  اختبار  الجتياز 

لمعظم  لإللتحاق  الرئيسية  االختبارات 

الجامعات المحلية والعالمية.    

االنجليزية  اللغة  لتعليم  دورتين  أقام    PACE
 TOEFL واجتياز اختبار

والتكنلوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  مسرح  على  اقيم 

مؤتمر تميز الشبابي الثاني وسط حضور طالبي وشبابي 

في  كويتية  شبابية  إنجازات  على  الضوء  تسليط  بهدف 

مختلف المجاالت، وذلك ليستفيد منها الشباب الواعدون 

المؤتمرات  اقوى  من  تميز  مؤتمر  الكويت.ويعد  دوله  في 

وقد  الكويت،  دولة  مستوى  على  اقيمت  التي  الشبابية 

البارزة  الشخصيات  من  العديد  المؤتمر  هذا  في  شارك 

الناجحة في مجاالتها كمجال االعالم والمشاريع الصغيرة 

والتنمية البشرية. 

التنموية»  «تمكين  مؤسسة  المؤتمر  في  شارك  وقد 

التي  العسعوسي  معالي  االنسانية  الناشطة  خالل  من 

عرضت تجربتها في تحويل مبادرة بسيطة الى مؤسسة 

الكويت  دولة  من  مبادرين  بمشاركه شباب  رائدة  تنموية 

وجمهورية اليمن.

كما شارك ضاوي الوزان صاحب فكرة (كويتي وأفتخر) 

الطموح  في  تجربتها  عرضت  التي  الشرهان  وعادلة 

والجهد والوصول إلى الشهرة المرموقة، وراكان الفضالة 

في  المنافسة  سوق  الى  المنزل  من  تحولت  التي  والفكرة 

الى  اضافة  متميز ومثابر،  فريق طوعي  مع  فترة قصيرة 

العديد من المبادرين من الشباب في دولة الكويت.

قدرات  بناء  على  ركزت  ورش  عدة  المؤتمر  وتخلل 

وبناء  والتميز  الريادة  مثل  مختلفة  مجاالت  في  الشباب 

الذات.

GUST مؤتمر ” تميز ”.. يتميز في

اعضاء نادي التمويل االسالمي يتوسطهم د. صباح قدومي و أنوار الصباح واسيل ابو نعمة

د. صباح قدومي يلقي كلمته اعضاء النادي المكرمون



للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 24 - ديسمرب 2012جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 24 - ديسمرب 2012 جامعة الـخليج

بجامعة  اإلعالمي  النادي  قام 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
الراي  بتنظيم رحلة ميدانية إلى قناة 
العمل  طبيعة  على  كثب  عن  للتعرف 
هناك، وكيف تتم عملية إعداد وإنتاج 
القناة  استوديوهات  في  البرامج 

الحديثة.

زيارة  الرحلة  خالل  جرى  وقد 
مبنى  داخل  العمل  وأقسام  مواقع 
وغرف  استوديوهات  من  القناة 
تستخدم  والتي  ومونتاج،  كونترول 
التي  الحديثة  التقنيات  مختلف  فيها 
بأفضل  البرامج  إخراج  في  تساهم 

صورة فنية ممكنة.

وفي معرض تفقدهم لغرفة التحكم 
”الكونترول“،  القناة  في  الرئيسية 
تعرف طالب وطالبات جامعة الخليج 
على  قرب  عن  الرحلة  في  المشاركون 
يتم  والتي  البرامج  إنتاج  عملية 
وإخراجها  اللقطات  ترتيب  خاللها 
استخدام  طريق  عن  مميز  بشكل 
مجال  في  الخاصة  التطبيقات  أحدث 

المونتاج.

نسبة  على  لحيازتها  ونظرا 
المستويين  على  عالية  مشاهدة 
النادي  حرص  فقد  والعربي،  المحلي 
الراي  قناة  زيارة  على  اإلعالمي 
لإلستفادة من خبرتها في تقديم أرقى 
والمنوعة  اإلخبارية  البرامج  أنواع 
رغبات  تلبي  التي  والترفيهية 

المشاهدين وأذواقهم.

والنادي اإلعالمي باعتباره تجمعا 
مجال  في  متخصص  طالبيا  شبابيا 
بث  على  يحرص  فإنه  اإلعالمي، 
الشباب  صفوف  في  اإلعالمي  الوعي 
اإلعالم  بأهمية  العميق  إليمانه 
أصبحت  الذي  الحاضر  وقتنا  في 
مرئية  من  اإلعالمية  القنوات  فيه 
تشكل  التي  هي  ومقروءة  ومسموعة 
الكثير  لدى  التفكير  بطريقة  وتؤثر 

من الناس.

 النادي االعالمي يحلُّ ضيفا على قناة  الرأي

الخليج  جامعة  في  اإلعالمي  النادي  أقام   

للمونتاج  عمل  ورشة  والتكنولوجيا  للعلوم 

المونتاج  عمل  أساسيات   ” بعنوان  الرقمي 

في  والطالب  المتميز  المخرج  قدمها  والتي   ،”

الحاصل  الخليفي،  عبدالرحمن  الخليج  جامعة 

ألفضل  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  على 

في   ”  The Lost Years  ” فيلم  عن  فيلم خليجي 

مهرجان الشرق األوسط السينمائي الدولي، أبو 

ظبي 2008.

النادي  رئيسة  عبرت  فقد  الصدد،  هذا  وفي 

سعادتها  عن  القناعي  فاطمة  الطالبة  اإلعالمي 

لتنظيم ورشة العمل هذه، لما تحتويه من دروس 

وتطبيقات هامة في مجال المونتاج التلفزيوني. 

دورة  إقامة  إلى  دعت  التي  األسباب  وحول 

القناعي ” إن اإلعالم  خاصة في المونتاج، قالت 

على  الحقائق  توثيق  في  كليا  اعتمادا  يعتمد 

صناعة  لتنشأ  تكن  لم  دونه  من  والذي  الفيديو، 

على  الفيديو  لحيازة  ونظرا  والسينما.  األفالم 

هذه األهمية، وإلقبال الشباب على التصوير في 

اآلونة األخيرة، فقد قرر النادي اإلعالمي أن يقدم 

للمهتمين في هذا المجال ورشة عمل ترسم لهم 

أساسيات عمل المونتاج، والتي من خاللها يتم 

صورة  بأفضل  الفيديو  إلخراج  اللقطات  تحرير 

ممكنة ”.

وأضافت القناعي، ” إن المونتاج هو فن إعادة 

كتابة القصة وصياغتها ولكن عن طريق الصور 

ال األحرف والكلمات. ذلك الفن الذي يضفي مسحة 

سرد  على  تساعد  الفيلم،  على  وجمالية  فنية 

القصة بطريقة توصل الفكرة والرسالة للمشاهد 

بأسلوب شيق ممتع ”.

حديثها  اإلعالمي  النادي  رئيسة  وختمت 

بتوجيه كلمة شكر للمخرج عبدالرحمن الخليفي 

أعضاء  ولكافة  الدورة،  تقديم  في  تميز  الذي 

النادي الذين بذلوا أقصى جهدهم إلخراج الدورة 

بصورة ترضي طموحات المشاركين بها.

فاطمة القناعي: المونتاج، فن كتابة 
القصة بالصور

جغرافيا اإلعالم !
فــــي ظــــل هـــــذا اإلنـــفـــتـــاح اإلعــــالمــــي الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تــشــهــده الــبــالد، ومـــع تــعــدد خــيــارات الــجــمــاهــيــر في 
قـــــراءة ومــتــابــعــة هــــذه الــوســيــلــة اإلعـــالمـــيـــة أو تــلــك، 
يــالحــظ الــمــتــابــعــون – وبــاألخــص اإلعــالمــيــون منهم 
– اخــتــالف مــواقــف تــلــك الــوســائــل اإلعــالمــيــة إزاء ما 
تـــشـــهـــده الـــســـاحـــة الــمــحــلــيــة مــــن تــقــلــبــات ســيــاســيــة 
واجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا. هـــذا اإلخـــتـــالف فــي الــمــواقــف 
الـــذي تـــراه جــلــيــا فــي نــبــرة الــخــطــاب اإلعــالمــي الــذي 
تــتــحــدث بـــه هـــذه الــصــحــيــفــة أو تــلــك الــقــنــاة لــتــبــيــان 

 لهذه القضية أو تلك. 
ً
 أو معارضة

ً
موقفها تأييدا

وحيال هذا اإلختالف في الرؤى، يدخل اإلعالمي 
فـــي صــــراع فـــكـــري يـــحـــاول مـــن خـــاللـــه الــتــوصــل إلــى 
أداء مختلف  عــلــيــهــا  بـــنـــاًء  ــم  يــقــيِّ نــظــريــة،  أو  قـــاعـــدة 
ما  إزاء  ومواقفها  اإلعالمية  والوسائل  المؤسسات 
صياغة  قبل  ولــكــن،  المجتمع.  قضايا  مــن  يحيطها 
أوال،  كـــمـــشـــاهـــد   ) يـــــرى  أن  عــلــيــنــه  الـــنـــظـــريـــة،  هـــــذه 
اإلعــالم. هل  يندرج  علم  أي  ) تحت  ثانيا  وكإعالمي 
أم  التطبيقية،  الطبيعية  الــعــلــوم  ضمن  مــن  يصنف 

من ضمن العلوم اإلنسانية ؟!

