
           

السعدون:
 ما هو احلل؟       - ص5 

  جامعة اخلليج للعلوم  والتكنولوجيا

د. احمليالن يفتتح
 اليوم االجنليزي  - ص8

الشيخ طالل الفهد يفتتح 

 GUST اكادميية االرسنال في
                               - ص4     

TIMESGUST
العدد 16    نوفمبر 2011   

براعم اليوم في االرسنال

GUST طالب الغد في
-ص4



رئيس التحرير
 د. مسعود أسد

مدير التحرير 
 مجاهد عابدين

سكرتير التحرير
نور يعقوب

هيئة التحرير 
علي الفضلي

حوراء خلفان
ياسمني ابوالعز

صبا الفهيد

مشاركات
روان الشريف

عبير عايد 

تصوير
رمي طراقجي 

إبراهيم املطوع
فاطمة القناعي

اولف سام

للمراسالت

تلفون : 25307000 

داخلي 7273

البريد االلكتروني : 

gusttimes@gust.edu.kw

العدد GUST TIMES   16نوفمبر 2011   
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ِلــصحتك في فصل الشتاء

اعداد: عبير عايد

هل تبلع الطعام بصعوبة؟؟ هل تشعر بطعم 
غريب في فمك؟؟ اذا هل ميكن أن تكون مصابا 
فصل  ميضي  ال  يكاد  احللق؟؟  في  بالتهاب 
على  مرتني  او  مرة  اصبت  وقد  اال  الشتاء 
هذه  لكم  نقدم  لذلك  و  احللق  بالتهاب  االقل 

النصائح:

ما هو التهاب احللق؟ 
التهاب احللق عرضا لبعض االمراض  يعتبر 
حول  منطقة  و  البلعوم  منطقة  تصيب  التي 
او  بكتيرية  عدوى  بسبب  تكون  قد  و  اللوزتني 
عالجها  الن  منها  للقلق  داعي  وال  فيروسية 

سهل باذن اهلل مع أخذ بعض االحتياطات 

اذا ما هي أسباب التهاب احللق؟ 
يأتي  فيروس  بسبب  الناجت  احللق  1.التهاب 
تسبب  التي  الفيروسات  من  مجموعة  من 
ابشتاين  فيروس  او  االنفلونزا  او  البرد  نزالت 
العدوى  و  الغدية  للحمى  املسبب  عو  و  بار( 
او  الكحة  من  الناجت  بالرذاذ  تنتقل  الفيروسية 
من  تالمسها  عند  امللوثة  االيدي  و  العطس 

شخص الخر 
و  بكتيريا  بسبب  الناجت  احللق  2.التهاب 

)آي(  العقدية  البكتيريا  مجموعة  أشهرها 

احملددة  الفترة  و هي  احلضانة  و تعتبر فترة 
و  االعراض  ظهور  الى  بالكبتيريا  باالصابة 

4 ايام  التي تقدر ب 

ما هي اعراض التهاب احللق؟ 
البلع  و صعوبة في  احللق  في  • ألم 

االذنني  الى  االلم  ينتشر  قد   •
اللوزتني  في  احمرار  و  تورم   •

احلرارة  درجة  في  بسيط  •ارتفاع 
الليمفاوية  الغدد  في  تضخم  يحدث  •قد 

الفك. حتت 

مهمة:  طبية  نصائح 
ارتفاع  مع  احلق  التهاب  تزامن  اذا   .1
صعوبة  و  اجلسم  ح��رارة  درجة  في  ملحوظ 
شديدة في البلع و احمرار و طفح جلدي و قيء 

فيجب استشارة الطبيب على الفور .
الساخنه  ليست  و  الدافئة  املشروبات   .2
ممكن  البلع  سهله  االطعمه  و  جدا  مهمة 

تقلل من الصعوبة و االلم اثناء تناول الطعام
3. شرب كميات كبيرة من السوائل و خاصة 
ملطف)كالبابوجن        تاثير  لها  التي  االعشاب 

والتيليو و الينسون و غيرهم( 

هل هناك مضاعفات اللتهاب احللق؟؟ 
الى  االنتباه  يجب  ولذلك  نعم،  االجابة 
االعراض املصاحبة اللتهاب احللق كما ذكرناها 

احللق: التهاب  من مضاعفات 
الوسطى لالذن  الثانوية  العدوى   .1

الصدر  او  االنفية   واجليوب 
عدوى  نتيجة  احللق  التهاب  كان  اذا   .2
تكون  قد  جلدي  طبح  هناك  و  عقدية  بكتيريا 

القرمزية(  اشارة ل)احلمى 
حدوث  املالوفة  غير  املضاعفات  من   .3

خراج في احللق. 
بعض  جدا  النادرة  املضاعفات  من   .4
امراض  و  الروماتزمية  احلمى  مثل  االم��راض 

الكلية( . الكلى خاصة)التهاب 

كيف يتم عالج التهاب احللق؟ 
الناجتة  للحاالت  العظمى  الغالبية  *في 
من عدوى فيروسية يتم اعطاء الباراسيتامول 

او االيبوبروفني خلفض احلرارة .
*و اما ان كانت بسبب البكتيريا فتتم املعاجلة 
او  كالبنسيلني  احليوية  املضادات  باستخدام 

االريثروميسني.
التهاب  اع��راض  من  التخفيف  ميكن  *و 
مثل  البسيطة  الطبية  الوصفات  ببعض  احللق 
البخاخات التي حتتوي على املواد اخملدرة للحلق و 

املطهرات و غيرها .

 جامعة اخلليج تبارك حلجاجها
 نظمت أدارة العالقات العامة في جامعة 
استقبال  والتكنولوجيا حفل  للعلوم  اخلليج 
اّدوا  الذين  واملوظفني  التدريس  هيئة  العضاء 
وجاء  العام.  هذا  موسم  خالل  احلج  مناسك 
قضوا  بعدما  لهم  مباركة  االستقبال  هذا 

مناسكهم في االراضي املقدسة.

