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نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
السنة  طالبات  من  مجموعة  مع  بالتعاون 

النهائية بالثانوية في املدرسة االمريكية  كرنفاال 

لطالبات املدرسة في احلرم اجلامعي في مشرف 

شهده جمعا غفير من الطالب والطالبات واولياء 

االمور وأسرهم واطفالهم.

للشؤون  اجلامعة  مدير  مستشارة  وأكدت 
الكرنفال  ان  الرخيص  عفاف  السيدة  الطالبية 

على  الشباب  تشجيع  هو  منه  الهدف  كان 

من  ماظهر  وهذا  وابداعاتهم  قدراتهم  إظهار 

والتي  الكرنفال  في  لهن  املعروضة  االعمال 

القت استحسان احلضور الكثيف الذي شهدته 

اجلامعة .

فرصة  كان  الكرنفال  ان  الرخيص  وأضافت 
جامعة  على  للتعرف  امورهم  واولياء  للطالبات 

وجالوا  قرب  عن  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

اجلامعة  عن  شرحا  لهم  وقدمنا  باجلامعة 

التي  واملميزات  اخملتلفة  واقسامها  وكلياتها 

شركات  وتهافت  اجلامعة  خريجي  به  يتمتع  

ومؤسسات الدولة عليهم والتعاقد معهم قبل 

أن  كبيرة  علينا مسؤولية  يضفي  وهذا  التخرج 

نظل دائما على مستوانا املتقدم اكادمييا وان نظل 

في الطليعة حتى نكون دائما في خدمة اجملتمع 

وسد احتياجات سوق العمل بالكويت بالكفاءات 

العلم  بني  ميزجون  الذين  جامعاتنا  خريجي  من 

عليها  يحصلون  التي  العملية  واخلبرة  اكادمييا 

اثناء دراستهم اجلامعية داخل اسوار اجلامعة .

وختمت الرخيص تصريحها بالترحيب دائما 
وان  ودعمهم  اعمالهم  ومشاركتهم  بالشباب 

وتنظمه  ترعاه  ابداع  لكل  وجهة  اجلامعة  تكون 

االجتماعية  مسؤولياتها  واقع  من  وتشجعه 

جتاههم وجتاه مجتمعنا ووطنا الكويت .

 GUST الثانوية في  املرحلة    كرنفال لطالبات 

اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة  من  وفد  اجتمع 
جمللس  العامة  االمانة  مع  والتكنولوجيا  للعلوم 

اجلامعات اخلاصة وذلك بغرض طرح مواضيع طالبية 

النظر  وجهة  نقل  عن  اسفرت  عديدة  واكادميية 

الطالبية واالستماع الى رأي االمانة.

وقال رئيس رابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم 

الرابطة  ان  االبراهيم  عبداحملسن  والتكنولوجيا 

زيادة  صرف  منها  للطالب  مهمة  قضايا  ناقشت 

الالجتماع  وبعد  انه  اكد  حيث  الطلبة  املكافئة 

بالدكتورة فريدة العلي االمني العام جمللس اجلامعات 

اخلاصة بالوكالة تبني بان صرفها سيكون في شهر 

ابريل القادم بحيث يستلم الطلبة املستمرين ٥٠٠

الن  وذلك  ٤٠٠ الثاني  للفصل  املستجدين  و  دينار 

يناير  من  يسري  والقانون  فبراير  في  بدأت  الدراسة 

ايضا  ناقشت  الرابطة  ان  الى  االبراهيم  اشار  كما 

ايجابيا  جتاوبا  لقي  مما  للصرف  محدد  موعد  حتديد 

نحوه و اضاف طرحنا مجددا تخصيص بعثات داخلية 

لطلبة املاجستير حيث اكدت الدكتورة العلي ان هذا 

لدراسة  اخملتصة  اللجان  الى  االقتراح سيتم حتويله 

مدى امكان تطبيقه.ومن جهته قال رئيس اللجنة 

ناقشت  الرابطة  ان  العثمان  عبدالعزيز  األكادميية 

البعثات  الى  للتحويل  للطالب  الشروط  تغير  ايضا 

بهذا  االمانة  رأي  الى  الرابطة  واستمعت  الداخلية 

والسماح  االعتراف  ناقشنا  كما  واضاف  اخلصوص 

للجامعة بتطبيق نظام الدبل ميجر كما هو مطبق 

في بعض اجلامعات وقد حصلت الرابطة على وعود 

جيدة جتاه هذا املكتسب، وعرج العثمان ان الرابطة 

بجامعة  اسوًة  البتوب  بدل  قضية  ايضا  طرحت 

احتساب  ونظام  واملساواة  العدل  باب  ومن  الكويت 

الغرامات بعد سحب املواد في الفترة احملددة.

جامعة  طلبة  رابطة  تقدمت  اخلتام  وفي 
على  الوافر  بشكرها  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

فريدة  الدكتورة  بالوكالة  العام  االمني  صدر  سعة 

عليهم  وحرصها  الطلبة  لقضايا  وتفهمها  العلي 

وعلى تطوير املستوى االكادميي في قطاع اجلامعات 

اخلاصة.