أمــــا بــالــنــســبــة لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة، فــكــمــا يــعــلــم 
التعامل  التي تختص في  العلوم  الكريم هي  القارئ 
والكيمياء  الــفــيــزيــاء  قبيل  مــن  الطبيعة  قــوانــيــن  مــع 
والـــريـــاضـــيـــات، وهــــذه قــطــعــا ال يـــنـــدرج اإلعـــــالم إلــى 
جانبها. أما العلوم اإلنسانية فهي تلك التي تدرس 
اإلنساني  المجتمع  في  البشرية  النشاطات  مجموع 
كــعــلــم الـــســـيـــاســـة واإلجــــتــــمــــاع والـــنـــفـــس والــفــلــســفــة 
واألدب والفن، والتي منطقيا تشمل حقل اإلعالم من 
العلوم  لتعريف  البسيط  العرض  هذا  بعد  ضمنها. 
ليسأل،  السائل  يأتي  اإلنسانية،  والعلوم  الطبيعية 

ما الفرق بين هذين العلمين ؟!

القارئ يقع في نقطة كيفية دراسة  الفرق عزيزي 
الطبيعية  الــعــلــوم  فــفــي  فــيــهــمــا.  الـــــواردة  الــنــظــريــات 

يعني  مما  النظرية)،  (منطق  بـ  الباحث  يهتم  مثال، 
النظر  بغض  وتطبيقها  النظرية  بــدراســة  يهتم  أنــه 
عن المفكر والعالم الذي صاغها، سواء أكان شرقيا 
يهتم  فالباحث  اإلنسانية،  العلوم  في  أما  غربيا.  أو 
أنه  بمعنى،  فقط.  بمنطقها  ال  النظرية)  (جغرافيا  بـ 
يــحــلــل الـــزمـــان والــمــكــان الــذيــن عـــاش فــيــهــمــا الــعــالــم 
أثرا في تكوين خلفيته  النظرية، والذين  الذي صاغ 

والثقافية. الفكرية 

مـــن خــــالل هــــذا الـــشـــرح الـــمـــوجـــز، نــــدرك جـــيـــدا أن 
يقوم على أساس   " إنساني  " كنشاط  اإلعالم  تقييم 
تــحــلــيــل الــجــغــرافــيــا الـــتـــي تــقــع فــيــهــا تــلــك الــوســيــلــة 
اإلعــالمــيــة أو تــلــك، والــتــي تــفــرض عليها فــي أحــيــان 
بخطاب  وتتحدث  معينة  سياسة  تنتهج  أن  كثيرة 
مــعــيــن. فـــالـــزمـــان الـــــذي تـــوجـــد فــيــه هــــذه الــوســيــلــة، 
والمكان الذي تقيم فيه يلعبان دورا رئيسيا وهاما 
وكشاهد  وخطابها.  ومنطقها  عقليتها  صياغة  في 
الصحف  عنوانين  راجعوا  اإلدعاء،  هذا  على  بسيط 
الـــتـــي تـــصـــدر فــــي بـــلـــد يــقــمــع الــــحــــريــــات، وعـــنـــاويـــن 
تــلــك الــتــي تــصــدر فـــي بــلــد آخـــر يــكــفــل الـــحـــريـــات في 

! الفرق  المجتمع، حتى تستشعروا 

بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــــا تــــــقــــــدم، صــــــــار واضــــــحــــــا لـــديـــنـــا 
كإعالميين أننا إذا أردنا تقييم أداء وسيلٍة إعالميٍة 
التي  الجغرافيا  الحسبان  فــي  نضع  أن  فعلينا  مــا، 
تبني  عليها  تفرض  والتي  الوسيلة،  تلك  في  تحيط 
سؤال  األذهــان  إلــى  يتبادر  قد  هنا،  معينة.  سياسة 
هام مفاده، " أال يوجد في اإلعالم أخالقيات ومبادئ 

ثابتة ال تختلف باختالف الزمان والمكان " ؟!

الجواب ..
! .. والرسالة صعبة  المبدأ يعني رسالة 

الفضلي حسن  فاطمة القناعي
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أكبر كتاب في العالم يدخل موسوعة جينيس العاملية لألرقام القياسية

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تستضيف كتاب "هذا محمد"(صلى الله عليه وسلم)
أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة د.عبد 
نائب  ألــقــاهــا  كلمة  فــي  المحيالن  الــرحــمــن 
رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة لـــلـــخـــدمـــات االكـــاديـــمـــيـــة 
د.صباح القدومي ان جامعة الخليج معنية 
الــكــتــاب مــن حيث مــا يمثله من  بمثل هــذا 
إضافة إلى المكتبة اإلسالمية بل العالمية.
وقــال لقد كــان توجهنا منذ البداية في 
تبني هـــذا الــمــشــروع الـــذي نعلم بـــان أثــره 
ســيــكــون لـــه أثـــــرا كــبــيــرا فـــي نــقــل الـــصـــورة 
المغرضين  ترهات  عن  البعيدة  الحقيقية 
والــحــاقــديــن فبين دفــتــي هـــذا الــكــتــاب ارث 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا الــعــمــل عــلــى إيـــصـــالـــه إلــى 

الوارثين دون زيادة أو نقصان. 

وقــــال أنـــه انــجــاز كــبــيــر ال يــمــكــن وصفه 
البحت  بالتاريخي  وال  البحت  باإلعالمي 
األدبــي  النتاج  ذلــك  ثنياته  بين  ويتضمن 
الراقي في صياغته ومفرداته واراه مرجعا 
شــــامــــال ومـــمـــتـــعـــا لـــقـــصـــة أعــــظــــم مـــــن غــيــر 
واحــدث في هــذه األرض تاريخا وحاضرا 

ومستقبال. 

وتــــابــــع لـــقـــد أعــــــاد هـــــذا الـــكـــتـــاب إنـــتـــاج 
، اعتقد  النبوية العطرة في سياق  السيرة 
بانه غير مسبوق ، ليس من حيث الحجم 
فــقــط ، بـــل مـــن حــيــث الــتــصــنــيــف والــتــنــاول 
، كــــل ذلـــــك فــــي لـــغـــة ســهــلــة مـــيـــســـرة تــتــيــح 
لـــلـــقـــارئ والــمــطــلــع الــمــتــعــمــق أو الــبــســيــط 
الدروس  المقاصد والعبر واستيعاب  فهم 
والــغــايــات مــن أفــعــال المعصوم عــن الخطأ 
وأقــوالــه كما لــم يقع بين يــدي مــن قبل من 
في  ذلــك  جــاء   ، والتسلسل  التنسيق  حيث 

عن  اعلن  الــذي  الصحفي  بالمؤتمر  كلمته 
إستضافة كتاب هذا محمد في شهر ابريل 

القادم .

الصحفي  المؤتمر  لــه خــالل  وفــي كلمة 
قال وكيل الوزارة المساعد للتنسيق 

الفني والعالقات الخارجية والحج بوزارة 
األوقــــــــاف والـــــشـــــؤون اإلســـالمـــيـــة د.مــطــلــق 
القراوي أن هذا الكتاب  إنتاج علمي ضخم 
يــتــعــلــق بــشــخــصــيــة الــنــبــي الـــكـــريـــم محمد 
صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، ذلــــك أن الــســيــرة 
الــنــبــويــة الــمــطــهــرة لــهــي الــعــطــاء المتجدد 

والـــــــــزاد الـــــــذي ال يـــفـــنـــى إلــــــى يــــــوم الــــديــــن، 
الــمــتــســابــقــون، ويتنافس  يــتــســابــق  والــتــي 
الــمــتــنــافــســون إلـــى الــحــديــث عــنــهــا وكــتــابــة 
الكتب واألسفار في مواضيعها منذ بعث 
صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة .
واعتبر أن أهمية هذا الكتاب تعود إلى 

كـــونـــه أول كـــتـــاب عـــربـــي يـــدخـــل مــوســوعــة 
" غــيــنــيــس" لـــألرقـــام الــقــيــاســيــة، ومـــا أنــفــق 
فــيــه مـــن جــهــد عــلــمــي، وإنـــفـــاق مـــــادي، كما 
أنــــه كــتــب بـــأســـلـــوب قــصــصــي حــتــى يــكــون 
أقــرب لــألذهــان وتوجت خطة عمل الكتاب 
إلى  أولـــى-  كمرحلة   – ترجمته  بأنه سيتم 

الــلــغــات، مــن أهمها: اإلنجليزية،  عــدد مــن  
والصينية، والفرنسية والروسية إلى أكبر 

عدد من البشر حتى يطلعوا عليه.

نموذجا  ورؤيته  بخطته  الكتاب  ويعد 
فــــريــــدا جــــديــــدا فــــي عـــالـــم الـــكـــتـــاب الــعــربــي 
اآلفـــاق نحو اعتماد  اإلســالمــي، فهو يفتح 
العالمية معبرا مهما في النشر والتأليف، 
وهو مالم نعتد عليه في عالمنا، إال ما ندر.

