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الترقيات من  عدد  عن  تعلن   GUST

 د. علي الكندري إلى استاذ مشارك - قسم االعالم د. مسعود أسد إلى استاذ مشارك - قسم االعالم

MIS التربية  د. عصام املغربي إلى استاذ مشارك - قسم قسم   - مشارك  استاذ  إلى  الشمري  زيد  د.   
النجليزية

أكادمييان أمريكيان:
 اإلرهاب ليس له عالقة باإلسالم

جامعة  في  لألعمال  رواد  نادي  استضاف 

رتشارد  د.سام  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

الواليات  في  األكادمييني  أشهر  من  واحد  وهو 

املتحدة االمريكية، ود.لوري مولفي من جامعة 

بني ستات، ملناقشة قضية التعدد في أمريكا، 

واملسلمون بني اجملتمع  العرب  يتعايش  وكيف 

االمريكي.

وتطرق كال احملاضرين في احلديث عن نظرة 

الشعب االمريكي للعرب واملسلمني ال سيما 

وبّينا  سبتمبر،  من  عشر  احلادي  احداث  بعد 

حقيقة  فهم  مؤخرا  بدأ  األمريكي  اجملتمع  أن 

عالقة  له  ليست  اإلرهاب  أن  وكيف  اإلسالم، 

بهذا الدين.

إلى  الطلبة  تقسيم  مت  احملاضرة  وخللالل 

مجموعتني ملناقشة عدد من القضايا املهمة، 

والتي القت استحسان احلضور.

د. سام ريشارد اثناء محاضرته

     GUSTتختتم مشاركاتها 
الرياضية بالفوز بالبطوالت

كأس  بطولة  فللي   GUST شللاركللت 
م   2010-2011 اجلامعي  للعام  اجلامعات 
الكلية  من  كل  مبشاركة  سنويا  تقام  والتي 
الكويت،  في  االمريكية  واجلامعة  االسترالية 
هي:  رياضات  خمس  املنافسات  ضمت  حيث 
والتنس،  اليد،  وكرة  السلة،  وكرة  القدم،  كرة 
بني  بالتناوب  أقيمت  والتي  الطاولة،  وتنس 
من  كبيرا  أقباال  وشهدت  املشاركة  اجلامعات 
طلبة الكليات في آطار من التنافس الرياضي 

الشريف .

وقد حصلت اجلامعة االمريكية خالل هذا 

العام على بطولة تنس الطاولة، بينما حققت 
الكلية االسترالية بطولة كرة القدم والتنس، 
في املقابل فازت جامعة اخلليج ببطولتي كرة 

السلة، وكرة اليد .

بدأت  قد  اجلامعات  كأس  بطولة  أن   يذكر 
وشاركت  املاضي  العام  من  أبريل  شهر  في 
البطولة  ختام  وفي  املذكورة،  اجلامعات  فيها 
إقيم حفال لتكرمي الفرق الفائزة ووزعت الهدايا 
الكلية  في  التكرمي   حفل  وأقيم  عليهم 
االسترالية برعاية بنك الكويت الوطني الذي 

رعى املسابقات الرياضية لهذا العام .

نادي رواد لالعمال ينظم رحلة الى سوق 
الكويت لالوراق املالية

نظم نادي رواد لالعمال زيارة لسوق الكويت 

على  واإلطالع  الزيارة  بهدف  املالية،  لالوراق 

اقتصادي  أهم صرح  أروقة  العمل في  طبيعة 

في الكويت.

وخالل الزيارة قدم موظفوا قسم املشاريع 

االدارية نبذة عن سوق الكويت لالوراق املالية، 

مبا  املستقبل  في  اليها  يطمح  التي  واخلطط 

تعرفوا  ناسداك  بورصة  مع  التعاون  ذلك  في 

خاللها على طبيعة العمل وكيفية االكتتاب 

في  واالنخفاضات  االرتفاعات  ومالحظة 

جتعلها  التي  واالسباب  عام  بشكل  البورصة 

وايجابا  سلبا  تؤثر  والتي  االمور  لتلك  عرضه 

عليها.

أروقة سوق  داخل  الرواد  نادي  أعضاء  وقام 

على  خاللها  تعرفوا  املالية  لالوراق  الكويت 

لالوراق  الكويت  سوق  في  اخملتلفة  األقسام 

املالية وعلى كيفية عمل أقسام السوق.
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صفحة 3 حتقيق

حتقيق والء هشام

رغم أجواء القيض الساخنة التي تعيشها 

مينع  لم  ذلك  فإن  الصيف،  فصل  في  بالدنا 

والتواجد  الدوام  من  اجلامعة  طلبة  من  العديد 

مع  لتزامنها  وذل��ك  الدراسة  مقاعد  على 

اجلامعي  للطالب  االختياري  الثالث  الفصل 

من  العديد  ويعمد  الصيفي”.  “الفصل 
هذا  الدراسية خالل  املقررات  اخذ  على  الطلبة 