الطلبة المانة  GUST نقلت هموم   رابطة 
اجلامعات اخلاصة 

وفد الرابطة مع د. فريدة العلي

 األنصاري: املستقلة تدعو ملشاركة
 األطفال املعاقني

املستقلة  القائمة  منسق  نائب  أعلنت 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  الطالبات  جلناح 
تعاون  عن  األن��ص��اري  أس��رار  والتكنولوجيا 
األطفال  ألنشطة  اخلرافي  مركز  مع  القائمة 
مبناسبة  احتفال  وتنظيم  إحياء  في  املعاقني 
املركز  مبنى  في  التحرير  وعيد  الوطني  العيد 
احلفل  أن  إلى  مشيرة  مشرف،  غرب  مبنطقة 
تدخل  وبرامج  وفعاليات  أنشطة  عدة  تضمن 
والعمل  األطفال  نفوس  على  والسرور  البهجة 
مناسباته  ومواكبة  اجملتمع  في  دمجهم  على 
االنشطة  ضمن  من  أنه  إلى  الفتة  اخملتلفة، 
املركز  أطفال  قيام  احلفل  جدول  في  املدروجة 
تعبيراً  امللعب  أرض  على  الكويت  علم  بتجسيد 
فقرات  عدة  وأقيمت  الغالي،  لوطنهم  حبهم  عن 
وطنية  فقرة  إلى  باإلضافة  لألطفال  ومسابقات 

الفتيات. قبل  من  قدمت 

على  سعادتها  بالغ  عن  األنصاري  وأعربت  
طريق  عن  وذلك  املركز  مع  القائمة  أعضاء  تعاون 
شهر  طيلة  املركز  في  القائمة  أعضاء  تطّوع 
األطفال،  رعاية  في  االخصائيني  ملساعدة  فبراير 
إميان  منطلق  من  كان  ذلك  أنه  على  مؤكدة 
يسد  عمالً  كونه  ليس  التطوع  بأهمية  القائمة 
االجتماعية  والهيئات  الدول  نشاط  في  ثغرة 
تنمية  في  تكمن  والتي  الكبرى  أهميته  بل  فقط، 
اخلدمة  إليه  تقدم  ومن  املتطوع  لدى  اإلحساس 
الروابط  وتقوية  للمجتمع  وال��والء  باالنتماء 
أن  إلى  إضافة  اخملتلفة،   فئاته  بني  االجتماعية 
اإليجابية  املشاركة  ألوان  من  لوناً  يكون  التطوع 

توجيه  في  ولكن  فقط  اخلدمة  تقدمي  في  ليس 
املؤسسات  عليها  تقوم  التي  السياسات  ورسم 
مبا  وتقوميها  برامجها  تنفيذ  ومتابعة  االجتماعية 
الطلبة  أن  غير  بالنفع،  ككل  اجملتمع  على  يعود 
بطريقة  وقتهم  استثمار  سيتعلمون  املتطوعني 
.وأفراده مجتمعهم  خدمة  في  وفعالة  مثمرة 

للحضور  الدعوة  بتوجيه  اإلنصاري  واختتمت 
الوطنية  باالعياد  فرحتهم  األطفال  ومشاركة 
مؤسسات  مختلف  في  التطوع  والى   ، دائما 
نفسه  املتطوع  على  بالنفع  سيعود  مما  الدولة 
أيضاً  ودعت  .فيها سيتطوع  التي  اجلهة  وعلى 
الرسمي  حسابها  عبر  القائمة  أخبار  متابعة  إلى 
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للعلوم  اخلليج  جامعة  أس��رة  تقدمت 
ووزير  التربية  وزير  إلى  باملباركة  والتكنولوجيا 
التعليم العالي د.نايف فالح احلجرف، الذي كان 
احد أفراد أسرة اجلامعة منذ تواجدها في حولي 
.مبشرف الكائن  مبناها  في  استقرت  أن  إلى 
عملوا  الذين  املوظفني  من  العديد  وشهد 
بالتميز  له  اجلامعة  في  سنواته   خالل  معه 
التدريسية  الهيئة  دوره سواء كان في  أداء  في 
العديد  لفت  كما  اإلدارية،  بالهيئة  كعضوا  أو 
في  واملنطقية  بالكفاءة  متيزه  إلى  الطلبة  من 

تسويته ملشاكلهم في اجلامعة.


االمناء  مجلس  رئيس  اكد  البداية،  في 
الدكتور عبد الرحمن صالح احمليالن ان تقلد ابن 
الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
نايف فالح احلجرف وزارة التربية ووزارة التعليم 
اعضاء  والحد  للجامعة  كبير  شرف  العالي 
الشاب  وزيرنا  نهنئ  ونحن  بها  التدريس  هيئة 
والقيادة  البالد  أمير  السمو  ثقة  صاحب  على 
نامل  الذي  الوزارة  مقاليد  لتوليه  السياسية 
والتقدم  التطوير  يديه  على  الوزارة  تشهد  ان 
ثقة  ولدينا  مراحلة  بكافة  التعليم  يخدم  مبا 
سعي  من  به  يتميز  مبا  امكانياته  في  كبيرة 
ومثابرة وثقة ميزته طوال فترة عمله معنا منذ 
سنوات  العشرة  مدار  وعلى  اجلامعة  تأسيس 
والتأسيس،  البناء  عملية  فيه  شاركنا  التي 
. هنيئا للجامعة بابنها البار على توليه الوزارة

الدكتور  االستاذ  اجلامعة  رئيس  وب��ارك 
ووزير  التربية  لوزير  شعيب  اهلل  عبد  شعيب 
احلجرف  فالح  نايف  الدكتور  العالي  التعليم 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  ثقة  على 
السياسية  والقيادة  الصباح  االحمد  جابر 
تطورا  االكادميية  العملية  تشهد  ان  ونتمنى 
وتطور  تقدم  في  عهده  في  التعليم  ويكون 
وطلبة  شباب  لرقي  تطلعاتنا  مع  يتناسب 
 ، التعليمية  مراحلهم  جميع  في  الكويت 

الوزير احلجرف من  به  الى مايتحلي  مشيرا 
سعي داؤوب للبحث والتطوير وهذا ماميزه 
التي عاشرته فيها  الفترة  بني طالبه خالل 

ركنا اساسيا من جامعتنا الفتية .

