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ِلــصحتك: مفاهيم ينبغي تصحيحها قبل أن تنقص وزنك
اعداد: عبير عايد

يعانون  وزنهم  إنقاص  يحاولون  ممن  كثيرا 
تساهم  التي  اخلاطئة  املعتقدات  بعض  من 
إليه،  يطمحون  ما  إلى  الوصول  صعوبة  في 
ممتعة  جتربة  الوزن  إنقاص  جتعل  أن  بوسعك 
ببعض  التزمت  ما  إذا  لصحتك  ومفيدة 
املفاهيم  بعض  وغيرت  الصغيرة  النصائح 

هنا:  نستعرضها  التي 

البروتني  عالي  ريجيم  خاطئ:  إعتقاد 
صحية  طريقة  هو  الكربوهيدرات  منخفض 

الوزن. إلنقاص 
بعد  تعرف  لم  الواقع  في  احلقيقة: 
على  لإلعتماد  املدى  الصحية طويلة  التأثيرات 
الكربوهيدرات.  قليل  البروتني  عالي  ريجيم 
إحتياجاتك  معظم  على  حتصل  أن  ولكن 
اليومية من السعرات احلرارية عن طريق أغذية 
واجلبنة  والبيض  اللحم  مثل  البروتني  عالية 
ألنه  متوازناً؛  غذائياً  نظاماً  يكون  لن  هذا  فإن 
عالية  كميات  تستهلك  قد  األغذية  هذه  مع 
يزيد  الذي  األمر  والكوليسترول،  الدهون  من 
لن  كما  القلب.  بأمراض  اإلصابة  إحتماالت 
من  يكفي  ما  تناول  النظام  هذا  لك  يتيح 
قد  ما  وهو  واحلبوب  واخل��ض��روات  الفواكه 
غذائك.  في  األلياف  لقلة  باإلمساك  يصيبك 
والغثيان مع  باإلرهاق  زيادة الشعور  ناهيك عن 

الريجيم. النوع من  مثل هذا 

130 جرام  ببساطة فإن تناول ما يقل عن 
لتراكم  عادة  يؤدي  الكربوهيدرات  من  يومياً 
هنا؟  املشكلة  ما  جسمك،  في  الكيتونات 
الدم،  حمضية  لزيادة  يؤدي  الكيتونات  تراكم 
زيادة نسبة اإلصابة بالنقرس وحصوات الكلى.

عالي  الريجيم  يحتوي  ال  رمبا  اخلالصة: 

سعرات  على  الكربوهيدرات  وقليل  البروتني 
حرارية كثيرة، ذلك أن اإلختيارات بني األطعمة 
الوزن على  فيه محدودة ما يؤدي إلى إنخفاض 
تأخذ  أن  أيضاً  أمامك  ولكن  القصير،  املدى 
ويضمن  السعرات  قليل  متوازن  غذائي  بنظام 
الكربوهيدرات  من  اليومية  إحتياجاتك  لك 
والبروتني والدهون في الوقت ذاته. عند إتباعك 
لنظام غذائي متوازن، لن حتتاج لإلستغناء عن 
ما  تناول  وعدم  األغذية  من  كاملة  أصناف 
كما  ضرورية،  عناصر  من  األصناف  هذه  حتويه 
الريجيم  داخل  األطعمة  تنوع  إزداد  كلما  أنه 

إلتزامك به أسهل. كلما كان 

تناول  وقــف  ينبغي  خاطئ:  إعتقاد 
أردنا تقليل الوزن. إذا  النشويات 

مليئة  كثيرة  أطعمة  هناك  احلقيقة: 
دهون  حتوي  ال  ذاته  الوقت  وفي  بالنشويات 
األرز،  اخلبز،  مثل  عالية،  حرارية  سعرات  أو 
هذه  تصبح  متى  والبطاطس.  املكرونة، 
تستهلك  عندما  السعرات؟  عالية  األغذية 
محتويات  إليها  يضاف  أو  كبيرة  بكميات 
عادة!  وجباتنا  في  نفعل  كما  الدهون  عالية 
مهم  مصدر  النشويات  أن  تعلم  أن  ينبغي 

للطاقة وال ميكن اإلستغناء عنها. جداً 
هو  الصحي  الغذائي  النظام  اخلالصة: 
واخلضروات  الفواكة  تناول  على  يركز  الذي 
الدسم،  قليلة  األلبان  ومنتجات  واحلبوب 
يحصل على البروتني من مصادر قليلة الدهون 
فيه  وتقل  والبقوليات(،  والطيور  )كاألسماك 
وامللح  والكوليسترول  املشبعة  الدهون  نسبة 

املضافة. والسكريات 

وزني  إنقاص  أستطيع  خاطئ:  إعتقاد 
أشاء. الطعام كيفما  أتناول  بينما 

وزنك  تنقص  لكي  ببساطة  احلقيقة: 
تتناول.  مما  أكثر  سعرات  تستهلك  أن  ينبغي 

وتتناول  وزنك  تنقص  أن  بالطبع  لك  ميكن 
من  حتد  أن  ينبغي  هذا  لفعل  لكن  حتبه،  ما 
وتزيد  يومياً  تتناولها  التي  احلرارية  السعرات 
هي  الوقت،  ذات  في  البدني  نشاطك  من 
تأكل كميات  أن  ترى. حاول  توازن كما  مسألة 
حتوي  التي  الوجبات  وإختر  الطعام،  من  أصغر 

قليلة. سعرات 
وتناول  وزنك  إنقاص  تستطيع  اخلالصة: 
أطعمتك املفضلة معاً إذا متكنت من التحكم 

في ما حتصل عليه من السعرات احلرارية.

قليل  غذائي  منتج  خاطئ:  إعتقاد 
الدسم يعني أنه بال سعرات حرارية.