ميثل  كما  تخرجهم،  عملية  لتسريع  الفصل، 

املتعثرين  الطلبة  من  العديد  لدى  الفصل  هذا 

فرصة مهمة للحاق بركب الدراسة واالستمرار 

ما  عادة  الصيفي  فالفصل  النجاح،  خط  في 

يستغرق وقتا اقل من الفصول العادية االخرى، 

الجتياز  السهولة  من  شيئ  هناك  تكون  ورمبا 

االساتذة  وان  سيما  ال  والدراسة،  االمتحانات 

دائما ما يسرعون في انهاء تدريس املنهج باقرب 

وقت ممكن. GUST TIMES ألتقت بعدد من 

في  اهتماماتهم  عن  للحديث  اجلامعة  طلبة 

فصل الصيف فكان التحقيق التالي :

القشطي  رقية  تفضل 

الصيفي  الفصل  خ��الل 

مع  ب��أول،  أوال  ال��دراس��ة 

بشكل  التركيز  أهمية 

الصعبة،  املواد  على  كبير 

الدوام  فترة  لقصر  نظرا 

من  املتطلبة  املهام  وزيادة 

تستثمر  ما  دائما  أنها  مبينة  الطالب،  قبل 

االوقات  امتع  قضاء  في  االسبوع  نهاية  عطلة 

مع صديقاتها.

وترى القشطي ان الشباب بحاجة إلى املزيد 

في  فراغهم  وقت  لقضاء  املفيدة  الفرص  من 

ما  دائما  بالدنا  وان  سيما  ال  الصيف،  هذا  مثل 

الشباب  على  حتتم  شديدة  حر  ملوجات  تتعرض 

التقليل من الذهاب الى خارج املنزل.

اسلوب  الدمخي  آالء  تنتقد  جانبها  من 

والفتيات  الشباب  بعض 

فراغهم  وقت  قضاء  في 

التجول  في  الصيف  خالل 

اجملمعات  في  املفيد  غير 

أن  وتعتقد  التجارية، 

الصيفي  الفصل  استغالل 

بني  امل��وازن��ة  ف��ي  يكمن 

العلم والعمل، واحلرص على شغل وقت الفراغ 

أو  التلفاز  الكتب ومشاهدة  فيما يفيد كقراءة 

االبحار على شبكة النت, الفتة الى انها ترغب 

مع  الذهاب  في  ايضا  فراغها  وقت  قضاء  في 

زميالتها إلى املراكز العلمية واملكتبات. 

وليد  يقول  جهته،  من 

الفصل  يتميز  السيد: 

الصيفي في اجلامعة بقلة 

فصل  النه  نظرا  االنشطة 

ذلك  فإن  اختياري، وبالتالي 

عدم  الطالب  على  يحتم 

واحد  االنكباب نحو نشاط 

أن  عليه  يجب  بل  بعينه 

من  تطور  التي  املهارات  مختلف  نفسه  مينح 

موهبته وجتعله شخصا فعاال في اجملتمع. 

الصيفي  الفصل  خالل  السيد  ويفضل 

زمالئه  مع  الوقت  وتنظيم  بأول،  أوال  الدراسة 

وكرة  كالسباحة،  الهوايات  من  عدد  ملمارسة 

القدم. 

وعلى اجلانب اآلخر، ترى 

اتساع  أن  بورسلي  حصة 

وسائل  ان��ت��ش��ار  رق��ع��ة 

قد  االجتماعي  التواصل 

زادت من حر الصيف شدة، 

بالتعاون  ساعدت  فقدت 

الطقس  سخونة  م��ع 

الشباب  بعض  لدى  واجلمود  اخلمول  زيادة  في 

وجعلتهم أكثر عزلة عن العالم اخلارجي. 

تقول  جانبها،  م��ن 

ميثل  التركي:  أم��ان��ي 

بالنسبة  الصيفي  الفصل 

حياتي  في  مهمة  فترة  لي 

حيث  والعملية،  النقابية 

خدمة  على  بالعمل  أقوم 

مع  املستجدين  الطلبة 

خبرتي  من  يزيد  الذي  االمر  الطلبة،  رابطة 

إلى  مشيرة  احلياتية،  مهاراتي  وتقوية  النقابية 

أمر  والدراسة  النقابي  العمل  بني  املوافقة  أن 

اجلامعية  احلياة  بأهمية  الطالب  يشعر  ممتع 

مختلف  في  الفعالة  املشاركة  إلى  واحلاجة 

االنشطة.

ريهام  تفضل  بدورها 

في  السفر  ع��دم  هيثم 

لتوتر  ن��ظ��را  ال��ص��ي��ف 

من  العديد  في  االوض��اع 

على  أن  مبينة  البلدان، 

  - وجدوا  اينما    - الشباب 

اوقاتهم  استغالل  ضرورة 

العلمي،  وحتصيلهم  مستقبلهم  يفيد  فيما 

من  ميكنهم  وما  مصلحتهم  نحو  وااللتفات 

حتقيق اجنازاتهم وطموحاتهم. 