نائب رئيس اجلامعة لشئون  وبدوره هنأ 
الزميع  علي  فهد  الدكتور  واملالية  اإلدارية 
احلجرف  فالح  نايف   الدكتور  العمل  زميل 
التعليم  وزارة  التربية  وزارة  تولية  على 
نايف  الدكتور  كان  لقد  :وقال العالي 
في  تشعره  الذي  لالنسان  مثاال  احلجرف 

كل مكان كنا نعمل فيه معا وكانت معاملته 
مازال  انه  رغم  واالب  االخ  معاملة  طالبه  مع 
تطوير  في  الوزارة  تكسبه  ماسوف  وهذا  شابا 
صاحب  األكادميي  بعقلية  وسيتعامل  االداء 
في  او  تعليمية  أكادميية  سواء  الكبيرة  اخلبرة 
االدارة بعد توليه منصبا شارك فيه في االدارة 
العليا للجامعة ، نهنئ الدكتور نايف احلجرف 
على  قادر  بوزير  الوزارة  ونهنئ  الوزاري  باملنصب 
خصال  من  به  يتمتع  مبا  فيها  النقلة  احداث 
كافة  في  بها  االرتقاء  في  تساعده  طيبة 

مراحلها التعليمية .

بارك عميد القبول والتسجيل في جامعة 
جمال  د.علي   والتكنولوخيا  للعلوم  اخلليج 
الكندري لوزير التربية والتعليم العالي د.نايف 
فالح احلجرف على توليه املنصب اجلديد، مبينا 
ستعمل  باجراءات  سيقوم  أنه  من  واثقون  أننا 
على تطوير وحتسني أداء الوزارتني، ال سيما وأنه 
الكافية نتيجة عمله  باخلبرة األكادميية  يتمتع 
في اجلامعة ومعرفته عن قرب لالمور والقضايا 
في  املناسب  الرجل  فهو  واألكادميية،  الطالبية 
هذه  يتحمل  أن  عليه  متمنيا  املناسب،  املكان 
الوزارات  أثقل  من  تعتبر  التي  الصعبة  التركة 
ما  تخدم  عديدة  ومشاكل  هموم  حتمل  التي 
اهلل  شاء  وإن  اجملتمع،  نصف  من  أكثر  يقارب 
حل  على  سيعمل  اجلديد  الوزير  بأن  واثقون 
هذه املشاكل واالرتقاء باملسيرة التعليمية في 

الكويت.

:عامر بن  الدين  كمال  الدكتور  وق��ال 
كما  الكويتي  الرجل  مثال  هو  نايف  “الدكتور 
»العربي  صغري  في  أقرأ  كنت  عندما  تخيلته 
الصغير«اذ هو صادق فيما يقول والثابت على 
املبدأ والواقف إلى جانب احلق.ِخصاله بأفعاله، 
والزمالء  الطلبة  مع  تعامله  في  عرفته  فكما 
لذلك  يدفعه  األفضل  نحو  احملرك  دوماً  كان 
تفانيه في العمل واخالصه لبلده.واذ أراه اليوم 
يتولى املنصب العالي، وهو اجلدير به، ال يسعني 
بطاقات  املؤمن  وهو  وللكويت  له  أبارك  أن  إال 
كما  تعالى،  بإذنه  وسيكون،  وشبابه  البلد 
الذي سيرتقي  واملثال  القدوة  اجلامعة  في  كان 
له  األعلى.نتمنى  إلى  الكويت  في  بالتعليم 
.ًووزيرا صديقاً  أخاً،  زميالً،  به  ونعتز  التوفيق 

وّفقه اهلل إلى ما فيه اخلير”.

خديجة  االجنليزية،  اللغة  أستاذة  وقّدمت 
نايف  الدكتور  بتهنئة  كلمة  الهادي  عبد 
احلجرف، حيث قالت:»م�ب��روك د.نايف، انت 
أهل لهذه املسؤولية ونِ�عم االختيار«ومن واقع 

معرفتنا بشخصيته نتوقع له النجاح

رغم كل مانسمعه عن مشاكل  في مهمته 
الوزارة لكنه سوف يوفق باذن اهلل .

الطلبة  شؤون  عمادة  في  املسؤول  وأعرب 
بالدكتور  تفاؤله  عن  اهلل  عصمت  منصور 
التربية  وزير  منصب  تبؤه  بعد  احلجرف  نايف 
وزير التعليم العالي على الرغم من املسؤولية 
يقني  على  وإنه  عاتقه،  على  احململة  الكبيرة 
بقدرة د.نايف التي أثبتها خالل سنوات العمل 
السابقة في اجلامعة، مما ستدفع به إلى حتريك 
إلى  العالي  والتعليم  التربية  وزارتي  عجلة 
األمام، مشيرا إلى أنه الرجل املناسب في املكان 

املناسب وفي الوقت املناسب.