قليل  عليها  املكتوب  األغذية  احلقيقة: 
العادة  في  تعني  الدسم  عدمي  أو  الدسم 
كاملة  نظيراتها  من  أقل  سعرات  حتوي  أنها 
كثيرة  منتجات  توجد  هذا  مع  لكنه  الدسم، 
من  الكمية  نفس  حتوي  قد  النوعية  تلك  من 
قد  ما  أكثر كذلك؛ هذا بسبب  ورمبا  السعرات 
نشويات  أو  دقيق  أو  إليها من سكريات  يضاف 
أن  إلى  فلتنتبه  القوام.  أو  النكهة  لتحسني 

املكونات تضيف سعرات كذلك. هذه 
من  الغالف  على  يكتب  ما  إقرأ  اخلالصة: 
السعرات  من  كم  واعرف  غذائية  مكونات 

حتتوي.

اإلفطار  وجبة  تفادي  خاطئ:  إعتقاد 
الوزن. إنقاص  يساعد على 

ال  من  أن  الدراسات  أظهرت  احلقيقة: 
تقليل  يحاولون  من  أو  إفطارهم  يتناولون 
ممن  اكثر  أوزاناً  يكتسبون  النهار  خالل  األكل 
متزنة  وجبات  على  ويداومون  اإلفطار  يتناولون 
ميكن  اليوم؛  مدار  على  املرات  من  عدد  صغيرة 
اإلفطار يشعرون  يتجنبون  بأن من  تفسير هذا 
كانوا  مما  أكثر  ويأكلون  بعد،  فيما  أكبر  بجوع 
صغيرة  وجبات  تناول  أن  كما  عادة،  سيفعلون 

التحكم  على  يساعدك  قد  اليوم  مدار  على 
في شهيتك بصورة أفضل.

ومتنوعة  صغيرة  وجبات  تناول  اخلالصة: 
اليوم. السعرات على مدار  وقليلة 

)رفع  مثل  مترينات  خاطئ:  إعتقاد 
الوزن  إنقاص  في  مفيدة  ليست  األثقال( 

»تزيد من كتلة العضالت«. ألنها 
والضغط  األثقال  رفع  مترينات  احلقيقة: 
أن  بالفعل  ميكنها  األنشطة  من  ومثلها 
ممارستها  عند  الوزن  إنقاص  على  تساعدك 
العضالت،  تنمي  التمرينات  هذه  بإنتظام. 
السعرات  من  كبيرة  كمية  حترق  بدورها  التي 
التمرينات  من  النوع  هذا  ممارسة  احلرارية. 
»تزيد  يجعلك  لن  أسبوع  كل  ثالثة  أو  يومني 
فهذا  كمصارع  تبدو  أو  بالعضالت«  وزنك 
يحدث فقط مع تدريب مكثف وخلفية جينية 

لذلك. معدة 
املعتادة  التمرينات  إلى  اخلالصة: باإلضافة 
املشي  )مثل  املعتدل  البدني  النشاط  ذات 
األسبوع،  أيام  معظم  في  ساعة(  لنصف 
حاول القيام بتمرينات قوية يومني أو ثالثة من 
أو  )دمبل(  أثقال  ترفع  أن  ميكنك  أسبوع،  كل 

مياثلهما ما  أو  الضغط  بتمرينات  تقوم 

 GUSTفي محاضرة في
الصحة أفضل مع كل خطوة في حياتنا

 “ Sport Club “ الرياضة   نادي  ّنظم 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  في 
محاضرة حول أهمية الرياضة في كل خطوة 
في  الرياضة  مدير  قدمها  االنسان  حياة  من 
في  تغذية  وأخصائي  املاجد  أحمد  اجلامعة 

عيادة رجيمي سنتر الدكتور أحمد ليري.

أهمية  على  ليري  أحمد  الدكتور  وأكد 
عالطاقة  للحصول  االفطار  وجبة  تناول 
الوزن  انقاص  في  الوجبة  ألهمية  الالزمة 

واحلفاظ على رشاقته وبداية اليوم الطويل .
ممارسة  ضرورة  على  املاجد  أحمد  وشّدد 
على  احلفاظ  أجل  من  الرياضية  التمارين 
وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  وقال  اجلسم  لياقة 

خلقنا لنستخدم بدننا في العمل واحلركة.

صالة  افتتاح  عن  اإلع��الن  مت  وقد  هذا 
املغطاة  الصالة  في  متطورة  بأجهزة  رياضة 
باجلامعة وحتت إشراف نخبة من املتخصصني 

في هذا اجملال . 
احلج وجيه احلامد
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ماذا تأكل أيام االمتحانات؟؟
اعداد: عبير عايد

التي  السمات  أهم  والقلق  التوتر  يعد 
تسيطر على طلبة اجلامعة أو الثانوية العامة 
تأدية  وأثناء  عامة  الدراسية  السنة  خالل 
والطلبة  األهل  وعلى  خصوصا،  االمتحانات 
يسهم  الذي  للغذاء  املهم  الدور  يغفلوا  أال 
األعراض  هذه  من  التخفيف  في  كبير  بشكل 
الدراسي  التحصيل  على  ماتؤثر  غالبا  التي 

للطالب.