عصام  يشدد  ب��دوره، 

أهمية  ع��ل��ى  ح��س��ني 

االن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة 

الفصل  في  وممارستها 

ح��رارة  إن  إال  الصيفي، 

عائقا  تشكل  الطقس  

اخلروج  في  الشباب  لدى 

وممارسة الرياضة في الهواء 

املستمر  النشاط  إلى  الشاب  فيحتاج  الطلق، 

الفتا  بدنه،  وصحة  سالمة  على  يحافظ  حتى 

النادي لكسر  الى  الذهاب  يحرص على  انه  الى 

الروتني الصيفي اململ. 

 من جانبه، ال يجد عبد 
روتني  ثمة  الصايغ  احملسن 

الصيف،  فصل  خالل  ممل 

في  وقته  يقضي  حيث 

النادي والسباحة، والذهاب 

السينما  إلى  زمالئه  مع 

واألس�����واق وامل��ط��اع��م 

لقضاء  أسلوب  خير  ذلك  أن  معتبرا  املتنوعة، 

امتع االوقات خالل هذا الفصل. 

ودروي��ش  الفارس  فيصل  من  كل  ولفت 

واجباتهم  ومتابعة  يوميا  الدراسة  مصطفى 

اجلامعية، مع االهتمام في اجلوانب االجتماعية 

ممارسة  على  واحل��رص  واالق��ارب،  االهل  وزي��ارة 

الرياضية. االنشطة 

عبد  يقول  جانبه  من   
ممارسة  إبراهيم: أحب  اهلل 

السباحة  مثل  النشاطات 

والسلة  ال��ق��دم  وك���رة 

زمالئي،  مع  الوقت  وقضاء 

مع عدم اهمال دراستي. 

خليفة  يؤكد  وأخيرا، 

على  يحرص  أنه  اخلليفة 

دراسة  بني  وقته  تنظيم 

في  والعمل  الصباح  في 

في  يفضل  كما  املساء، 

نهاية األسبوع الذهاب إلى 

في  زمالئه،  مع  الديوانية 

حال ان توفر له الوقت الكافي. 

أنشطة واهتمامات الطلبة تبرد حر ... الصيفي

رقية القشطي

آالء الدمخي

وليد السيد

حصة بورسلي

ريهام هيثم

أماني التركي

عصام حسني

عبد احملسن الصايغ

عبداهلل إبراهيم

خليفة اخلليفة

درويش مصطفىفيصل الفارس



العدد GUST TIMES   14يوليو 2011   

بيئةصفحة 4

االرض على  السالمه  مستقبل  الشمسية  الطاقة 
م. خلف ذياب العنزي

Khalaf.Alenezi@gmail.com

مصادر  من  واحدة  هي  الشمسية  الطاقة 
نطاق  على  تستخدم  التي  املتجددة   الطاقة 
واسع في جميع أنحاء العالم. والكويت تعتبر 
العالم.  في  سخونة  األماكن  أكثر  من  واحدة 
شماال  درجة   29.30 على  الكويت  دولة  تقع 
صحراوية  منطقة  في  شرقا.  درجة   45.45 و 
جافة وتعتبر واحدة من أهم األماكن في العالم 
متتعا 80 ٪ من أشعة الشمس السنوية. ومع 
واحدة  »الكويت هي   ، للدراسات  ووفقا   ، ذلك 
في  الشمسي  اإلشعاع  مستويات  أعلى  من 
العالم ، حيث بلغت 900 واط / متر مربع في 
/ متر  1000 واط  ، وتقريبا  املناطق الساحلية 
لديها  الكويت  الداخلية.  املناطق  في  مربع 
بعض األيام القليلة الغائمة وثابت ارتفاع درجة 
استخدام  ميكننا  ولذلك  عالية.  الهواء  حرارة 
الطاقة الشمسية في الكويت إلنتاج الطاقة 
أو  احلرارة  ارتفاع  جانب  من  سواء   ، والتدفئة 

مساحة الضوء. 

طاقه  الى  الشمسية  الطاقه  حتويل  تتم 
األلواح  مثل  أجهزة  طريق  عن  الكهربائية 
الشمسية أو اخلاليا الشمسية من أجل توفير 

منخفضة  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  مصدر 
التكلفة. وميكن استخدام الطاقة الشمسية 
احلاسبة  اآلالت  مثل  مختلفة  أشكال  في 
وغيرها من اخلاليا الشمسية الصغيرة. الطاقة 
شكل  خالل  من  األرض  إلى  تنتقل  الشمسية 
الفوتونات  الشمسي.  اإلشعاع  أشكال  من 
يجعل  مما  الشمسي  االشعاع  هذا  في  الواردة 
ممكنه. الشمس  أشعة  من  الكهرباء  توليد 

املستخدمة  التكنولوجيا   فأن   ، ذلك  ومع 
ونحن   ، تقدما  اكثر  الشمسية  الطاقة  في 
نتلقاها  التي  الطاقة  استغالل  على  قادرون 

الكهرباء  من  كمية  أكبر  لتوفير  الشمس  من 
الطاقة  باستخدام  املياه   تسخني  وفي  لدينا 

الشمسية.

