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GUST قدم خالصة تجاربه في معرض التعليم
للعلوم  الخليج  جامعة  شاركت 
التعليم  معرض  في  والتكنولوجيا 
السنوي EDUCAREER ، وتتميز مشاركة 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 
الذي  المعرض  لهذا  الذهبية  برعايتها 
الطلبة  توعية  في  مهما  دورا  يلعب 
في  الموجودة  بالتخصصات  وتعريفهم 
لها  الوظيفية  الفرص  وأهم  الجامعات 

. العمل  في سوق 

خالل  الخليج  جامعة  وحرصت 
من  عدد  يتواجد  ان  على  المعرض  هذا 
بالتسجيل،  المختصين  الموظفين 
وقسم  الطالبي،  النجاح  ومركز 
المهني  التعليم  ومركز  الماجستير، 
باإلضافة   ،PACE المستمر  والتعليم 
الجامعة  طلبة  من  عدد  تواجد  إلى 

وذلك  الطالبية،  واألندية  الموهوبين، 
في  بالجامعة  التعريف  في  رغبة 
الطالبية  والحياة  األكاديمي  الجانب 

الجامعة. في 

الخليج  جامعة  وفد  قام  وقد 
الزوار  بتعريف  المعرض  في  المشارك 
العلمية  والدرجات  البرامج  جميع  على 
فريق  قام  كما  الجامعة،  تمنحها  التي 
أبرز  بعرض  الطالبي  النجاح  مركز 
يقدمها  التي  العمل  وورش  األنشطة 
تستهدف  ما  دائما  والتي  الجامعة  في 
من  الجامعي  الطالب  مستوى  تطوير 
مركز  وعرض   ، األكاديمية  الناحية 
المستمر  والتعليم  المهني  التعليم 
يقدمها  التي  والشهادات  الدورات  أبرز 

وللمجتمع.  للطلبة 

           

GUSTانطالق نادي املحاسبة ب

ك�����ش�����ف م������دي������ر ال���������م���������وارد ال����ب����ش����ري����ة 
ب��ال��ب��ن��ك ال���وط���ن���ي ع���م���اد ال���ع���ب���الن���ي ب���أن 
ش������راك������ة ال����ب����ن����ك ال�����وط�����ن�����ي م������ع ج���ام���ع���ة 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا تعتبر  ال��خ��ل��ي��ج 
ع��الق��ة ق��دي��م��ة ت��م��ت��د ال���ى ب���داي���ة ان��ط��الق 
وت��أس��ي��س ال��ج��ام��ع��ة وان ال��ب��ن��ك ي��رح��ب 

الكثير  هناك  واليوم  الجامعة  بخريجي 
من خريجي  هم  البنك  أس��رة  أعضاء  من 

الجامعة. وطلبة 
تدشين  العبالني خالل حفل  أش��ار  و 
ف��ي الجامعة  ال��م��ح��اس��ب��ة  ن���ادي  ان��ط��الق��ة 
ب��ش��راك��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ع ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
المحاسبة  لنادي  البنك  ان دعم  الوطني 
ه�����و م����ش����ارك����ة ل���ل���م���ؤس���س���ات ال���ط���الب���ي���ة 
األنشطة  الكويتية ودعمها عبر مختلف 
برنامج  استمرار  على  ع��الوة  والبرامج، 
ت���دري���ب���ي ش���ب���اب���ي ي���ح���رص ال���ب���ن���ك ع��ل��ى 
الوطني  أكاديمية  دعمه وهو يتمثل في 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ن��ج��اح��ا م��ه��م��ا ع��ل��ى م���دار 7 
س���ن���وات، ك��م��ا ي���رح���ب ال��ب��ن��ك ب��ال��ت��دري��ب 
البنك  م��ب��ادرات  ك��أح��د  للطلبة  الصيفي 

والطلبة. الشباب  تجاه 

ف��������ي ح�����ي�����ن أك����������د م������دي������ر ال�����خ�����دم�����ات 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��م��ص��رف��ي��ة ب��ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
ال��ن��اه��ض ت��رح��ي��ب البنك  ال��وط��ن��ي م���ازن 
ب��خ��ري��ج��ي ال���م���ح���اس���ب���ة وال��ت��خ��ص��ص��ات 

االداري���������������ة ال�����ت�����ي ل����ه����ا ع�����الق�����ة ب���ال���ع���م���ل 
البشرية  بالقدرات  يؤمن  ألنه  المصرفي 
ال��ش��راك��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ك��وي��ت��ي��ة وان 
ال�����ت�����ي ت���ج���م���ع ب����ن����ك ال����ك����وي����ت ال���وط���ن���ي 
وج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج وال���ت���ي ام���ت���دت ال��ي��وم 

ن��ادي  واع��دا وه��و  ن��ادي��ا طالبيا  لتشمل 
ال���م���ح���اس���ب���ة ي����أت����ي ل���ت���ع���زي���ز م�����ب�����ادرات 
ال��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ب��ن��ك ت��ج��اه 

الشباب. وشريحة  المجتمع 

بدوره أكد رئيس نادي المحاسبة في 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 
لم  النادي  ان  البعيجان  عبدالعزيز  عمر 
يكن ليرى النور لوال دعم ادارة الجامعة 
وأس�������ات�������ذة ت���خ���ص���ص ال����م����ح����اس����ب����ة ف��ي 
مؤسسات  م��ن  ع��دد  ومساهمة  الجامعة 
رأسها  وع��ل��ى  الكويتي  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
بنك  وهو  للنادي  االستراتيجي  الشريك 
 ان رسالة النادي 

ً
الكويت الوطني، مبينا

ت��ت��م��ث��ل ف���ي ال��س��ع��ي ل��ت��وظ��ي��ف ال��ط��اق��ات 
والبراز  والطالبية  الشبابية  والمهارات 
للنادي في  المنتسبين  مواهب األعضاء 
وتطويرها،  المحاسبية  المجاالت  كافة 
ال����ن����ادي ت��ت��ج��ل��ى ف����ي ت��ع��زي��ز  وان رؤي�����ة 
المحاسبية  والمعرفة  واالبداع  االبتكار 
ل������دى ط������الب ال���م���ح���اس���ب���ة وال���م���ه���ت���م���ي���ن 
ب��ه��ا وان ال����ن����ادي ي��ح��ض��ر ل��س��ل��س��ل��ة م��ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ب���رام���ج ال��ط��م��وح��ة ال��ت��ي 
في  المحاسبة  بتخصص  تنهض  سوف 

له. والمنتسبين  الجامعة 

سهام شرارة تشرح للطلبة

فقرة الحد االنشطة من حسن كرم

نورة البابطين في المعرض

رشا طيراوي تستقبل طالبات الثانوي

طالبات في المعرض

اثناء افتتاح المعرض دعاء الدري تشرح للطالبات ماتقدمه الجامعة لهم

صورة تذكارية العضاء النادي
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يتقدم القسم الرياضي في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا وفريق كرة  القدم في 
جامعة الخليج بجزيل الشكر لتلفزيون الكويت لتكريمهم لحصول الفريق على المركز 
األول في بطولة الجامعات الخاصة. و كان التكريم في برنامج صباح الخير يا كويت 
حيث كانت هناك مقابلة تلفزيونية مع مدرب الفريق محمد السنعوسي و كابتن الفريق 
عبدالله التميمي و العب الوسط ماجد الصباح. ودار موضوع المقابلة عن االنجازات 
الحاصله عليها الفريق الحاليه والسابقة. وبعد هذي المقابلة كان هناك تكريم بالهواء 
نشكر  المقابله.  لهذه  الحاضرين  الالعبين  بعض  البرنامج  مدير  كرم  حيث  مباشره 
تلفزيون الكويت على حرصهم وعلى الدفعه المعنويه إلى الفريق البطل فريق جامعة 

الخليج للعلوم و التكنولوجيا لكرة القدم.

GUST تلفزيون الكويت كرم القسم الرياضي في

ثناء المقابلة التلفزيونية
ُ
ا

نظم قسم الرياضي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولجيا بطولة لكرة القدم برعاية 
أكاديمة نادي أرسنال .. وشارك بالبطوله خمس فرق بنظام النقاط ويتأهل أول وثاني 
وثالث ورابع الفرق ويخرج الخامس من البطوله وتستمر البطوله من نظام النقاط إلى 

الخروج المغلوب .. ويحصل الفائز في هذي البطوله على جائزه قدرها 1000 دينار. 