خالل  باتباعها  ينصح  تغذوية  إرش��ادات 
االمتحانات:  فترة 

تناول وجبة اإلفطار صباحا 
يقلل  خاوية  مبعدة  لالمتحان  التقدم 
أن  الدراسات  أثبتت  حيث  األداء؛  مستوى  من 
تكون  الفطور  وجبة  يتناولون  الذين  الطلبة 
أكبر  قدرة  ولهم  أطول  التركيز  على  قدراتهم 
مسائل  السيما  الصعبة  األسئلة  حل  في 
تذكر  على  أيضا  وتساعد  والفيزياء  الرياضيات 

البعيد. للمدى  املواد 

الغنية  األطعمة  تناول  على  واحل��رص 
وجتنب  واألجبان،  واحلليب  كالبيض  بالبروتني 
احلرص  مع  مثال،  كاحلالوة  البروتني  من  اخلالية 
الفاكهة  أو  اخلضار  من  حصة  تناول  على 

متوازنة. وجبة  على  للحصول 

اليوم  تناول وجبات معتدلة ومتعددة خالل 
معتدلة  الغداء  وجبة  تكون  أن  يفضل 
والبروتينات؛  النشويات  على  ومشتملة 
أن  على  احلرص  مع  والكسل،  اخلمول  لتفادي 
اإلصابة  لتفادي  واخلضار  باأللياف  غنية  تكون 
باإلمساك، ومن اجلدير ذكره أن عنصري احلديد 
في  ويتواجدان  الذاكرة  لصحة  مهمان  والزنك 
اللحوم احلمراء والسمك والدجاج واخلضراوات 
واأللبان  الكاملة  واحلبوب  والبقوليات  الورقية 

والبيض.

 B complex( الفيتامينات  أيضا  وتعتبر 
في  وتتواجد  الذاكرة  لصحة  مهمة   ),C,E
الفواكه،  البطاطا،  األرز،  الشوفان،  امل��وز، 
البقدونس،  اجلوافة،  بخصوصا  اخلضراوات 
النباتية،  الزيوت  األخضر،  الفلفل  احلمضيات، 

الورقية. اخلضراوات  املكسرات، 

ويفضل تناول وجبات خفيفة بني الوجبات 
الرئيسة على أال تتعدى املدة عن 3 ساعات بني 
بالفيتامينات  غنية  تكون  وأن  واألخرى  الوجبة 
أو  الطازجة  والفواكه؛  كاخلضراوات  واملعادن 
وإدخال  احلرارية،  السعرات  وقليلة  اجملففة، 
ألنها  الوجبات؛  لهذه  واللوز  كاجلوز  املكسرات 
االكتئاب  وتقلل  املعنوية  احلالة  من  ترفع 
تكون كل هذه  أن  مراعاة  مع  السعادة،  وجتلب 
اجلسم  حلاجة  املطلوب  املعدل  ضمن  اخليارات 

احلرارية. السعرات  من 

والغنية  الغازية  املشروبات  من  التقليل 
بالكافيني 

الغازية  أن تكون كميات املشروبات  يفضل 
تناولها  املسموح  الكمية  ضمن  القهوة  أو 
على  الطالب  من  الكثير  يركز  حيث  يوميا؛ 
باليقظة، لكن  تناولها ملا تضيفه من الشعور 
من  الكثير  في  تتسبب  منها  الزائدة  اجلرعات 
وزيادة  النوم  وقلة  والقلق  كالتوتر  املشاكل 
باملشروبات  باستبدالها  وينصح  البول،  إدرار 
ألنها  والنعناع  والبابوجن  كاليانسون  الساخنة 
تساعد على احلد من التوتر، ويعتبر احلد األعلى 
أي  ملغم   300 يوميا  للكافيني  به  املسموح 
على  يعتمد  وهذا  قهوة  3-4 فناجني  مايعادل 

القهوة. نوعية 

ممارسة أي نشاط رياضي 
حدة  من  التخفيف  في  الرياضة  تساعد 
الثقة  واكتساب  والقلق  النفسية  الضغوط 
بالنشاط  الدائم  للشعور  باإلضافة  بالنفس، 
واحليوية، وال يجب ان تكون املدة طويلة يكفي 
على األقل نصف ساعة يوميا أو ثالث مرات في 
يعطي  الزبيب  من  حفنة  تناول  وإن  األسبوع، 
من  واحدة  علبة  يعادل  ونشاطا  طاقة  اجلسم 

الطاقة. مشروبات 

مراعاة بعض احلاالت اخلاصة 
ويحدث في بعض األحيان بعض التوعكات 
هذه  خالل  وننصح  العصبي  القولون  ملرضى 
املنتجة  واخلضراوات  القهوة  بتجنب  الفترة 

عن  واالبتعاد  والبقوليات،  كالقرنبيط  للغازات 
تناول العلكة واألطعمة الدهنية واحلرص على 
إضافة األلياف في الغذاء للحاالت التي تعاني 
من اإلمساك ومراجعة الطبيب إذا لزم األمر.

نوم كافية  االلتزام بساعات 
نوم  مبواعيد  االلتزام  الطالب  على  يجب 
الراحة  على  جسمه  حلصول  وكافية  ثابتة 
قبل  الطعام  تناول  عن  واالبتعاد  املنشودة 
قبل  كانت  لو  وحبذا  للنوم  مباشرة  الذهاب 
أو  احلليب  بتناول  وينصح  األقل،  على  ساعتني 
أحد  شرب  أو  اللوز  أو  املوز  أو  مشتقاته  أحد 
النعنع؛  أو  كالبابوجن  الساخنة  املشروبات 
من  والتخلص  االسترخاء  على  تساعد  حيث 

واللحصول على نوم هادئ. التوتر 

اعداد: عبير عايد

املذاكره: قبل 
وحفظ  النبيني  فهم  اسألك  اني  اللهم 
اجعل  واللهم  املقربني,  املرسلني,واملالئكه 
بخشيتك,  وقلوبنا  بذكرك,  عامره  السنتنا 
قدير,  شي  كل  على  انك  بطاعتك,  واسرارنا 

الوكيل. ونعم  حسبنا اهلل 

املذاكره: بعد 
وما  ق��رأت  ما  استودعتك  ان��ي  اللهم 
, فرّده عند حاجتي اليه,  حفظت وما تعّلمت 
ونعم  اهلل  حسبنا  قدير,  شي  كل  على  انك 

الوكيل.

االمتحان: يوم 
امري  وسلمت  عليك  توكلت  اني  اللهم 

اليك, ال ملجأ وال منجا منك اال اليك.