العديد  في  تستخدم  الشمسية  والطاقة 
حيوي  أمر  وهي  اخملتلفة.   التطبيقات  من 
على  تساعد  فإنها   ، األرض  على  احلياة  لدعم 
احلرارة  وتوفير   ، لدينا  الغذائية  احملاصيل  زراعة 
منها.  واالستفاده  البطاريات  عبر  وتخزينها 
املعمارية  الهندسة  في  استخدامها  وميكن 
واإلض��اءة   ، والزراعة   ، احلضري  والتخطيط 

 ، والتهوية  والتبريد  والتدفئة  الشمسية 
والطبخ ، وتوليد الطاقة الكهربائية واملركبات 

الشمسية. 
مصادر  أهم  من  تعتبر  الشمسية  الطاقة 
الطاقة املتجددة النظيفة واخلضراء لكوكبنا. 
الطاقة  تشمل  التي  املتجددة  والطاقة 
من  للحد  احللول  من  واحده  هي  الشمسية 
الغازات املسببة لالحتباس احلراري في العالم. 
التي  املتجددة  الطاقة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
هي  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  تشمل 
ألنها  الفائزه  وستكون  الكويت.  مستقبل 
املناخي  التغير  من  كوكبنا  بحماية  تقوم 
األخرى  السلبية  والعوامل  العاملي  واالحترار 

التي تؤثر على بيئتنا.

بالبيئة اإلنسان  عالقة 
أصبح  حتى  العالم  وجه  ينير  اإلنسان  أخذ 
يصطاد  بدأ  أن  فمنذ   ، اآلن  عليه  هو  ما  على 
بدأ  وعندما  القطاف  على  ويعيش  احليوانات 
األشجار  ويقطع  بالدفئ  لينعم  النار  يشعل 
حرب  اإلنسان  بدأ  معها  األش��واك  ويحرق 

البيئة. اإلستنزاف ضد 

وإزدادت  احلرب  تلك  إزدادت  البشر  تكاثر  ومع 
خصوبتها،  وأفقدها  األرض  أفقر  مما  احلرائق 

فحدث حتول وإخالل في التوازن البيئي.

على  والتكنولوجيا  الصناعة  •تأثير 
البيئة:

لم   ، قليال  األرض  سكان  عدد  كان  عندما 
الفضالت  لتصريف  األنهار  إستعمال  يكن 
تطور  مع  تغيرت  ولكنها  كبيرة  أهمية  ذات 
إحلاق  في  تسبب  مما  املصانع  وكثرة  الصناعة 
الضرر باألنهار والبحار والبيئة عموما. ولكن 

وخطورة  يحدث  ما  إلى  إنتبهت  الدول  بعض 
هذا األمر وتداركت ما أفسدته الصناعة.

السبب  احلروب  تشكل  التاريخ  مدى  وعلى 
دمار  من  حتمله  ملا  البيئة  لتخريب  الرئيسي 
صناعة  تشكل  كما  املناطق.  جميع  يعم 
التكنولوجي  للتضخم  حيا  مثاال  النفط 

مثال  السيارات  صناعة  أن  إذ  العالم  في 
مطاطية  وم��واد  وأملنيوم  حديد  تتطلب 
إتالف  في  تسبب  مما  بالستيكية  وم��واد 
اإلستوائية.  املناطق  من  واسعة  مساحات 
إقامة  السيارات  إنتاج  مصانع  وتتطلب  هذا 
وشق  جديدة  مدن  وإنشاء  بشرية  جتمعات 
راحة وترفيه و  طرق وتأمني مواصالت وأماكن 

للسيارات. مواقف  إيجاد 

يتبعها  التي  الطريقة  أن  البيئة  أزمة  وتثبت 
يعيشون  الذي  املكان  إستغالل  في  البشر 
عن  الناجت  الضرر  أن  إال  مالئمة،  غير  فيه 
بالضرر  قيس  ما  إذا  محدودا  يبقى  املكننة 
وينفرد  املركبة  الصناعية  املواد  حتدثه  الذي 
احلية  الكائنات  سائر  عن  البشري  العنصر 
في  توجد  ال  التي  املركبة  املواد  إنتاج  في 
هو  ذلك  على  حي  مثال  وأكبر  الطبيعة 
تتحلل  ال  التي  الصناعية  البالستيكية  املواد 
للمواد  بالنسبة  احلال  هو  كما  بيولوجيا 
املواد  هذه  من  التخلص  ميكن  وال  الطبيعية 
تسبب  احلالتني  وفي  ردمها  أو  بأحراقها  إال 