موظف  حامد  وجيه  عبر  جهته،  من 
عن  Facility Management قسم  في 
احلجرف  نايف  الدكتور  بتقلد  الكبيره  سعادته 
مشيرا  العالي،  والتعليم  التربية  وزير  منصب 
البالد  حرص  يؤكد  اجلديد  املنصب  هذا  ان  الى 
قدما  ومضيها  الكفاءات  من  االستفادة  على 
التعليم  أن  حامد  وبني  .والنماء التطور  نحو 
التقدم  على  اهلل  شاء  إن  مقبل  الكويت  في 
الوزير  بوجود  يحظى  وانه  سيما  ال  والرقي 
تقدمي  عن  عهدناه  كما  يتوانى  لن  الذي  اجلديد 
في  التعليمية  املسيرة  لتقدم  الناجعة  احللول 
بعطاءه  متميزا  د.احلجرف  كان  فقد  الكويت، 
ربوع جامعة  واالداري في  االكادميي  اجلانب  على 

اخلليج.

إدارة  – قبول  مسؤول  استهل  فيما 
العويد  عدنان  اجلامعة  في  والقبول  التسجيل 
على  احلجرف  نايف  للدكتور  بالتهنئة  حديثه 
التوفيق  له  متمنيا  ناله،  الذي  الوزاري  املنصب 
خلدمة البلد في مجال التربية والتعليم العالي 
التي تعتبر تركة ثقيلة حتتاج إلى انسان مفكر 
يعمل للصالح العام.وذكر العويد إنه من واقع


يتميز  إنه  لي  تبني  نايف  الدكتور  مع  عملي 
السديد  وال��ق��رار  والتواضع  اخللق  بدماثة 
والتعامل الراقي مع الناس، كما كسب العديد 

من  العديد  بتذليل  قام  أن  بعد  له  احملبني  من 
بروح األب احملب ألبنائه  الصعاب وحل املشاكل 
.ليدفع بعجلة العلم إلى أقصى مدى ممكن


من جهته، أوضح الطالب فيصل البصمان 
أن الدكتور نايف احلجرف كان جدا حريص على 
التعاون مع اجلموع الطالبية وحل مشاكلهم او 
اي صعوبات قد تعوق مسيرتهم الدراسية، فقد 
كان مهتما بالواقع الطالبي ومالمسة القضايا 
وزارتي  قيادة  تسلم  وبعدما  واليوم  الطالبية، 
التربية والتعليم العالي يقع على كاهلة حمال 
كبيرا وهو إن شاء اهلل سيكون بقدر املسؤولية 
وبقدر الثقة التي حصل عليها من قبل رئيس 
مجلس الوزراء، متمنيا من اهلل العلي القدير أن 
يأخذ  حتى  له  وميكن  املهمة  هذه  على  يعينه 
بالتعليم في الكويت إلى أفضل مستوى وإلى 

أرقى ما نتمناه.

رميح  مبارك  الطالب  ب��ارك  جانبه،  من 
تسلمه  على  احلجرف  نايف  للدكتور  املويزري 
العالي  والتعليم  التربية  وزارتي  حقيبة  قيادة 
املناصب  لهذا  اختياره  ان  مؤكدا  الكويت،  في 
الذي يجعلنا متفائلني  االمر  وهو  جاء مناسبا، 
بلدنا،  في  التعليمية  للمسيرة  باهر  مبستقبل 
نايف احلجرف كان عنصرا مهما في  فالدكتور 
وقد  اجلامعية،  االدارة  وسياسة  فلسفة  جناح 
كان لنا مبثابة االب الذي حرص ولم يدخر جهدا 
في حل مشاكلنا الدراسية وكان مثلنا االعلى.

عبدالوهاب  الطالب  ق��ال  جهته،  من 
التهاني  آي��ات  بأسمى  أتقدم  :الزنكوي
والتبريكات إلى الدكتور نايف احلجرف مبناسبة 
نايف  الدكتور  أن  مبينا  اجلديد،  منصبه  توليه 
قدم  النه  قدوتي  فخر  وبكل  »اعتبره  احلجرف 
لي خبرته املميزة أثناء تدريسه لي في اجلامعة، 
في  والعافية  التوفيق  دوام  له  متمنيا 
هذا  في  يكون  أن  يستحق  فهو  مسيرته، 

املكان النه االنسب.

وبني الزنكوي أن املسيرة التعليمية في 
الكويت متعطشة جدا لعودة احلياة إليها 
اليه  وصلت  وما  االمم  تقدم  تواكب  حتى 
نهضة  اصبحت  علمية  مستحدثات  من 
شاء  وإن  بها،  منوطة  وتقدمها  البلدان 
اجلديد ستحقق  الوزير  وجود  في ظل  اهلل 
الكويت قفزة نوعية واضحة في تعليمها 

على كافة املستويات.

أسرة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا تهنأ د. احلجرف

أ.د. شعيب عبداهلل شعيبد. عبدالرحمن صالح احمليالند. نايف فالح  احلجرف
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أخبارصفحة 4

انطالقا من حرصها على خلق بيئة مالئمة 
التعليمية، نظم قسم العمليات في  للعملية 
برنامجا  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
باعادة  يهتم  Recycling day أسبوعيا 
سيما  ال  اجلامعة  في  الورقية  النفايات  تدوير 
تتطلب  التي  التعليمية  العملية  طبيعة  مع 
غالب  في  التدريس  هيئة  واعضاء  الطالب  من 
فائضا  يخلف  قد  الذي  الورق  استخدام  االحيان 

غير قابل لالستخدام في احيان كثيرة.

في  ال��ورق  وضع  على  البرنامج  ويعتمد 

في  اخلارج  إلى  يؤخذ  ثم  آمنة  تخزين  منطقة 
كل يوم جمعة مع استخدام آلة التمزيق للورق 
إرسالها  يتم  للبالستيك ثم  ووضعه في كيس 

إلى إعادة التدوير.

