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 ديكودراما عبدالرحمن اخلليفي حتصد جائزة أفضل فيلم في دبي

حصدت دولة الكويت فضية أفضل فيلم 

مجلس  دول  لشباب  اإلعالمي  املنتدى  في 

التعاون اخلليجي األول املقام في دبي عن فيلم 

الديكودراما الكويتي )نوكس: يوم من األيام( 

من تصوير وإخراج عبدالرحمن اخلليفي وإنتاج 

اإلحتاد الوطني لطلبة لندن وإيرلندا.

مت  الفيلم  هذا  أن  الى  اخلليفي  وأش��ار   
بطريقة  املاضي  فبراير  لندن  في  تصويره 

مع  تزامنا  فريد  بأسلوب  الدراما-الوثائقية 

الكويت  لدولة  األخيرة  الوطنية  االحتفاالت 

وهي مرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما 

حضرة  تولي  على  و5سنوات  التحرير  على 

صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب 

ورع��اه  اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر  األحمد 

مقاليد احلكم. 

تصوير  يتضمن  الفليم  ه��ذا  أن  وب��نينّ 

احتفاليات طلبة دولة الكويت في اخلارج خالل 

هذه املناسبات الثالث في فيلم توثيقي مدته 

يتضمن  الفيلم  ان  بقوله  دقائق. وتابع  ثماني 

اخلارج  في  الكويت  دولة  طلبة  أحوال  كذلك 

ابان الغزو العراقي الغاشم حينما أطلق طلبة 

ويتضمن  كويت(  )فري  شعار  آنذاك  كويتيون 

الفيلم مقابالت موجزة مع شخصيات عديدة 

الصباح  األحمد  الفهد  أحمد  كالشيخ 

املليفي  أحمد  العالي  والتعليم  التربية  ووزير 

مؤسسني  وأحد  السويدان  طارق  والدكتور 

اخلضر  عثمان  الدكتور  كويت(  )فري  حملة 

من  ونخبة  الشمري  حمد  لندن  إحتاد  ورئيس 

ممثلي اإلحتاد وأشار إلى أن الفيلم متاح للعامة 

ملشاهدته كامالً عبر شبكة اإلنترنت من خالل 

موقع اليوتيوب وعبر: 

http://blog.h90films.com

حفلت  أيام  ثالثة  بعد  اخلتام  حفل  وجاء 

بالعديد من الفعاليات التي تضمنت عددا من 

الندوات وورش العمل التي حضرها الى جانب 

اخلليج  دول  مختلف  من  الشباب  االعالميني 

واملهتمني  والفنانني  االعالميني  من  ونخبة 

الوفود  مشاركة  إلى  باإلضافة  االعالم  مبجال 

التعاون  مجلس  دول  جميع  من  الرسمية 

اخلليجي.

نشاشيبي شددت على أهمية احتاد االميركيني العرب مع العرب في اخلارج

أثناء احملاضرة

رميا نشاشيبي

جامعة  في  الرفاعي  مكتبة  استضافت 

 )GUST( والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

باحلرم اجلامعي في مشرف بالتعاون مع سفارة 

الواليات املتحدة، أحد قادة مجتمع األمريكيني 

العرب واخلبيرة في شؤون املرأة رميا نشاشيبي 

تفاعلية مع طالب جامعة  تثقيفية  ندوة  في 

السياسي  املشهد  على  إلطالعهم  اخلليج 

ومدى  املتحدة  الواليات  في  العرب  لألمريكان 

ارتباطهما.

 
معترف  قائدة  هو  نشاشيبي  أن  يذكر 

واجملتمعي،  السياسي  اجمل��ال  في  دوليا  بها 

من  أكثر  جت��اوزت  بخبرة  ثرية  أنها  السيما 

اجلماهير،  مخاطبة  بني  ما  تنوعت  عاما   20
التي  الندوات  وحضور  اإلعالمي  والظهور 

املرأة  وقضايا  السياسي،  اجملال  في  تختص 

التمييز  ومكافحة  اجلنسني  بني  واملساواة 

األعضاء  أحد  والديني، كما كانت  العنصري 

األمريكي  العربي  للتجمع  املؤسسني 

حيث  كاليفورنيا،  في  الدميقراطي  للحزب 

كانت أول رئيس له .