المشروع  فكرة  صاحب  كلمة  كانت  ثــم 
قال  جابر  طــارق  ألقاها  العولقي  د.محمد 
فيها أن الرد على اإلساءة ال يكون باإلساءة 
لذا كان مشروع هذا الكتاب رد على اإلساءة 
الله الرسول (ص) فعلى  على أشــرف خلق 
 ،

ً
 ومتفائال

ً
 وواقعيا

ً
اإلنسان أن يكون عمليا

ومـــــا دمـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن الــمــســتــقــبــل، فـــإن 
رســـولـــنـــا الـــكـــريـــم فــــي نـــظـــر كــــل مــســلــم هــو  
منهج ودستور وقدوة الماضي والحاضر.

 
وتــــــابــــــع بــــــــأن الــــعــــوالــــقــــي بــــــــذل جـــهـــده 
وجــــهــــد الــــطــــاقــــم وجـــمـــيـــع مـــــن عـــمـــل عــلــى 
العالم إلى  انــجــاح مــشــروع اكبر كتاب فــي 
 عن 

ً
األمــــة الــعــربــيــة واالســـالمـــيـــة  وتــعــبــيــرا

االعــتــراض والــوقــوف فــي وجــه كــل مــن اراد 
االساءه الى قدوتنا و شفيعا الكريم .

وطــــالــــب األمــــــة الـــعـــربـــيـــة و االســـالمـــيـــه 
بالنهوض واالنضمام في صف واحــد يدا 
بيد للرد على اإلساءات المهينة والمخجلة 
لــرســولــنــا الــكــريــم ، فــقــد تعلمنا مــنــه الـــرد 
بالحسنى وها نحن اليوم نرد كما كان يرد 

.
ً
صلى الله عليه وسالم سابقا

 

وتقدم بالشكر إلى دولة الكويت متمثلة 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  في جامعة 
عــلــى حــســن اســتــضــافــتــهــا، نــعــم فــقــد كانت 
الــتــى هزت  القضية  مــع  مــبــادرة ومتفاعلة 
التعاون  مثال لحسن  اجمع وكانت  العالم 
و الــتــكــاتــف و الــحــب فــي عــمــل الــخــيــر، كما 
اثــنــي واشـــكـــر الــمــهــنــدس مــحــمــد الخليفي 
واألستاذة نهال الشافعي والدكتور حسن 
الــصــادي الــذيــن  تواصلوا تواصال مشرفا 
لالنجاز العظيم الذي أحدثه صيت الكتاب.

هـــــذا وقـــــد أعـــلـــن مـــديـــر مـــركـــز الــتــطــويــر 
الــمــهــنــي والــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر الــمــهــنــدس 
الـــخـــلـــيـــج  الـــخـــلـــيـــفـــي أن جــــامــــعــــة  مـــحـــمـــد 
في  ستستضيف  والــتــكــنــولــوجــيــا  لــلــعــلــوم 
شــهــر أبــربــل الــقــادم اكــبــر كــتــاب فــي العالم 
وهــو كــتــاب "هـــذا محمد" (صــلــى الــلــه عليه 
وســـلـــم) والــــــذي دخــــل مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس. 
ويتألف من ٤٣٠ صفحة (تزداد بزيادة عدد 
وشــارك  األولـــى)  صفحاته  على  الموقعين 
فـــي صــنــاعــتــه مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠٠ شخص 
وطوله يرقى الى ٥ امتار وعرضه ٤ امتار 
وبـــــوزن فــــاق الـــــ ١٥٠٠ كــيــلــوجــرام وتــكــلــفــة 
تجاوزت ال١٠ ماليين درهــم إماراتي. وقد 
مدويا  عالميا  قياسيا  رقما  الكتاب  حقق 
لكتاب يحمل اسم خير الخلق محمد عليه 
الـــصـــالة والـــســـالم ويـــتـــنـــاول أهــــم مــحــطــات 
وأسلوب  ميسر  سياق  في  العطرة  سيرته 
موسوعي ينقل القارئ بنسخته المصغرة 
الى شمائل النبي الرحمة واخالقه ودعوته 
التي أنارت العقول وأراحت القلوب وغيرت 

وجه االرض .

د. صباح قدوميم. محمد عادل الخليفي

د. قدومي ود. القراوي وطارق جابر

جانب من الحضور

صورة من الكتاب

وكيل وزارة االوقاف يتوسط د. قدومي وطارق جابر
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افتتاح املعرض الوظيفي الثاني عشر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا  

د. املحيالن : نستثمر عالقتنا الوطيدة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل والتدريب لخريجي الجامعة 
د. الحارس : نحرص كل الحرص على تأهيل طلبتنا وإعدادهم لدخول سوق العمل ومتابعتهم بعد التخرج

افــتــتــح الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن صــالــح 
الــمــحــيــالن رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء جــامــعــة 
الــخــلــيــج لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا مــعــرض 
الـــــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة الـــــــذي يـــقـــيـــمـــه مـــركـــز 
الخريجين والتعاون المؤسسي بالجامعة 
بمشاركة ٢٨ شركة ومؤسسة من القطاعين 
الخاص والعام وذلك خالل يومي األربعاء 
والخميس ٢٨-٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ في الحرم 
الجامعي بمنطقة مشرف. وحضر اإلفتتاح 
الــدكــتــور صـــالح الــشــرهــان نــائــب الــرئــيــس 
لـــشـــؤون الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر والــدكــتــور 
العامة  العالقات  ادارة  مدير  أســد  مسعود 
نائب  والدكتور صباح قدومى  والتسويق 
الــرئــيــس لــلــشــؤون االكــاديــمــيــة  والــدكــتــور 
اســـامـــة الـــحـــارس مــديــر مــركــز الــخــريــجــيــن 
والتعاون المؤسسي هذا وقد شهد افتتاح 
 من طلبة الجامعة 

ً
 مكثفا

ً
المعرض حضورا

وخريجيها الذين تفاعلوا بشكل كبير مع 
ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأكـــد الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن المحيالن 
رئــيــس مجلس االمــنــاء ان مــعــرض الفرص 
الــوظــيــفــيــة فــرصــة جــيــدة لــطــلــبــة الــجــامــعــة 
لــــلــــتــــعــــرف عــــلــــى احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــشــــركــــات 
الــمــشــاركــة مـــن تخصصات  والــمــؤســســات 
وكــــذلــــك فــــــرص لـــلـــشـــركـــات لـــلـــتـــعـــرف عــلــي 
جــامــعــتــنــا وخــريــجــيــهــا والـــحـــمـــدلـــلـــه كــمــا 
رأينا اليوم ان كثيرا من الشركات العارضة 
والمشاركة بالمعرض فيها عددا كبيرا من 
خريجينا المتميزين وهذا شيء نفخر به 

بالجامعة .

وأضاف الدكتور عبد الرحمن المحيالن 
االتصال  قنوات  وفتح  الجامعة  تعاون  ان 
بــيــن الــخــريــجــيــن وجــهــات الــعــمــل المقدمة 
لـــلـــفـــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة يـــأتـــي تــفــعــيــال لــــدور 
الــــجــــامــــعــــة وجـــــهـــــودهـــــا لـــلـــقـــيـــام بــــدورهــــا 
فـــــي خـــــدمـــــة الـــمـــجـــتـــمـــع مـــــن خـــــــالل تــبــنــي 
الــكــفــاءات  لتنمية  وآلـــيـــات  اســتــراتــيــجــيــات 
الــوظــيــفــيــة وفـــــق حــــاجــــات اســـــــواق الــعــمــل 
بالكويت وهذا دورنا في استثمار عالقتنا 
الوطيدة مع مؤسسات وشركات القطاعين 
الــــــخــــــاص والـــــــعـــــــام لــــتــــوفــــيــــر فـــــــرص عــمــل 
لخريجي العمل الجامعة لتكون جامعتنا 

تــــقــــوم بــــــدورهــــــا الــــفــــعــــال بــــيــــن مـــايـــتـــلـــقـــاه 
اثــنــاء دراســتــهــم وعــالقــتــنــا بهم  خريجينا 
بـــعـــد الـــتـــخـــرج لـــنـــكـــون مــــنــــارة لـــهـــم اثـــنـــاء 

الدراسة وبعد التخرج .

ومن جهته أكد الدكتور أسامة الحارس 
مدير مركز الخريجين والتعاون المؤسسي 
ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أننا في 
GUST   نــحــرص كــل الــحــرص على تأهيل 
طــلــبــتــنــا وإعــــدادهــــم لـــدخـــول ســــوق الــعــمــل 
تقديم  خــالل  مــن  التخرج  بعد  ومتابعتهم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن خـــدمـــات اإلرشـــــاد 
بتوفير  تــســاهــم  والــتــى  والتطويرالمهني 
الجامعة  رسالة  ولدعم  لهم،  النجاح  سبل 
في رفد المؤسسات الوطنية في القطاعين 
العام والخاص بالموارد البشرية المؤهلة 

والتي تلبي مختلف احتياجات أعمالها.

وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور الــــحــــارس أنـــنـــا فــي 
جــامــعــة الــخــلــيــج لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
نؤمن بضرورة اإلستمرار في دعم الشباب 
وفــتــح ســبــل الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر أمــامــهــم  
وإعـــدادهـــم للعمل فــي الــمــســتــقــبــل، ونــقــوم 
مـــن خــــالل شــراكــتــنــا مـــع الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والـــخـــاص بــتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل الــجــزئــي 
أثناء  الجامعة  لطلبة  الميداني  والتدريب 
دراســتــهــم طــــوال الــعــام ولــيــس خـــالل فترة 

الصيف. 