اجلامعة  أهداف  البادرة جزء من  وتعتبر هذه 
احلفاظ  بأهمية  وعي  وخلق  البيئة  حلماية 
البيئة  سيما  ال  فيها  نعيش  التي  بيئتنا  على 
اجلامعية، كما تستهدف هذه البادرة االستفادة 
ميثل  الذي  االمر  وهو  املستخدم  غير  الورق  من 

.نقطة ايجابية مهمة

GUSTفي Recycling

 العبد اجلادر: الدعم يدل على حرص 
اجلامعة على مصلحة الطلبة 

اخلريجني  و  املاجستير  جلنه  رئيس  اعلن 
طلبةجامعة  رابطة  في  املتفوقني  و 
عبداهلل  التكنولوجيا  و  للعلوم  اخلليج 
اقتراحخصم  ال��ع��ب��داجل��ادر  محمد 
اخلليج  جامعه  من  املتخرجني  للطلبة 
في  الراغبني  التكنولوجيا  و  للعلوم 
تقدمه  التي  املاجستير  ببرنامج  االلتحاق 
يعد  االقتراح  هذا  وان  مشيراً   اجلامعة 
املسيرة  الكمال  اجلامعة  لطلبة  دعماً
الدعم  ه��ذا  ان  ان  م��ؤك��دا  االك��ادمي��ة 
وميثل  شك  غير  من  الطالب  يستحقه 
التعليمية  واملؤسسة  اجلامعة  حرص 
حال  في  ودعمه  الطلبة  مصلحة  على 

وتطبيقه. عليه  املوافقة 

العبداجلادر  اكد  نفسه  السياق  وفي 
اجتماعاتها  تواصل  تزال  ال  الرابطة  ان 
التخرج  شرط  اللغاء  اجلامعة  االدارة  مع 
ليحصل  دراس��ي��ة  فصول  ثمان  خ��الل 
انه  مؤكدا  الشرف  مرتبة  على  الطالب 
الطالب  حلصول  مبرر  غير  عائقاً  يعتبر 
الدعم  اليعكس  وهو  الشرف  مرتبة  على 
خصوصاً  املتفوقني  للطلبة  املفروض 

مرتبة  شروط  جميع  املستوفني  هؤالء 

الشرط. ذلك  اال  الشرف 

نحن  نسعى  قائال  العبداجلادر  وختم 
الى   دائما  اخلليج  جامعه  طلبه  رابطه 
باملؤسسة  واالرتقاء  الطلبة   مصلحة 
والتي  العاملية  املستويات  الى  التعليمية 
جامعة  طلبة  اخيرا  و  اوال  منها  يستفيد 

. والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

دورة تدريبية في التمويل بنيويورك لطلبة 
GUST ماجستير 

جامعة  في  املاجستير  طلبة  من  عدد  أنهى 
في  دراسيا  فصال  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
في  نيويورك  بوالية  فوردهام  في جامعة  التمويل 
الطلبة  األمريكية، حيث حظي  املتحدة  الواليات 
بفرصة تدريبية مهمة امتدت لعشرة أيام درسوا 

خاللها مادة أزمات التمويل.

ومتكن الطلبة خالل هذا الكورس من اإلطالع 
التغلب  عن كثب على جتارب عملية في كيفية 
عند  املادة  في  املتوقعة  واالزم��ات  مشاكل  على 
العديد من  بزيارة  العملي كذلك قاموا  التطبيق 

املعالم املهمة في مجال التمويل في والية نيويورك 
مثل سوق نيويورك لالوراق املالية، وناسداك.

هذا وقد عبر الطلبة عن سعادتهم البالغة 
مميزة  خبرة  نالوا  بعدما  الكورس  هذا  اجتياز  في 
مسيرتهم  في  العلمي  لرصيدهم  اضافوها 
أهم  مع  احتكاكهم  مع  سيما  ال  التعليمية، 
العقول في عالم التمويل واالقتصاد في الواليات 
مبثابة  الكورس  هذا  وكان  االمريكية،  املتحدة 
الفرصة الثمينة لهم جعلتهم أكثر متيزا وزيادة في 

.محصولهم العلمي

بارك للطلبة املستجدين قبولهم في اجلامعة

د. الكندري: حرصنا على تفوقكم يوفر لكم 
كل السبل للنجاح والتفوق

بارك عميد القبول والتسجيل في جامعة 
الكندري  د.علي  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
تسجيل الطلبة املستمرين في اجلامعة للعام 

.2012-2011 اجلامعي

وهنأ الكندري في تصريح صحفي للطلبة 
اخلليج  جامعة  في  قبولهم  املستجدين 
إختيارهم  على  مثنيا  والتكنولوجيا،  للعلوم 
باجلامعة  ثقتهم  على  دليل  وهذا  للجامعة، 
ملتطلبات  وإستيعابها  األكادميية  وإمكانياتها 
الطلبة من خالل توفير صفوف دراسية مجهزة 
كل  تستوعب  ومكتبة  التكنولوجيا  بأحدث 
إحتياجاتهم البحثية والدراسية باإلضافة إلى 
إحتياجاتهم  تخدم  التي  األخرى  التجهيزات 
وخالفه،  طالبية  ونوادي  رياضه  من  الترفيهية 
بكل  ستسعى  اجلامعة  أن  إل��ى  مشيرا 
األكادميية  إحتياجاتهم  تلبية  على  إمكانياتها 
وحتى  للجامعة  اإلنضمام  من  واخلدمية 

تخرجهم.