وذكرت نشاشيبي  في الندوة عن خطوات 

واجنازات األمريكان ذوي األصول العربية، وتناولت 

العديد من أسماء الناشطني السياسني وذوي 

النفوذ الذين تخفى اسماؤهم عن العديد من 

املثال،  والطالبات، منهم على سبيل  الطالب 

الرئيس احلالي للجامعة في ميامي دونا شالال، 

باإلضافة إلى أسماء أخرى مثل هيلني توماس، 

جورج ميتشل، تشارلز عبد النور، ورالف نادر. 

وجود  من  الرغم  على  إنه  نشاشيبي  وبينت 

انتماءات سياسية دميواقراطية من األميركيني 

فان الغالبية من األميركيون العرب مييلون إلى 

الواليات  في  اجلمهوريني  لصالح  التصويت 

املتحدة.

أحتاد  أهمية  على  نشاشيبي  وش��ددت 

وبناء  التوعية،  أجل  من  العرب   األميركيني 

فيما  التواصل  خالل  من  السياسية  اإلرادة 

املشاركة  تعزيز  هدفها  إن  موضحة  بينهم، 

خارج  والعرب  األميركيني  العرب  مع  املدنية 

اي  من خالل  التغلب  على  املتحدة  الواليات 

جتاوز يصفرق بينهم.
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Creative Design Center
عالم ميلؤه احلماسة واإلبداع

كتب: فيصل الفهيد

فرصة  على  حظيت  املاضي  أكتوبر  في 
 Creative مركز  على  قرب  عن  للتعرف 
الشويخ.  Design Center  الكائن مبنطقة 
بدايًة لم أكن أتوقع أن هناك مشروع مماثل في 
الكويت يحتضن أفكار الشباب اإلبداعية التي 
متلؤها احلماسة، وتنطلق ما أن وجدت من يؤمن 
بها ويرعاها كي جتد طريقها للتنفيذ على أرض 

الواقع.

إن Creative Design Center الذي بدأ 
– ومن املنتظر إقامة حفل  في استقبال زواره 
االفتتاح الكبير للمركز مع حلول العام املقبل- 
اخلالقة  الطاقات  ذو  الشباب  منح  إلى  يهدف 
واملألوف  التكرار  نطاق  عن  ليخرجوا  الفرصة 
واملبتكرة  اجلديدة  ألفكارهم  العنان  ويطلقوا 
بتسهيالت فريدة. فسواء كنت مهندس ديكور 
أو مصور أو مصمم مواقع إلكترونية أو متتلك 

   Creative Design Center فإن  عمل  أي 
أصبح وجهتك الصحيحة.

ومن املنتظر أن يكون هناك غرف للدراسة 
الشباب  جانب  إلى  أيضاً  الطلبة  الستقبال 
حيث  اإلبداعية،  املشاريع  أصحاب  املوهوب 
لعقد  اخملصصة  الغرف  تلك  استئجار  ميكن 
إنها  كما  خاصة،  تدريب  دورات  أو  محاضرات 
الدراسة  يفضلون  للذين  مفيدة  ستكون 
سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  مجموعات.  في 
افتتاح مقهيني يتوافر فيهما خدمات االنترنت 
السلكيا. في الواقع أن املكان تخطى بأشواط 
سأروي  القادمة  األسطر  وفي  توقعاتي،  جميع 
لدي حالة من  باختصار ما وجدته وخلق  لكم 

السعادة. 