اجلامعة  في  البشرية  املوارد  مدير  وألقى 
احلجاج،  بها  هنأ  كلمة  النصيري  محمد 
متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وكان 
اجلامعة  رئيس  نائب  حضور  شهد  قد  احلفل 
القدومي،  صباح  د.  األكادميية  للخدمات 
ومساعد نائب رئيس اجلامعة للشؤون االدارية 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد   ، واملالية 

واملوظفني

جانب من احلضور

الناصري يستقبل  احلضور احلج وجيه احلامد

احملتفى بهن
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الشباب ... واملوضة

حتقيق عبير  عايد

والعادات  واجلنسيات  الثقافات  تنوع  رغم 

في  والطالبات  الطالب  يحملها  التي  اخملتلفة 

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ، وتبعاً لذلك 

تتغير أمزجة معظم الشباب والفتيات وغالباً ما 

تستهوي املوضة اجلميع وهناك الكثير ممن يرتدون 

مالبس تقابل بالقبول ومنهم من مييلون الرتداء ما 

ال يتناسب مع وجودهم في احلرم اجلامعي حول 

باجراء   GUST TIMES قامت  املوضوع  هذا 

حتقيق حوله وجاءت اآلراء والردود كما يلي:

أن  العجوز  نهى  ت��رى 

مناسب  اللبس  بعض 

احل��دود،  عن  زائ��د  وبعضه 

املتحجبات  بعض  فهناك 

الذي  احلجاب  يحترمن  ال 

الضيق،  ويلبسون  يرتدينه 

الشباب  بعض  أن  وت��رى 

يرتدون الشورتات القصيرة جداً جداً وتتساءل: هل 

نحن على الشاطىء أم في جامعة؟! وأن الشكل 

الذي يجب أن يكون عليه الشاب أو الفتاة أال يخل 

باآلداب وأن ال يكون ملفت لألنظار ويكون في نطاق 

الشريعة والدين. وتفضل أن يكون للطالب اجلامعي 

مظهر يتناسب مع وجوده في احلرم اجلامعي ألن 

املظهر اخلارجي يعّبر عما بداخله.

ويرى صالح بشير يرى بأن البعض يّتبع الغرب 

بطريقة عمياء بدون النظر إلى الناحية السلبية 

ملا يرتدونه، ويفضل بشير أن 

يكون شكل الفتاة أو الشاب 

يتناسب مع ما أمر اإلسالم 

به أوالً، ومبا بُنيت عليه العادات 

والتقاليد ثانياً ومبا يشور به 

األهل ويقول أيضاً أنه يجب 

أن يحترم الطالب والطالبة 

احلرم اجلامعي.

أن  تقول  طّحان  ف��رح 

كل  على  ج��داً،  املناسب 

شخص أن يرتدي لباس يراه 

مناسب ومريح له، وتفضل 

جينز  يرتدي   أن  للشاب 

وتيشيرت  وحذاء وليس  نعال 

زّنوبة وللفتاة لباس محتشم 

يتناسب مع تقاليد اجملتمع واحلرم اجلامعي.

املناسب  اللبس  أن  فيقول  باسم  بشار  أما 

يعتمد على نوعه فهنالك مالبس ال تليق مبجتمعنا 

من  فيوجد  ديننا،  في  وال 

الشباب ما يقوم بربط شعره 

وبعض األحيان أجد من يقوم 

الرأس  على  تيجان  بوضع 

أما  للبنات  تشبها  وذل��ك 

بالنسبة للبنات فهنالك من 

تقوم بوضع املكياج بشكل 

ملفت لألنظار، ويفّضل بّسام بأن يكون للطالب 

اجلامعي شكل يتناسب مع وجوده باحلرم اجلامعي 

ألن اجلامعة هي مكان للدراسة ويجب احترامه.

جمال  أحمد  وي��ؤك��د 

الطالب  جميع  ليس  أن 

لباسهم  وال��ط��ال��ب��ات 

مناسب، حيث العديد منهم 

يحسبون أنفسهم ذاهبون 

الفتيات  حلفلة ما باألخص 

ويبالغن في وضع مساحيق 

الشباب  وبعض  التجميل 

يرتدون السراويل القصيرة، ويفضل أن يكون للشاب 

شعر مهذب وغير مبالغ فيه واللبس محتشم 

بالنسبة للفتاة، ويؤكد على أن احلرم اجلامعي مكان 

محترم وله هيبته فيجب عالطرفني أن يحترموه.

إن  علي:  سحر  وتقول 

لدى  ويتزايد  واضح  التغّير 

الشباب.  بعكس  الشابات 

بالطبع هذا التغير والسعي 

وراء املوضة غير مناسب ألنه 

ينعكس على البيئة احمليطة 

بهم أو التفكير وتقليد الغرب 

أو )فالن وفالنة(. وتقول أيضاً 
ال ميكن تخصيص شكل معني للشاب أو الشابة 

ألن كال منهم له  ملتلك اسلوبه اخلاص ولكن يجب 

أن يحترم حدود احلرم اجلامعي بشكل منضبط 

ومناسب. وتضيف يجب أن يكون للطالب اجلامعي 

له شكل خارجي يتناسب ويليق بوجوده في احلرم 

للدراسة  اجلامعة مكان مخصص  ألن  اجلامعي 

والسعي وراء األهداف لتحقيق طموحاتهم في 

دراستهم.

ومن جهته، يقول فهد 

يكون  احيانا  يقول:  البورنو 

اللبس  غير مطابق للعادات 

تعلمناها  التي  والتقاليد 

الفتاة  قيمة  من  ويقلل 

أن  الفتاة  وعلى  والشاب، 

املكياج  وض��ع   من  تقلل 

الثقيل والشاب عليه أن يلتزم 

بتسريح شعره ليبدو الئقاً. كما أنه ال ميانع وجود 

الزي املوحد.

مايكل  يوستينا  أم��ا 

نراه  ما  كل  ليس  فتقول 

يجب أن نقلده، فهناك بعض 

صيحات املوضة التي تناسب 

مجتمعنا والبعض اآلخر ال 

فيجب علينا حسن االختيار. 