القاعه: دخول 
واخرجني مخرج  ادخلني مدخل صدق  رب 
صدق , واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

البدء باحلل: قبل 
امري  لي  ويسر  صدري,  لي  اش��رح  رب 
بسم  قولي,  يفقه  لساني  من  عقدة  واحلل 
جعلته  ما  اال  سهل  ال  اللهم   , الفتاح  اهلل 
سهال, وانت جتعل احلزن متى شئت سهال, يا 

الراحمي������ن. ارحم 

االمتحان: اثناء 
من  كنت  اني  سبحانك  انت  اال  اله  ال 
استغيث,  برحمتك  قيوم  يا  حي  يا  الظاملني, 
رب ان مّسني الضّر انك ارحم الراحمي�����ن.

النسيان: عند 
فيه  ريب  ال  ليوم  الناس  جامع  يا  اللهم 

اجمع علي ضالتي.

االنتهاء: بعد 
كّنا  وما  لهذا  هدانا  اللذي  هلل  احلمد 

لنهتدي لوال ان هدانا اهلل.

مع اقتراب موعد 
امتحانات الفصل 
الدراسي األول: 

 GUST TIMES
تتمنى للطلبة 
النجاح والتوفيق

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا أدعية املذاكره واالختبارات
حازت على شهادة اإلعتماد الدولي 

ملالعبها لكرة القدم من الفيفا
حازت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
لكرة  الدولي  االحتاد  من  اعتماد  شهادة  على 
بها،  اخلاص  القدم  كرة  مللعب  )الفيفا(  القدم 
في  والوحيدة  األولى  اجلهة  تعتبر  بذلك  وهي 
الشهادة، حيث  التي حتصل على هذه  الكويت 
املعتمدة  املالعب  قائمة  يصنف ملعبها ضمن 
االحتاد  من  املعتمدة  الدولية  املواصفات  حسب 

الدولي لكرة القدم )الفيفا(.
الطالبة  اجلهات  تخضع  الفيفا  أن  يذكر 
دقيقة  ألنظمة  القدم  ك��رة  مالعب  ملنح 
وصارمة للحصول على شهادة االعتماد، حيث 
وعمل  امللعب  تنفيذ  على  باالشراف  تقوم 
امللعب  مواصفات  من  للتأكد  ميدانية  دراسة 

ومطابقته لقوانينها وتوصيفاتها الدولية .
بجامعة  املشاريع  إدارة  قامت  وقد  هذا   
املهندس  بقيادة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
قبلها  من  مكثف  بجهد  الفريح  إبراهيم 
للعمل على تنفيذ مواصفات الفيفا الصارمة 
مراحل  مبتابعة  تقوم  كانت  جهتها  من  والتي 
تنفيذ امللعب خطوة بخطوة وقد مت عمل فحص 
فني ودراسة ميدانية مللعبها لكرة القدم املقام 
هذا  اجتازت  حيث  مشرف  في  اجلامعي  باحلرم 

االختبار بنجاح .
للعلوم  اخلليج  جامعة  أن  بالذكر  واجلدير 
ومهنية  أكادميية  رؤية  تتبنى  والتكنولوجيا 
جهدها  كل  تبذل  حيث  عاملية  مواصفات  ذات 

ألنظمتها  العاملية  املواصفات  ملطابقة 
ومرافقها ومبانيها.
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املؤسسي والتعاون  اخلريجني  مركز  بتنظيم 

والتكنولوجيا   للعلوم  اخلليج  جامعة  في  العاشر  الوظيفي  املعرض  افتتاح 
صالح  الرحمن  عبد  الدكتور  افتتح 
جامعة  في  األمناء  مجلس  رئيس  احمليالن 
الفرص  معرض  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
الوظيفية العاشر الذي يقيمه مركز اخلريجني 
 33 مبشاركة  باجلامعة  املؤسسي  والتعاون 
شركة ومؤسسة من القطاعني اخلاص والعام. 
 8-7 واخلميس  األربعاء  يومي  املعرض  يستمر 
املعرض  افتتاح  شهد  وقد   .2011 ديسمبر 
وخريجيها  اجلامعة  من طلبة  مكثفاً  حضوراً 
وأعضاء هيئة التدريس الذين تفاعلوا بشكل 
هذا  ويأتي  املشاركة.  اجلهات  ممثلي  مع  كبير 
على  اجلامعة  حرص  مع  انسجاما  املعرض 
جهة  من  خريجيها  بني  اإلتصال  قنوات  فتح 
وجهات العمل املقدمة للفرص الوظيفية من 
جهة أخرى، ومتابعة خريجي اجلامعة وظيفياً، 
وتفعيل جهود اجلامعة في القيام بدورها في 

استراتيجيات  تبني  خالل  من  اجملتمع،  خدمة 
وآليات لتنمية الكفاءات الوطنية ،وفق حاجات 

سوق العمل.

وقد أكد الدكتور أسامة احلارس مدير مركز 
اللجنة  ورئيس  املؤسسي  والتعاون  اخلريجني 
اخلليج  جامعة  في  أننا  للمعرض  املنظمة 
للعلوم والتكنولوجيا نسعى جاهدين لتوفير 
واخلريجني  طالبنا  جلميع  ممكن  دعم  أفضل 
ملساعدتهم في احلصول على عمل والوصول 
وحتقيق حياتهم املهنية. وأضاف نتمتع واحلمد 
هلل بعالقات وطيدة مع شركات القطاع اخلاص 
والتزال  انعكست  العام  القطاع  ومؤسسات 
فرص  توفير  في  جهودنا  على  إيجابي  بشكل 
الشركات  كبرى  في  اجلامعة  خلريجي  عمل 

واملؤسسات داخل الكويت وخارجها. 