منطقة  من  املركز  في  جولتنا  بدأت  فقد 
أجزم  وأكاد   ،Kuwait Creative Zone 1
املثالي  املكان  هي  شاهدناها  التي  املكاتب  أن 
مفعم  انطالق  أجل  من  اجلامعات  خلريجي 
واحد  استئجار  ميكنك  إذ  واحليوية.  بالنشاط 
من مجموعة متنوعة من املكاتب، التي تتراوح 
يبدأ  15 و30 متر مربع، بسعر  مساحتها بني 

من 100 دينار فقط للمكتب. 

وآخ��ر،  مكتب  بني  أتنقل  كنت  وبينما 
وأسلوب  بذوق  تتمتع  وحدة  كل  أن  الحظت 
عن  مكتب  كل  ميّيز  ما  هناك  وأن  مختلف 
 Creative Design Center فإن  اآلخ��ر، 

من  االبتكار،  على  الكويتي  الشباب  يشجع 
خالل تصميم مساحاتهم املكتبية بأسلوبهم 
مركز  تأسيس  فقط  ليس  و  واخلاص،  الفريد 
اجلزاف،  محمود  وصفه  كما  آخر«،  »اتصال 
 .Creative Design Center املدير العام في
 Kuwait منطقة  إلى  ذلك  بعد  انتقلنا 
الفكرة  حتتضن  التي   Creative Zone 2
لكن  اإلبداع،  على  الشباب  حتفز  وهي  نفسها 
من  بقليل  أكبر  مكاتبها  مساحات  أن  تتسم 

املنطقة السابقة.

كانت وجهتنا األخيرة إلى القاعة متعددة 
أي  إلقامة  استخدامها  ميكن  والتي  األغراض، 
الفنون  معارض  فيها  مبا  الفعاليات،  من  نوع 
وغيرها.  األعمال..  واجتماعات  واحملاضرات 
وتعتبر املساحة مثالية ألي شاب كويتي يرغب 
فالقاعة  اجلمهور.  إلى  نشاطاته  تقدمي  في 
تتمتع  وهي  عرض،  شاشة  من  بأكثر  مزودة 
كما  شخص،   180 نحو  لتحتضن  مبساحة 
قرر  حال  في  قاعتني،  إلى  تقسيمها  ميكن 
نفسه،  الوقت  في  استخدامها  مجموعتان 
توفير  أجل  من  مختلفني  مدخلني  وجود  مع 

اخلصوصية. 

أنه  جند  للقاعة،  بتمعن  ننظر  عندما 
مكان رائع، ورمبا أحد أفضل املواقع الستضافة 

الفعاليات الضخمة. 
املناسب  الوقت  أنه  أعتقد  اخلتام،  في 
 Creative Design برؤية  مركز  لتأسيس 

املبنية  املشاريع  أمام  الباب  وفتح   ،Center
ومنحها  الفكرية،  وامللكية  االبتكار  على 
من  لتتمكن  واالستمرار  لالستقرار  الفرصة 
مع  متاشيا  وذلك  احمللي،  السوق  إلى  الدخول 
الرغبة األميرية حلضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت 
مركز  إلى  الكويت  لتحويل  ورعاه  اهلل  حفظه 
مالي عاملي ومنوذج اقتصادي عربي متميز. فإن 
الكويتي  الشباب  تعتري  كانت  مشكلة  أكبر 
ما  خالل  ومن  يبدأ،  أين  من  معرفته  عدم  هي 
 Creative Design يأمل  وما  شاهدته، 
Center تقدميه في املستقبل، يبدو هذا املركز 
قاعدة  أجل  من  الشباب  لهؤالء  مثاليا  مكانا 
املركز  جناح  مع  أنه  وأتصور  لالنطالق.  متينة 
ستتحقق  املقبلة،  القليلة  السنوات  خالل 
مستقبل  ملساعدة  األمام  إلى  كبيرة  خطوة 

الكويت على املدى الطويل. 