أكاديمية  برعاية  للطلبه  القدم  كرة  بطولة 
نادي أرسنال:

الفريق الفائز

لقطات رياضية

نظم قسم الرياضي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولجيا بطولة للدكاتره والموظفين لتخفيف الضغط  
وتعب العمل .. وكانت بطولة كرة قدم للصاالت وتعتبر المره األولى في جامعة الخليج أن تنظم بطولة للدكاتره 

والموظفين لكرة القدم الصاالت
 فريق كرة سلة للبنات صاحب  المركز الثاني

تالق الطالب يوسف املالك شارك في مهرجان دبي السينمائي 
بدعوة من مهرجان الخليج السينمائي 
بنسخته السادسة المقام في دبي وبدعوة 
شخصية م��ن الشيخ ماجد ب��ن محمد بن 
راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للثقافة 

والفنون 
 

ش�������ارك ن����ائ����ب رئ����ي����س ن�������ادي ال��ت��ال��ن��ت 
يوسف  الخليج  جامعة  ف��ي   Talent club
السينمائي  ال��خ��ل��ي��ج  م��ه��رج��ان  ف���ي  م���ال���ك 
كضيف عالمهرجان ومنتج لمجموعة من 
في  ال��م��ش��ارك��ة  القصيرة  الكويتية  االف����الم 
ال��رس��م��ي��ة حيث  ف��ي المسابقة  ال��م��ه��رج��ان 
ن��اف��س��ت االف������الم ع��ل��ى ج���وائ���ز ال��م��ه��رج��ان 
الختالف  باهر  جماهيري  نجاح  وحققت 
افكار ه��ذه االف���الم وتميزها على مستوى 

التصوير والتمثيل واالخراج 
 

ح��ي��ث س���اه���م ي���وس���ف م���ال���ك ف���ي ان��ت��اج 

ه��ذه االف���الم الكويتية ع��ن طريق صندوق 
سنيماجيك لدعم االفالم السينمائية وعن 

 GUST طريق نادي التالنت في
 

المالك واحدى المشاركات..مع ضيوف المهرجانيوسف المالك

..مع ضيوف المهرجان
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عاكسة  مرآة  هي  اإلنسان  ثقافة 
إلهتماماته، والشك أن إهتماماته إن صح 
الغالب،  في  يريده  ما  أقصى  تمثل  القول 
ولهذا المعنى يفني اإلنسان وقته وجهده 
)مستقصدة(  مباشرة  بعملية  كان  سواء 
)عشوائية(،  مباشرة  غير  بعملية  أو 
لتمثل هذه اإلهتمامات أفكاره ومعتقداته 
وسلوكياته ومظهره الخارجي، قد تتغير 
مّر  مع  سلبي  بشكل  أو  إيجابي  بشكل 

الزمن.

اكتساب  سبل  فيه  غدت  عصر  وفي 
وأصبح  واختالفا،  تنوعا  أكثر  الثقافة 
نطاقها يتسع يوما بعد يوم، يجد الطالب 
يواجه  كبير  تحد  أمام  نفسه  الجامعي 
فيها معركة تحصره أمام خيارين، إما أن 
يواصل فيها مجاراة روح العصر واضعا 
تلك الروح في اختبار مع األخالق والقيم، 
السيء،  منها  ويترك  الحسن،  منها  يأخذ 
ويجعل  المعركة  لهذه  يستسلم  أنه  أو 
وأقصى  به،  تشاء  ما  تفعل  العصر  لروح 
صورة  إلى  تحويله  هو  به  ستفعل  ما 

مشوهة لما يسمى باإلنسان!.

الطالب  وميسرة  ميمنة  كانت  وإذا 
هذه  لخوض  مهيأتين  ليستا  الجامعي 
وسطحية  لهشاشة  نظرا  المعركة، 
الثقافة التي اكتسبها من محيطه، وحالة 
 ،

ً
إذا عليها،  اعتاد  التي  والركون  الكسل 

قواعد  ذات  ثقافة  يكّون  ألن  السبيل  كيف 
صلبة، تجعله أكثر جالدة وقوة في الروح 
الحياة؟،  لمواجهة  األفق  في  واتساعا 
في  متسارع  عصر  في  بذلك  يقوم  وكيف 
اإلجتماعي؟،  والتغير  المعرفة  إنتاج 
من  تخرجه  بعد  بذلك  سيهتم  وكيف 
هو  الجامعي  التعليم  أن  أم  الجامعة؟، 
هذه  إليه؟،  بالنسبة  المطاف  نهاية 
 GUST Times صوبتها  وغيرها  األسئلة 
من  عدد  نحو  الجامعي  الحرم  أروقة  في 

الطلبة والطالبات، فكانت الردود التالية.

في البداية، ترى أسرار سالم أن الطالب 
اليوم يلعب دورا مهما في  الجامعي بات 
نظرا  التكنولوجيا،  عصر  على  التأثير 
لما يحمله من أفكار وثقافة يكتسبها في 
فالطالب  متعددة  عمليات  نتيجة  الغالب 
الجامعي لم يعد اليوم مجرد علبة فارغة 

نضع فيها أي شيء.

الجامعي  الطالب  أن  أسرار  وتوضح 
لمحيطه  وعيا  أكثر  يكون  وأن  البد 
الوعي في مرحلة  الخارجي، فعدم وجود 
الشباب يشكل عائقا أمامه لفهم المجتمع 
أن  أهمية  إلى  مشيرة  فيه،  والمساهمة 
وأخالقة  قيمه  بين  توازنا  الطالب  يعمل 
يكون  ال  وأن  العصر،  وروح  ثقافة  وبين 
مهما  المغريات  تأثير  أمام  سائغة  لقمة 

كان حجمها. 

أن  المنصوري  هشام  يعتقد  بدوره، 
الثقافة من خالل شبكة  عن  الطالب  بحث 
وإعادة  الحذر  إلى  بحاجة  أمر  اإلنترنت 
كلها  ليست  اإلنترنت  فمواقع  النظر،  في 
موثوقة وبالتالي قد ينتج عن ذلك ثقافة 
ركيكة ال تتحمل أن تواجه أبسط األسئلة.

الضروري  من  أنه  المنصوري  ويرى 
البحث  أسس  الجامعي  الطالب  يتعلم  أن 
العلمي من أجل أن يحصل على المعلومة 
عن  يبتعد  وأن  والواقعية،  المنصفة 
لكن  التزييف،  يكتنفها  قد  التي  الثقافة 
الشباب هو بحثهم عن  اليوم من  نراه  ما 
يصدقوها  أن  يريدون  التي  المعلومات 
والتي ترضي أنفسهم، بغض الطرف عما 

إذا كانت صحيحة أم خاطئة.

ابتعاد  أن  إلى  المنصوري  ويلفت 
اإلنسان عن دينه قد ولد بعدا بينه وبين 
والتماس  اآلخرين  مع  التسامح  مفهوم 
لكن  قصد،  دون  اخطأوا  إن  لهم  العذر 
مفهوم  عكس  هي  اليوم  السائدة  الثقافة 
التسامح، لن تكون رجال إن لم ترد الصاع 
قط  “من  المعتدي،  للطرف  صاعين 
جعل  ومما  بطراق”،  عليه  رد  كلمة  عليك 
كان هو محبتنا  في خبر  التسامح  ثقافة 
للمادة وشغفنا للحصول عليها أكثر من 

حرصنا على سالمة نفوسنا وعقولنا.

وسائل  أن  عياش  حلمي  يوضح 
لهو  مصدر  أصبحت  التكنولوجيا 
للطالب  بالنسبة  للوقت  وتضييع 
واقع  إلى  نظرنا  فلو  الجامعي، 
األستاذ  بأن  نرى  الدراسية،  المحاضرات 

بهاتفه  يلهو  والطالب  جهة،  من  يشرح 
من  مستفيد  هو  فال  أخرى،  جهة  من 

المحاضرة وال من التقنيات الحديثة.

الثقافات  من  عدد  إلى  حلمي  ويلفت 
السلبية التي اعتاد عليها الشباب مؤخرا 
لم  الذي  الجديد  الحياة  لنمط  نتيجة 
وبكل  نرى  فاليوم  معه،  التعامل  يحسن 
اآلخرين  المباالة في مشاعر  وضوح عدم 
التقنية  وسائل  استخدام  عند  السيما 
أوال فأول، فلم يعد هناك  الناقلة لألخبار 
مراعاة لمشاعر اآلخرين الذين قد تربطهم 
عالقة وثيقة بهذه الحادثة، ونرى العديد 
من األفراد يطلقون التعميمات ويخمنون 
األسباب رغم أنهم لم يشهدوا هذا الحدث.

من  حالة  وجود  إلى  حلمي  ويؤكد 
الناس  من  العديد  لدى  الفكري  الكسل 
تحول بينهم وبين الوصول إلى الحقيقة، 
وهؤالء دائما ما يبحثون عن المعلومات 
هناك  يكون  أن  دون  فقط  محيطهم  في 
مشيرا  الموضوع،  في  معرفي  تعمق 
منتسب  كونه  الجامعي  الطالب  أن  إلى 
ألعلى صرح علمي يتوجب عليه أن يكون 
متيقظا في معرفة الحياة وال يكتف فقط 

منذ  عليها  اعتاد  التي  القشور  بمعرفة 
صغره.

من جهته، يرى يوسف القطان أن هناك 
نقصا واضحا في ثقافة الطالب الجامعي، 
وهو بحاجة إلى مزيد من الوعي في كافة 
هذا  أن  إلى  القطان  ويلفت  الحياة،  أبعاد 
الوعي  في  كبير  وبشكل  يظهر  النقص 
ومن  الجامعي،  الطالب  لدى  السياسي 
يعرفون  ال  الطلبة  بعض  نرى  أن  الغريب 
بسبب  يكون  قد  واجباتهم،  وال  حقوقهم 
قلة إهتمامه، أو بسبب إهتمامه في أمور 

أخرى قد تكون أقل أولوية.