اخلريجني  مركز  خالل  من  جنحنا  وأضاف 
متكامل  نظام  بناء  في   املؤسسي  والتعاون 
ملتابعة أوضاع خريجي اجلامعة الوظيفية من 
للتخصصات  الوظيفة  حيث مواءمة طبيعة 
احملققة  السبل  واقتراح  اجلامعة،  في  املتوافرة 
مستقبالً  اجلامعة  خريجي  بني  للمواءمة 
من  العمل  س��وق  واحتياجات  جهة  من 
املشاركة  ه��ذه  أن  شك  وال  أخرى.  جهة 
تعكس  واملؤسسات  الشركات  من  الواسعة 
للعلوم  اخلليج  جامعة  بني  الوطيدة  العالقة 
كما  والعام  اخلاص  والقطاعني  والتكولوجيا 
واملؤسسات على  الشركات  تؤكد حرص هذه 
مختلف  من  اجلامعة  خريجى  استقطاب 
لهم  الوظيفية  الفرص  وتوفير  التخصصات 
وجتدر  التخرج.  بعد  أو  الدراسة  أثناء  سواء 
%80 من خريجي  إلى أن حوالي  اإلشارة هنا 

احلصول  في  اهلل  بحمد  جنحوا  قد  اجلامعة 
على وظيفة معظمهم في القطاع اخلاص.

بالشكر  نتقدم  احلارس  الدكتور  واختتم 
دعمهم  على  املشاركة  للشركات  والتقدير 
معنا  التعاون  على  وحرصهم  املتواصل 
امليداني  بالتدريب  يتعلق  فيما  والتنسيق 
الوظيفية لهم سواء  الفرص  وتوفير  للطلبة 
أثناء الدراسة أو بعد التخرج. ونخص بالشكر 
من  بالتينية  رعاية  للمعرض:  الراعية  اجلهات 
ورعاية  اخلليج،   وبنك  الوطني  الكويت  بنك 
ذهبية من الشركة الوطنية لالتصالت ورابطة 
بشكل  ساهموا  الذين  اخلليج  جامعة  طلبة 
ورعاية   ، املعرض  إلقامة  التنظيم  في  فاعل 

إعالمية من جريدة األنباء.

د. احمليالن ود.كوك ود.القدومي ود.احلارس في جناح البنك الوطني

د.احمليالن مصافحا احد املشاركون - بنك بوبيان

د. احمليالن يتفقد املعرضالترحيب بالدكتور اسامة احلارس

د. احمليالن يستمع لشرح من احد املشاركني
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سعيا منها لتعزيز الروح العائلية وبيئة العمل االيجابية في أروقة احلرم اجلامعي، أعلنت 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا عن تخصيص كل يوم خميس ابتداء من 22 ديسمبر املاضي 
بالنسبة ملوظفي اجلامعة في ارتداء مالبس الكاجوال Casual Thursdays، مبينة أن املشاركة 

في هذا اليوم يعتبر قرارا شخصيا يعود للشخص نفسه، حيث سيكون املوظف هو من لديه 
احلكم لضمان ارتداء املالبس املناسبة جلميع االنشطة، كما نحث املوظفني على االلتزام بسياسة 

الزي الرسمي املناسب من االحد وحتى االربعاء، مبينة أنه بناء على ذلك يتوجب على املدراء 
ورؤوساء االقسام التأكد من التزام املوظفني بذلك، كما يرجو املالحظة ان الشورت والقمصان 
القصيرة والقبعات واجلينز املمزق والقمصان التي حتمل شعارات مثيرة للجدل واالحذية غير 

مناسبة كلها امور ممنوع على املوظفني ارتدائها.

جامعة اخلليج تعلن عن 
Casual Thursdays

اجلامعة على  : الشكر إلدارة   الزنكوي 
توفير احتياجات الطلبة

في  الداخلي  التدقيق  جلنة  رئيس   اكد 
و  للعلوم  اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة 
التكنولوجيا طارق الزنكوي ان الرابطة تسعى 
الصعاب  كل  حتدي  و   ، الطلبة  ملصلحة  دائما 
من اجل الوصول الى طموحاتهم، حيث اعلن 
وظيفتها  الداخلي  التدقيق  جلنة  ان  الزنكوي 
متت  حيث  تطويرها،  و  اجلامعة  مرافق  متابعة 
املطالبة بأمور عدة تصب في مصلحة الطالب 
املاضي  الشهر  فخالل   ، مختلفة  نواحي  من 
والطاوالت  الكراسي  بتجديد  املطالبة  متت 
الى جتديد االستراحات  باحلرم اجلامعي، اضافة 

اخملصصة للطالب و الطالبات ،

كاميرات  بوضع  الرابطة  طالبت  كما   
لتوفير  اجلديدة  السيارات  مواقف  في  مراقبة 
األمن و األمان للطلبة و توفير ممرات لسهولة 
الى  اجلامعة  مبنى  من  الطالب  سير  و  تنقل 
الى  باالضافة   ، للسيارات  اخملصصة  االماكن 

الصالة   مواعيد  عن  لالعالن  اجهزة  وضع 

في  للصالة  مخصصة  كراسي  ووض��ع 

اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  لتخدم  املصلى 

امللبية  املستلزمات  بتوفير  طالبت  وكما 
اجلامعة.  و  مكتبة  في  الطالب  الحتياجات 

تعد  سابقا  املذكورة  األمور  ان  الزنكوي  اشار 
حتت التنفيذ بعد مطالبات عدة لالدارة 

باسم  شكر  باقة  الزنكوي  وقدم  اجلامعية 
املنشئات  و  املشاريع  ادارة  الى  الطلبة  رابطة 
متمثلة باملهندس ابراهيم الفريح على تعاونه 
االخيرة.  واختتم  الفترة  في  للرابطة  املشهود 
بتوفير  استعداد  أمت  »نحن على  قائال  الزنكوي 
لهم  الراحة  لتوفير  الطالب  يطلبه  ما  كل 
مبراسلة  يتقدم  اقتراح  لديه  من  كل  فعلى   ،