. بالبيئة  كبيرا  تلوثا 

وبصورة عامة، فإن أي عمل يدخل في الوسط 
في  يكون  عنه،  غريبة  عناصر  الطبيعي 
إن  التلوث،   أسباب  من  سببا  األحيان  أغلب 
الشغل  هما  البيئي  والتلوث  السكان  تكاثر 

احلاضر. لإلنسانية في عصرنا  الشاغل 

 كيف نحمي البيئة من العبث 
  إن البيئة هي املأوى  الذي يحيط باإلنسان 
ابتداء من منزله إلى أي نشاط ميارسه اإلنسان 
وقد اخذ اإلنسان في هذا العصر وما قبله في 
االستقرار احلضاري الذي ارتبط ارتباطا أساسيا 
بنشاط اجملتمع في املدن والدواخل الن السمة 
تكاد  حتى  فشيئا  شيئا  تقلصت  قد  البدوية 
بالنجع  مايسمى  هناك  البادية  ففي  تتالشى 
الذي يشرف عليه كبير القوم وقد استطاعت 
استقرارها  مخلفات  من  تتخلص  أن  البداوة 
معيشتها  طريقة  في  أخذت  بحيث  املؤقت 
لتبتعد  وصيفا  شتاء  نزولها  أماكن  تغير  أن 
عن مقرها القدمي باستبداله مبقر آخر وهكذا  
االستقرار  الدائم  بطابع  تتسم  املدينة  ولكن 
تنشئ قطاعات مسؤولة عن  الدولة  مما جعل 
توفير خدمات اجملتمع املستقر ومن ذلك جهاز 
مسؤولية  حتديد  في  املتمثل  البيئة  حماية 
املواطن وإرشاده إلى ممارسة نشاطه املعتاد في 
احلياة  دون أن يعبث مبخلفات أنشطته ودون أن 
يهتم بها ويحفظ تلك اخمللفات  في حالة جيدة 

التجمع وهذا  أماكن  إلى  تكون جاهزة لنقلها 
خصصت  وقد  البيئة  حماية  رجال  مهمة  من 
ولكن  البيئة  حلماية  املالية  امليزانيات  الدولة 
بذل  إلى  ماسة  حاجة  في  املهمة  هذه  الزالت 
الكثير من اجلهود ومنها:  توفير اآلالت احلديثة 
لنقل اخمللفات. ويجب العدول عن هذا األسلوب 
ألنه يعكس أمام األجانب وحتى املواطن العادي 
عالم  في  حدث  الذي  التطور  التناسب  صورة  
اخمللفات  من  جعلت  دول  البيئة  هناك  حماية 
دخال قوميا سواء من القمامة العادية او اخلردة 
وبقايا السيارات وغيرها- ويجب أن يفكر رجال 
حماية البيئة في نقل هذا املصنع  إلى جهات 
بعيدة عن املدن الن هذا املصنع هو نفسه من 
مصنع  يؤديه  ومالذي  البيئة  إفساد  عوامل 
أن  كاجلبال  لتعلو  تتراكم  مخلفات  في  وحيد 
ذلك يعطي صورة على عدم تطوير هذا اجلانب 
احليوي الهام فيجب أن يتم إنشاء عدة مصانع 
اإلنسان  على  التؤثر   أماكن  في  مدينة  بكل 
يرشدوا  أن  البيئة  حماية  رجال  البيئة  على  أو 

نسمع  كما  يوميا  اإلعالم  املواطن في وسائل 
نرفع  وان  الشقيقة  الدول  إعالم  وسائل  في 
مهما  باخمللفات  عابث  لكل  العقاب  عصا 
كان موقعه وان نعلن عن جعل مزايا وحوافز 
املال  نبذل  وان  باخمللفات  تهتم  محلة  لكل 
كل  تنفيذ  عصب  هو  املال  الن  الغرض  لهذا 

مشروع لصالح املواطن .