في  السائدة  األفكار  أن  القطان  ويبين 
تقف  مفاهيم  التعميم،  ومنطق  المجتمع 
فنحن  وتطوره،  الفكر  تفتح  أمام  عائقة 
في الكويت ما زلنا نردد من زمن “الله ال 
يغير علينا”، ونحن في الواقع ندخل في 
أزمات وتراجع دون أن تتغير حالنا فعال!.

عام  بشكل  المجتمع  أن  إلى  ويشير 
أن  “بإمكانك  إثارته،  السهل  من  أصبح 
واحدة  تغريدة  بإرسال  مجتمعنا  تثير 
بسبب  هذا  وكل  تقعد”،  وال  البالد  فتقوم 
الركيكة  المجتمعية  الثقافية  األرضية 

التي تتأثر بكل شيء.

محمد  يرى  اآلخر،  الجانب  وعلى 
الهاجري أن األثر متبادل ما بين الشباب 
الثقافة،  مفهوم  تشكيل  في  العصر  وروح 
على  قادرا  أصبح  الجامعي  فالطالب 
العديد  عبر  وثقافته  بأفكاره  المشاركة 
وإن  اإلجتماعية،  التواصل  الوسائل  من 
والقناعات  األفكار  في  تغير  هناك  كان 
فكرة  ليصحح  ربما  يسير،  بشكل  فنجده 
الموضوع  ما، وليس  معينة في موضوع 
بالعادات  اإللتزام  أن  على  مشددا  كله، 
والتقاليد أمر ضروري يجب على الطالب 
يكون  أن  عليه، على  أن يحرص  الجامعي 

اآلخرين  حريات  عند  يقف  حريته  نطاق 
وال يتعداها.

دور  أهمية  إلى  الهاجري  ويشير 
األسرة في تكوين ثقافة الطالب الجامعي، 
وهنا يجب أن تتعامل بشكل إيجابي مرن 
وروح  جهة،  من  واألخالق  القيم  يراعي 

العصر والتطور من جهة أخرى. 

أن  جراغ  محمد  يعتقد  جانبه،  من 
مختلف  في  المجتمعية  المشاركة 
كبير  بشكل  تسهم  والفعاليات  المناشط 
بالنسبة  الثقافي  النقص  تعويض  في 
أن  أهمية  على  مشددا  الجامعي،  للطالب 
المشاركة  على  الجامعي  الطالب  يحرص 
عن  التعبير  له  تتيح  التي  الفعاليات  في 

آراءه وأفكاره.

بعض  ثقافة  أن  إلى  جراغ  ويلفت 
األدب  ينقصها  اليوم  أصبحت  الشباب 
األمور،  مع  للتعامل  السليم  واألسلوب 
تصرفاتهم  بأن  البعض  اعتقاد  خالل  من 
وجذبا  لهم  تميزا  تمثل  الالئقة  غير 
الطالب  كان  وإذا  اآلخرين،  الستحسان 
الجامعي يعيش تحت هذا المفهوم فماذا 

سيكون دورهم في المستقبل؟.

ر على من؟
ّ
ثقافة الطالب الجامعي وروح العصر: من يؤث

يوسف القطان : تغريدة واحدة تثير املجتمع فتقوم البالد وال تقعد
محمد الهاجري: األثر متبادل ما بني الشباب وروح العصر في تشكيل مفهوم الثقافة

أسرار سالم: الطالب الجامعي بات اليوم يلعب دورا مهما في التأثير على عصر التكنولوجيا
هشام املنصوري: الشباب يبحثون عن املعلومات التي يريدون أن يصدقوها والتي ترضي أنفسهم

حلمي عياش: وسائل التكنولوجيا أصبحت مصدر لهو وتضييع للوقت بالنسبة للطالب الجامعي
محمد جراغ: املشاركة املجتمعية في مختلف املناشط والفعاليات تسهم بشكل كبير في تعويض النقص الثقافي

اسرار سالم

محمد الهاجري
حلمي عايش

هشام المنصوري ,يوسف القطان, محمد جراغ 
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الشباي  التنموي  المشروع  نظم 
على  شملت  أمسية   ”

ً
“معا المستدام 

عدد  جمعت  الذات  تنمية  في  محاضرات 
من التجارب الناجحة والمتخصصين في 
الحرم  في  وذلك  البشرية،  التنمية  مجال 
للعلوم  الخليج  جامعة  في  الجامعي 

والتكنولوجيا.

عبدالله  اإلعالمي  تحدث  البداية،  في 
وكيف  بها  مر  التي  المراحل  عن  بوفتين 
دراسته  مواصلة  على  القدرة  عدم  واجه 
فيها،  نفسه  يجد  لم  التي  الهندسة  في 
نفسي،  أضبط  أن  قررت  بعدما  “لكن 
التسويق  واخترت  تخصصي  غيرت 
العالية  الدرجات  سكة  إلى  مجددا  وعدت 
في  مشيرا  العلمي”،  تحصيلي  في 
اآلباء  يتيح  أن  أهمية  إلى  اإلتجاه  هذا 
يعتقدون  ما  ليختاروا  الفرصة  ألبنائهم 
على  مؤكدا  النجاح،  فيه  سيحققون  أنهم 
ضرورة أن يتحرك الفرد ويسعى في طلب 
يحقق  لن  مكانه  في  يجلس  فمن  النجاح 

شيء. 
عدد  في  عمله  عن  بوفتين  تحدث  كما 
الراي  قناة  إلى  وصوال  المؤسسات  من 
حيث قال : قبل 4 شهور خرجت من الراي 
أردنا  إن  الضروري  فمن  ومحبة،  بود 

ال   أن  آخر  عمل  إلى  عملنا  من  ننتقل  أن 
نتحمل  ان  بد  وال  اآلخر  الطرف  نخسر 

نتيجة قراراتنا. 

عن  الحديث  إلى  بوفتين  وتطرق 
للشباب  الوطني  المؤتمر  خالل  تجربته 
السيما وأنه كان قد تم تزكيته إللقاء كلمة 
قراري  اخذت   : وقال  االمير،  سمو  أمام 
اتكلم  أن  فإما  نفسي،  اضبط  وحاولت 
هذه  عن  اعتذر  أو  وجرأة  وأدب  بصدق 
الضمير  مرتاح  أنا  بقوله:  مبينا  الكلمة، 
الني لم اجامل في كلمتي وقد قلت الصدق 
ووصلت  السمو  صاحب  فيها  واحترمت 
الرسالة التي أردتها وإن كان فيها انتقاد 

من البعض ولكني قلتها بأدب واحترام.

أو  زعل  االمير  أن  يعتقد  من  وتابع: 
بعد  أن  مؤكدا  ال،   : له  اقول  أنا  تضايق 
األمير  سمو  طلبني  بيومين  الكلمة  هذه 
وجلست معه نصف ساعة نأخذ ونعطي 
في هذا الموضوع، وقال لي سمو األمير: 
يا عبدالله اثرت بالناس ووصلت الرسالة.

لم  االمير  ان  يعتقد  من  بوفتين:  وبين 
اقول  بها  تكلمت  التي  اللهجة  هذه  يقبل 
من  يحترم  االمير  الن  غلطان،  انت  له 
السمو  صاحب  احترمنا  ونحن  يحترمه، 
ذكاءه  احترمنا  لكن  بااللفاظ،  فقط  ليس 
ومعرفته ولم نقل له ان الواقع وردي، لذلك 
وقابل  راض  كان  السمو  صاحب  ان  أؤكد 

وسعيد جدا بهذه الرسالة. 

من جهتها قالت رئيس مشروع “معا” 
في  نستكمل  المهيني:  نوال  التنموي 
مراحل  من  األولى  المرحلة  الفعالية  هذه 
األمسية  انه في هذه  إذ  الثالث،  المشروع 
وفيها  الشبابية  األمسيات  مرحلة  نعقد 
نضع بذر جديد في الكويت، بحيث يكون 
جميلة  احتفالية  في  تمضيه  وقت  لديك 
خدماتهم  الشباب  يعرض  خاللها  من 
من  وغيرها  التطوع  وجوانب  وحرفهم 
قبل  من  جميعها  األمور  وتلك  األمور، 
شباب كويتي إذ ان الكويت والدة بالناس 
مشروع  في  فرصتهم  وهذه  المبدعة 

“معا”. 

خالل  من  قائلة:  المهيني  وأوضحت 
استهداف  يتم  للمشروع  الثالث  المراحل 
ونستهدف  عمل  كفرق  التكاملي  العمل 
كما  الكويتي،  المجتمع  إنتاجية  فيه 
يستهدف العمل االحترافي والوصول إلى 
يختتم  وسوف  عالية،  بجودة  االحترافية 
يتم  سنوية  باحتفالية  المشروع  هذا 
وكيف  عام  لمدة  النتاج  حصاد  خاللها 
التحديات  مع  الشباب  هؤالء  سيتعامل 
للنجاح  طاقاتهم  استثمار  وكيفية 
سيتم  الثانية  المرحلة  أن  كما  المستمر، 
الحضور  من  بالمئة   ١٠ أخذ  خاللها  من 
شاب   ١٠٠٠ نستهدف  ألننا  المستهدف، 
الشبابية  لالمسيات  كحضور  وشابة 
وشابة  شاب   ١٠٠ أخذ  سيتم  بعدها 
والثالثة،  الثانية،  المرحلة  في  للدخول 

برامج  عشر  من  اكثر  لهم  سيكون  والذي 
والتخطيط  بالمهارات  متعلقة  تدريبية 
وفي إدارة الحياة وضبط المشاعر واتخاذ 
والتخطيط،  الميزانيات  وإعداد  القرارات 
للمرحلة  المشاركين  هؤالء  يهم  ما  وكل 
تكون  والتي  بالمشاريع،  الخاصة  الثالثة 
فيها مرحلة استثمار الخبرة التي تلقوها 

من البرامج التدريبية وصقلها.