مكتب الرابطة لدراسته و العمل به«

والرياضية  االجتماعية  اللجنة  رئيس  أعلن 
للعلوم  اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة  في 
اقامة  عن  املنصور  براك  محمد  والتكنولوجيا 
 S.A Festival with Zain Zone فعالية 
هذه  ان  وبني  لالتصاالت  زين  شركة  برعاية 
الفعالية- بجانب اليوم العاملي – تعتبر اضخم 
فعالية تقام على مدى الفصل الدراسي باكمله 
ومفاجآت  متعددة  نشاطات  من  تتضمنه  ملا 

ومسابقات،

طلبة  مشاريع  يضم  بازار  وجود  الى  جنبا   
لالستمرار  وتشجيعهم  بها  لالرتقاء  اجلامعة 
في ابداعاتهم وصقل مواهبهم اخملتلفة اضافة 
في  ومساعدتهم  املشاريع  لهذه  التسويق  الى 
الواقع،  ارض  على  نظريا  يتعلمونه  ما  تطبيق 
املطاعم  من  كبيرا  عددا  ملشاركة  باالضافة 

املتنوعة.

 ووجه املنصور باقة شكر كبيرة لشركة زين 
لالتصاالت كونها الراعي احلصري لهذا املهرجان، 
العمل  دعم  في  العظيمة  جهودهم  مثمنا 
من  الرابطة  لقته  ما  وعلى  والطالبي  الشبابي 
دعم مادي ومعنوي منهم. ودعى املنصور اجلميع 

حلضور هذه الفعاليات املليئة باملفاجآت.

S.A Festival رابطة جامعة اخلليج تقيم فعالية

أجواء الكرنفال
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نظمت إدارة العالقات العامة بجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا يوماً ترفيهياً في بر اجلليعة 
حضره أعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة 
وأسرهم والذين توافدوا من الصباح الباكر في جو 
عائلي جمع األسرة اجلامعية للترفية وقضاء وقت 
ممتع بعيدا عن جو العمل مما ينعكس ايجابيا على 

العمل داخل احلرم اجلامعي.

في بداية اليوم الترفيهي والعائلي رّحب نائب 
باحلضور  كوك  روبرت  البروفيسور  اجلامعة  رئيس 
ومتنى لهم قضاء يوم ممتع ، مؤكدا ان اجلامعة ال 
تألوا جهدا في توفير كل االمكانيات لدعم استقرار 
العاملني وهذا اليوم الذي يجمعنا يزيد بيننا الترابط 
األسري الذي يخلق روح اجلماعة في عملنا معا حتت 
مظلة جامعتنا التي نحرص جميعا على تطورها 

وتقدمها .

التعارف  بجلسات  اليوم  فعاليات  بدأ  ثم 
تناول  اعقبه  ثم  العاملني  اسر  على  والتعرف 
الغداء ، ثم ُقدِّمت املسابقات واأللعاب التي شارك 

جمعهم  جميل  تنافسي  جو  في  اجلميع  بها 
الفنية  املسابقات  قدم  الذي  احلفل  عريف  حول 
والترفيهية والرياضية وسط عزف االغاني الوطنية 
هذا وقد حصل الفائزون على هدايا قّيمة قدمت من 
إدارة العالقات العامة وفي نهاية اليوم دُعا احلضور 

لتناول العشاء .

GUST يوم ترفيهي للعاملني في

االطفال يلعبون أجمل ابتسامة

فتحية الرفاعي وعائلتها

احلضور

االستمتاع في اخمليم الشباب يلعبون كرة القدم د.مارجرت كوبس ود.مايا متكوفا محمد الناصري وعائلته

االبتسامة

احلضور د. كوك يرحب باحلضور سها اخلطيب وصديقتها املسابقات

د.كمال الدين بنميور وعائلتهالرسم على الوجوه

اخمليم
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خالل امللتقى الثالث ضمن مشروع تنادي احلضارات بتنظيم وزارة االوقاف للشؤون االسالمية

د. بن طفلة: القيم االنسانية تؤكد ان السالم افضل من احلرب
د. مايكلويس: الفلسفة املسيحية تعتمد على مصادر إسالمية  كما الفالسفة 

املسلمون يعتمدون على الفلسفة املسيحية

للعلوم  اخلليج  جامعة  استضافت 
الثالث  امللتقى  محاضرات  أولى  والتكنولوجيا 
وزارة  بتنظيم  احلضارات  تنادي  مشروع  ضمن 
الهوية  بعنوان  االسالمية  والشؤون  األوقاف 
ضمت  احلضاري،  التواصل  سبيل   ... الكونية 
مارون  والبروفيسور  حارب،  د.سعيد  من  كل 
تطرق  حيث  طفله،  بن  ود.سعد  مايكلويس، 
اإلنسانية  القيم  أهمية  عن  للحديث  امللتقى 
أجل  من  استثمارها  يتوجب  التي  املشتركة 

خلق عالم يتميز بالسالم واحملبة.

في البدابة أوضح الدكتور سعيد حارب أنه 
من املستحيل أن جند انسانا خاليا من املشاعر 
فما نريده هو ان جنلعه كونيا بحيث تبقى فيه 
مكوناته اإلنتمائية اخملتلفة والتي متثل انتماءات 
جبرية، مبينا أن االمر املهم هو كيفية التعقل 
في استخدام هذا االنتماء من خالل استخدام 
التوجيه الداخلي، واوضح حارب ان االديان يوجد 
وعلينا  اخلاصة  والقيم  العاملية  القيم  فيها 
اخلاصة  القيم  مع  الدينية  القيم  نستثمر  ان 

بحيث ال يحدث تعارض بينهما.
من جهته، بني البروفسور مارون مايكلويس 
مصادر  على  تعتمد  املسيحية  الفلسفة  أن 
إسالمية، والفالسفة املسلمون يعتمدون على 
إذا ما جاء من  الفلسفة املسيحية، والتطرف 
الثاني،  الطرف  عند  يكون  فإنه  األول  الطرف 
املسيحية  احلضارة  في   : بالقول  مستدركا 
هناك اخلط الليبرالي والذي يرى أن الرجل ممكن 
إلى  يدعو  بعينه  وهذا  آخر  رجل  من  ينجب  أن 

التطرف من الطرف اآلخر.