أحث  أن  أيضا  أود  :بالقول مستدركا  
واإلجتهاد  بالدراسة  اإلهتمام  على  الطلبة 
للنجاح باملواد العلمية كما أمتنى أن يحرصوا 

على احلضور حيث أن لوائح اجلامعة تشدد 

كما  .الدراسية للمواد  احلضور  أهمية  على 
واإلرشادات  اللوائح  إتباع  الطلبة  من  أمتنى 
قد  مشكلة  أي  يواجهوا  ال  حتى  األكادميية 
دائما  أمتنى  وأيضا  .األكادميي تقدمهم  تعوق 
عن  األكادميي  اإلرشاد  جهات  من  يتأكدوا  أن 
فعال  إليها  بحاجة  هم  التي  العملية  املواد 

لكل تخصص. الدراسي  للمنهج  وفقا 

عبداهلل العبداجلادر
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صفحة 5  النك حضاري، تقتدي

صباح  الشيخ  البالد  أمير  سمو  رعاية  حتت 
االول  الشبابي  املؤمتر  افتتح  الصباح  اجلابر  االحمد 
وزير  بحضور  »تقتدي حضاري  »النك  شعار  حتت 
االوقاف والشؤون االسالمية السابق محمد النومس 
نيابة عن سموه، وذلك على مسرح جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا وبتنظيم من قبل جلنة ساعد 

اخاك املسلم.

وفي كلمة خالل حفل االفتتاح أكد وزير االوقاف 
أن  النومس  محمد  السابق  االسالمية  والشؤون 
حسب  على  وتقاس  وتتمايز  تختلف  احلضارات 
التراث الذي خلفته واملوروث احلضاري، مشيرا الى ان 
وهي  لالبداع  ارض خصبة  متثل  االسالمية  احلضارة 
بداخلهم  يحملون  الذين  الشباب  لعزمية  بحاجة 

العطاء، ليعتلوا سلم احلضارة.

لدى  التخطيط  جانب  أهمية  على  مشددا 
الشباب والقيادة للعودة باحلضارة الى عهد ازدهارها، 
عزوجل  باهلل  التمسك  الشباب  فعلى  ولذلك 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  النبي  وبقدوتهم 
مبينا ان تربية الشباب وتوجيههم لالقتدء بالرسول 
االسرة  عاتق  على  تقع  جسيمة  مسؤولية  تعتبر 
تتم  حتى  االعالم،  ووسائل  اخملتلفة  واملؤسسات 
بلورة هذه الفكرة لنخطو خطوة مهمة نحو بناء 

احلضارة.
التعليم  مجلس  رئيس  نائب  قال  جهته،  من 

االعلى في قطر د.سيف احلجري أن الشباب هم عدة 
الغد وقادة املستقبل بهم تزهو الدنيا وتنطلق الي 
مشيرا  املستدامة،  بالتنمية  املعنيون  وهم  العلى 
الصالة  علي  اهلل  رسول  اتبعناقدوتنا  اذا  أننا  الي 

والسالم اميانا وسلوكا وعملنا سنتقدم.


العالم  على  انفتاحنا  أن  الي  احلجري  وبني 
التي  السوية  الشخصية  يهدم  ما  لكل  باجتنابنا 
الي االفضل النه  فطر اهلل عليها اخللق سننطلق 
كما هو معلوم التراكم العلمي لم يأت إال من خالل 
األوائل لذلك  باملسلمني  بدءا  اجنازات علمية أكيدة 

فان تاريخنا االسالمي يستحق ان نفتخر به.

وأكد احلجري أن حضارتنا االسالمية دعتنا الي 
احترام راينا والراي االخر فهي مشبعة ببعد امياني 
أنالرسول  موضحا  القومي،  االسالم  مبنهج  يعتمد 
العلم  اهل  وخبرات  االخر  الراي  استندالي  االكرم 
على  املطوع  نسيبة  واشكر  شاكرا  واملعرفة، 

جهودها والي منظمي هذا املؤمتر.

بدورها عبرت رئيسة جلنة ساعد أخاك املسلم 
املؤمتر  هذا  لتسليط  سعادتها  عن  املطوع  نسيبة 
على أهمية االقتداء بأعظم شخصية في العالم 
ورجل احلضارة االول الى يوم الدين هو النبي محمد 
نفسه  الوقت  في  مثنية  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
على جهود الشباب الذين بذلوا عطاء مميزا من أجل 

االعداد لهذا املؤمتر الشبابي، مؤكدة ان الشباب هم 
قلب االمة وبسمة التفاؤل ملستقبلنا.

:وقالت املطوع خالل احملاضرة االولى في امللتقى
البشري  للتقدم  املقياس  منحنا  االسالمي  الدين 
بالنبي، فاالسالم جميل في عمقه  باالقتداء  وذلك 
وبساطته، مشيرة الى ان احلضارة عبر التاريخ مرت 
والسقوط،  الصعود  فيها  كان  مبنحنيات مختلفة 
دائم،  صعود  في  تزل  لم  االسالمية  احلضارة  ان  اال 
الى  العودة  تقنية  يعرف  النه  يخسر  ال  فاملسلم 
اخلط املستقيم، والتي تكمن في التوحيد والتقوى 

والطاعة هلل عز وجل.

وبينت نسيبة ان التوكل على اهلل تعالى تعتبر 
ويفوض  االسباب  االنسان  يبذل  فيها  مميزة  تقنية 
وبذلك  بالنتائج،  االنسان  ويرضى  تعالى،  هلل  االمر 

يكون املسلم أقوى إنسان في العالم.