كل  الشباب  توزيع  سيتم  واضافت: 
هي  مشاريع  ثالثة  فهناك  رأيه  حسب 
باحترافية  للكويت  التطوعي  العمل 
 مشروع العمل بدوام نصفي 

ً
وهناك أيضا

يكتسب  أن  الشاب  خالله  من  ويستطيع 
أما  وعمله،  جهده  خالل  من  حياته  قوت 
الذي يطمح في  للشباب  الثالث  المشروع 
يوم من األيام بان يكون من تجار الكويت 
االقتصاد  عجلة  تحريك  يتم  خالله  ومن 
البلد، وتحقيق رسالة صاحب السمو  في 
دولة  ارتقاء  على  نعمل  بان  البالد  أمير 

الكويت من خالل شبابها. 

“ضبط  لمحاضرة  إلقائها  وخالل 
اإلنسان  أن  المهيني  أوضحت  نفسك”، 
الناجح يجب أوال أن يتعرف على ذاته، ألن 
قيمنا  معرفة  من  ستمكننا  الذات  معرفة 
إلى  بالنهاية  وصوال  نحتاجه،  الذي  وما 
معرفة أننا خلق الله العظيم وأننا مهمين 

ومؤثرين.

هو  سلوكنا  أن  إلى  المهيني  ولفتت 
وإنفعاالتنا  ومشاعرنا  ألفكارنا  نتاج 
إلى  وصلنا  المعاني  هذه  ضبطنا  ولكما 

مع  نتعامل  أن  نستطيع  نضج  مرحلة 
المرء  يحمل  حيث  رزانة،  بكل  المجتمع 
في هذه الحالة إدراك واعي وغير مشوش 

باإلنفعاالت.

األمة  مجلس  عضو  أوضح  بدوره، 
الحياة  أن  العدساني  رياض  المبطل 
نكون  أن  بد  وال  جميلة  دائما  ليست 
ال  فقد  الحياة  مع  التعامل  في  واقعيين 
في  النجاح  يأتي  قد  لكن  اليوم  ننجح 
أهمية  على  العدساني  وشدد  المستقبل، 
الخطوات  وضع  على  الشاب  يحرص  أن 
يكون  ال  وأن  مشروعه  لبناء  الصحيحة 
يحقق  أن  يستطيع  ال  فاإلنسان  محبطا، 
طموحه من دون وجود عقبات تقف أمامه.

أن  يجب  قائال:  العدساني  ولفت 
يتحلى المرء بسعة البال سواء كان يعمل 
مع  إقتصادي،  أو  سياسي  مشروع  في 
الناس،  مع  صدق  لديه  يكون  أن  ضرورة 
مشددا في الوقت ذاته أن السياسة والعمل 
ليستا أهم من األهل، “أهلك أهم ويجب أن 

توفي بحقهم”.

تحدثا عن تجربتهما في الحياة

بوفتني: صاحب السمو راض وسعيد جدا بهذه الرسالة
العدساني : يجب على الشباب وضع الخطوات الصحيحة لبناء مشروعة

نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فعالية “اليوم اإلسباني”، وذلك بحضور 
السفير اإلسباني في الكويت أنجيل فيرناندز ونائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية 

د.روبرت كوك، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

الخليج  أن جامعة  له  كلمة  اإلسباني، مبينا خالل  بالسفير  د.روبرت كوك  وقد رحب 
المواد  زيادة عدد  اإلسبانية من خالل  اللغة  لمقرر  الدارسين  الطلبة  لزيادة عدد  تطمح 

المستويات المطروحة في هذه اللغة. 

وقد أكد السفير االسباني على عمق العالقات ما بين دولة الكويت وإسبانيا السيما 
في مجال الثقافة، مبينا أن طرح جامعة الخليج مواد لتدريس اللغة االسبانية يمثل نقطة 

إيجابية للجامعة خصوصا مع أهمية اللغة اإلسبانية عالميا.

خاصا  ركنا  تحتضن  الخليج  جامعة  في  الرفاعي  عبدالله  مكتبة  أن  بالذكر  جدير 
بالثقافة اإلسبانية، حيث يحتوي هذا الركن على حوالي 40 كتاب متنوعة ما بين التاريخ 

واألدب والفن والسينما.

GUST احتفلت 
باليوم اإلسباني

عبدالله بوفتين

رياض العدساني

صورة للحضور

السفير االسباني مع د.روبرت كوك اثناء االفتتاحالمعروضات من  الكتب االسبانية

صورة جماعية جمعت كل المشاركون صورة تذكارية للسفير والحضور
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طلبة GUST تطوعوا لتنظيف بر بنيدر
ب���ال���ت���ع���اون م���ع راب���ط���ة ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ن��ظ��م 
م��ك��ت��ب ح��ي��اة ال��ط��ال��ب ف��ي ال��ج��ام��ع��ة يوما 
ت��ط��وع��ي��ا ل��ت��ن��ظ��ي��ف ب��ر ب��ن��ي��در، ب��م��ش��ارك��ة 
واألس��ات��ذة  والموظفين  الطلبة  م��ن  ع��دد 
ف���ي ال���ج���ام���ع���ة، وح�����رص ال���ق���ائ���م���ون ع��ل��ى 
ه��ذا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ح��ف��اظ 
دور  وتبيان  البيئة،  وصحة  سالمة  على 
واجباته  بين  الموازنة  تحقيق  في  الفرد 

وحقوقه.

وق���د ت��م��ي��ز ال���ي���وم ال��ت��ط��وع��ي ب��ت��ن��ظ��ي��م 
م������س������اب������ق������ة م�������م�������ي�������زة ألخ�������ت�������ي�������ار أك�����ث�����ر 
ال��م��ت��ط��وع��ي��ن ت��م��ي��زا ف���ي ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��ف 
جائزة  وض��ع  ت��م  وق��د  المخلفات،  وإزال���ة 
م��ال��ي��ة ق��دره��ا 4٠ دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ل��ل��ف��ري��ق 

الفائز.
لقطة تذكارية جمع القمامة

لقطة بعد عناء اليوم .. و االطارات

طالبتان مشاركتانيحمل ما قام به مشاركة جماعية

فريق العملانوار الصباح تكرم الفريق الفائز
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"اإلعالم بني الُكتاب والقراء" في النادي االعالمي
 يوسف رمضان: الكاتب يهدف من خالل ما ينشره من 

كتب او تغريدات الى نشر الوعي في املجتمع
اس��ت��ض��اف ال���ن���ادي اإلع���الم���ي ب��ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات األس��ب��وع 
اإلع����الم����ي ال���ك���ات���ب ال����روائ����ي ي���وس���ف رم����ض����ان، ف��ي 
ن����دوة إع���الم���ي���ة ح��م��ل��ت ع���ن���وان " اإلع������الم، م���ا ب��ي��ن 
العالقة  موضوع  تناولت  والتي   ،" والقراء  الُكتاب 
ب����ي����ن ال����ك����ات����ب ك����إع����الم����ي وال������ق������راء ك���ج���م���اه���ي���ر أو 

. متلقين

ب���دء ال���ك���ات���ب ال���روائ���ي ي���وس���ف رم���ض���ان ال���ن���دوة 
ال��ك��ات��ب م��ن خ��الل م��ا ي��ن��ش��ره م��ن كتب  م��ؤك��دا " أن 
أو حتى تغريدات، يهدف من خالل ذلك  أو مقاالت 
ال��م��ج��ت��م��ع اوال، و ك��ذل��ك نشر  ال��وع��ي ف��ي  إل��ى ن��ش��ر 
واسع  نطاق  على  يحملها  التي  ومعتقداته  أفكاره 

 ."
التواصل اإلجتماعي  إذا كانت وسائل  وحوا ما 
ت��ح��ق��ق ال��ش��ه��رة ل��ه��ذا ال��ك��ات��ب أو ذاك، ق��ال رم��ض��ان 
" أن ت��وي��ت��ر ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال ج��ع��ل م��ن ال��ج��م��ي��ع 