 G.U.S.T Media Club :مت تأسيس النادي االعالمي في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
ويتفرع لعدة أقسام منها:  وااللكتروني  املرئي واملسموع  االعالم  نادي يختص في كل مجاالت  وهو 
التلفزيون، االذاعة، الصحافة، العالقات العامة واملواقع االجتماعية. اهداف النادي هي: نشر الوعي 
االعالمي بني جموع طلبة وطالبات جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وايضاح الفرق بني االعالم 
الهادف والفاسد وكذلك نشر اهمية االعالم في وقتنا احلاضر حيث اصبح االعالم في عصرنا احلالي 

هو اللغة التي يتحدث بها اجلميع واحملرك االساسي لالحداث املهمة في البلد. 

GUST Media Club تأسيس

“ولم يكن” خطوة جديدة لعبد اهلل 
الهندياني  في عالم الرواية

بجامعة  اإلعالم  قسم  في  الطالب   يخطو 
اهلل  عبد  والروائي  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
“ولم  بروايته  الروائية  خطواته  أولى  الهندياني 
عالم  في  اعماله  باكورة  تعتبر  والتي   “ يكن 
يشعر  شاب  حول  قصتها  تدور  التي  الكتابة 
عالم  في  لنفسه  طريق  ايجاد  ويحاول  بالضياع 
اليوم ، في محاولة منه لفهم ابعاد الشخصية 

محور الرواية من جوانب عدة .

 وعلى الرغم من أن هذه تعبتر الرواية األولى 
لعبداهلل و التي سوف تنزل األسواق خالل شهر 
بإذن اهلل فلقد شارك عبداهلل الهندياني في عدة 
الثانوية وأحرز في خالل  مسابقات خالل املرحلة 
سنتان متتابعتان املركز األول على املراحل الثانوية 
الثالث  املركز  أحرز  و كذلك  القصص  كتابة  في 
في العام السابق ملسابقة جامعة اخلليج لكتابة 
الهندياني  اهلل  عبد  . ويقول  القصيرة  القصص 
الالئق من  الدعم  اجد  ان  امتنى  انني  روايته  حول 

وان  اساتذتي  وجميع  والطالبات  الطالب  زمالئي 
التألق  ملواصلة  خير  فاحتة  االولى  روايتي  تكون 
في عالم الرواية ، واشكركم التاحة الفرصة لي 

للتحدث حول روايتي األولى.

الطالب عبداهلل الهندياني
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GUST تكرم اسهامات ستيف جوبز 
 أقام مركز التطوير املهني والتعليم املستمر 
باحلرم  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 

اجلامعي في مشرف ندوة مفتوحة بعنوان: “تأثير 

والدروس املستفادة من ستيف جوبز” لتكرمي ستيف 

لها  املدبر من اسهامات كانت  ملا قدم عقله  جوبز 

التأثير على حياة البشرية أجمع.

مركز  في  التنفيذي  العضو  استهل  وقد   
التطوير التنفيذي والتعليم املستمر طارق احلسن 

ستيف  جناح  كيفية  عن  مختصرة  بنبذة  الندوة 

جوبز، وأنه قصة إلهام وحماس واجتهاد ووالء ثابت، 

موضحا إن إصراره على النجاح قاده ألن يكون أحد 

الشخصيات املهمة والناجحة في العالم.

للخدمات  الرئيس  نائب  حتدث  جانبه  من 

قدومي  د.صباح  الطالب  شؤون  وعميد  األكادميية 

عن تأثير جوبز ودوره في احلياة العامة يوما بعد يوم، 

فيما شرع د. لي كالدويل بالتحدث عن تأثيره في 

البروفوسور  لفت  وبدوره  والتجارة.  األعمال  عالم 

د. أحمد  املعلومات  إدارة نظم  املساعد في قسم 

التكنولوجيا،  على  وتأثيره  جوبز  دور  إلى  املرشدي 

باجلامعة  االعالم  قسم  في  االستاذ  أشار  فيما 

الفنون  على  وتأثيره  جوبز  إلى  ماركوس  كالود 

اخملتلفة.
د. صباح قدومي

 GUST استضافت سيد السكري للقضاء على السكري
التنفيذي  واملدير  املشارك  املؤسس  عرض 

“السيد  ب�  امللقب  السكري”  “لنهزم  لشركة 

نصائحه  و  جتربته  ماندل  أن��درو   “ السكري 

للتعايش مع مرض السكري، مبينا أن مؤسسته 

مسجلة غير ربحية تتمثل مهمتها في املساعدة 

على إنقاذ حياة األطفال والبالغني والعائالت التي 

تأثرت مادية أو نفسيا مبرض السكري.