امتلك  من  هو  احلر  إن  : آخر  جانب  في  وزادت 
الوحدة الدستورية الجهزته الداخليه باتباع العقل 
نستطيع  فلن  والسنة،  للكتاب  واجلوارح  والقلب 
حتقيق االستقامة اخلارجية ما لم نحقق االستقامة 
في الداخل، أما العبد فهو من امتلك وحدة دستورية 
سلبية اجتهت جميعها عقال وقلبا وجوارحا ال تباع 
اكبر  هو  الهوى  ان  لنا  يبرز  وهنا  وعبوديته،  الهوى 
سجان للعقل، ومن املفترض على العقل ان يتخذ 
قرارات تنفعه وال يسمح للهوى ان يسجنه، مشيرة 

الى ان االنسان املتحضر هو من يتبع الكتاب والسنة 
وقدوته النموذجية في احلضارة هو سيد اخللق، الفتة 
الى ان احلضارة ال ميكن ان تقوم اال بفريق متماسك 
اهم  ومن  بالتواصي  اال  التماسك  هذا  يتحقق  وال 

ادوات التواصي هي النصيحة.

نهر  أن  خالد  د.عمرو  الداعية  أوضح  ب��دوره، 
احلضارة منذ عهد آدم عليه السالم وهو يجري وال بد 
أن يكون للمسلمني دور فيه، فاالنسان احلضاري هو 
من يضيف للحياة اقتداء بالرسول املصطفى، فمنذ 
ما يقارب 200عام لم نضع الشيء الكثير في نهر 
احلضارة فقد كانت اسهاماتنا ضعيفة جدا فاملسلمني 
ليسوا فقط هم من بنى احلضارة، مبينا ان االنسان 
على  دليل  وهذا  ويبدعها  احلضارة  ليصنع  مخلوق 

عظمة اهلل اخلالق.

ولفت الى ان االنبياء هم من يرشدون االنسان 
يحتاجه  فما  للحضارة،  املستقيم  اخلط  نحو 
كانت  فقد  العلم  هو  احلضارة  يبني  كي  االنسان 
معجزة الرسول هي حتويل أمة ترعى الغنم إلى أمه 
الدول  من  عددا  ان  اليوم  جند  ولالسف  االمم،  ترعى 
االسالمية قد وصلت الى مستوى تعليمي ال يرقى 
الى مستوى الطموحات، حتى وصل مستوى االمية 
بناء حضارة  انه ال ميكن  فيها لدرجات عالية، كما 
في  الدؤوبة  احلركة  اهمية  تكمن  وهنا  بالكسل 
حياة االنسان حتى يصل الى الرقي، مع عدم جتاهل 

قيمة االنسانية واحترام انسانية االنسان.

GUST املؤمتر أقيم حتت رعاية أمير البالد في

 »النك حضاري... تقتدي«

جانب من احلضور

صورة عامة لإلفتتاح

أحد البراعم يرتل القرآن الكرمي

لقطة الشبال اللجنة

رئيس جلنة ساعد أخاك املسلم نسيبة املطوع

احلضور في مسرح اجلامعة وزير األوقاف السابق يلقي كلمتهد. صباح قدومي يستلم درع تكرميي
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العقل  حترير  من  نوع  هي  الرياضة  هذه 
احلديثة  املدنية  وعوائق  قيود  من  واجلسد 
تعتمد  صعبة  رياضة  فهي  احلديث،  واجملتمع 
اتباع اساليب مختلفة لالنتقال من مكان آلخر 
العوائق  لتجواز  والتسلق  والقفز  كالركض 
لذا  األبنية،  وحتى  واملدرجات  كاجلدران  اخملتلفة 
وأحيانا  عالية  ولياقة  تدريب  إلى  حتتاج  فهي 
نحن نعتمد هذه الرياضة في حاالت الهروب من 
أو لصوص جند انفسنا  اخلطر كحيوان مفترس 
جنري بسرعة كبيرة ونتجاوز اجلدران أو أي عوائق 
Free“ احلر  اجلري  برياضة  يسمى  ما  وهذا 

.”Running

احلر  “”FreeRunningاجلري  بطل  أّكد 
أن الرياضة مهمة بالنسبة له شخص وتختلف 
ارس من شخص آلخر.وأن  متمُ التي  الرياضة  نوع 
رياضة اجلري احلر هي شغفه ،وإليكم هذا احلوار 

الذي أجريناه معه:

االسم:محمد أحمد العّطار 
٢٣:العمر

اجلامعة:جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
التخصص:آداب لغة اجنليزية

املوهبة:اجلري احلر 

- ما هي الرياضة التي متارسها؟
)FreeRunning(  رياضة اجلري احلر

- منذ متى بدأت في ممارستها؟
-٦( بدأت في ممارستها قبل خمس سنوات

)٢٠٠٦في نهاية املرحلة الثانوية.

- من الذي شجعك على ممارستها؟
الفكرة  رافضني  األهل  كان  البداية،  في 
تصويري  فيديو قصير من  ألنهم شاهدوا  كلّياً 
وأنا أقفز من الدور األول من غرفتي فهاجموني 
بكالمهم »هل تريد أن تنتحر ؟!»، ولكن بعدما 
اخلارج  من  وقبول  اهتمام  يوجد  أنه  الحظوا 
الالعبون  يطلبون  وأنهم  بول  الريد  مثل شركة 
الرياضة  أن  أدرك��وا  حينها  اعالنات،  لتصوير 
فقاموا  عليها  اقبال  ويوجد  ومطلوبة  ملفتة 
اآلن  حتى  ولكن  لي  الدعم  وتقدمي  بتشجيعي 
هناك  ويوجد  .لي وحبهم  خلوفهم  يرفضونها 
يشجعونني  حولي  من  األصدقاء  من  بعض 

كثيرا.