ت��ن��اق��ل األخ��ب��ار  ف��ي��ه  ي��ت��م  إع��الم��ي��ي��ن وُك��ت��اب، بحيث 
واألف���ك���ار وال���ص���ور وال��م��ق��اط��ع ال��ت��ي ت��ض��ع ال��ح��دث 
ان���ت���ظ���ار  إل�����ى  ال����ح����اج����ة  ال���م���ت���ل���ق���ي دون  ي�����دي  ب���ي���ن 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة ، وه���ذا ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
اس��ت��ث��م��ره ال��ُك��ت��اب وال��روائ��ي��ي��ن ف��ي ن��ش��ر ك��ت��اب��ات��ه��م 
وإن����ت����اج����ه����م األدب���������ي ب���ش���ك���ل ج���ع���ل���ه���م ف�����ي م���وق���ع 
ال��ت��واص��ل ال��م��ب��اش��ر م��ع ال��م��ت��ل��ق��ي ال���ذي أت��ي��ح��ت ل��ه 
ال��ف��رص��ة ف��ي إب��داء رأي��ه ف��ي م��ا ُي��ك��ت��ب، ون��ق��د ك��ل ما 

." والمقاالت  الكتب  في  ينشر 

وف��ي خ��ت��ام ال��ن��دوة، ت��م ف��ت��ح ب��اب ال��ن��ق��اش أم��ام 
ال����ط����الب وال����ط����ال����ب����ات، وال�����ذي�����ن أخ��������ذوا ي���رس���ل���ون 
أس��ئ��ل��ت��ه��م واس���ت���ف���س���ارات���ه���م ع���ل���ى ح���س���اب ال���ن���ادي 
اإلع���الم���ي ف���ي ت���وي���ت���ر، ب��ش��ك��ل أت����اح ال���ف���رص���ة أم���ام 
ال��ج��م��ي��ع ل��ت��وج��ي��ه األس���ئ���ل���ة ل��ل��ض��ي��ف ب��ك��ل س��ه��ول��ة 
في جو جمع  الضيف  عليها  أجاب  وقد   ، وأريحية 

 . الحضور  بها  استمتع  بامسية  الجميع 

 GUST  ملعب " الخليج " في
وليد علي : وسائل التواصل اإلجتماعي تؤثر بشكل 

كبير على أداء الالعبني

اثناء استضافتهم في االسبوع االعالمي 
القناعي: االعالم في الكويت مر بعدة مراحل

العيسى: وسائل التواصل االجتماعي حققت النجاح للمنتج دون تكلفه

GUST في ختام فعاليات األسبوع اإلعالمي في
إيمان نجم : العمل اإلعالمي داخل الكويت أفضل بكثير 

من العمل خارجها 

للعلوم  الخليج  بجامعة  اإلعالمي  النادي  أقام 
اإلعالمي  أسبوعه  فعاليات  ضمن  والتكنولوجيا 
ال��خ��ل��ي��ج"، اس��ت��ض��اف  االول ن���دوة ب��ع��ن��وان "م��ل��ع��ب 
خ���الل���ه���ا ع�����دد م����ن ن���ج���وم ال����ك����رة ال���ك���وي���ت���ي���ة ه����م : 
ال��الع��ب ال��دول��ي ال��س��اب��ق ب��ش��ار ع��ب��دال��ل��ه، وال��الع��ب 
ال����دول����ي ول���ي���د ع���ل���ي، وال���م���س���ت���ش���ار ال���ف���ن���ي ل���ن���ادي 
الجالهمة،  طارق  اإلنجليزي  فوريست  نوتنغهام 
ح��ي��ث ح���اوره���م ف��ي��ه��ا اإلع���الم���ي م���ن���اف أش��ك��ن��ان��ي 
وال��������ذي ت�����ن�����اول م���ع���ه���م م�����وض�����وع ع����الق����ة اإلع������الم 

. الرياضي  بالمجال 

ف����ف����ي ب�����داي�����ة ال�������ن�������دوة، ب����ي����ن ن����ج����م ال���م���ن���ت���خ���ب 
ال���وط���ن���ي ون�����ادي ال���ك���وي���ت ال���الع���ب ول���ي���د ع���ل���ي أن 
تويتر  وخصوصا  اإلجتماعي  التواصل  لوسائل 
تسهم  حيث  الالعبين،  مستوى  على  كبيرا  تأثيرا 
ال����روح  ب���رف���ع  إم����ا  وان���ت���ق���ادات���ه���م  ال���م���غ���ردي���ن  آراء 
ال��م��ع��ن��وي��ة ل��الع��ب��ي��ن ، أو ان��ه��ا ت��ش��ك��ل ع��ام��ل ض��غ��ط 

. الملعب  داخل  أدائهم  على  يؤثر  عليهم  نفسي 

م����ن ج���ان���ب���ه ت����ط����رق ن���ج���م ال���م���ن���ت���خ���ب ال���وط���ن���ي 
ال����الع����ب ال���س���اب���ق ب���ش���ار ع���ب���دال���ل���ه إل�����ى األوض������اع 
شيئا  تتدهور  أخذت  والتي  البالد،  في  الرياضية 
ف��ش��ي��ئ��ا ن��ت��ي��ج��ة ل��إه��م��ال ال��ح��ك��وم��ي وع��دم اه��ت��م��ام 

 . والرياضة  بالشباب  المسؤولين 
ال��ك��وي��ت��ي  اإلت����ح����اد  أن   " ع���ب���دال���ل���ه  ب���ش���ار  وق����ال 
ب��ح��اج��ة إل���ى م���ن ي��ع��م��ل ب��ج��د واج���ت���ه���اد ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ذل����ك  ي�����ك�����ون  ان  ع�����ن  ال����ن����ظ����ر  ب����غ����ض  اإلن��������ج��������ازات، 
الحاكمة".  األسرة  أفراد  أحد  أو  مواطنا  الشخص 

وأك��م��ل ال��الع��ب ال��س��اب��ق ب��ش��ار ع��ب��دال��ل��ه ح��دي��ث��ه 
ب���أن " ح��ل م��ش��ك��ل��ة ال��ري��اض��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ي��ك��م��ن ف��ي 
في  البلدان  ببقية  أس��وة  الكلي  االحتراف  تطبيق 

." للكرة  كليا  الالعب  يتفرغ  حتى  العالم، 

وح�������������ول م���������وض���������وع خ�����ص�����خ�����ص�����ة ال�����م�����ن�����ش�����آت 
ال�����ري�����اض�����ي�����ة، ق��������ال ال����م����س����ت����ش����ار ال�����ف�����ن�����ي ل�����ن�����ادي 
الجالهمة  ط��ارق  اإلن��ج��ل��ي��زي  ف��وري��س��ت  نوتنغهام 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ه��و غ��ي��اب  ال��ري��اض��ة  " إن س��ب��ب ت��راج��ع 
ق��وان��ي��ن خ��ص��خ��ص��ة ال��م��ن��ش��آت ال��ري��اض��ي��ة، وال��ت��ي 
نوعية  نقلة  تحقق  على  ستعمل  فإنها  طبقت  إذا 
ف��ي ت��اري��خ ال��ك��رة ال��ك��وي��ت��ي��ة". وأض���اف ال��ج��اله��م��ة 
ال���ق���ط���اع ال��ري��اض��ي  ف���ي ح��دي��ث��ه ب���أن " خ��ص��خ��ص��ة 
س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ف���رص ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب ت��زي��ح 
ع����ن ك����اه����ل ال�����دول�����ة ع���ب���ئ���ا ك���ب���ي���را ك�����ان ق����د أرق���ه���ا 

." طويلة  لسنين 

الرياضيين  الضيوف  تلقى  اللقاء،  ختام  وفي 
أس���ئ���ل���ة ال����ط����الب وال����ط����ال����ب����ات ال����ح����ض����ور، وك���ذل���ك 
ال����ذي����ن أخ������ذوا ي���رس���ل���ون���ه���ا ع���ل���ى ح���س���اب ال���ن���ادي 
اإلع���الم���ي ف���ي ت��وي��ت��ر، ب��ش��ك��ل أت����اح ال��ف��رص��ة أم���ام 
ال��ج��م��ي��ع ل��ت��وج��ي��ه األس��ئ��ل��ة ل��ل��ض��ي��ف ب��ك��ل س��ه��ول��ة 

 . وأريحية 

استضاف النادي اإلعالمي بجامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا ضمن فعاليات أسبوعه اإلعالمي األول 
اإلعالميين مبارك القناعي وعبدالوهاب العيسى في 
ندوة تناولت موضوع اإلعالم الحديث ومراحل تطور 

الصحافة في الكويت العالم.

وق������د اس���ت���ه���ل م�����ب�����ارك ال���ق���ن���اع���ي ح���دي���ث���ه ب��ع��رض 
تفصيلي ل��إع��الم ق��دي��م��ا، وال����ذي ك���ان يعتمد أساسا 
تتخذها  الشعوب  كانت  التي  وال��رس��ائ��ل  الشعر  على 
وسيلة للتواصل فيما بينهم. وع��ن اإلع��الم الحديث، 
بين القناعي " أن اإلعالم في الكويت مر بعدة مراحل، 
ب���دأت ب��اإلع��الم م��ا بعد اإلس��ت��ق��الل، م����رورا بالصحف 
التي ص��درت إب��ان الغزو الغاشم، وانتهاء بالصحافة 
اإلل��ي��ك��ت��رون��ي��ة وم����ا ي��س��م��ى ب��ص��ح��اف��ة ال��م��س��ج��ات، او 

صحافة ال� SMS ومواقع التواصل اإلجتماعي ".