أن  أسامة  بهاء  وي��رى 

معظم اللباس غير مناسب 

تقليد  وراء  سعوا  ألنهم 

ملاهية  النظر  بدون  الغرب 

شكل  أن  ويؤيد  امل��وض��ة، 

يتناسب  أن  يجب  اجلنسني 

العربية   والقيم  املبادئ  مع 

واحترام الطالب ملظهره دليل 

على أنه يحترم اجلامعة ونفسيه أوال.
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الفهد طالل  الشيخ 
GUSTفي االرسنال  اكادميية  أفتتح   

االحتاد  رئيس  الفهد  طالل  الشيخ   أفتتح 
االرسنال  نادي  اكادميية  القدم  لكرة  الكويتي 
كثيف  رياضي  حضور  وسط  الكويت  في 
مدير  وبحضور  مبشرف  اجلامعي  احلرم  شهده 
الدكتور  باجلامعة  العامة  العالقات  ادارة 
والوكيل  التنفيذي  والرئيس  أسد  مسعود 
احلصري إلدارة املدارس الكروية لنادي االرسنال 
»بول  وبحضور  الرفاعي  بدر  الكويت  في 
االرسنال  نادي  ومستشار  ممثل  شيبرايت« 

االقليمي في منطقة الشرق األوسط .

 وفي كلمته باحلفل قال مدير ادارة العالقات 
يسرنا  اننا  أسد  مسعود  الدكتور  العامة 
ان  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  في 
والذي سيكون  الصحفي  املؤمتر  نحتضن هذا 
االرسنال  مدرسة  في  القيد  فتح  عن  اعالنا 

لشبابنا  ليتيح  العريق  البريطاني  النادي  هذا 
من  القدم  كرة  وتعلم  االنخراط  الكويت  في 
ونكون  املتكاملة  العريقة  املدرسة  خالل هذه 
من  الكبير  الكروي  احلدث  هذا  في  شركاء 
من  التدريبية  مستلزماتها  كافة  توفير  خالل 
معدات ومالعب ليتحول املشروع الى حقيقة 

هنا بالكويت .

للعلوم  اخلليج  جامعة  في  اننا   وأضاف 
والتكنولوجيا نحرص دائما وهذه من سياستنا 
الراسخة ان ندعم كل ما يرتقي بالشباب في 
كافة امليادين العلمية والثقافية واالجتماعية 
االرادة  شبابنا  لدى  يكون  حتى  والرياضية 
والعلم مبا يدور حولنا في عالم اليوم ونواكب 
اليوم  مايتحقق  وهذ   ، كان  اينما  التطور 
ونتشارك  نحتضن  ونحن  رياضي  مجال  في 

بريطانيا  في  ليس  الكروية  املدارس  ارقي  مع 
تتمتع  مبا  العالم  مستوى  على  ولكن  فقط 
في  عاملية  مكانة  من  البريطانية  املدرسة  به 

عالم الساحرة املستديرة .
جامعة  جامعتكم  رحاب  في  بكم   نرحب 
لكم  ونتمنى  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
بكل  جهودكم  ودع��م  موفقة  انطالقة 
املنشود  الهدف  لتحقيق  املتاحة  االمكانيات 
لكم والنجاح في رسالتكم الكروية املتطورة 

 .

عن  املؤمتر  خالل  النقاب  الرفاعي  وكشف 
الشركة  اعدتها  التي  املتكاملة  املدرسة 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  كبيرة  جهود  بعد 
حيث  الشكر،  لها  وجهه  الذي  والتكنولوجيا 
جهزتها باحدث تكنولوجيا العصر، من اجهزة 

مكملة لعناصر العملية االعدادية والتدريبية، 
وجهزت من جميع النواحي مبالعب كرة القدم 
القامة  االرسنالية  املدرسة  مواصفات  بكل 
املباريات وساحات للتدريبات لتحويل املشروع 

من حلم الى حقيقة على أرض الواقع.

ومن اجلدير بالذكران مدرسة االرسنال في 
املبتدئني  الالعبني  تطوير  الى  تهدف  الكويت 
وتعليمهم املهارات التقنية والشغف باللعب، 
ألن  يؤهلهم  تدريب  أفضل  تلقيهم  خالل  من 
لشعار  حتقيقا  أفضل«  »العبني  يصبحوا 
أطلقت  والتي  القدم  لكرة  االرسنال  مدرس 
عام 1985 ووصل عددها الى 400 فرع وأثبتت 
انها  حتى  مختلفة،  دولة   21 في  وجودها 
لكرة  التعليمية  البرامج  أهم  أحد  أصبحت 

القدم في العالم .

الشيخ طالل يفتتح احلفل والدكتور مسعود اسد وبول شيبرايت براعم االكادميةاثناء االفتتاح

جانب من احلضور بول شيبرايت مع براعم االكادمية

درع االرسنال يستلمه الشيخ طالل الفهدفي استقبال الشيخ طالل وشيبرايت والرفاعي باجلامعة



 في ندوة نظمها نادي التمويل االسالمي في GUST بعنوان ما هو احلل ؟

السعدون : ال يزال هناك متسع من الوقت للخروج من االزمة االقتصادية
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السعدون  جاسم  االقتصادي  اخلبير  أوضح 

أن االقتصاد الكويتي يعتبر ثاني اقتصاد تعافى 

من االزمة املالية بعد ازمة دبي، فاالقتصاد لدينا 

يستجيب لالزمة بأكثر مما يجب وال يتعافى في 

االدارة  مستوى  على  أننا  مبينا  التعافي،  حال 

هذا  في  يحدث  ما  مع  التعامل  في  فاشلني 

االقتصادية  االزمة  مع  تعاملت  فأوروبا  الشأن، 

فإن  الكويت  في  أما  العامة،  النفقات  بضغط 

النفقات العامة زادت من 4 مليار في عام 2000 

الى 16,4 مليار السنة احلالية، ودعم الرواتب 13 

مليار، وهذا يعني اننا لكي نحافظ على نفس 

النمط في االنفاق العام نحتاج الى 44 مليار بعد 

عشر سنوات، وهذا ليس ممكن.