وتــــقــــدم الـــدكـــتـــور الــــحــــارس فــــي نــهــايــة 
للمؤسسات  والــتــقــديــر  بالشكر  تصريحه 
الـــــمـــــشـــــاركـــــة عــــلــــى دعــــمــــهــــم الــــمــــتــــواصــــل 
والتنسيق  معنا  التعاون  على  وحرصهم 
للطلبة  الــمــيــدانــي  بــالــتــدريــب  يتعلق  فيما 
وتـــوفـــيـــر الــــفــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة لـــهـــم ســــواء 
أثـــنـــاء الــــدراســــة أو بــعــد الـــتـــخـــرج.، وخــص 
بــالــذكــر الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة وعـــلـــى رأســهــا 
بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني وشركة 
محمد حمود الشايع لرعايتهم البالتينية، 
والــشــركــة الــكــويــتــيــة لــتــطــويــرالــمــشــروعــات 
الــصــغــيــرة ورابـــطـــة طــلــبــة جــامــعــة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا  لرعايتهم الذهبية. 

د. المحيالن يتوسط المشاركين من بنك بوبيان

PACE  د. المحيالن ود. قدومي ود. الحارس مع اعضاء

د. المحيالن ود. الشرهان ود. الحارس مع احدى المشاركون.. ويتفقد جناح اخر.. في جناح البنك التجاري
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 GUST استضافت الكاتبة منى الشافعي
اســتــضــاف قــســم الـــدراســـات اإلنــســانــيــة 

للعلوم  الخليج  جامعة  في  واالجتماعية 

والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــكــــاتــــبــــة والـــــروائـــــيـــــة 

الـــكـــويـــتـــيـــة مـــنـــى الـــشـــافـــعـــي وذلــــــك ضــمــن 

برنامجه في تدريس مقرر األدب الكويتي 

د.صالح  بتدريسه  يقوم  والذي  المعاصر 

الــديــن آرقــــه دان، وقـــد تــحــدثــت الــشــافــعــي 

في  بداية مسيرتها  المحاضرة عن  خالل 

عــالــم األدب، وكــيــف واجــهــت الــصــعــوبــات 

والــتــحــديــات الــتــي تــغــلــبــت عــلــيــهــا، حيث 

تميزت المحاضرة بجو مميز من المتعة 

المقدم. المحتوى  واإلبداع على مستوى 

مهمة  فــرصــة  المحاضرة  هــذه  ومثلت 

واســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــطـــلـــبـــة لــــالرتــــشــــاف مــن 

أديبة  المعاصر مع  الكويتي  األدب  معين 

تجربتها  بدايات  شفافية  بكل  لهم  نقلت 

الطلبة  استفاد  حيث  نضوجها،  ومراحل 

لهم من خبرة  الشافعي  كثيرا مما قدمته 

مميزة في مجال األدب.

رياض العدساني.. والوضع 
السياسي  في الكويت

المحسن  عبد  الدكتور  يقدمه  الــذي   Politics of Kuwait الكويت  سياسات  مقرر  استضاف 
الــى احــدى  الــعــدســانــي  المبطل  ريــاض   ٢٠١٢ االمــة  فــي عضوية مجلس  الــســابــق  الــنــائــب  جــمــال، 
ومنها  البالد  في  المتداولة  السياسية  القضايا  اهم  العدساني  تناول  حيث  المقرر،  محاضرات 
السلمية والفوضوية، وبين في كلمته  المظاهرات  الضرورة والمظاهرات وفرق ما بين  مراسيم 

السابقة.  النيابية  االنتخابات  في  المشاركة  عجم  الى  دعته  التي  االسباب 

احاله  الذي  الضرورة  الدستورية على مرسوم  المحكمة  لحكم  احترامه  العدساني على  واكد 
ابطال  تــم  فــي حــال  ورعــاه  الــلــه  الصباح حفظه  الجابر  االحــمــد  الشيخ صــبــاح  الــبــالد  امــيــر  سمو 

تفعيلة. او  المرسوم 

GUST, PIC, DOW نظمت ندوة "عندما يلتقي الغرب مع الشرق األوسط"
نــــظــــمــــت جـــــامـــــعـــــة الــــخــــلــــيــــج لـــلـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا نـــــدوة بـــعـــنـــوان "عــنــدمــا 
والتي  األوســط"  الشرق  مع  الغرب  يلتقي 
تـــطـــرقـــت لـــنـــمـــوذج الـــشـــراكـــة الـــنـــاجـــح مــا 
الــــداو،  ME Global  وشــركــة  بــيــن شــركــة 
وقـــــد اســـتـــضـــافـــت الـــــنـــــدوة الــــتــــي أقــيــمــت 
من  كل  الجامعة  في  الكبير  المسرح  على 
المنتدب  الــعــضــو  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
البترولية مها مال  الكيماويات  في شركة 
حــســيــن، ورامـــيـــش رامـــاشـــدريـــن الــرئــيــس 
 ،MEGLOBAL لشركة  التنفيذي  والمدير 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ايـــكـــويـــت 
لـــــلـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات مــــحــــمــــد حــــســــيــــن، 
ونــائــب رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج لــلــشــؤون 
االكــاديــمــيــة د.روبــــرت كـــوك، وعــمــيــد كلية 
الــعــلــوم االداريــــة د.لـــي كــالــدويــل، ورئــيــس 
قــســم تــخــصــص الــعــلــوم االداريــــــة د.جـــون 

هايس.
وفـــــــي كــــلــــمــــة لـــــهـــــا، أوضــــــحــــــت رئـــيـــس 
فــي  الـــمـــنـــتـــدب  الـــعـــضـــو  اإلدارة  مـــجـــلـــس 
شــركــة الــكــيــمــاويــات الــبــتــرولــيــة مــهــا مال 
بدأناها  التي  للجهود  نتيجة  أنه  حسين 
جـــامـــعـــة  مـــــع    ME Global شـــــركـــــة  فـــــي 
الـــخـــلـــيـــج، فـــقـــد تــــم عـــمـــل دراســــــــة مــمــيــزة 
لنموذج تجربة الشراكة الناجحة ما بين 
، مبينة   ME Global الــداو وشركة  شركة 
مع  كبحث  تقديمها  تــم  الــدراســة  هــذه  أن 
لطبيعة  خاللها  تطرقت  الخليج  جامعة 
هـــــذا الـــنـــمـــوذج فــــي الـــشـــراكـــة واألســــبــــاب 
الفتة  نجاحها،  إلــى  أدت  التي  الجوهرية 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أن هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
ســيــكــون حـــالـــة دراســـيـــة ســتــقــوم جــامــعــة 

الــــخــــلــــيــــج بــــتــــدريــــســــهــــا لـــلـــطـــلـــبـــة ضـــمـــن 
مناهجهم.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
محمد  للبتروكيماويات  ايكويت  لشركة 
أكثر  من  تعتبر  الواقعية  أن صفة  حسين 
الــمــصــاعــب الـــتـــي نــواجــهــهــا فـــي حــيــاتــنــا 
وتــــــزداد إيـــجـــادهـــا صــعــوبــة الســيــمــا فــي 
ســـوق الــعــمــل، مــشــيــرا إلـــى أن الــعــمــل في 
مجال اإلقتصاد يتطلب من الفرد أن يعمل 
على  فــقــط  يــعــتــمــد  ال  وأن  مختلفة  بــطــرق 
طــريــقــة واحـــــدة، ويــأتــي فــي هـــذا الــجــانــب 
الذي أضحى جانبا مهما  الثقافة  مفهوم 
فـــي ســـوق الــعــمــل، خــاصــة عــنــدمــا تلتقي 
الــمــخــتــلــفــة مــع بــعــضــهــا، مبينا  الــثــقــافــات 
ME Global   جـــاء بعد  نــجــاح شــركــة  أن 
منها  كانت  مهمة  مــبــادئ  على  اتفقنا  أن 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل كـــفـــريـــق مــــع وجــــــود حــس 
اإلبــتــكــار والــتــجــديــد، ويـــأتـــي إلـــى جــانــب 
في  واالستمرارية  والتركيز  التفكير  ذلك 
الصحيحة  واالســتــجــابــة  الــعــمــل،  تــطــويــر 

للزبون.

جــديــر بــالــذكــر أن شــركــة إم إي جلوبل 
كشراكة   ٢٠٠٤ عام  تأسست   (MEGlobal)
بـــيـــن شــــركــــة صــــنــــاعــــات الــــكــــيــــمــــاويــــات و 
شــركــة داو لــلــكــيــمــاويــات وتــمــلــك الــشــركــة 
ألبرتا،  فــي  جليكول  لإلثيلين  مصنعين 
كــنــدا، كــمــا تــمــلــك حــق تــوزيــع ٢,٨٠٠,٠٠٠ 
طـــن مـــن اإلثــيــلــيــن جــلــيــكــول مـــن مــصــانــع 
وإيكويت وشركة  للكيماويات  داو  شركة 

الماليزية. أوبتمال 

صورة تذكارية مع الضيفة

رياض العدساني يحاضرد. صالح يكرم منى الشافعي
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تنظيمها  عن    MEGlobal شركة  أعلنت 

لكتابة  الجامعيين  للطلبة  موجهة  مسابقة 

بالشركة،  Case studyتختص  دراسية   حالة 

مفتوحة  المشاركة  أن  الشركة  أوضحت  حيث 

االدارية  العلوم  ماجستير  طلبة  لجميع 

وطلبة  الكويت،  جامعات  جميع  في   MBA

للعلوم  الخليج  جامعة  من  البكالورويوس 

األول  المركز  أن صاحب  والتكنولوجيا، مبينة 

للسفر  وتذكرة  دوالر   10.000 على  سيحصل 

إلى دبي.