العيسى  اإلع��الم��ي عبدالوهاب  م��ن جانبه، تحدث 
عن أهمية وسائل التواصل اإلجتماعي والتي أصبحت 
تستخدم كوسيلة إعالنية سحبت األضواء من الطرق 

اإلع��الن��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وق����ال العيسى " أن���ه ب��اإلم��ك��ان 
تحقيق النجاح ألي منتج من خالل استخدام وسائل 
التواصل اإلجتماعي دون الحاجة إلى تحمل التكاليف 

المالية الباهظة للترويج للخدمات والمنتجات ".

وف���ي ال��خ��ت��ام، ت��م ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��اش أم����ام ال��ط��الب 
والطالبات، والذين طرحوا العديد من التساؤالت على 
الضيوف، والتي نمت عن وعي إعالمي متميز يتمتع 

به الشباب الكويتي .

للعلوم  الخليج  اإلع��الم��ي بجامعة  ال��ن��ادي  إختتم 
والتكنولوجيا فعاليات أسبوعه اإلعالمي األول بندوة 
استضاف خاللها المذيعة المتألقة إيمان نجم، حيث 
حاورها الزميل علي نجم متناوال معها أب��رز األم��ور 
التي تواجه اإلعالمي في بداية مسيرته نحو الشهرة 

في مجال اإلعالم.

وق����د اس��ت��ه��ل��ت إي���م���ان ن��ج��م ح��دي��ث��ه��ا ب��ال��ق��ول " إن 
م��ن أك��ث��ر ال��م��ص��اع��ب ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا ف��ي ع��م��ل��ه��ا، هو 
ت��ق��ب��ل ال��م��ج��ت��م��ع واأله�����ل ت��ح��دي��دا لعملها ك��ف��ت��اة في 
مجال اإلع��الم وب��األخ��ص في تقديم البرامج اإلذاعية 

والتلفزيونية". 

وأض��اف��ت نجم  أن طموح اإلن��س��ان ومثابرته هما 
اللذان يكسران كل الحواجز التي يضعها المجتمع في 
طريق تحقيق الحلم وإثبات ال��ذات، وأن اإلعالمي إذا 
أثبت جدارته في الساحة، فإن الجميع سيتقبل وجوده 

بكل احترام وتقدير .

وحول ما إذا كانت تفضل العمل محليا أو عربيا، 
قالت نجم " أن العمل داخ��ل الكويت أفضل بكثير من 
العمل خارجها، حيث أنه يفتح أمام الشباب العديد من 
الفرص التي قداليجدونها خارج البالد،والتي يشهد 

الكثير من نجوم الساحتين  التاريخ في صناعة  لها 
اإلعالمية والفنية ".

وختمت المذيعة إيمان نجم حديثها بتقديم كلمة 
شكر وعرفان للنادي اإلعالمي بجامعة الخليج للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الس��ت��ض��اف��ت��ه ل��ه��ا وإت��اح��ت��ه ال��ف��رص��ة 
ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات للتعرف أك��ث��ر ع��ل��ى ح��ي��اة م��ن ال 

يشاهدونهم إال خلف شاشات التلفاز.

يوسف رمضان في الندوة مع علي نجم

بشار عبدالله ووليد علي وطارق الجالهمة يحاورهم مناف اشكناني

الضيوف اثناء الندوة
ايمان نجم في الندوة
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  GUSTمركز النجاح الطالبي نظم اليوم الصحي ب 
ن��ظ��م م��رك��ز ال��ن��ج��اح ال��ط��الب��ي SSC ف���ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ي���وم ص��ح��ي ت���وع���وي ب��م��ش��ارك��ة ع���دد م���ن ال��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ك��ال��م��ع��اه��د ال��ص��ح��ي��ة 

عمل  وكيفية  السليمة،  التغذية  أهمية  على  الصحي  اليوم  ركز  وقد  والمستشفيات، 

الرياضية. اإلنسان  ونشاطات  التغذية  بين  ما   واقعية  موازنة 

حرصوا  ال��ذي  الجامعة  طلبة  قبل  م��ن  واض��ح��ا  تفاعال  الصحي  ال��ي��وم  شهد  وق��د 

اتاحت  وق��د  الصحية،  اإلس��ت��ش��ارات  من  لالستفادة  الفعالية  ه��ذه  في  التواجد  على 

ال��ج��ه��ات ال��م��ش��ارك��ة ك��ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وال��ع��ي��ادات ال��ف��رص��ة ل��ل��ج��م��ه��ور ف��ي ع��م��ل بعض 

ال��ف��ح��وص��ات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ف���ي ض��غ��ط ال����دم وم����رض ال���س���ك���ري، ك��م��ا ق���دم���ت ال��ع��دي��د م��ن 

للزائرين. صحية  غذائية  ووجبات  شرائية  كوبونات  المشاركة  الجهات 

SSC فريق ال

مستشفى طيبة مركز السور فاطمة كلينك

مستشفى المواساة الجديد

مركز فوزية سلطان

فريق راديسون بلو مركز السور Kuwait Counseling Center

فريق شركة لينا و دينا
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Spirit, joy, knowledge and experience on another unforgettable 
ENGLISH DAY 2013

The opening ceremony began 
on this adventurous, exciting day 
at 10AM with a procession of cos-
tumed characters – students and 
faculty alike.  Throughout this 
ceremony, and the day, all events 
were focused on the theme for 
the day – ”English for Knowledge 
and Experience: A Cross-Culture 
Adventure.“  

Once the costumed characters 
flowed through the crowd, na-
tional anthems were played; Dr. 
Piers Smith, Chairperson of the 
English Department, officially 
opened the event; Dr. Robert 
Cook, Vice President for Academic 

Affairs, welcomed all to this occa-
sion; and Ambassadors and repre-
sentatives from the United King-
dom and the United States added 
their congratulations.  All the 
guests were then welcomed to a 
reception honoring their presence 
and participation on this day, dur-
ing which a special English Day 
documentary was aired.

 At 10:30, booths and displays, 
exhibited immediately in front of 
the fountain, outside from the Li-
brary, sprang into action.  At this 
same time, DJ music was being 
played in the background.  Stu-
dents found themselves enjoying 

the challenges of the many ac-
tivities – an integrated art display, 
graffiti activity, a never-ending 
story, games, puzzles, a Cartoon 
Sketch Yourself Corner, ”Me 
Know English“ interviews, and 
many other competitions.  These 
activities continued throughout 
the day.

At 11:00AM onwards, scenes 
from ”Pygmalion,“ ”Richard the 
III’ and ”Twelfth Night,“ each 
separated by musical interludes, 
appeared in the main theater in 
the Conference Hall.  Both stu-
dents and faculty captivated the 
audience with their theatrical and 

musical skills.  At this same time, 
students and faculty participated 
in an education seminar, ”What 
Most Schools Don’t Teach,“ held 
in the theater directly across from 
the Library.

  
1:00PM, in the fountain area, 

all enjoyed the Food Festival, with 
a live saxophone performance, 
as presented by students.  Foods 
from all over the world were 
available to taste and appreciate.

As the clock moved to 2:00PM, 
student created movies, ”Mid-
Summer Night’s Dream,“ ”The 
Amazing Yoghurt“ and ”The Im-

portance of Being Earnest,“ were 
shown between poetry, speech 
and short story contests.  

At 3:30, the Kuwait English 
School Moonlight Quartet con-
tributed very special entertain-
ment.  This was only one of the 
highlights of this exciting day!  

The day concluded shortly be-
fore 4PM with an award ceremo-
ny, where recognition was given 
to the winners of various contests.  
And, as the curtain was drawn 
on another GUST English Day, all 
agreed that it was a complete suc-
cess.

Characters galore at English DayAli NajemIbrahim Al-Mutawa 

The faculty line up opening English Day!

Kuwait English School Quartet dazzles!Spell it right and win a prizeStudents transported us to another world...

Dr.  Robert Cook with Ambassador Matthew Tueller Scrumptious!

Hasan Karam on the saxophone! Dr. Maha El- Tagoury



Gulf University for Science & Technology - Issue 27 - April 2013

GUST hosts first University Challenge
Ms. Sali Hammad, Instructor at the Gulf Uni-

versity for Science and Technology )GUST( Math 

Foundation Unit, organized the first ever Univer-

sity Challenge on the GUST campus where GUST 

and three other private universities: American 

University of Kuwait )AUK(, Australian College of 

Kuwait )ACK( and Box Hill College of Kuwait com-

peted in a quiz-style event for grand cups eventu-

ally won by by AUK for English and ACK for math.

A total of 500 students and professors packed 

GUST’s huge theatre to cheer on their teams of 

15 students for Math and English.  The teams and 

coaches were under increasing pressure to raise 

their scores during the games, which included 

Arithmetic, Spelling, Algebra and Sentence 

games; where participants collaborated to de-

vise correct English sentences using unusual word 

combinations in limited time with bonus points 

going to the most entertaining!  