 الصحة .. والبيئة ..والعالقات الوثيقة 

نعمة  الصحة  أن  على  اثنان    اليختلف 
اإلسالم  نظر  في  وهي  وجل  عز  اهلل  نعم  من 
يقول  إذ  اإلميان.  نعمة  بعد  نعمة  أعظم 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم )ما أوتي احد 
املعافاة.  والصحة  من  خيراً   اليقني  بعد 
)املعافاة(  من  حالة  هي  اليوم  نعرفها  كما 

واجتماعياً وروحياً. ونفسياً  بدنياً  الكاملة 

 ونحن إذ نتحدث عن الصحة النقتصر على 
اليوم اعني طب العالج   الطب مبعناه الشائع 
األطباء من قبل ومن  العلماء من  اجمع  فلقد 
الصحة  حفظ  )طبان(  الطب  أن  على  بعد 
املرضى  إلى  الصحة  ورد   , األصحاء  على 
النبي  عن  ورد  وقد  والتأهيل   واة  باملدا
أحاديث  جملة  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
 . األم��راض  لبعض  األدوي��ة  بعض  تصف 
جزء  أنها  ظانني  العلماء  بعض  بها  واهتم 
أن  الواقع  ولكن   . االلهى  والوحي  الدين  من 
البيئة  خبرات  من  العرب  عرفته  ما  منها 

وجتاربها.
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GUST يوم مفتوح للتبرع بالدم في
للعلوم  اخلللللليللج  جللامللعللة  أقللامللت 

الدم  في  للتبرع  مفتوحا  يوما  والتكنولوجيا 

والعاملني   واألسللاتللذة  الطلبة  فيه  شللارك 

احلرم  في  احليوية  العلوم  نظمه قسم  والذي 

اجلامعي في منطقة مشرف، وقد القى اليوم 

وطالب  العاملني  جميع  من  كبيرا  إقباال 

وطالبات اجلامعة.

 
أستاذ  عزيزية  فللواز  الدكتور  أكد  وقد 

يونيو   14 في  انه  باجلامعة   احليوية  العلوم 

أنحاء  جميع  في  الللدول  احتفلت   2011
من  بالدم  للمتبرعني  العاملي  باليوم  العالم 

أجل إذكاء الوعي باحلاجة إلى منتجات دموية 

بدمائهم  يتبرعون  ملن  الشكر  وتقدمي  مأمونة 

عن طواعية دون مقابل مادي.

بالدم  للمتبرعني  العاملي  اليوم  وأقيم   
الدم،  إمدادات  العالم حتت شعار  “زيادة  في 

الشعار  هذا  األوراح”.ويؤكد  من  املزيد  تنقذ 

كل  في  السعي  إلى  امللحة  احلاجة  على 

لديهم  ممن  املزيد  ضمان  إلى  العالم  انحاء 

من  األرواح  إنقاذ  في  لإلسهام  اإلستعداد 

من  انطالقا  بانتظام  بدمائهم  التبرع  خالل 

قوله تعالى “ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 

العاملية  اجلهود  في  وللمشاركة  جميعا” 

للعلوم  اخلليج  جامعة  سعت  فقد  املبذولة 

فعاله  مساهمة  لها  يكون  أن  والتكنولوجيا 

لذلك   . اإلنساني  اخليري  العمل  هذا  في 

املركزي في  الدم  بنك  بالتعاون مع  فقد قمنا 

جامعة  “حملة  اسم  حتت  بحملة  الكويت 

اخلليج من أجل احلياة.....التبرع بالدم يعطي 

فقد  بالدم  التبرع  الى  باالضافة  و  احلياة”. 

ضمت فعاليات احلملة محاضرة توعوية كان 

الهدف منها: 

بالدور  أوسع  نطاق  على  الوعي  •إذكاء 
في  الدم  نقل  عمليات  تؤديه  الذي  احليوي 

وحتسني  الللنللاس  مللن  املللاليللني  أرواح  إنللقللاذ 

صحتهم كل عام.

يصبحوا  كي  األفللراد  من  املزيد  •حتفيز 
وعن  بانتظام  بدمائهم  يتبرعون  الذين  من 

طواعية وبدون مقابل وذلك لضمان ما يكفي 

من مخزونات الدم الالزمة لتلبية اإلحتياجات 

الوطنية ، حتى في حاالت الطوارىء

بدمائهم  يتبرعون  من  بأن  •اإلعتراف 
ميثلون  مقابل  وبدون  طواعية  وعن  بانتظام 

أن يحتذى بها في مجال  ينبغي  التي  القدوة 

أمناط  يتبعون  أنهم  ذلك  العمومية،  الصحة 

منتظمة  ويخضعون  لفحوص  حياة صحية 

بدمائهم  التبرع  على  قادرين  يجعلهم  مما 

بانتظام.

وأضاف الدكتور فواز إن احلاجة إلى إمدادات 

الدم  منتجات  وتأخذ  الدم  من  وآمنة  مأمونة 

كل  التبرع،  يتم  أنه  حيث  عاملية  أبعادا  اآلن 

الدم  من  وحدة  مليون  عن 90  يقل  ال  عام،مبا 

األرواح  إنقاذ  بغرض  العالم  أنحاء  جميع  في 

الدم  على  الطلب  أن  غير  الصحة.  وحتسني 

ألغراض نقله إلى من هم بحاجة إليه ال يزال 

البلدان  من  كثير  وسع  في  وليس  تزايد،  في 

يعني،  وذلللك  الراهنة.  االحتياجات  تلبية 

غير  إمدادات  البلدان،  من  للعديد  بالنسبة 

الوالدة  أتناء  الضائع  الدم  الستبدال  كافية 

الدم  فقر  وعالج  األمومة(  وفيات  أهم  )من 
من  يعانون  الذين  األطفال  حياة  يهدد  الذي 