في  الراغبين  الطلبة  أن  الشركة  ولفتت 

المشاركة يجب أن يقوموا بتنظيم أنفسهم على 

شكل مجموعات على أن ال يتجاوز عدد الطلبة 

عن  دراسية  حالة  لكتابة  الواحد  الفريق  في   4

الشركة التي تعتبر من أفضل المشاريع نجاحا 

ما بين دولة الكويت وشركة داو كيميكال، الفتة 

المطلوبة  الكلمات  عدد  أن  إلى  ذاته  الوقت  في 

 3000 أن ال يتجاوز  الدراسية يجب  الحالة  في 

باستاذ  الطلبة  يستعين  أن  إمكانية  مع  كلمة 

وسيطرح  المسابقة،  أثناء  بتوجيههم  يقوم 

حالة  األخير  قبل  للمرحلة  المتأهلون  الطلبة 

مايو   11 يوم  في  الخليج  دراستهم في جامعة 

هذا  في  مختصين  أساتذة  بحضور   2013

المجال.

أوضحت  التسجيل،  طريقة  يخص  وفيما 

في  التسجيل  بإمكانهم  الطلبة  أن  الشركة 

المسابقة من خالل العنوان اإللكتروني التالي : 

فترة  meglobal.gust.edu.kw، حيث ستنتهي 

التسجيل في يوم 4 إبريل 2013 المقبل، على أن 

يكون األول من مايو 2013 هو آخر يوم لتسليم 

عند  استقباها  سيتم  التي  الدراسية  الحالة 

casecom- :الساعة 5 عصرا على اإليميل التالي

petition@meglobal.com

شركة MEglobal  تطرح مسابقة
GUST لكتابة حالة دراسية بالتعاون مع 

اللجنة  رئيس  أعلن 

المنظمة لمسابقة الشيخ 

الصباح  الحمد  مبارك 

أيمن  الصحفي  للتميز 

انطالق  عن  العلي 

المسابقة  في  التسجيل 

 
ً
في دورتها الخامسة والتي تحمل شعار ”كنت صحفيا

“ والتي تحظى برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
ً
متميزا

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والتي بدأ التسجيل 

فيها منذ 17 أكتوبر و سيستمر حتى 17 يناير من العام 

 إلى طبيعة الفئات التي تضمها المسابقة 
ً
2013، متطرقا

في دورتها الخامسة حيث ستضم مجموعة من األقسام 

وهي أفضل لقاء وأفضل تقرير وأفضل تحقيق وأفضل 

وبشكل  للعموم  مفتوحة  المسابقة  وستكون  صورة، 

خاص للشباب الكويتي.

و بين العلي في مؤتمر صحفي عقد في جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا أن مسابقة الشيخ مبارك الحمد 

الصباح للتميز الصحفي أتت لتشجيع الكوادر الشابة 

على إبراز مواهبهم في مختلف فئات المسابقة ألنها 

المرة األولى التي يتم طرح هذه الفئة ضمن المسابقة، 

بشرط أن يكون عمر المشارك الشاب أقل من 27 عام إلى 

جانب تخصيص نفس الجوائز لعموم المشاركين، وان 

استقطاب الشباب هو أحد أهداف انطالقة هذه المبادرة 

ألن القائمين على الجائزة شعروا بأهمية دعم الشباب 

الذي يجب أن يتم تحفيزه على اإلبداع، خاصة وان شروط 

المسابقة تتمثل في أن تكون األعمال متعلقة بالشأن 

الكويتي المحلي و ان ال تكون منشورة قبل 1/1/2010 كما 

سيتاح المجال للمشاركة باللغة االنجليزية إلى جانب 

اللغة العربية.

و كشف العلي عن قيمة الجوائز المادية حيث سيمنح 

سيحصل  و  كويتي  دينار   750 األول  المركز  صاحب 

صاحب المركز الثاني على 500 دينار كويتي، و سينال 

األمر  الثالث 300 دينار كويتي، و هذا  المركز  صاحب 

الشيخ  الخاصة بمسابقة  الفئات  يطبق على مختلف 

 من جميع 
ً
مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي، متمنيا

الراغبين في المشاركة االطالع على شروط التسجيل و 

 (Q8JA.com) المطلوبة من خالل موقع المعلومات  كل 

الحمد  مبارك  الشيخ  بمسابقة  الخاص  اإللكتروني 

الصباح للتميز الصحفي.

طلبة جامعة الخليج اطلعوا على شروط املشاركة و فئاتها

أيمن العلي: جوائز مشجعة للفائزين الشباب بمسابقة مبارك الحمد للتميز الصحفي 
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GUST تشارك في تنظيف الشواطئ في اليوم البيئي 
نظم مكتب الحياة الطالبية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا رحلة تنظيف 

االعــالم  وسائل  استاذ  مع  بالتعاون  للبيئة،  العالمي  اليوم  مع  تزامنا  الشواطئ  أحــد 

والتكنولوجيا. للعلوم  الخليج  كارل نستور ورابطة طلبة جامعة  الخليج  في جامعة 

حــيــث تـــم تــشــكــيــل مــجــمــوعــة مـــن ٣٨ طــالــب ومـــوظـــف مـــن جــامــعــة الــخــلــيــج الـــى احــد 

الشواطئ الكائنة على شارع الخليج العربي في عطلة نهاية االسبوع حيث تم تقضية 

الشاطئ.  تنظيف  في  النهار 

المساهمة  في  الطلبة  كل  تشجيع  هو  الرحلة  هــذه  في  ساعات   ٣ قضاء  من  الهدف 

الفعالة في المجتمع، وتعتبر المساهمة في المجتمع جزء اساسي من اهداف جامعة 

العمل والمساهمة في بناء مجتمعهم.  الطلبة على  الخليج  لحث 

الرحلة ستكون  " هذه  الصباح:    انــوار  السيدة  الرحلة  احدى منظمين هذه  وقالت 

الخليج وطلبتها  المستقبل، وذلك لحرص جامعة  قادمة في  واحده من عدة نشاطات 

 ." الذين يعيشون فيه  انماء المجتمع  على 
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Interviewed by: Joanne Al-Abduljalil

Rakan Al Fadala, a young Kuwaiti 
entrepreneur, GUST graduate in Com-
puter Science and former Head of the 
Student Association at GUST in 2006-
2007, decided to break the rule and 
open up a small business named: 
Chocolateness.

It all started out as something to do for fun 
with  his cousins at GUST, in November 2007 
with only 500 Dollars. Jassim Al Humaizi, Abdul-
wahab Al Humaizi and Abdulatif Al Humaizi, the 
partners worked hand in hand to create their 
baby, the famous ”Chocolate Molten Cake.”

The four young Kuwaitis divided the tasks 
between them from baking, to delivering, to 
decorating, to managing the orders etc. They 
were the pioneers in establishing the concept of 
Kuwaiti workers.

Moving from exhibitions to a home based 
business to a kitchen then a flagship store at 
Burj Jassim, Chocolateness now sponsors events. 

It compete against 97 Kuwaiti projects and won 
“The Best Small Project 2009” at Yalla Shabab 

Expo. In addition to  
that, they won “The 
Best Product & Ser-
vice 2010” at the Ku-
wait International Fair 
competing against 220 
small Kuwaiti projects. 
At the Get2Gether 
Expo which was held 

in January 2010, Kuwait Finance House (KFH) 
named Chocolateness one of the best 10 small 
businesses in Kuwait among 167 projects and 
finally, at Basmeti-Q8ya Expo held on October 
2010, ABWAB Magazine named Chocolateness 
one of the best 4 small businesses in Kuwait 
among 167 projects.

Chocolateness’s strategic plan was all found-
ed by young talented Kuwaitis, owners of small 
businesses whom worked on the logo, staff 
uniforms, in-
terior design 
of the shop, 
photographs 
and souve-
nirs. Social 
networking 
is what they 
base their 
advertisements on the most and it started with 
a competition on BBM. It was the first of its kind.

Chocolateness means the extraordinary 
indulgence of heavenly taste, and who would 
die for chocolate more than women? No one! 
The main target market is females between the 
age of 13 and 35 years old; And their branding 
focuses on the “Instant Happiness” - which they 
got right when it comes to chocolate.

Chocolateness is expanding in Kuwait. It not 
only has a shop at Burj Jassim, but a line express 
in cooperatives and a new bakery at The Ave-
nues phase three. This big Kuwaiti business has 

two strategic aims, the 
first one is to expand and 
have a franchise in Lon-
don, Riyadh and Dubai 
before the end of 2017. 
The second is to incorporate “Chocolateness” as 
a case study for marketing and operation man-

agement classes in universities 
before the end of 2017.