 

جامعة  أقامتها  التي  الندوة  خالل  ذلك  جاء 

التوعية  إطار  في  التكنولوجيا  والعلوم  اخلليج 

السكري،  مرض  حول  اجملتمع  وخدمة  العامة 

العديد من الطلبة  الفعالية  وقد شارك في هذه 

واألساتذة و العاملني و بالتعاون مع مختبر البشر 

نسبة  فحص  مت  الطبية  للتحاليل  الكاظمي  و 

إنه قام  الدم جلميع احلاضرين. وأكد ماندل  سكر 

السكري،  ملرضى  البدنية  للياقة  دليل  بتأليف 

وضع  في  ساعدت  التي  املقاالت  من  والعديد 

الذي مت توزيعه  كتيب عن فحص مرض السكري 

على املاليني من األطفال في جميع أنحاء الواليات 

املتحدة.

 وبدوره قال أستاذ العلوم احليوية في جامعة 

شخص  مليون   226 إن  عزيزية  فواز  د.  اخلليج 

طبقاً  السكري  مرض  من  يعاني  العالم  حول 

تزايد مستمر  في  العاملية. وهو  الصحة  ملنظمة 

الرقم  تضاعف  املرجح  من  إنه  إلى  الفتا  وسريع، 

من  أنه  إلى  عزيزية  وأش��ار   .2030 عام  بحلول 

املتوقع الزيادة األكبر في آسيا وأفريقيا، وباألخص 

إلى  عيشها  منط  تغير  التي  النامية  الدول  في 

الغذائية،  البيئة  في  وخصوصا  الغربي  النمط 

آللية  واضح  وشرح  فهم  يوجد  ال  إنه  موضحا 

يتم  يوجد فقط تخمينات  باملرض، لكن  اإلصابة 

عرضها وكأنها هي احلقيقة.

 

األمراض  قائمة  في  السكري  مرض  إن  وبني 

العشرة األهم في العالم املتقدم، ويتقدم املرض 

إلى أعلى القائمة ليس في العالم املتقدم فقط 

العالم،  في  األخرى  املناطق  بقية  في  وكذلك  بل 

مبينا إن السكري مرض مزمن ينجم عن عدم قدرة 

اجلسم على إنتاج مادة األنسولني، أو عن استخدام 

تلك املادة بطريقة غير فعالة. وتابع إنه كنتيجة 

إلى  الغلوكوز  حتويل  يتم  ال  بالسكري،  لإلصابة 

في  منه  زائدة  كميات  توفر  إلى  يؤدي  مما  طاقة 

للطاقة.  متعطشة  اخلاليا  تبقى  بينما  ال��دم 

سكر  فرط  من  حالة  تتطور  السنني،  مرور  ومع 

لألعصاب  بالغة  أضراراً  يسبب  الذي  األمر  الدم 

واألوعية الدموية، وبالتالي ميكن أن يؤدي ذلك إلى 

مضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة وأمراض 

الكلى والعمى واعتالل األعصاب والتهابات اللثة، 

والقدم السكرية، بل وميكن أن يصل األمر إلى بتر 

األعضاء.

 

إذا  األع��راض  هذه  حدة  تقل  عزيزية  وأوضح 

إنه  أي  طفيفاً،  الدم  سكر  تركيز  ارتفاع  كان 

وسكر  األع��راض  هذه  بني  طردي  تناسب  هناك 

ألولئك  مبكراً  الفحص  أهمية  على  وشدد  الدم. 