كل  في  وهناك،  التغذية.  سوء  من  أو  املالريا 

مكان، حاجة إلى الدم و منتجات الدم للقيام 

بعمليات اجلراحة الروتينية و الطارئة، مبا في 

إلى  يقدم  الذي  لللألرواح  املنقذ  العالج  ذلك 

املرور،  حوادث  في  املصابني  من  متزايدة  أعداد 

و لعالج اضطرابات الدم اخللقية.وقال أنه من 

املالحظ،على الصعيد العاملي،أن أكثر من 70 

و  الدخل  املنخفضة  البلدان  من  بلدا “كلها 

مبعدالت،  تتسم  الدخل”  املتوسطة  البلدان 

املعدالت  عن  تقل  بالدم،  التبرع  يخص  فيما 

االحتياجات  لتلبية  تكون  أن  يجب  التي 

من   1% أي  بالدم  األساسية  الوطنية 

اللللسلللكلللان؛ 

وتللللتللللزايللللد 

تلك  نللسللبللة 

املللتللطلللللبللات 

البلدان  فللي 

متتلك  الللتللي 

متطورة  نظما 

للللللللرعلللايلللة 

الللصللحلليللة 

حلللتلللى فللي 

التبرع  معدالت  فيها  ترتفع  التي  البلدان 

في  مشاكل  األحلليللان  غالب  فللي  تللواجلله 

لتلبية  الكافية  الدم  مخزونات  على  احلفاظ 

اإلجراءات  من  مبجموعة  اخلاصة  االحتياجات 

وعليه  التعقيد  املتزايدة  اجلراحية  و  الطبية 

فإن امتالك قاعدة ثابتة من األشخاص الذين 

يتبرعون بدمائهم عن طواعية و بدون مقابل 

وبانتظام هو األساس الالزم لضمان إمدادات 

إلى  البيانات  تشير  كما  وكافية.  مأمونة  دم 

أن خطرنقل العدوى التي تهدد حياة الناس، 

الكبد  التهاب  فيروسي  و  األيدز  فيروس  مثل 

ومقارنة  باجملان  املتبرعني  لدى  يقل   ،C و   B
املتبرعني  أو  األسللرة  أفللراد  من  باملتبرعني 

لقاء  أجرا  يتلقون  الذين  وخصوصا  البدالء، 

تبرعاتهم.

د. فواز عزيزية

 قسم علم احلاسوب يكرم طلبته املتميزين
جامعة  في  احلاسوب  علم  قسم   نظم 
تكرمي  حفل  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

أكادمييا،  واملتميزين  املتفوقني  القسم  طلبة 

احلاسوب  علم  قسم  رئيس  بإشراف  وذلللك 

وبحضور  برغل،  ساره  واالستاذه  مقدم،  د.عماد 
كوك،  د.روبرت  االكادميية  للشؤون  الرئيس  نائب 

األنصاري،  د.علي  والعلوم  اآلداب  كلية  وعميد 

الكندري  د.علي  والتسجيل  القبول  وعميد 

وعدد من أساتذة وطلبة اجلامعة.  وفي كلمة له 

احلاسوب  علم  قسم  رئيس  أوضح  احلفل  خالل 

الطلبة  تكرمي  أن  مقدم  د.عماد  اجلامعة  في 

لهم  معنوية  دفعة  ميثل  القسم  في  املتميزين 

الفتا  املميزة،  العلمية  مسيرتهم  يواصلوا  كي 

على  دائما  يحرص  احلاسوب  علم  قسم  أن  إلى 

اكادميية  اجنازات  من  يحققونه  ملا  الطلبة  تكرمي 

واالقليمي. احمللي  املستوى  على 

احلاسوب  قسم  أن  إلى  مقدم  د.عماد   وأكد 
دأب خالل كل فصل دراسي بوضع لوحة شرفية 

ju-  فئة من  املتفوقني  الطلبة  أسما  ءفيها 

nior أو  senior ملن فوق 3.5، مبينا أن الطلبة 
الفضلي،  شوق  خماش،  منذر  كالتالي:  هم 

طه،  عبدالرحمن  شبيب،  دانه  أحمد،  مومينا 

املطيري،  نايفه  الصبيح،  منيرة  التويان،  انفال 

رويع.  عبدالوهاب  الرشيدي،  ليلى  زايد،  محمد 

الطلبة  بتكرمي  ايضا  يفخر  القسم  ان   وأوضح 
االولى  املسابقة  في  والثاني  االول  املركز  أصحاب 

املرشد،  آمنه  كالتالي:  وهم  الكويت  في  للروبت 

أنوار الفرحان، دالل البدر، مرمي خليل، واملركز الثاني 

اجلامعة  تفخر  كما  كريز،  ورائد  اسماعيل  احمد 

بتكرمي أصحاب املركز الثالث في مسابقة اخلليج 

عبدالرحيم  وهم:  الشارقة  جامعة  في  للبرمجة 

طه، ومومينا احمد، ومنذر خماش.