Chocolateness is not only 
about high quality products, 
imported milk chocolate from 
Europe and a heavenly taste, 
but are also active in social 
responsibility. The team, the 
products and the services are 
always available for spon-
soring school graduations, 
honors ceremony, open days 
at private schools and many 
educational events. Further-
more, Chocolateness takes a 
big step in diminishing the 
pollution and participates 
in plastic recycling. It also 
organizes sports tournaments 
in soccer and bowling. Not 
forgetting their charity work. 

The first television com-
mercial was broadcasted in 
Ramadan 2012 ”Maza Haza” 
where the feedback was very 
positive; the sales increased 
more than 100%, viewers 
volunteered to work for the 
call center and delivery which 
adds a great impact to the 
company and a young active 
spirit. The only competitors to 
Chocolateness are the big ca-
fes in malls serving chocolate, 
but the exclusive news is the 
new “Low Fat” Molten Cake 
that will catch the attention 

of the weight-watching customers.

Like all other businesses, the only threats are 
the bureaucracy of the government, the greedy 
merchants and the day to day problems, which 
Rakan Al Fadala is trying to overcome.

CHOCOLATENESS: When deliciousness speaks chocolate 
LOW FAT 
MOLTEN 
CAKE!

Chocolateness soon in 
London, Dubai 

and Saudi 
Arabia

Chocolateness: 
a case study 

taught at 
universities

Rakan Al 
Fadala: 

"Kuwaitis have 
good taste in 

food"
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Interviewed by: Dana Al-Jaralla

An interview was held with Dr. Naif Al-Mutawa, 
the creator and co-writer of “THE 99.” THE 99 is a 
comic based on superheroes born from an Islamic 
archetype. THE 99 have received positive attention 
from international media across the world, from 
the Middle East countries to the United States, 
with Forbes calling THE 99 “One of the Top 20 
Trends across-the-board in the world.”

 

One of the first questions that I asked Dr. Naif 
Al-Mutwa was, “What did you study and major 
in?” He was an Clinical Psychology undergraduate, 
English Literature and History. Then he completed 
three Master’s degrees in Clinical Psychology, Eng-
lish Literature and History and he received a doc-
torate in Clinical Psychology. 

While interviewing Dr. Naif AlMutawa, one ma-
jor question asked was how he came up with the 
concept of THE 99. As Dr. Naif stated: “The idea of 
THE 99 came to me while I was in a London taxi 
cab going from Edgware Road to Harrods. I have 
been working on it for 9 years now. I was successful 
in getting investors to buy into the idea, and it be-
came successful as a comic book as its been licensed 
in over a dozen languages, now its reached success 
as a theme park and an animated television series 
in dozens of countries.” Moreover, the concept of 
THE 99 expanded from being a comic book series, 
into a theme park in Jahra and finally a television 
series that has been sold to broadcasters world-

wide. 

As Dr. Naif mentioned “THE 99 is a form of com-
munication in the sense that I communicate those 
themes that are important to me through the char-
acters in a neutral way. I emphasize the importance 
of diversity, tolerance and accepting people’s dif-
ferences and this comes through in how the char-
acters, which are from 99 countries, interact with 
one another.” 

In addition, THE 99 has turned into a huge suc-
cess, people learn lessons and benefit from high-
lighting those values that we as Muslims share with 
all human beings so it bring us closer to others in 
accepting people irrespective of how different 
they are from us. 

Another major question was regarding the tar-
get audience, who are the people interested? Kids, 
youth, teens? He stated: “The Facebook page has 
1.4 Million people on it. 60% of them are between 

the ages of 13 and 17. With that being said, legally 
you can’t be on Facebook if you’re below 13 but 
I know for a fact that we have a lot of younger 
readers. Also, the rating of THE 99 television series 
is 7+ so it is suitable for young children.” THE 99 
changed many peoples’ point of view in many sev-
eral ways due to the comics and stories that has 
been wide spread to the world in a visual form. 
Therefore, THE 99 is a form of visual communica-
tion, and many people were interested and are 
waiting for the other versions of THE 99 to be sold. 

Beginning of 99
Interview with Creator Dr.Naif Al-Mutawa

Interviewed by: Jinan Jamal Mohamad

Name: Khalid Bassam Al-Mutawa
Age: 23
Major: MIS
Graduation Year: 2012

I know that you’re not only an MIS major 
but also an artist, what do you specialize in 
and what program do you use?

What I do is mostly classified as “design 
work” rather than “art,” because the design 
industry requires that all work be done really 
fast with high quality and most of the work 
done ends up being scrapped. Most of my 
work is done on Adobe Creative Suite (Pho-
toshop/illustrator/aftereffects) and when it 
comes to 3D, I use Autodesk Maya.

Where do you get your inspiration from?
Feng Zhu is the reason I started learning 

how to draw and design. He has a channel 
that includes many tutorials on Youtube, 
most of his tutorials include him painting 
while talking about what it takes to survive 
in the design industry.

 Has this influenced your major in any 

way?
MIS has nothing to do with art/design so it 

hasn’t influenced in any way. The education 
provided in Kuwait is still growing so I found 
myself spending some time just drawing ran-
domly in class. I learned how to draw in my 
Marketing class.

I’ve also read that you have your own IT 
business, can you tell me more about that?

Ghaliah Tech offers social media services, 
management, system/web/game design and 
development, motion graphics, game devel-
opment, IT consultancy, and much more.

Do you see yourself implementing your 
artistic talents into your job?

 Yes. I am required to apply my talents 
when designing new solutions for clients 
whether for web, print, branding, or draw-
ing out charts and plans.

What got you interested in MIS? Do you plan 
on continuing your education?

I was a Finance major until I started self-
learning programming from books in my 
second year of university. After learning 
everything Computer Science (CS) related 
I attempted to change my major to CS and 
failed since I had already finished two years 
of Business/Finance. The only option remain-
ing that included computer studies was MIS.

Where do you wish to work at? 
I enjoy my current job and have no plans 

to change.

Where did you get the idea to start your 

own business?
 After learning all that’s needed about 

computers, I decided to try out my skill by 
helping people out in online forums. I no-
ticed there’s high demand for developers 
and people are willing to pay for a devel-
oper/designer that provides good quality, 
service, and support and so I started my 
freelance business. I spent the last two years 
in university working freelance for random 
clients around the world, and as my name 
spread around I got to bigger and bigger cli-
ents. By the time I graduated, I got job offers 
from every company imaginable but I had 

to turn them down as I’ve always wanted 
to build a creative environment in Kuwait, 
which is where Ghaliah Tech comes in.

How did you manage to find balance between 
work,play and study?

Time management! You need to manage 
your time efficiently, put everything in a 
calendar and assign a weight for every ac-
tivity you have in your day. Time manage-
ment requires sacrifice (always remember 
the “opportunity cost” mentioned in every 
Economics class). You need to sacrifice time 
spent on things of lower weight with more 
important things: lunch vs. deadline, which 
is more important?) Studying for university 
classes should take no more than four hours 
a week if you do it right. I had to sacrifice 
most of my social life in the last two years 
of university to focus on my work and study-
ing up on the latest technology. Technology 
always changes so it is always important in 
my line of work to keep up with the latest 
trends. Once you learn all that’s needed and 
get used to your job, you will have free time 
to socialize outside of working hours.

Alumni Interview: Khaled Al-Mutawa
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fashion...
Page Content by: Rawan Al-Hmoud

Fashion is always developing, changing and 
reinventing itself and nowhere is that more 
clear than in Kuwait.  Most people in Kuwait are 
very fashion conscious and are up to date with 
the newest of trends (no matter how silly or 
unflattering). Shopping is the national pastime 
and is taken very seriously. Brand names from 
all around the world can be found in this little 
country and are bought and worn with pride. 
Women and men strut their stuff in the latest 
items, but sometimes they miss the mark. See-
ing as Kuwait is a country of extremes, extreme 

weather, extreme personalities and extreme 
driving; fashion is no exception and is taken to 
the extreme. The recent fashion trends in Ku-
wait have gotten a little out of control and are 
making it hard for most of us to shop.

I will be using the term “habba” which is 
Kuwaiti for trend that has already reached the 
mass population of its adopters, in other words 
the current hype.  What’s the current “IT” items 
most females have in their closets? For starters 
the hidden heal wedge sneakers, also known 
as Isabel Marant sneakers. Talking about bags,  
the bag you see 60% of women carrying is the 

Celine box bag. Accessories wise, young females 
will always have their statement necklace and 
cuffs.

Style icon of the month? It would be Taylor 
Tomas Hill or Carine Roitfeld. Both women have 
this innate sense of style that will never become 
irrelevant as fashion changes throughout the 
seasons. I admire that and I respect innovative 
timelessness.

Some shopping places in Kuwait:
- Topshop:  “You know Topshop as the style 

setter and star of your wardrobe, but over the 

years they’ve become so much more!”
- Zara: “Having the latest fashion trends and 

style for affordable prices.”
- H&M: “Fast fashion clothing men & women.”
- Forever 21: “Variety styles for good prices.” 
- Harvey Nichols: “From London to Kuwait, 

Harvey Nichols opened in Kuwait’s The Avenues 
Mall. They are specialized in selling international 
brands of clothing for men & women, as well as 
fashion accessories like designer handbags and a 
vast variety of beauty products.”

- Oustora/Al-Othman/Salhiya Complex: “Luxury 
clothing, wide variety of evening dresses, designer 
bags and accessories.