من  تخاف  املسيحية  الدولة  أن  وأك��د 
الدول  أما  األخالقية،  لقوتهم  املسلمني 
لقوتهم  املسيحية  من  تخاف  فإنه  املسلمة 
أن  : يتوجب علينا  بالقول  التقنية، مستدركا 
أنه  نعلم  وأن  بيننا  املشتركة  القيم  إلى  ننوه 

بإمكانيتنا مساعدة بعضنا البعض.

أن  طفله  بن  د.سعد  أوضح  جانبه،  من 
القيم  نحو  اض��اءات  متتلك  وغيرها  االدي��ان 

الكره  الى  يدعو  يوجد هناك ما  االنسانية فال 
بدال من احلب، فكل القيم االنسانية تؤكد أن 
السالم أفضل من احلرب، وحتقق هذا مع حتقق 
الدولة احلديثة بعد أن أصبحت احلروب مكلفة 

راح ضحيتها 60 مليون في احلرب العاملية.

: ال يجب أن نكون كمسلمني  وزاد بالقول 
في موقع الدفاع في احلديث عن الهوية الكونية 
فنحن  للذهن،  إنهاك  فهذا  التبرير  أجل  من 
نرى  أننا  مؤكدا  االنسانية،  بالوحدة  نشترك 
بالنا  اجلار فما  التسامح حتى مع  اليوم غياب 
الغياب  وهذا  الدين،  في  معه  نختلف  من  مع 
والكوارث،  املشاكل  من  لكثير  مدخالل  كان 
مهما  مدخال  ستكون  التربية  أن  إلى  مشيرا 
عليه  باملتفق  واالبتداء  االمر  هذا  تقومي  في 

واستثمار التنوع الثقافي.

الوطنية  الوحدة  إن   : قائال  واستطرد 
بل  البعض،  يتصورها  كما  رومانسية  ليست 

هي شعور ذهني وحالة ذهنية متقدمة.

GUST ضمن حملة لبيك يا وطن لرابطة طلبة

الرومي : على الشباب أن يصنعوا التغيير
الطريجي : بعض النواب لم يكن هدفهم خدمة الكويت بل مصاحلهم الشخصية

)لبيك  بعنوان  الوطنية  حملتها  ضمن 
اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة  نظمت  وطن(  يا 
من  عدد  مع  ن��دوة  والتكنولوجيا  للعلوم 
مرشحي الدائرة االولى ضمت كل من املرشح 
والدكتور  الشاهني،  وأسامة  الرومي،  عبداهلل 
علي جمال، وعبداهلل الطريجي، والدكتور أنور 

الشريعان، واحملامي وسمي الوسمي.

االولى  الدائرة  مرشح  طالب  البداية   في 
التغيير  يصنعوا  أن  الشباب  الرومي  عبداهلل 
وذلك لتطوير مستقبلهم الي االفضل ووضع 
حلول للمشاكل التي يعانون منها كالتعليم 
تؤرقهم،  التي  الهموم  من  وغيرها  والصحة 
الشباب  من  جاءت  اخلمس  الدوائر  أن  موضحا 
احلديثة  الوسائل  مادة  هم  الشباب  أن  حيث 

وهذا دليل على وعيهم االنتخابي.

إختيار  جميعا  الكويت  أهل  الرومي   ودعا 
القبلية  عن  واالبتعاد  واالص��ل��ح  االكفأ 
أن  مبينا  الكويت،  وتطوير  لبناء  والطائفية  

جيلهم  في  موجودة  ليست  قضايا  هناك 
الوطنية في  الوحدة  آبائهم وهي ضرب  وجيل 
محاولة لتقسيمها الى طوائف سنة وشيعة 
سبحانه  اهلل  يتقوا  أن  فعليهم  وحضر  وبدو 

وتعالى ويبتعدوا عن التعصب بكل أشكالة.

مثل  تقر  أن  يجب  قوانني  هناك  أن   وأكد 
مع  ق��دم  أن��ه  حيث  املالية  الذمة  قانون 
وعادل  العنجري  عبدالعزيز  السابقني  النائبني 
املالية   الذمة  بأن يبدأ قانون  اقتراح  الصرعاوي 
ليس فقط على املسئول بل حتى على املوظف 
أنه  استياءه  عن  معبرا  الفساد،  حملاربة  وذلك 
حتى البعض من احملامني شاركوا باالعتصامات 
امام النيابة ومبنى أمن الدولة  فيجب أن مييز 

البعض بني تطبيق القانون والفزعة.

عبداهلل  امل��رش��ح  شكر  جهته   وم��ن 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  الطريجي 
صباح االحمد الصباح حفظه اهلل ورعاه بحل 
لبناء  واالصلح  االكفاء  لالختيار  االمة  مجلس 

وتطوير الكويت،موضحا أن الكويت كانت في 
يوم من االيام من ضمن أفضل الدول الن هناك 
وزراء مبستوى املسئولية وهناك ناخبني لديهم 

وعي مبن يرشحون.

علي  األولى  الدائرة  مرشح  قال   وب��دوره 
جمال : البد من تغيير منط اخلطاب السياسي 
في الكويت لوجود استحقاقات تتطلب النظر 
واالنتخابات  الفساد  كمحاربة  وتقوميها  فيها 
ضمنها  ومن  اجلميع  بها  يعلم  التي  الفرعية 
توزع  احلكومة  أن  مبينا  الرشيدة،  احلكومة 
االغلبية  على  للحصول  البعض  على  الهبات 
الذي  األمر  وهو  انتخابات  كل  في  البرملانية 

يجب ان يعيه الناخب ويحاربة.