نظمها  محاضرة  في  السعدون  ولفت 

اخلليج  جامعة  في  االسالمي  التمويل  نادي 

للعلوم والتكنولوجيا بعنوان ما هو احلل قال أن 

برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا الذي ال يتفق معه 

الناس عندما جاء وقت التضحية قام بالتضحية 

انه  من أجل دولته، أما الذي حدث في الكويت 

بالرغم من كل هذه اخلطايا فإننا نرى أن احلكومة 

باقية حتى ولو كانت الدولة زائلة، وهذا املفهوم 

خطأ حتى احملاسبة السلمية مت حتصينها كما 

حدث في مجلس االمة مؤخرا وبالتالي لم يكن 

هناك السالم االقتصادي وال السالم السياسي 

لن  اجتاه  في  سائرون  نحن  النهائية  والنتيجة 

تدفع ثمنه سلطة اتخاذ القرار بل سيدفع ثمنه 

الشباب الكويتي.

: هل سمعنا عن  قائال  السعدون  وتسائل 

ذلك،  يقول  أحد  ال  البلد؟،  نعطي  ذا  ما  شعار 

فالكل يريد أن يأخذ وال يريد أن يعطي، واحلكومة 

ان لم حتسن االداء فالوسيلة االسلم ان تتغير، 

أما البديل فهو ان تنفجر االوضاع، مشيرا إلى أن 

اخلطورة لدينا تكمن في أننا مقبلون على  520 

 15 خالل  العمل  سوق  الى  قادم  مواطن  الفا 

سنة القادمة، كيف سيتم توظيفهم اذا كانت 

الف   286 فيها  يوجد  احلكومية  القطاعات 

موظف نصفهم عاطلون عن العمل . 

مرت  عندما  النرويج  جتربة  في  مثال  وضرب 

في التجربة االقتصادية الكويتية نفسها، ففي 

قبل  القطاعات  توزيع  على  اتفقوا   1960 عام 

االنتاج،  عمليات  من  واالستفادة  النفط،  انتاج 

صندوق  يسمى  ما  النرويج  لدى  يوجد  واليوم 

بعد  نحن  اما  مليار،   520 حجمه  االحتياطي 

60 سنة سيكون حجمه 250 مليار، مبينا أن 
اقتصادنا لم يعد منافس ولم يعد يستطع ان 

او خدمة منافسة الن تكلفة  ينتج اي سلعة 

من  او  العمالة  جانب  من  سواء  عالية  االنتاج 

جانب االرض، واالخطر واالهم انه ال يخلق فرص 

عمل، ومكان العمل مزحوم بانتاجية ضعيفة، 

مشددا على انه إذا استمر احلال عما عليه الى 

10 سنوات القادمة حتى لو انتجنا كل النفط 
الذي نستطيع انتاجه ولو قمنا ببيعه بأي سعر 

مؤكدا  الرئيسية،  االلتزامات  لسداد  يكفي  لن 

وبامكاننا  لالصالح  امل  هناك  زال  ال  اليوم  ان 

اذا  نريد من يحس باملسؤولية،  ان نعمل لكننا 

يقع  أين  ادارات  تغير  ال  اخلطايا  هذه  كل  كانت 

حقيقي  حس  هناك  ليس  باملسؤولية؟،  احلس 

نتوقف  ان  استطعنا  اذا  وبالتالي  باملسؤولية، 

اآلن ونحاول ان نعالج امورنا كما عاجلت النرويج 

امورها هناك متسع من الوقت لكي نخرج من 

هذه االزمة 

ان  يريدون  االخرى  العالم  دول  في   : وتابع 

يعملوا شيئ لكن ليست لديهم موارد فنحن 

ال زال لدينا موارد وال زال بلدنا صغير وبنى حتتية 

موجودة وحتى الرؤية موجودة، لكن ال أحد يلتزم 

بها، لدينا في خطة التنمية اربع اهداف سلبية 

وجود  في  تكمن  والسلبية  ايجابية،  ومثلها 

الشديد  االعتماد  وهو  نردمها  ان  نريد  فجوات 

على  واالعتماد  شي،  كل  في  احلكومة  على 

ايرادات النفط، واعتماد الوظائف على احلكومة 

كم  وهو  الكويتني  من  فقط   32% والسكان 

كبير ونوعية ضعيفة جداوبالتالي هذه الفجوات 

لزيادة  نظرا  اآلن  حدث  والذي  نردمها،  ان  يجب 

الوراتب واالجور العشوائية التي حدثت سيكون 

هناك انتقال من القطاع اخلاص الى العام وانتاج 

احلكومي سيضعف، واملالية العامة ستعتمد 

العالم  في  ازمة  حدثت  وان  النفط  على  اكثر 

ال  استثمارتنا   90 دون  النفط  اسعار  وهوت 

الفجوة  ولن نستطيع تسييلها  الكثير  تعدل 

اجتاه  اننا سائرون في  املشكلة  املالية ضخمة، 

تقول فيه اخلطة شيئ ونحن سائرون في االجتاه 

املعاكس.

تكلفة  الفجوات  هذه  تتسع  عندما   : وزاد 

التحول او التنافيسة االقتصادية كي نتحول الى 

مركز مالي وجتاري تضعف بشدة وبالتالي حتى 

ان  حتقيقها  من  نتمكن  لن  االيجابية  االهداف 

استمرينا على ما نحن عليه .

نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
للعلوم  الكويتية  اجلمعية  مع  بالتعاون 
عنوان  حتت  حوارية  إميانية  جلسة  االسالمية 
» معه قلبي يطيب .. صلى اهلل عليه وسلم 
» حاضر فيها الداعية الشيخ عمر بن حفيظ 
في  اجلامعي  باحلرم  الكبير  املسرح  على  وذلك 
مشرف. تناولت الندوة عدة جوانب مهمة في 

سيرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

وأكد الشيخ عمر بن حفيظ في محاضراته 
أن من تسلح باالميان لن يستطيع الضال النيل 
شحاً  رأيت  إذا   « الرواية  بحسب  وذلك  منه 
مطاعاً، وهوًى متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
تعرف،  ما  وخذ  لسانك،  وأمسك  بيتك،  فالزم 
ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك 

النفس  بخويصة  يشير  وهذا   « العامة  أمر 
واذا  املهالك  من  فيه  الناس  وقع  مما  وحفظها 
وال  أهله  أحد  تكن  فال  مطاعاً  شحاً  رأيت 
تتشابه مع أهله في ذلك الوصف فإنه وصف 
ويبغضه رسوله فعليك  يبغضه اهلل  مذموم 
بخويصة نفسك فتفقدها حتى ال يكون فيها 
جواداً  سخياً  وتكون  املطاع  الشح  من  شيء 
بوقتك، بعملك، بفكرك، مبالك وفيما آمنت به 
وما صدقته من منهج إلهي وتنصر ربك الذي 
خلقك ورسولك الذي أنقذك وأوصل النور إليك 
مثله  أحداً  اخلالئق  في  حتب  أن  لك  ينبغي  فال 
فال تكن ذا شح مطاع وتفقد هذا الوصف في 
نفسك، في أهلك، في أبنائك ومن حولك حتى 
ناسي  أمر  بسببه صار  الذي  الفخ  في  يقع  ال 

محرج ويرثى له ».

مجتمع  في  اليوم  نعيشه  ما  أن  موضحاً 
احلرام  اهلل  بيت  حجاج  يجتمع  وكيف  مادي 
طول  املال  يبذل  اإلنسان  وأن  واحد  مكان  في 
السنوات ليلبي دعوة احلج وأن اليقني هو الذي 
يثمر تعلق القلب باهلل وحبه له بل وعشقه له 
ولقربه والدنو منه ونيل رضوانه وعندها يتجلى 
والرضوان  تعالى.  اهلل  من  ورضوان  استشعار 
من  ونتيجة  باهلل  التعلق  نتائج  من  نتيجة 
نتائج االدراك فإذا أدرك االنسان شيء وأدرك فيه 
حسنه وجماله ومال إليه بالطبع فعند امليل 
ذلك  وتيقن  اهلل  أحب  فإن  احملبة.  هذا  يسمى 

فسوف يبذل مافي وسعه إلرضائه عز وجل. 

جلسة اميانية

نظمتها جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا 

“معه قلبي يطيب” 
للداعية الشيخ عمر 

بن حفيظ

جاسم السعدون محاضراًاحلضور
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للفصلني  6 أسابيع  د.صباح قدومي: اعتماد 
الصيفيني بدال من الفصل الشتوي

للعلوم  اخلليج  جامعة  رئيس  نائب  أوضح 
د.صباح  االكادميية  للخدمات  والتكنولوجيا 
التقومي  بتعديل  قامت  قد  اجلامعة  أن  القدومي 
لدراسة  بالنسبة  أسابيع   6 لتعتمد  اجلامعي 
الفصلني الصيفني االول والثاني، بعدما رفضت 
اجلامعات  مجلس  في  االكادميي  االعتماد  جلنة 
والذي  السابق  اجلامعي  التقومي  اعتماد  اخلاصة 
كان يحوي على فصل شتوي وفصل صيفي ثاني 

ملدة 3 اسابيع.

لقاء  خالل  له  حديث  في  القدومي  ولفت 
أن  إلى  اجلامعة  طلبة  رابطة  نظمته  مفتوح 
ملدة  الدراسي  التقومي  بعمل  قامت  قد  اجلامعة 
اجلامعة  أن  مبينا   ،2020 حتى  أي  سنوات   10
بحيث  الربيع  عطلة  فترة  بتقليص  ستقوم 
3 أسابيع فقط، مؤكدا أن ذلك يتماشى  تكون 

مع مصلحة الطالب واجلامعة.

املواد،  بعض  احتكار  بقضية  يتعلق  وفيما 
أهمية  على  حريصة  اجلامعة  أن  القدومي  أكد 
االساتذة خصوصا مع  تنوع في  يكون هناك  أن 
أن  اكثر من شعبة لألستاذ نفسه، مبينا  طرح 
اجلامعة،  املوضوع سيتم متابعته من قبل  هذا 
إمكانية  أيضا  نبحث   : آخر  موضوع  في  وأشار 
الربيع  في فصل  مادة  التخرج  على  املقبل  اخذ 

في وقت اقصر.

وفي رده على استفسار احدى الطالبات عن 
الطالب  إن   : القدومي  قال  عاشوراء  يوم  دوام 
يضع  لن  )عاشوراء(  اليوم  هذا  في  املتغيب 
عطلة  نراقب  أن  يجوز  فال  غائبا،  النظام  له 
نراقب عاشوراء. وفيما يخص  الكريسميس وال 
زالنا  ما    : القدومي  أشار  الغياب  ساعات  عدد 
سنناقش  لكن  ساعة،   12 نظام   على  نعمل 
اجراء الغيابات فيما لو كانت من خالل الكمبيوتر 

أو عن طريق االستاذ نفسه.

القضايا  من  العديد  إلى  الطلبة  وتطرق 
حيث  اللقاء،  هذا  في  واجلامعية  االكادميية 
القت مقترحاتهم تفهما وجتاوبا كبيرا من قبل 

د.صباح القدومي.