“Its very important to be dressed in a modern way” - Karl Lagerfeld

feel like buying something?

Bag: Alexander Wang Shoes: Chanel Bag: Kate Spade
Top: Topshop

Bracelets: Erica Weiner          Shoes: Cole Haan Bag: Vlienger 
and Vandam              

Leading Lady Butler Please Where’s my 
Chauffeur?

Beyond Cozy Snap Happy She’s Pampered

   This fall is all about sporting deep, opaque nail colors. And while vampy, flat tones are still popping up on everyone’s digits; glitzy, metallic shades 
are the perfect way to spice up this mid-season lull.

nail spas in Kuwait

The different nail spa I would recommend to all ladies out 
there.

1) Pretty Petals - located in Jabriya 
    25320363

2) Nailtini - located in Surra 
    25355225

3) Bubbles - located in Burj Jassim
    22960929

4) Nails & Co. - located in Burj Nassar
    22258100

5) Nailicious - located in Qurtoba Mall
    25325650
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Tips to change your eating habits

By: Ali Al-Oraifan

Equait is a youth-driven organiza-
tion founded and run by GUST stu-
dent Faisal Al-Fuhaid and Leanah Al-
Awadhi and is an official Community 
Action Project registered under the 
British Council’s Global Changemak-
ers program. EQUAIT firmly holds 
that communal participation and the 
promotion of various benign ethi-
cal values shall create a unilateral 
principle of respect and responsibil-
ity towards Kuwait, its inhabitants, 
and its environment, and that these 
principles can be best encouraged by 
the methods utilized by EQUAIT and 
its members. Equait has over 200 aids 
known as Q-heroes who actively par-
ticipate in fighting for equality and 
justice across the country and region. 
Among them are artists, photogra-
phers, filmmakers, who all donate 
their tools to spread a peaceful mes-
sage of equality, ethics, compassion 
and love.

Nearly a year has passed since 
Equait started and as of right now, 
we have exactly 238 Q-heroes signed 

up which is impressive for such a 
small country. Since the word about 
Equait spread, dozens of students 
are starting Equait clubs at their 
schools to spread the message fur-
ther. We’ve made it to national 
TV, FM radio, which attracted over 
250,000 people collectively.  We’ve 
reached out to approximately 6,000 
people through events; our website 
receives several thousand views per 
month as well as reaching out to 
over 10,000 people internationally 
due to our relationship with Global 
Changemakers.

Equait has had many successful 
events within the last year. We have 
had 2 anti-bullying walkathons (De-
cember 2011 and 2012) called ‘Pink 
Friday’ where all the participants 
had to wear pink in support of put-
ting an end to bullying. In February, 
Equait hosted a football tournament 
named “iRespect” where all teams 
had to have at least 4 teammates, 
each of different nationality, to pro-
mote teamwork and intercultural 
dialogue through sport. 

Equait has also been an advocate 
in helping the poor, as shown at 
Equait and GUST club iGive’s joint 
event “The Food Distribution Rally” 
where participants had to drive all 
across Kuwait and give out Iftar to 
needy workers who work long hours 
in the sun for little pay to provide a 
service to Kuwait. Also, Equait host-
ed a similar event during Eid called 
“Eediyetna,” where Equait members 
and volunteers donate a portion of 
their Eid money to needy workers 
as a way of thanking them for the 
hard work they had put in for this 
country.

As for the future, Equait will be 
hosting its first Model United Na-
tions Conference from February 14th 
to the 16th at GUST. The purpose of 
this event is to develop future lead-
ers and provide them with a platform 
from which they can solve ongoing 
world issues. Equait will also be shoot-
ing its first promo video with Olympic 
Swimmer Faye Sultan this December 
and they are currently working on a 
humanitarian project they plan on 
launching in Spring 2013.

By: Hanan Al-Salahi

First things first, I’m not a nutritionist 
nor am I a doctor. I’m simply someone 
who lost a lot of weight over a long pe-
riod of time (approximately a year and a 
half) by choosing to change my lifestyle 
into a healthy lifestyle. So I’m going to 
share some main points that helped me 
for all of those who stand where I once 
stood.

1. Understand how your body works, 
then CHEAT IT.

Have you ever wondered why you 
and your cousin happen to eat the ex-
act same meals and at the end of the 
week you’re the one only who gains? 
Simple answer is: Metabolism. What is 
Metabolism? It’s the chemical processes 
that occurs within a living organism 
in order to maintain life. In plain Eng-
lish: The higher your metabolism = the 
more calories you burn throughout the 
day. Snacking, for example, raises your 
metabolism – so, try adding two small 
meals between breakfast and lunch as 
well as lunch and dinner. You will feel 
less hungry by your next meal time and 
therefore you’ll eat less. Tip: Your snack 

can be as simple and easy as 1 oz. of raw 
nuts.

2. Know what you are eating
How many of you have no idea what 

the nutritional facts of most of the 
meals are? Start learning.

a) Counting calories: counting calo-
ries does help, as long as you do not cut 
calories more than you should. 

b) Know the difference between 
good and bad calories. Good calories 
always win over bad calories. For ex-
ample: Good calories = 1 tablespoon of 
peanut butter (100 calories). Bad calo-
ries = a 100 calorie chocolate bar. The 

first contains good fat that protects 
your heart while the second contain fat 
that endangers your heart.

3. Exercise
Exercising is extremely important 

when switching to a healthy lifestyle. 
No one is asking you to complete a 
3-hour intensive work out on a daily 
basis. You can start with something as 
simple as a 15-20 minute walk every 
day. Put in mind that every activ-
ity you do helps your body. The se-
cret is to start easy, then challenge 
yourself into achieving more.

Oreo Truffles Recipe
By: Quot Al-Omar 

Are you an Oreo lover? Well here 
is a recipe for you! These Oreo truffles 
will make your mouth water. Even non-
Oreo lovers will absolutely love this. This 
recipe is as easy as one, two, three. As 
Baker’s Chocolate, a brand name for 
the line of baking chocolates made 
by the Kraft Foods Corporation, said,  
“These truffles are very easy and deli-
cious. You can’t go wrong with OREO, 
cream cheese and chocolate!” Accord-
ing to allrecipes.com, this recipe was 
given five stars.

Ingredients:
• 1 (16 ounce) package OREO Choco-

late Sandwich Cookies, divided.
• 1 (8 ounce) package PHILADELPHIA 

Cream Cheese, softened. 
• 2 (8 ounce) packages of semi-sweet 

baking chocolate, melted.

Directions:
1. Crush 9 of the cookies to fine 

crumbs in food processor; reserve for 
later use. (Cookies can also be finely 
crushed in a resealable plastic bag us-
ing a rolling pin.) Crush remaining 36 

cookies to fine crumbs; place in medium 
bowl. Add cream cheese; mix until well 
blended. Roll cookie mixture into 42 
balls, about 1-inch in diameter.

2.Dip balls in chocolate; place on wax 
paper-covered baking sheet. (Any lefto-
ver chocolate can be stored at room 
temperature for another use.) Sprinkle 
with reserved cookie crumbs.

3.Refrigerate until firm, about 1 
hour. Store leftover truffles, covered, in 
refrigerator.

What more can you ask for?



Gulf University for Science & Technology - Issue 24 - December 2012

Highly Effective Study Habits

By: Fouz Al-Hamad

10. Figure out what the expectations are for the 
class.

All professors have different expectations. Try 
talking to your professor if you believe you’re go-
ing to have a difficult time with the class and ask 
for advice. Make sure you do it early on, not 3 
days before your exam. 

9. Stay healthy and balanced.
Being in university isn’t easy, and its even 

more difficult to live a balanced life while going 
through all the stresses. Try to manage your time 
effectively by equally dividing the things that are 
important to you like you friendships, your stud-
ies and your family. 

8. Reward yourself! And take frequent breaks.
Studying doesn’t always have to be such a 

chore. Make it fun by rewarding yourself to 
help reinforce what you’re doing. You might be 
pleasantly surprised with the outcome of taking 
frequent breaks and the rewards you give your-
self once you finish your goal. If a chapter is too 

dense for you, divide it into sections and tell your-
self that you’ll take a 10-minute break every time 
you finish a section. Once you complete your goal 
give yourself a small reward like treating yourself 
to dessert or watching an extra episode of your 
favorite TV show. 

7. Make a realistic study schedule and stick to it!
When you schedule certain hours of the day 

to study certain subjects, you’ll find that studying 
will become less of a hassle and more of a habit. 
This way you automatically know when you’re 
supposed to be studying and it will actually feel 
like you have more hours in the day to do what 
you like doing. 

6. Try studying with your friends.
Some people prefer studying in groups than 

on their own because it gives them a chance to 
learn from other people and gain extra insight 
on subjects you’re not so confident with. On the 
other hand, you could understand something 
well enough to explain it to someone which in 
turn would help etch it in your mind. 

5. Try using mnemonic devices.
Associating words to pieces of information 

makes a great study technique. Try making up 
a story utilizing the bullet points you have to 
remember, or making up a song to help you 
remember that formula you have a hard time 
memorizing. It’s bound to stick in you head if it 
makes you laugh during the process. 

4. Rewrite and outline your notes.
Some people find it easier to study when they 

don’t have many notes to study from. Try outlin-
ing the most important information by using key 
words to help you remember. Or just try rewriting 
your notes to emphasize the information but be 
sure to really concentrate and understand what 
you’re writing. Do not do it quickly and blindly. 