الذين لديهم احتمال عالي لإلصابة مثل املرضى 

البدينني، أو الذين لديهم تاريخ عائلي من اإلصابة 

عالج  جناح  أسرار  أهم  من  إن  مؤكدا  بالسكري، 

التثقيف  هو  السكر  مبرض  املصابون  املرضى 

أن  املرض، كما  لهذا  املهمه  اجلوانب  من  بالعديد 

مفهوم العالج الذاتي، وهو من أهم املفاهيم التي 

يجب على املرضى اإلهتمام به الذي يتطلب اإلملام 

جلنة الفحص على هامش الندوةببعض املعلومات املتعلقة مبرض السكر.

أندرو ماندل يشرح عن مرض السكري

تخرج جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا 
اقرأ عن الليلة احلافلة

ص- 7

احملاضر طارق حسن يلقي كلمته
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االنتخاباتصفحة 6

انتخابات GUST : املستقلة تواصل سيطرتها و1962 تؤجل ربيعها
واصلت القائمة املستقلة في جامعة اخلليج 
على  قبضتها  إحكام  والتكنولوجيا  للعلوم 
للعام  الطلبة  لرابطة  االداري��ة  الهيئة  مقاعد 

التاسع على التوالي.

ب�  االول  املركز  من حسم  املستقلة   ومتكنت 
1962 والتي حصدت  قائمة  تلتها  1276 صوتا، 
964 صوتا، بينما جاءت في املرتبة الثالثة قائمة 

الوسط الدميوقراطي ب� 236 صوتا.

203 أصوات  مؤيديها  اعداد  املستقلة  وزادت 
 )1962( قائمة  حققت  بينما  املاضي،  العام  عن 
الوسط  قائمة  خسرت  فيما  إضافيا،  صوتا   294

الدميوقراطي 190 صوتا !.

 11 يوم  عقدت  التي  االنتخابات  وكانت   
عكست  مميزة  أجواء  شهدت  قد  املاضي  أكتوبر 
مدى الوعي النقابي الذي يتمتع به طلبة جامعة 
االدارة  التعاون واضحا من قبل  اخلليج، حيث كان 
جعل  الذي  االمر  الطالبية  القوائم  مع  اجلامعية 

العملية االنتخابية تسير بسالسة ويسر.

اجلامعة  رئيس  نائب  اعلن  وق��د  ه��ذا   
وأثنى  القدومي  صباح  د.  االكادمية  للخدمات 
مع  الطالبية  القوائم  تعامل  على  القدومي 

كان  االحترام  أن  إلى  اجلامعية،مشيرا  االدارة 
القوئم  قبل  من  استجابة  هناك  وكانت  متبادال 
كانت  االنتخابات  بالقول:  مضيفا  لتوجيهاتنا، 
املشاركة  نسبة  كانت  حيث  ودقيقة  مرتبة 
الطالبية ما يقارب 53 في املئة متكنت من خاللها 
فرز  استطعنا  كما  الفوز،  من  املستقلة  القائمة 

االصوات بوقت قياسي.

ومتنى القدومي أن متثل القائمة الفائزة اجلموع 
طيب  وتعاون  معاملة  هناك  تكون  وأن  الطالبية 
أن  أهمية  على  نفسه  الوقت  في  ومثمر، مشددا 
ينال  حتى  اجلامعية  دراسته  على  الطالب  يركز 

أعلى الدرجات ويحقق طموحاته.

األلف  حاجز  املستقلة  القائمة  كسرت  وقد 
حني  في  صوتا،   1073 على  بحصولها  صوت 
بعد  الثانية  املرتبة  في   1962 قائمة  ج��اءت 
احتلت  املقابل  في  صوتا،   670 على  حصولها 
قائمة الوسط الدميقراطي املرتبة الثالثة ب� 426 
طالبيا  حضورا  اإلنتخابات  شهدت  حيث  صوتا، 
متوسطا إلى صناديق اإلقتراع، فقد بلغت نسبة 
أصل  من   62% يقارب  ما  الطالبية  املشاركة 
3600 طالب وطالبة مقيد في اجلامعة، في تزايد 

طفيف مقارنة في اإلنتخابات املاضية.