السبب  هي  احلكومة  جمال:   وأض��اف 
ومن  الكويتي  الشارع  انقسام  في  الرئيسي 
الشباب  شريحة  هم  املسار  لتصحيح  سعى 
أن  اجلميع  على  يجب  أنه  موضحا  الوطني«، 
يعمل  ان  ويجب  املواطنة  مبدأ  في  يؤمنون 
حتقق  التي  الدستورية  األط��ر  وفق  اجلميع 

مساحات كبير من املشاركة فيها .

الأولى  الدائرة  مرشح  قال  جهته   ومن 
الفساد  ضد  املعركة  »ان  الشاهني  أسامه 

رأس  إال  ليس  منها  ماظهر  وأن  تنتهي  لم 
الفساد  جسد  من  املئه  في   80 ومازال  اجلبل 
جسم  من  جزء  املليونية  فاإليداعات  مغمور، 

املالية  الذمة  قضية  »ان  موضحا  الفساد«، 
لم  لكن  مجلس1981   في  مطروحة  كانت 
وأن قضية  يومنا هذا،  تقر حتى  أن  لها  يكتب 
املستقبل  في  تتكرر  ان  لها  مرجح  االيداعات 
من  مينع  قانون  بإقرار  حد  يوضع  ان  ويجب 

تكرارها.

إلى  الشريعان  د.أنور  املرشح  وتطرق 
على  وانعكاسها  االخالقية  القضية  أهمية 
افراد اجملتمع، فما يحدث في مجلس االمة من 
ممارسات يخجل الطفل من القيام بها من قبل 
نواب وسياسيني نعتبرهم املثل االعلى والقدوة 
توصل  صحية  غير  رسالة  لهو  اجملتمع  في 
البنائنا رسائل سلبية، )اخشى ان يأتي يوما ما 

يلومنا فيها أبنائنا لضياع البلد(. 

من جهته، أكد املرشح وسمي الوسمي أن 
استمرار الناخب على االختيار نفسه لن يغير 
سيحدث  الذي  هو  الصائب  فاالختيار  شيئا، 
الناخب  بيد  سيكون  واحلل  لالفضل  التغيير 
تركيبة  أن  إلى  الفتا   بالصعب،  ليس  أمر  وهو 
أساس  على  تبنى  ما  دائما  األم��ة  مجلس 
يقوم  الناخب  لدى  التصويت  ألن  احملاصصة 
على اختيار اسم العائلة أو القبيلة، وبعد هذا 
االختيار نقوم بالتذمر ونقول أن هناك مشاكل، 
منتقدا اخلطاب االنتخابي للمرشحني الذي لم 

يتغير أيضا.
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نظم نادي التصوير في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا كرنفال )CAPS ON( بهدف عرض 
في  الدراسي  امللل  حاجز  وكسر  الطالبية  املواهب 
أجواء احتفالية مميزة، وتضمن الكرنفال الذي شهد 
برئيس  ممثلة  اجلامعية  االدارة  ومشاركة  حضور 
اجلامعة د.شعيب الشعيب،ونائب الرئيس للشؤون 
اخلدمات  رئيس  ونائب  كوك،  د.روبرت  األكادميية 
الفعاليات  العديد من  د. صباح قدومي،  األكادميية 

املميزة التي حظيت مبشاركة طالبية واسعة.

احلرم  داخل  معرض  بإقامة  الكرنفال  ومتيز 
في  متعددة  طالبية  مشاركات  تضمن  اجلامعي 
بني  الربط  على  ركزت  والتصميم  التصوير  مجال 

تنظيم  مت  كما  الرياضيات،  وعلم  التصوير  مجال 
اإلبداعات  من  العديد  على  احتوى  آخر  معرضا 
تلك  تخلو  ولم  اجملاالت،  من  العديد  في  الطالبية 
االجواء من مشاركات أخرى من قبل االندية الطالبية 
في اجلامعة كالنادي اإلعالمي ونادي املواهب وغيره 
من االندية، حيث قام النادي اإلعالمي بعمل لقاء مع 
د.صباح  االكادميية  للخدمات  اجلامعة  رئيس  نائب 

القدومي للرد على استفسارات الطلبة. 

اجلامعة  رئيس  نائب  أع��رب  الصدد   وبهذا 
شكره  عن  القدومي  د.صباح  األكادميية  للخدمات 
ال  الكرنفال  هذا  تنظيم  في  ساهم  ملن  اجلزيل  
سيما مسؤولة مكتب احلياة الطالبية أنوار الصباح 

النشاط  هذا  في  شاركوا  الذي  والطالب  واألندية 
الترويحي، مبينا أن مثل هذه االحتفاالت واملشاركات 
تفتح مجاال مهما يسهم في تعزيز روح املشاركة 
بني الطلبة، في أجواء ترفيهية ال تخلو من الطابع 

الثقافي. 

النادي  الذي نظمه  اللقاء  وفي كلمة له خالل 
فرصة  اجلامعية  احلياة  أن  القدومي  أكد  االعالمي 
مهمة للطالب اجلامعي، متثل أجمل سنوات احلياة 
أو  صعوبات  من  واجهتم  فمهما  تضيعونها،  فال 
حياتكم،  في  مرحلة  أجمل  هي  فهذه  مشاكل 
وتابع : ال ينسى الطالب أن هذه املرحلة هي مرحلة 
الثقافية  املناحي  شتى  في  للذات  وتطوير  تعلم 

بها بشكل  »متتعوا  الرياضية،  واالجتماعية وحتى 
كامل مع بناء عالقات مع اآلخرين.

الكرنفال صفحة 8

 GUST TIMES

فقرة ساحرة أسيل!! املشاركون باليوم

اشواريا راي حتيي احلضور بعض املشاركون  املعروضات في الكرنفال

بعض املشاركات احلضور كان كثيفا

االستعراض

...ومايكل جاكسون

افتتاح الكرنفال

أوبرا وينفري كانت متواجدة

جانب من احلضور