الطلبة احملتفى بهم و د. روبرت كوك اثناء التكرمي
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رئيس  احمليالن  عبدالرحمن  الدكتور  أكد 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  األمناء  مجلس 
للحياة(  )جامعة  شعار  إن  والتكنولوجيا 
املستويني  على  اخلليج  جامعة  فلسفة  يلخص 
معني  من  تغترف  حيث  والواقعي،  التربوي 
ضالة  احلكمة  إن  السيما  املعاصرة،  احلضارة 
عن  معربا  بها،  أولى  كان  وجدها  إن  املؤمن 
في  عقد  واس��ط  اجلامعة  تكون  أن  س��روره 
في  امريكا  بني  ما  واملعرفة  العلوم  انسياب 
االتفاقيات  خالل  من  الشرق  في  والصني  الغرب 

اجلامعات. ارقى  مع  العلمية 

نظمته  التي  االحتفال  في  ذل��ك  ج��اء 
اجلامعي  احلرم  مقر  في  افريقيا  بيوم  اجلامعة 

اخلارجية  وزارة  وكيل  نائب  وبحضور  في مشرف 
عالي  التجارة  غرفة  ورئيس  اجل��اراهلل  خالد 
االفريقية  ال��دول  سفراء  من  وع��دد  الغامن 

والصديقة. الشقيقة 

عبد  الدكتور  األمناء  مجلس  رئيس  وبني   
به  نستدل  العملي  الواقع  أن  احمليالن  الرحمن 
وجود  خضم  في  اللسان  من   أصدق  العني  بإن 
منتسبني  من  اجلامعة  في  مصغرة  متحدة  امما 
أقطار  جميع  من  وطالبا  وموظفني  وإداري��ني 

وآخر. لون  بني  المنيز  الدنيا 

هي  تتخذه  التي  اجلامعة  معيار  أن  وأكد 
املتنامية  أسرتنا  إلى  ينضم  فيمن  الكفاءة 

بان  إميانها  الكويت،  وخ��ارج  داخل  واملمتدة 
انظار  محط  ان  مؤكدا  اهله،  بني  رحم  العلم 
الذي  االنسان  هو  رعايتها  ومحور  اجلامعة 
اجلامعة  تعمل  والتي  احلقيقية  الثروة  يعتبر 
عملية  في  أفرادها  من  فرد  كل  تعهد  على 
والبحث  والتدريب  التعليم  من  مستمرة 

الرصني. العلمي 

الدبلوماسي  السلك  أشار عميد  جانبه  من 
السفير  السنغال  جمهورية  سفير  واالفريقي 
بيوم  االحتفال  أن  إلى  أمباكي   األحد  عبد 
حيث  خاصة،  بصبغة  متيز  السنة  هذه  افريقيا 
بذكرى  الكويت  دول��ة  احتفاالت  مع  توافق 
عاما  وعشرون  الستقاللها  عاما  خمسون 

سنوات  وخمس  الصدامي،  الغزو  من  لتحريرها 
صباح  الشيخ  السمو  صاحب  تولي  على 

احلكم. مقاليد  األحمد 

الشيخ  اخلارجية  وزير  ممثل  أعرب  وبدوره 
اجلاراهلل  خالد  الوزارة  وكيل  الصباح  د.محمد 
افريقيا  يوم  احتفال  في  مبشاركته  سروره  عن 
والبشرية،  الطبيعية  باملوارد  الغنية  القارة 
صور  أروع  رسمت  القارة  هذه  ان  الى  مشيرا 
اعجاب  مثار  وكانت  احلرية  اجل  من  النضال 
منذ  ادركت  الكويت  ان  مبينا  اجمع،  العالم 
وشعوبها  القارة  ه��ذه  اهمية  بعيد  زم��ن 
وباألخص  متعددة  بعالقات  معها  وارتبطت 

رية. لتجا ا
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السفراء والدبلوماسيون في صورة تذكارية اجلاراهلل متحدثا

إمباكي يكرم أنوار الصباح إمباكي يهدي د. احمليالن هدية شكر السفير السوداني عريفاً لالحتفالية

حضور طالبي للفقرة التراثية منوذج تراثي جانبا من التراث االفريقيفقرة من التراث االفريقي

اعجاب وتصوير حاضرة في املشاركة الطالبية العنصر النسائي مشاركاً في االحتفالية مشاركة افريقية نظرة تأمل الطفلة االفريقية

د. احمليالن مفتتحا اليوم إمباكي يلقي كلمة