 الروح الرياضية متلئ اجلو االنتخابي

الفرحة بعد التأكد من النتائج

انتظار وترقب

اجلو االنتخابي

مني زينا فزنا

حلظة اعالن النتائج

جتمع للرأي

 GUSTالهيئة االدارية لرابطة

- رئيس الرابطة: عبداحملسن اإلبراهيم
- نائب رئيس الهيئة اإلدارية )من الطالب(: صالح املزيد

- نائب رئيس الهيئة اإلدارية )من الطالبات(: سارة العتيقي
- أمني السر: دالل الزاملي

- أمني الصندوق : عبداهلل الشريدة
- رئيس اللجنة األكادميية: عبدالعزيز العثمان

- رئيس جلنة شؤون الطلبة والنوادي: فجحان العدساني
- رئيس اللجنة اإلجتماعية والرياضية: محمد املنصور

- رئيس اللجنة الثقافية: مشاعل الشرهان
- رئيس جلنة املتفوقني واخلريجني واملاجستير:  عبداهلل العبداجلادر

- رئيس اللجنة التنفيذية و املتابعة: دميا احلمود
- رئيس جلنة التدقيق الداخلي: طارق الزنكوي

- رئيس جلنة العالقات العامة: حمد العلي
- رئيس جلنة املستجدين: فهد املعوشرجي

- رئيس اللجنة اإلعالمية: أمنار الدارمي

جتمع طالبي ينتظر النتائج
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صفحة 7 التخرج

GUST احتفت بكوكبة جديدة من خريجيها
للعلوم  اخلليج  جامعة  احتفلت 
السادسة من  الدفعة  بتخريج  والتكنولوجيا 
وطالبة(  طالب   452( البكالوريوس  طلبة 
 84( املاجستير  طلبة  من  الثانية  والدفعة 
-2010 الدراسي  للعام  وطالبة(  طالب 

)اإلثنني(  األول  أمس  مساء  وذلك   ،2011
اجلامعي  احلرم  في  الروماني  املسرح  على 
أقيم  الذي  احلفل  وكان  مشرف.  مبنطقة 
والتعليم  التربية  وزير  وحضور  رعاية  حتت 
األمناء  ورئيس مجلس  املليفي،  أحمد  العالي 
الدكتور عبد الرحمن احمليالن، ورئيس اجلامعة 
وأعضاء  شعيب،  اهلل  عبد  شعيب  الدكتور 
احملتفى  والطلبة  باجلامعة  التدريس  هيئة 
توازت مع  أجواء مميزة  وذويهم، قد شهد  بهم 
اخلريجني  الطلبة  فرحة  وسط  احلدث  طبيعة 

وأهاليهم.

األمناء  مجلس  رئيس  أكد  كلمته  وفي 
الدكتور عبدالرحمن احمليالن أن جامعة اخلليج 
مسؤولية  تتحمل  والتكنولوجيا  للعلوم 
كبيرة في التأكد من جودة ما توصله لطلبتها 
من تعليم مميز يرقى بهم ومبجتمعهم، مبينا 
مع  التعاون  على  وبقوة  ستعمل  اجلامعة  أن 
ذو  للتعليم  كصناع  العالي  التعليم  وزارة 
للطلبة  خطابه  موجها  وقال  العالية.  اجلودة 
اخلريجني : النجاح ليس إدعاء بل هو حقيقة 

أنتم  النجاح  فاليوم ومن خالل هذا  ملموسة 
ونبارك  قرنائكم،  بني  األقوى  املكانة  تتخذون 
جناحا  لكم  اثمر  الذي  اجلهد  هذا  على  لكم 
ألولياء  أبارك  كما  اجلامعية،  مرحلتكم  في 
أبنائهم  بتخرج  فرحتهم  على  األم��ور 
البنائهم  بذلوها كي ميهدوا  التي  وجهودهم 
نشكر  كما  النجاح،  لتحقيق  الطريق 
حرصوا  الذين  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
على العمل بال كلل وال ملل من أجل إيصال 

املعلومة الصحيحة البنائنا الطلبة.