3. Approach studying in the right way
• Try to think positively while studying.
• Avoid disastrous thinking; even if you started 

too late, the most important thing is that you did, 
make the most of it instead of putting yourself 
down. 

• Lastly, never compare yourself to others. 

Each person has their unique abilities embrace 
and nurture yours. 

2. Find a relaxing place to study. 
Look for a place with limited distractions; study-

ing in the living room might not be the best idea 
with the TV on and your family constantly walking 
in and out talking loudly. Surely what they have to 
say will be more interesting to you than the mate-
rial you are trying to read. Try the library, or a quiet 
coffee house, find one that suits you and not the 
first one you discover, you may need to go back to 
that place more than once if it actually helps. 

1. Only bring what you need. 
Instead of bringing your laptop, which can be 

a huge distraction, rely on papers and pens and 
do it old school. Or if you prefer notes typed out, 
do that at home, print them out and bring them 
along with you to make little notes and doodles 
on while you’re trying to digest it. Just remember, 
only bring what you really need not what you 
think you might need.

How to Get Good Grades in University 
Ten simple things that will make you successful!

By: Mariam Al-Ammary

1. Attend every class.
If you miss classes, you miss impor-

tant information, assignments and in-
struction. Then you get behind. Attend-
ing class consistently is a simple thing 
that will have very positive results. Just 
suit up and show up. Just being there, 
you’ll be ahead of the game.

2. Focus.
Remember your goals; remember 

why you came to university. It’s easy to 
get distracted by extracurricular activi-
ties and socializing. Don’t let this hap-
pen. Have fun, but remember you’re in 
university to study.

3. Set aside a particular time every day 
for studying.

Set aside in your schedule one hour 
to study every day. If you tell yourself 
you have to study longer than that eve-
ry day, you may rebel against your own 
rule! One hour is realistic.

4. If you’re feeling overwhelmed in a 
class, get help as soon as possible!

Don’t wait until the problem has be-
come a crisis. Go to the instructor and 
ask for help, or maybe you just need a 
little more explanation. See your advi-
sor if you want to change classes or your 
section, or even drop the class. Do this 

before the deadline.

5. Sit in the front of the classroom.
You have a better chance of paying 

attention and understanding important 
points if you are close to the instructor 
and can see and hear everything that is 
presented. Also, the temptation to text 
a friend or talk with a classmate will be 
greatly reduced.

6. Ask questions.
Teachers always encourage students 

to ask questions, but only a small per-
centage do. Even though we’ve all 
heard that “The only dumb question is 
the one you don’t ask,” we’re still afraid.

Try to make yourself ask questions 
once in a while. You’ll feel more a part 
of the class, and you’ll become more in-
terested.

7. Have the materials you need, or find 
out where they’re available.

This sounds basic, and it is, but it’s im-
portant. Many students nowadays bring 
a laptop with them. Find out where and 
how you can print your work. Bring a 
flash drive so you can easily carry your 
work from computer to printer. 

Organizing your materials will help 
you organize your mind, and thus get 
better grades.

8. Find your own best ways to study.

You might be able to learn your Eng-
lish vocabulary just by memorizing the 
list in the book - but it might be more 
helpful if you write your own list in 
a notebook, or on flash cards you can 
take with you and study while you’re 
waiting at the bank. Or maybe drawing 
and labeling pictures is a better way for 
you.

People are different in their learning 
styles. Some like to study with a partner; 
others do better alone. Do what works 
for you.

9. Break it down.
When you have to study but you re-

ally don’t want to, sometimes it helps to 
break the material down into very small 
tasks: I’ll just study vocabulary today; I’ll 
just jot down some ideas. Doing a little 
something is a lot better than doing 
nothing. And again, sometimes tricking 
yourself in this way results in your doing 
more work than you thought you’d do.

10. Review.
Don’t wait until the night before 

the final; review your notes regularly. 
Familiarizing yourself with what you’ve 
already learned will help you under-
stand important points and how they 
fit into the big picture. It will help you 
remember what you’ve forgotten. It will 
also make you realize how much you’ve 
learned.
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MEGlobal Case Writing Competition
First place winners will receive 

$10,000 and a holiday in Dubai - Join 
now!

MEGlobal, a joint venture between the State 
of Kuwait and Dow Chemical Co., is sponsoring 
a case writing competition for MBA students 
attending a university in Kuwait, and under-
graduates of Gulf University for Science & 
Technology. First prize is $10,000 and a week-
end holiday in Dubai! The competition was an-
nounced by MEGlobal CEO Ramesh Ramachan-
dran during a symposium at GUST. 

Students must organize themselves into 
teams of no more than four to write a case 
study about MEGlobal, one of the world’s 
most successful joint ventures and a strong 
competitor in the ethylene glycol market. The 
case studies must be no more than 3,000 words 
and the students may seek the guidance of an 
instructor to advise them during the competi-
tion.

Teams must register for the competition and 
may do so at meglobal.gust.edu.kw. While the 
competition begins now, the deadline for reg-
istration is April 15, 2013. Deadline for submis-

sion of the case studies is May 1, 2013. More 
details about the competition will be found on 
the web site. 

Semi-finalist teams will present their case 
to the Case Writing Competition Panel on 
Saturday, May 11, 2013 beginning at 10 a.m. 
at GUST. The 5-member Case Writing Compe-
tition Panel will include three executives ap-
pointed by MEGlobal; one faculty member 
from Gulf University for Science & Technology; 
and one faculty member of administrator from 
a university other than GUST. 

The panel will award three prizes: first place 
wins $10,000 and a 3 day/2 night holiday in 
Dubai; second place wins $5,000; and third 
place wins $2,500. Prize amounts will be shared 
by the team members. Each team member will 
also receive a tr    ophy. 

For any questions, please email: casecompe-
tition@meglobal.com. The case studies must be 
submitted to the same email address by 5:00 
p.m. (Kuwait time) May 1, 2013. 

Dr. Jamshid, Ms. Shahla 
published in “Antigone of the 
Contemporary World Stage” 

GUST Assistant Professor of Mass Communication, Dr. Jamshid Malekpour and Ms. Shahla 
Mirbakhtyar Adjunct Theater Instructor at GUST, were mentioned in the book “Antigone of 
the Contemporary World Stage” by Erin B. Mee and Helene P. Foley and published by Oxford 
Press, for their direction of the play Antigone. Part of the excerpt in the book reads: “Directed 
by Jamshid Malekpour and Shahla Mirbakhtyar, Shiraz Theatre, National Multicultural Festival. 
The Shiraz Theatre’s adaptation of Antigone gave the audience a rather heated and intense 
take on this 5th century BC Greek tragedy by Sophocles.” 

GUST is proud of Dr. Jamshid’s and Ms. Shahla’s accomplishment and proud to have such 
talent within its faculty whom its students can learn from and aspire to. Get the full excerpt 
on the GUST website.
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Put a smile on the environment’s face

UOI Int’l Writing Program Director Dr. Chris Merrill visits GUST students
GUST hosted a visit from Dr. Chris-

topher Merrill, Director of the Inter-

national Writing Program at the Uni-

versity of Iowa (UOI). Dr. Merrill’s visit 

was organized by the A.M. Al-Refai 

Library at GUST in coordination with 

the Public Affairs Section of the U.S. 

Embassy in Kuwait.  

Students who had published short 

stories, art work and poetry in GUST’s 

annual literary publication, Excelsior, 

had the opportunity to discuss the 

creative process with Dr. Merrill who 

has published four collections of po-

etry, five books of non-fiction and 

received awards for his poetry trans-

lations.  His work has been translated 

into 25 languages.  

On the whole, the visit was suc-

cessful and students appreciated the 

useful and informative tips Dr. Merrill 

gave them. 

By: Nagham Hussam 

The Gulf University for Science and 
Technology Office of Student Life, 
organized a nice activity for students 
for “Environment Day” with Mr. Carl 
Nestor. It was from 2pm until 5pm 
and located outside the Applebee’s 
Restaurant moving towards Chilie’s.

GUST provided students with the 
basic needs and cleaning tools, as 
well as t-shirts that say “Happy En-
vironment” and finally sandwiches 
at the end of the journey. This trip 
was to clean the beach and protect it 
from pollution. There were about 30 
students from GUST and people from 
outside GUST came out and shared 
the experience on this important day. 
One of students said: “I’m volunteer-
ing because I love Kuwait.” 

 It is wonderful to see every grain 
of sand shine bright in the city of Ku-

wait. This day showed us that we are 
all one hand together, helping each 
other and proudly cleaning from the 
bottom of our hearts in order to raise 
the name of Kuwait. It is very impor-
tant to be able to sacrifice some of 
our activities to help keeping Kuwait 
clean. Kuwaitis and non-Kuwaitis 
were excited about this activity. It is a 
great feeling to see so many students 
that love to do charity work come 
together to clean the beach. It was 
a nice initiative from GUST to have 
such a unique idea like “Environment 
Day.”  We realized that students were 
into this idea and expect more activi-
ties like this to come. It was a very re-
warding feeling to provide a helping 
hand in cleaning the beach of Kuwait, 
who has been very good to us and I 
will always care and play a part in 
making it a cleaner place. That’s how 
we love Kuwait. Cleaning pollution is 
the solution. Stop polluting Kuwait’s 
beaches.
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