Excelsior تصدر نشرتها الدورية GUST

اخلليج  الرفاعي في جامعة  نظمت مكتبة عبداهلل 
للعلوم والتكنولوجيا GUST  احتفاال مبناسبة اصدار 
حتوي  والتي   ،Excelsior اخلامسة  الدورية  النشرة 
على عدد من املقاالت املكتوبة من قبل أعضاء هيئة 
نائب  بحضور  وذلك  والطلبة،  اجلامعة  في  التدريس 
رئيس اجلامعة للشؤون االكادميية د.روبرت كوك وعدد 

من األساتذة وجمع من الطلبة.
وأكد د.روبرت كوك في حديثه أثناء االفتتاح على أهمية 
تتيح  التي  اجلامعة  في  الدورية  النشرات  هذه  مثل 
الفرصة لالساتذة والطلبة من املشاركة في الكتابة 
فيها في شتى املواضيع، مبينا أن جامعة اخلليج تهتم 

دائما في مثل هذه االصدارات التي تأتي لتضيف املزيد 
من التميز ملكتبة اجلامعة، متقدما بجزيل الشكر لكل 
من ساهم في اخراج هذا االصدار السنوي وعمل على 

اخراجه بشكل مميز، اتسم في محتوياته القيمة.

السنوية   Excelsior نشرة  أن  بالذكر  جدير 
والطلبة  االساتذة  املتعددة من  االبداعات  تستقطب 
ليقدموا كتاباتهم من مقاالت وخواطر وشعر، يشرف 
عليها مجموعة من االساتذة في اجلامعة، حيث تتميز 
النشرة بوجود العديد من املقاالت الهادفة واملتنوعة 

في العديد من اجملاالت.

الوحيد في  د. حسن الصادي: مركزنا 
الكويت الذي يعقد إمتحانات جتريبية 

CFA المتحان ال
مركز  مدير  الصادي  حسن  الدكتور   قال 
بجامعة  املهني  والتطوير  املستمر  التعليم 
اخلليج بأن اجلامعة ومن خالل فريق عمل مكون 
7 من أساتذة التمويل واالقتصاد واالحصاء  من 
CFA من  ال�  احلاصلون على  واحملاسبة وكذلك 
ال�  المتحانات  التأهيل  مجال  في  اخلبرة  ذوي 
اداري  وطاقم  والثاني  األول  مبستوييها   CFA
أنهت  قد  الدورة  على  االشراف  في  متخصص 
املستوى  المتحان  التأهيلي  البرنامج  بنجاح 
شهر  في  واملنعقد   CFA ال�  شهادة  من  األول 
ديسمبر من العام احلالي 2011 وذلك حسب ما 

كان مخططا له بفضل اهلل وعونه.

وبني انه متت تغطية كل املوضوعات واألجزاء 
شهادة  من  األول  املستوى  امتحان  في  الداخلة 
شهور  اخلمسة  خالل  استثناء  بدون   CFA ال 
 21 مدار  وعلى  يناير  أول  من  بداية  السابقة 
ال�  تخطت  تدريس  ساعات  وباجمالي  أسبوعا 
مراجعة  ساعة   20 الى  باالضافة  ساعة   250
و16 ساعة المتحانات جتريبية للتأهيل العملي 
يتم عقدة خالل  الذي سوف  الفعلي  لالمتحان 
2011 وبذلك  األسبوع األول من شهر ديسمبر 
يصل اجمالي ساعات البرنامج الى 286 ساعة.

العدد  هذا  ان  الصادي  د.حسن  أوضح  وقد 
من الساعات التأهيلية المتحان ال� CFA غير 
الكويتي  السوق  في  اخلبراء  بشهادة  مسبوق 
والسوق الدولي وهو ما يعطي امللتحقني بدورة 
غيرهم  من  بكثير  اكبر  فرصة  اخلليج  جامعة 
أضاف  اهلل.كما  باذن  االمتحان  في  للنجاح 
املستمر  التعليم  مركز  ان  الصادي  الدكتور 
املركز  هو  اخلليج  بجامعة  املهني  والتطوير 
جتريبية  امتحانات  بعقد  يقوم  الذي  الوحيد 
 CFA �للطالب الراغبني في التقدم المتحان ال
مكتب  مع  بالتعاون  والثاني  األول  مبستوييها 
الدكتور  وبسؤال   .CFA ال�  ملعهد  الكويت 
على  الطالب  اقبال  مدى  عن  الصادي  حسن 
التسجيل في الدورات السابقة أوضح انه نظرا 
يونيو  امتحان  دورة  على  املتوقع  غير  لالقبال 
2011 السابقة فقد مت عمل دورة يونيو لتأهيل 
الراغبني في التسجيل المتحان ديسمبر 2011 
وتعد جامعة اخلليج اجلهة الوحيدة في الكويت 
المتحان  التأهيلي  البرنامج  بتنفيذ  تقوم  التي 
اال  على  الصادي  د.حسن  اشار  كما  ديسمبر. 
لاللتحاق  بالكامل  املتقدمني  قبول  يتم  لم  انه 
في  قبوله  يتم  اقصى  حد  لوجود  نظرا  بالدورة 
الدورة ال يسمح بتجاوزه لتحقيق اكبر استفادة 
التأهيلى  بالبرنامج  يلتحق  من  لكل  ممكنة 

.CFA �المتحان ال

تقوم  سوف  اخلليج  جامعة  كانت  اذا  وعما 

أجاب  فقد  العام  هذا  أخرى  مرة  الدورة  بتقدمي 
سوف  بالفعل  بأنه  الصادي  حسن  الدكتور 
التأهيلية المتحان  الدورة  بتقدمي  اجلامعة  تقوم 
شهر يونيو 2012 للمستوى األول والذي سوف 
وقد   ،2012 يناير  من  األول  النصف  في  يبدأ 
التسجيل  ان  الصادي  حسن  الدكتور  اوضح 
يشهد   2012 يونيو  المتحان  التأهيل  لدورة 
االلتحاق  في  الراغبني  جانب  من  كبيرا  اقباال 
في  االنتهاء  التسجيل على  قارب  بالدورة حيث 
البرنامج التأهيلي للمستوى األول. وعما اذا كان 
الدكتور  أكد  التسجيل الزال مفتوحا فقد  باب 
سوف  التسجيل  باب  ان  على  الصادي  حسن 
يظل مفتوحا الى ان يتم استكمال العدد املؤهل 

للتسجيل بالبرنامج.