من جهته، أوضح وزير التربية والتعليم العالي 
أحمد املليفي أنه حرص على حضور هذا احلفل 
املميز ألن مثل هذه املناسبات ترينا املستقبل 
الطلبة  من  اجلميلة  الكوكبة  هذه  خالل  من 
نطمئن  يجعلنا  نشاهده  وما  اخلريجني، 
الدفعة  هذه  أن  إلى  ولفت  باهر.  مبستقبل 
من الطلبة اخلريجني قد آن لها الوقت لتقدم 
 : بالقول  مستدركا  لوطنها،  الكثير  الشيئ 
التي  املعلوماتية  والثورة  املتسارع  العالم  إن 
نوع  أن يكون خريجنا من  نشهدها تستدعي 
خاص فال نريد خريج نسخة جديدة من كتاب 

املتخلفني،  ينتظر  لن  التقدم  قطار  ألن  قدمي، 
بالتحديات  مليئ  مستقبل  أمام  أننا  مؤكدا 
الطلبة اخلريجني سيكون  الكوكبة من  وهذه 

لهم دور فاعل في صناعة املستقبل.

د.شعيب  اجلامعة  رئيس  قال  جهته،  من 
تلو  مرة  نلتقي  نحن  ها   : شعيب  اهلل  عبد 
بناتنا  من  بتخرج كوكبة  البشرى  لنزف  املرة 
احلياة،  إلى  الدراسة  وأبنائنا من على مقاعد 
جلامعتنا  شعار  اتخذناها  التي  احلياة  هذه 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
من  احلياة  في  ما  لكل  الشعار  بهذا  ونعني 
في  وإخالص  وقيم  ومعرفة  وإتقان  التزام 
اجلامعة  بأن  الشعيب  ولفت  والعمل.  احلياة 
وبرامج  ومعدات  مبان  ليست  املتميزة 
أعضاء  من  بشرية  طاقات  هي  بل  فقط، 
ترتقي  وطلبة  إدارية  وهيئة  التدريس  هيئة 
حتديات  مستوى  على  لتكون  جميعها 

فالطالب  مستقبله،  ومتطلبات  العصر 

األول  اهتمامنا  هو  ومستقبله،  وحياته 

في  أعمالنا  كل  عليه  تقوم  الذي  احملور  وهو 

اجلامعة. 

د. روبرت كوكد.كريستوس كوالمسد. صباح قدوميد. حسني الشروفي

وزير التربية والتعليم العالي أحمد املليفي د. عبدالرحمن احمليالن

مشهد عام للمسرح الروماني يحتضن خريجي اجلامعة

أعضاء هيئة التدريس يشاركون الطلبة فرحتهم

وزير التربية يكرم احدى الطلبة

د.شعيب  عبداهلل شعيب

االلعاب النارية أعضاء هيئة التدريس مشاركون في احلفل

..ويكرم آخر

حلظة استالم شهادة التخرج الوزير املليفي يسلم شهادة تخرج خلريجة متفوقة
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 GUST TIMES

فرحة أهالي الطلبة بابنائهمالطلبة أثناء التكرميجانب من املكرمني

ابراهيم املعتوق يفتتح احلفل بالقرآن الكرمي حديث بني د. جاسم العبدالسالم و د.علي الشمالن وحضور د. ميمونة الصباح جموع اخلريجني واخلريجات

دموع الفرحة وزير التربية يكرم طالبة

ابتسامة خريجة حلظة استالم شهادتها..ويكرم أخرى

د. عبدالرحمن احمليالن ووزير التربية أحمد املليفي

منصة التتويج

..ويكرم آخروزير التربية يكرم خريج فرقة الفنون الشعبية حتتفل باخلريجون