Event organizer and MC, Sali Hammad, said: ”It 

was so exciting that it was a challenge in itself to 

keep firing the questions so fast!“  Sali was joined 

by event co-organizer Yvonne Johnson from the 

GUST Foundation Program English Unit to pre-

sent quizzes alongside colleagues, Abdulraheem 

al Bakkour and Ayaz Ahmad.  To keep the scoring 

fair for all, two guest presenters helped on stage:  

Alison Koushki from AUK, Sara Al Shehab from 

ACK and Mr. Michael F. McMurray and Dr. Robert 

Cook from GUST. 
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GUST Writing Lab, under the supervision of 
Dr. Janet Testerman, received Ms. Camille Bondi, 
Head of the Australian College of Kuwait )ACK( 
Foundation Department and Dr. Abdulalsatar 
Mahfoudhi, Head of the ACK English Department 
for a meeting at the GUST Writing Lab. 

ACK is interested in opening a writing lab for 
their students, which was the main reason for 
their visit. The main focus of the meeting was to 
share with ACK methods the writing lab uses to 
improve students’ grammar and writing skills.

GUST’s Writing Lab is unique in terms of having 
one-to-one sessions, which helps the student focus 
on the specific problems that they face and how to 
avoid them. The Writing Lab also coordinates with 
the GUST professors to meet their needs in terms 
of improving the outcomes of their students. GUST 
students are able to schedule appointments for 
their sessions beforehand anytime between 8:00 
A.M. to 5:00 P.M. to avoid conflicts with their class-
es. Two TAs are available at the Writing Lab. Heba 
Ibrahim works from 8:00 A.M. to 3:00 P.M. and 
Reem Al-Nesef works from 10 A.M. to 5:00 P.M. 

GUST students participate in 14th 
International Conference 2013 

”Raising the Bar through 
Project Excellence“

Under the patronage of HRH Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, Prime Minister of the  
Kingdom of Bahrain, the 14th Project Management Institute )PMI( Conference was held at the 
Kingdom of Bahrain from January 28-30, 2013. Enfowan Al Dabbous and Mashael Al Sharhan 
were the two students with a high GPA that were selected from GUST to attend the confer-
ence. They were from the eight students with the highest academic history and GPA that were 
selected by the Kuwait Gulf Oil Company from four different universities around Kuwait. This 
prestigious international conference is evolving and serves as a forum for project manage-
ment practitioners, engineers, planners, academicians and managers to interact, share their 
experience, improve their knowledge, and showcase their projects and best practices. Around 
1,500 delegates from GCC major companies, corporations, as well as prominent individual 
from the region and beyond attended the 14th conference. PMI was dedicated in fulfilling its 
role as a focal point for assisting its members and ensuring that the projects community gets 
more values. It was a very pleasant, beneficial and knowledgeable conference. It was a truly 
memorable and enriching experience that added a lot to our two GUST students. 

GUST hosts forum on youth, sports 
and the nation
Ahmad Al-Kandari 

A country’s youth is its foundation and 
its future. The Kuwait Sports and Social 
Committee in collaboration with the stu-
dent Sport Club at the Gulf University for 
Science and Technology held a forum on 
Thursday April18 under the auspices of 
Dr.Adel Al-Falah, Undersecretary of Awqaf 
and Islamic Affairs with the slogan ”The im-
portance of youth on the nation“.

The forum was an open meeting with six 
experienced speakers in the field of sports 
from different countries, includingSaudi 
Arabia, Tunis, Sudan, and Qatar. The cer-
emony was attended by professional ath-
letes, Sulaiman AlJbailan, Khodhar Abu 
AlRaish, Mohammad Abduljwad, Nawwaf 
AlTemyat, Essam AlShawwaly, and Swar 
AlThahb. The speakers discussed and ex-
plained the huge role of youth in the re-
naissance of their countries. 

According to Sulaiman Al-Jbailan, 
”Young people are the future of the na-

tions. The culture of the country depends 
on its youth“.

GUST, which hosted the event through 
one of its student clubs, is the first private 
university in Kuwait which began operation 
in 2002. It is based on an American-style 
model of higher education and aims to 
serve the increasing educational demands 
of Kuwait and the Gulf region. It currently 
hosts approximately 3,000 full-time stu-
dents. 

For further information about the uni-
versity and its upcoming events please visit 
www.gust.edu.kw 

GUST Writing Lab receives ACK 
English and Foundation Departments
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GUST MBA organize a seminar by 
EQUATE CEO Mohammed Hussain

The MBA Office organized a seminar with Mohammed 
Hussain, President and Chief Executive Officer of EQUATE 
Petrochemical Company on Leadership and Strategy Devel-
opment. 

Mr. Hussain, prior to EQUATE, held the position of Deputy 
Chairman and Deputy Managing Director )Mina Al Ahmadi 
Refinery( for Kuwait National Petroleum Company, Kuwait 
and has been the President and Chief Executive Officer of 
EQUATE Petrochemical Company since April 2012.

He shared over 30 years of extensive professional service 
with our MBA students where he presented the lessons 
learned from that experience.  He emphasized to his audi-

ence the importance of the relationship between ethics and 
leadership, the qualities of a good leader, principles of lead-
ership and the importance of communication as part of the 
culture of an organization. 

Dr. Issam El-Moughrabi, Director of the MBA Program at 
GUST said: ”Mohammad Hussain gave a highly inspirational, 
informative and well-attended presentation, and his com-
ments about the intertwined importance of ethics and ef-
fectiveness in leadership are right on target.“

GUST MBA program strives to expose its students to the 
best people and companies in the business world locally and 
internationally.

GUST MBA and US Embassy give 
high level Business IT seminar

The MBA Office organized a semi-
nar in collaboration with the Ameri-
can Embassy in Kuwait to talk about 
high level IT in business with Mr. 
Gedion Yohannes, Information Man-
agement Specialist from the Ameri-
can Embassy Kuwait/IPC.

Yohannes briefly shared his back-
ground and experience with the 
students the started to discuss the 
importance of IT where it facilitates 
better financial controls, introduces 
the hardware and software that gives 
the foundation of the infrastructure 
that supports businesses and helps to 
improve business outcomes through 
streamlined processes.

Yohannes then moved on to talk 

about the importance of aligning 
the IT strategy with the business 
strategy. ”One must always include 
IT from the beginning,“ he noted 
while sharing a real life bank merger 
example to illustrate the importance 
of this point.

The final part of the seminar cir-
cled around the key elements of a 
successful IT unit, which includes spe-
cialization, focus on investments and 
a leader that understands the value 
of IT, to name a few.  

It was an unexpected topic for the 
students, but by the end they under-
stood and began to appreciate the 
value of keeping IT in their minds 
from the start of the business.

GUST MBA hold lecture on Online Fraud
The MBA Office held a lecture for its students as a part 

of the Itqan Academy cooperation with Boubyan Bank 

entitled: Online Fraud: How to protect yourself and your 

business, which was given by Hassan Abouzeid, Executive 

Manager of Direct Banking Channels with solid experi-

ence in technology, business and operations. 

Abouzeid has a track record spanning 25 years in advis-

ing financial institutions, managing banking operations, 

developing strategies, delivering complex projects and 

leading change initiatives. Prior to joining Boubyan Bank 

in 2012 as the Head of Direct Channels, he was the Chief 

Information Officer for HSBC Egypt for 6 years. Prior to 

that, he was a Senior Banking Technology Consultant for 

over 15 years, working for Logica and Accenture, where 

he participated and led many high profile change initia-

tives for over 20 banks in the Middle East and Europe. 

Within the lecture, he discussed the risks involved with 

online transactions and the many intricate ways that a 

consumer and a business can implement to avoid online 

fraud. It is an ongoing and increasing problem worldwide 

which banks and other corporations are continuously 

working on solving and improving defenses against. 

The students were engaged throughout the lecture and 

Abouzeid welcomed all questions and answered them 

thoroughly.
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H.E. Austrian Ambassador in Kuwait 
Ulrich Frank lectures at GUST

As a part GUST community-focused activi-
ties, Dr. Mohammed Hasanen’s class organ-
ized a lecture by H.E. the Austrian Ambas-
sador in Kuwait, Ulrich Frank, to talk about 
Austria’s history and its relations within the 
European Union and with the State of Ku-
wait and the Arab World.

Ambassador Ulrich first spoke about 
Austria’s rich and complex history, where it 
changed from being a big regional power 
to a small, poor country and back again – all 
within 60 years. ”It is important to under-
stand its history in order to understand the 
Austria of today,“ he noted.

Ambassador Ulrich then touched on Aus-
tria’s relations in the EU where it considered 
a gateway for Central and Eastern European 
countries and the first and second largest in-
vestor in many of those countries. Ambassa-
dor Ulrich then spoke about the advantages 
and disadvantages of being part of the EU 
with its challenges and many rewards.

Following this segment, Ambassador 

Ulrich moved to Austria’s relations to the 
Middle East where alliances were formed 
through mutual respect and constructive 
communication. These relationships are an 
important part of Austria’s foreign policy 
and hope that the good relations with Ku-
wait and the Middle East continue onward 
and develop even more in the future.

Mass Communication students’ work showcased at GUST

GUST Mass Communications De-
partment faculty organized a show-
case of student work from its depart-
ment. The aim of the event was to 
showcase the students’ work to see 
the talent and potential of the stu-
dents and identify which areas need 
to be improved.