بأنه  الصادي  حسن  الدكتور  أوضح  كما 
الالحقة  والدورات  القادمة  الدورة  في  يقبل  لن 
االمتحان  في  للنجاح  فرصة  أي  لديهم  من  اال 
الى  يؤدي  مبا  البداية  من   CFA لل�  الفعلي 
يزيد  ومبا  عليهم  الدورة  ومجهود  تكلفة  توفير 
لتركيز  نظرا  النجاح  في  املقبولني  فرص  من 
أفضل. وعما  وعليهم بصورة  احملاضرين معهم 
دورات  عقد  بصدد  اخلليج  جامعة  كانت  اذا 
ال�  لشهادة  الثاني  املستوى  المتحان  للتأهيل 
بأنه  الصادي  حسن  الدكتور  أجاب  فقد   CFA
بالفعل قامت اجلامعة بفتح باب القبول للدورة 
التأهيلية المتحان املستوى الثاني 2012 حيث 
انتهى خبراء التدريب املشرفون على برنامج ال� 
الثاني  املستوى  تدريس  اعداد جداول  CFA من 
والذي سوف يبدأ في النصف الثاني من ديسمبر 
.2012 يونيو  تاريخ االمتحان في  2011 وحتى 

وذكر ان مركز التعليم املستمر والتطوير املهني 
به  التدريب  خبراء  خالل  ومن  اخلليج  بجامعة 
األنسب  واختيار  الشهادات  هذه  بدراسة  يقوم 
من بينها والذي يخدم السوق الكويتي بكفاءة 
األمير  سمو  رؤية  حتقيق  في  ويساهم  اعلى 
اخلليج  في  األول  املالي  املركز  الكويت  بجعل 
القادرة على حتمل عبء  الكوادر  من خالل خلق 

حتقيق الرؤيا السامية ألمير البالد.

د. روبرت كوك يفتتح االحتفال

د. صباح قدومي
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في  الشباب  جتارب  عن  ندوة  ينظم  رواد  نادي 
املشاريع الصغيرة

نظم نادي رواد لألعمال في جامعة اخلليج 
املشاريع  عن  ن��دوة  والتكنولوجيا  للعلوم 
الصغيرة، ضمت عدد من النجاحات الشبابية 
في  والنجاح  التميز  حققوا  الذين  الكويتية 
وملموس  مميز  واقع  إلى  حتولت  التي  أفكارهم 
في الوقت احلالي، وكانت الندوة قد استضافت 
كل من محمد االبراهيم صاحب شركة الغاز 
 Salad اخلدمية، وغدير خاجة صاحبة مطعم
.Lab 8 ونور خريبط صاحبة محل ،Boutique

اخلريج  االبراهيم  البداية حتدث محمد  في 
من جامعة اخلليج عن جتربته في مجال عمله، 
شركة  تعتبر  )الغاز(  شركته  ان  أكد  حيث 
الفعاليات  بتنظيم  تهتم  بحتة  خدمية 
الصغيرة  االجتماعات  كتنظيم  واملشاريع، 
في  املساهمة  مع  الدولية،  املؤمترات  وحتى 
معه  نتعامل  ملن  والنصيحة  االفكار  إعطاء 

وتوفير كل احتياجاته املطلوبة.

ولفت االبراهيم الى ان شركته تهتم أيضا 
الترفيهية  والفعاليات  الرياضي  اجلانب  في 
اخملتصني  ابرز  تستقطب  تدريبية  دورات  وعمل 

التنمية اإلنسانية رغبة في تطوير  في مجال 
الفكرة  بدأت  قائال:  وتابع  البشرية.  القوى 
بدأت  فقد  حياتي  في  التجارب  تراكم  بعد 
شباب  يال  مبشروع  الشباب  من  مجموعة  مع 
الشباب بطرح  الفرصة لفئة  نتيح من خالله 
أفكارهم، وهذا العمل زادني خبرة أكثر ووسع 
مجال  في  ومعرفتي  وتواصلي  عالقتي  من 
التنظيم، بعدها انخرطت في نادي رواد لألعمال 
تنظيم  في  وانصب عملنا  اخلليج  في جامعة 
اخلبرات  تلك  وبعد  الهادفة،  واملعارض  الندوات 
وجدت نفسي قادرا على تأسيس شركتي التي 

أبصرت النور الصيف املاضي.

من جهتها، أوضحت خريجة قسم االعالم 
 Salad مطعم  صاحبة  الكويت  جامعة  في 
استفادت  قد  أنها  خاجة  غدير    Boutique
من  اكتسبتها  التي  اخلبرة  من  الكثير 
تخصصها ال سيما اجلانب امليادني منه، والذي 

ساهم في صقل مهاراتها.

تخرجها  بعد  بدأت  قد  أنها  إلى  ولفتت 
قلوب  حملة  في  السيما  اجملتمعية  باخلدمة 

بعد  خبرتي،  زي��ادة  في  ساهم  وال��ذي  طيبة 
متخصص  مطعم  تأسيس  في  فكرت  ذلك 
نوعه،  من  فريد  رئيسي  كطبق  بالسلطة 
حيث  قصيرة  فترة  في  مميزا  جناحا  وحققنا 
دول  من  عدد  من  الطلبات  من  العديد  جائتنا 
أخرى.  فروع  في  مشروعنا  لتسويق  اخلليج 
االحباط  من  نوع  هناك  كان   : بالقول  وزادت 
االمور  هذه  ملثل  اسمح  لم  لكني  والتخوف 
الشطارة  خالل  من  مشروعي  في  تتغلغل  ان 

واملوهبة وتطوير املشروع بشكل مستمر.

اسباني  ادب  خريجة  اوضحت  بدورها، 
صاحبة محل Lab 8  نور خريبط أن دراستها 
الثقافات،  في  تنوعا  اكسبها  اسبانيا  في 
بعد ذلك اجتهت لدراسة التصميم في ميالن 
وعدم  واالصرار  الشغف  وجود  ذلك مع  وتزامن 
امللل من حتقيق الهدف، وعملت مشروعي بعد 

تخرجي وعودتي إلى الكويت.