Antonia Jolic, Instructor in the 
Mass Communications Department, 
introduced a segment called the En-
trepreneurial Challenge, where her 
students were required to create an 
idea for a new business with its pro-
posal, name, logo and an integrated 
advertising camapign. Students were 
put into groups of 4-6 people and 
once they decided the name and 
nature of their business, they were 

taken through an extensive logo 
creation process. Once the brand was 
developed the students embarked 
on conceptualizing a creative theme 
for their advertising campaign and 
applied their graphic design skills 
in its development. Jolic showcased 
seven of the sixteen student projects, 
”What’s good with our students is 
that they seek ways to engage one 
media tool with another ensuring an 
integrated approach.“

Carl Nestor, Instructor in the Mass 
Communication Department, show-
cased his students’ work through a 
website they created with him called 
”Oh my GUST.“ Everything that he 
does with his students in class, from 
digital animation to web design, is 

featured on the website, including 
comic creation, interviews, interactive 
websites of their friends’ businesses. 
”Oh My GUST is a great tool to moti-
vate and showcase our students’ work 
as it is done.“ 

Finally, Dr. Jamshid Malekpour, As-
sistant Professor in the Mass Commu-
nications Department, showcased the 
work of three of his students from his 
Introduction to Cinema class; three 
different students, with different 
styles and subject matter. ”It’s only 
the beginning of the road for these 
students, but there is great poten-

tial.“ 

The MCM Department at GUST con-
tinually encourages its students to use 
these classes and others as an outlet 
to express themselves and grow, as 
people and as future professionals.

GUST students visit Kuwait architectural gems
GUST Architectural History 135 and Art in 

Culture 110 students went on a visit to the 
Arab Fund for Economic & Social Development 
organized by their instructor, Astrid de los Rios. 
The visit provided an opportunity to appreci-
ate first hand its unique architectural concept 
based on traditional Arab architecture applied 
to the modern work-place. 

Students were able to examine, take notes 
and snap photographs of contemporary art 
pieces and traditional handicrafts from the 
various Arab countries. The visit was guided by 
Eng. Osama Wanas.

Student Narjes Marafie said: ”The trip al-
lowed me to see interesting and beautiful ob-
jects and to compare and complement subjects 
studied in the classroom. I especially loved the 
garden located in the atrium. The building im-
pressed me; it was a welcoming place where art 
perfectly blends with its interior decor.”

A following trip was organized by Ms. De los 

Rios to the exhibition ”Splendors from the An-
cient East“ which included antiquities from the 
Al-Sabah Collection at the Amricani Cultural 
Center. Ancient artifacts representing differ-
ent cultures amongst them a Hellenistic bronze 
head of Dionysus found in Hatra )Iraq( and a 
terracotta figurine from an ancient Greek site. 
Amricani‘s docent Miss Maha Al-Issa explained 
the various pieces from the collection in great 
detail.

During both visits, students were able to 
study two very different landmarks of Kuwait’s 
architectural landscape while simultaneously 
being introduced to the great works of art dis-
played within. 

Student Munira Al-Sabah noted: ”I really val-
ue the exposure these visits gave me. I learned 
in detail more about new subjects and saw pre-
cious objects from the past like the art pieces 
from ancient Greece and Mesopotamia.  Also, 
I loved the modern art and traditional crafts 
displayed at the Arab Fund.“
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Dr. Hussain Al Sharoufi, Assis-
tant Professor of Applied Linguistics 
at GUST, was awarded Certificate 
of Copyrights from the Intellectual 
Property Department at the Minis-
try of Economy, in the United Arab 
Emirates, for his new web-based ap-
plication, Academic Writing Wizard, 
AWW. 

MAIN FEATURES OF AWW
1. Generates statistical reports by 

class, student, and percentage, which 
can be used for institutional evalua-
tions and for assessing learning out-
comes.

2.Provides paper-free environment.
3.Provides prompt feedback on the 

lexical cohesion of students’ essays.
4.Enhances students’ writing abili-

ties by using a user-friendly interface. 
5.Provides students with numerous 

sources to boost their academic writing. 

6.Provides teachers with an excep-
tional environment to grade their stu-
dents’ papers using latest educational 
technology. 

7.Provides both students and 
teachers with an objective assessment 
based on textual cohesion. 

8.Helps students create natural 
flow in their academic writing. 

NO MORE TRIAL AND ERROR IN 
ACADEMIC WRITING!

AWW is mainly devised to intro-
duce students to the building blocks 
of academic writing. Once students 
get acquainted with the application, 
they can start exploring the power 
that enables them to identify un-
known techniques in essay writing. 

AWW does not teach grammati-
cal rules, spelling, or punctuation; 
however, it helps students master the 
grammar of text, which is extremely 

important for creating academic es-
says. 

AWW is a new educational soft-
ware that is based on several stud-
ies in textual analysis and applied 
linguistics for evaluating students’ 
essays. The application provides stu-
dents with the ability to pre-plan 
their essays in a conscious way. Stu-
dents should draw one box for each 
paragraph, and mention in detail 
and in advance the required textual 
elements: reference, whether back-
ward or forward, transitional signals, 
lexical repetition, and lexical phrases. 
The first element, which is reference, 
shows the possible referential con-
nections that students would like to 
make with other words in text. Hav-
ing made their selections, students 
should then opt for the appropriate 
transitional words to connect their 
first paragraph with the follow-

ing paragraphs. Finally, they should 
choose lexical phrases taken from 
an academic list based on a detailed 
academic database. The application 
evaluates essays and papers based on 

the three textual elements. The final 
grade given to an essay/paper will in-
clude the system evaluation, which is 
out of 50%, and the instructor’s eval-
uation, which is out of 50%. 

Dr. Al-Sharoufi obtains international copyrights for his Academic Writing Wizard

KLM graduates 60 new leaders for Kuwait

GUST students land summer scholarships to UMSL and FIU

GUST honors leaving faculty at Luncheon
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Kuwait Leadership Mastery )KLM(, 
funded by the Middle East Partner-
ship Initiative )MEPI( of the U.S. State 
Department, graduated 60 youth 
who completed a 5-month leadership 
program at Gulf University for Science 
& Technology )GUST(. 

”Tonight,“ said Dr. John P. Hayes, 
director of KLM and Head of Business 
Administration at GUST, ”we gradu-
ate 60 master leaders who are well on 
their way to help build a better Ku-
wait.“ The graduates learned several 
key skills for leadership and worked 
in teams to develop a campaign that 
would bring new ideas for change to 
Kuwait. The ideas revolved around 
the topics of sports/health, leader-
ship, education reform, social respon-
sibility, environment, business devel-
opment and national unity. 

KLM graduation speakers includ-
ed GUST’s Chairman of the Board of 
Trustees, Dr. Abdulrahman Al-Muhai-
lan and U.S. Ambassador Matthew 
Tueller. Dr. Al-Muhailan told the au-
dience, ”The creativity and initiative 
of you young leaders, the future of 

our country, lays in your hands. We 
strongly believe that human capital 
is key in achieving the goals we set 
for ourselves and our country. You 
go today with another tool added to 
your arsenal to be the builder of the 
future.“ 

The 60 graduates were selected 
from more than 270 applicants last 
fall. KLM will continue as a student 
club where youth can learn about 
leadership skills. Visit www.kuwait-
leadershipmastery.com for more in-
formation. 

KLM graduates 60 new leaders for Kuwait

GUST has awarded study-

abroad scholarships to eight stu-

dents to attend summer classes 

at the University of Missouri – St. 

Louis )UMSL( and and Florida In-

ternational University )FIU(.  The 

students will spend eight weeks 

exploring new educational and cul-

tural experiences. GUST’s Academic 

Affairs Department and Interna-

tional Programs Office annually or-

ganizes summer scholarships to the 

United States for the university’s 

outstanding students. 

This year’s students attending 

Florida International University in 

Miami are: Fatema Tareq Bouresli, 

Accounting major; Raghad Yousef 

Alawneh, Visual Communications 

major; Alaa Radwan Alatilie, Fi-

nance major; Atyab Meshal Al Mel-

hem, Accounting major and Lina 

Hani Arikat, Public Relations and 

Advertising major. The students 

heading to UMSL are Sindhu Vasavi 

Srinivasan and Ashveen Kaur Sethi, 

who are both Accounting majors, 

and Farah Salem Haider who is a 

Visual Communications major.

”We are very proud of these 

students and their achievements,“ 

commented Dr. Fahed Al-Sumait, 

the acting Dean of Student Affairs 

at GUST. ”We know they will be 

good ambassadors of our universi-

ty and our country while in the US. 

They will also get incredible per-

sonal and academic benefits from 

this study-abroad experience.“   

The students were chosen from 

many applicants who fulfilled cer-

tain criteria set by the GUST Sum-

mer Scholarship Committee includ-

ing: completion of at least 60 credit 

hours, GPA of 3.0 and above and a 

TOEFL score of 550 )paper based(; 

213 )computer based( or 79-80 )in-

ternet based(.

The Gulf University for Science 

and Technology began operation 

in 2002 as the first private univer-

sity in Kuwait. It is based on an 

American-style model of higher 

education and aims to serve the 

increasing educational demands of 

Kuwait and the Gulf region. It cur-

rently hosts approximately 3,000 

full-time students. For further in-

formation on the university, visit 

www.gust.edu.kw 

GUST students land summer scholarships to UMSL and FIU
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