 
 نظم النادي اإلعالمي Media Club في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا أول نشاطاته بإقامة 
اإلعالميني  من  ع��دد  جمعت  نقاشية  حلقة 
التواصل  وسيلة  عن  للحديث  الكويتيني 
قد  النقاشية  احللقة  وكانت  تويتر،  االجتماعية 
العيسى،  عبدالوهاب  املذيع  من  كل  استضافت 
ومذيع إذاعة مارينا اف ام علي جنم، واإلعالمية هند 
النمو  على  من خاللها  الضوء  سلطوا  الناهض، 
املطرد الذي حظي به تويتر بني افراد اجملتمع وتأثيره 

عليهم.

وفي بداية احللقة النقاشية حتدث املذيع علي جنم 
عن الطرق اخملتلفة في استخدام التويتر وكيفية 
املتابعني  التعامل معه، وسؤال اجلمهور عن عدد 

أثناء  بها  يغردون  التي  التغريدات  عدد  وكم  لهم 
تواجدهم في ميدان تويتر، مؤكدا أن تويتر يعتبر 
وقتنا  االجتماعية في  االتصال  الوسائل  أهم  من 
الوسيلة  هذه  نستغل  ان  بد  ال  وبالتالي  احلاضر 

بالطرق السليمة.

من جهته، ذكر عبدالوهاب العيسى أن تويتر يعتبر 
خدمة مميزة تعتمد على اجلمهور الذي ميثل مصدر 
اخلبر الذي يتناقلونه عبر التغريدات، إال أن العديد من 
الشائعات من املمكن ان تنتشر عبر هذه اخلدمة، 
وبالتالي فإنه من الضروري التأكد من صحة املصدر 

ودقته.

بدورها، تناولت الناهض احلديث عن آداب استخدام 
الرد على  أنه من املهم عدم  التويتر، حيث أكدت 
كل موضوع، وأن يكون هناك الدليل الواضح على 
كل تغريده تقوم باطالقها والتأكد من املصدر الذي 
تستند إليه، وعلى املغرد أن يترك اجملال للمغردين 
اآلخرين فالبنهاية تويتر يعتبر وسيلة لنقل املعرفة 

بني اجلمهور.

النادي اإلعالمي في GUST ينظم حلقة نقاشية عن تويتر

أعضاء نادي الرواد مع احملاضرون

علي جنمعبدالوهاب العيسىهند الناهض

ابراهيم املطوع محمد العلي احلضور
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أمناء  مجلس  رئيس  حضور  و  رعاية  حتت 
 )GUST( والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
د.عبدالرحمن احمليالن و نائب مدير اجلامعة للشئون 
األكادميية د.روبرت كوك إنطلقت في حرم اجلامعة 
 )The English Day( اإلجنليزي  اليوم  فعاليات 
على  التشجيع  بهدف  فصلي  بشكل  يقام  والذي 
على  والتعرف  اإلجنليزية  اللغة  بتعلم  اإلهتمام 
العديد من  وآدابها و تسليط الضوء على  تاريخها 
اليوم  فعاليات  ومتيزت  العاملية،  اللغة  هذه  مالمح 
اإلجنليزي مبشاركة كبيرة من قبل الطلبة و أعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعة ممن تقمصوا شخصيات 
باإلضافة  التاريخ  اإلجنليزي عبر  األدب  مشهورة في 
إلى تصوير شخوص عرفها اجلميع من خالل األفالم 

السينمائية األجنليزية الشهيرة، كما شهد 

قدمت  التي  اجلهات  من  لعدد  مشاركة  اإلحتفال 
الدعم لهذه الفعالية.

أمناء  مجلس  رئيس  أك��د  له  كلمة  في  و 
 )GUST( والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
اإلجنليزية هي  اللغة  أن  على  احمليالن  د.عبدالرحمن 
لغة عاملية تستحق أن يقف اإلنسان عندها فهي 
يعتمد  رئيسية  بها كلغة  متثل نسبة ال يستهان 
كان  و   ، العالم  حول  اجلامعي  التعليم  عليها 
اللغة  هي  تكون  أن  تأسيسها  منذ  اجلامعة  قرار 
يتم  حتى  اإلعتبار  لهذا  فيها  للدراسة  الرسمية 
لغة  ممارسة  و ميكنهم  األفق  عامليي  تخريج طلبة 
تستخدم في أغلب دول العالم إن لم تكن جميعها 
، مشدداً في الوقت ذاته على أن جامعة اخلليج لم 

العربية  اللغة  القرآن الكرمي وهي  تتناسى دور لغة 
الرسمية  اللغة  فهي  مقرراتها  و  مناهجها  في 
و  إسالمي  كمجتمع  اإلعتزاز  لغة  هي  و  للدولة 
عربي إلى جانب تشجيع الطلبة على اإلملام باللغة 

اإلجنليزية لعامليتها.
اخلليج  جامعة  مدير  نائب  وجه  جانبه  من  و 
د.روبرت  األكادميية  للشئون  والتكنولوجيا  للعلوم 
إبراز  في  ساهم  من  لكل  العميق  شكره  كوك 
الفعالية بالشكل املطلوب ، مبيناً أن تنظيم مثل 
هذا احلدث يعكس تظافر العديد من اجلهود واأليدي 
وسائل  أم  بأحدى  مرتبطة  عاملية  ثقافة  لنشر 
التواصل البشري و هي اللغة و بشكل خاص اللغة 
حول  واسع  نطاق  على  تستخدم  التي  اإلجنليزية 

العالم.

اليوم االجنليزي صفحة 8

 GUST TIMES

تود فاين يلقي كلمته فاصل موسيقي املشاركون باليوم

د. حسني الشروفي مشاركون لوحة جدارية للتوقيعات

وجوه من اليومشخصيات متنكرة مشاركة في اليوم عزف على البيانو

د.احمليالن يلقي كلمته