- أين متارس الـ Free Running ؟
ولكن  مكان  أي  في  ألعبها  أن  أستطيع 
أدائي  كيفية  وعلى  أوالً  البيئة  على  تعتمد 
والبحر  العامة  احلدائق  ثانياً.وأفضل  للحركات 
للتدريب ألن التدريب على الرمل أقل خطورة.

- هل متارس أي نوع آخر الرياضة؟
وبناء  التيكواندو،  التسلق،  الكاراتيه،  أجل، 

األجسام.

مستواك  على  الرياضة  هــذه  تؤثر  هل   -
العلمي؟

العلمي  التحصيل  على  يؤثر  قد  شيء  أي 
نوع من  أن يكون هنالك  والدراسة ولكن يجب 
املستوى  على  الرياضة  تؤثر  ال  بحيث  االتزان 
العلمي.بالنسبة لي ال يوجد اتزان بني ممارسة 
مني  تطلب  ألنها  والدراسة  الرياضة  هذه 
بضعة  أسافر  وأحيانا  التمرين  من  الكثير 
أرافق  أسافر،  لم  وان  املسابقات  أجل  من  أيام 
أصدقائي لنتدرب.ولكن عموما يجب أن يكون 

هناك اتزان وتنظيم بينهما.

- أهم اجنازاتك: 
٢٠١٠ مارس  في  األول  املركز  على  حصلت 
في مسابقة RedbullUrbanJumpفئة 
فيلكا  رحلة  في  مبركز  أحظى  ولم  احلر،  اجلري 
احلمدهلل  ولكن  Art ofMotion مسابقة 
على  حصلت  وقد  فيها  املشاركة  تكفي 
Top 20 مركز  على  وحصلت  عديدة  خبرات 
Free ٢٠١٢بطولة  وقريبا في  العالم في  في 

Runningفي ميامي.

خـطــرة الريــاضـة 

- هل ترى فيها خطورة وما مدى خطورتها؟
هي خطرة بالتأكيد وجداً أيضاً ألن أي خطأ 
ودرج  علي  خطر  ستكون  للحركة  أدائي  أثناء 
متاماً  الرياضات  باقي  عن  تختلف  فيها  اخلطر 
وحرص  بدقة  إتقانه  يجب  فن  عن  عبارة  ألنها 
وأية  مرتفعات  أو  مباني  على  تكون  وممارستها 
ستؤدي  القفز  أثناء  أو  أعلى  من  بسيط  خطأ 
« يمُقال  وكما  شديد  خطر  إلى  الالعب  بحياة 
على  فاخلطأ  .« واملوت  احلياة  بني  رفيع  خط 
سبيل املثال في لعبة كرة القدم تقتصر على 
تقدمي  ويتم  كاحل  التواء  أو  مثالً  أربطة  متزق 

العالج املناسب له.ولتحديد وتقليل خطورتها 
الشيء  من  يتأكد  أن  ميارسها  من  على  يجب 
قبل أن يجربه وميارسه فبذلك قد تقلل نسبة 
بتجربة  أقوم  املثال،  سبيل  فعلى  اخلطورة، 

احلركة عدة مرات ألكون واثق منها.

وأنت تقفز؟ - هل يصاحبك خوف 
Free runner ال�  نظرة  ولكن  بالتأكيد، 
لم  الذي  العادي  الشخص  نظرة  عن  تختلف 
عندما  شخص  أي  ان  .الرياضة هذه  يجرب 
ينظر للسلم فإنه يراه مجرد خطوات ليصعد 
أو ينزل.أما بالنسبة لي فإنه عبارة عن حركات 
أستطيع من خاللها أن أقفز من أعلى السلم 

.وأن أقول ببعض احلركات حينما أنزل

- مواقف مضحكة:
املوقف األول هو أنه دائماً أقوم بأداء حركات 
في  ولكن  ملبنى  مبنى  من  وأقفز  جداً  خطرة 
فإنني  السلم  أصعد  أن  أريد  عندما  النهاية 

أقع.
أنا وأصدقائي  نذهب  الثاني أحياناً  واملوقف 
مخصصة  وغير  غريبة  أماكن  في  للتدريب 
الساعة  وفي  األيام  من  يوم  ففي  للتدريب، 
أحد  أسطح  ف��وق  كنا  ف��ج��راً  اخلامسة 
نتدرب  تقريباً  الثالثني  الطابق  املستشفيات 
األمن  رج��ال  أحد  جاء  النهاية  في  ونقفز، 
االجنليزية  التحدث  نعرف  ال  أننا  وتظاهرنا 

وخرجنا ونحن نضحك.

- ماذا تصف اللعبة في ٣ كلمات؟
شغف 

اثارة 
ابتكار

أكد إنها رياضة حترير للعقل واجلسد

العّطار: اجلري احُلر شغف، إثارة، خطر
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 عيــــــــــــــــــــــــــدي ياكــــــــــــــــــــــــويت
أن  علينا  الوطنية  باعيادنا  نحتفل  ونحن 
االستقرار  نعمة  على  وجل  عز  املولى  نحمد 
اختارنا  وهنا  تاريخنا  دائما  نتذكر  وان  واألمن 
نتذكر  حتى  اجمليد  التاريخ  هذا  من  بعضا  لكم 
وملاذا  كانت  كما  باحداثها  الوطنية  مناسباتنا 

صارت على هذا النحو ومتى متت:

وطنيا  عيدا  فبراير   25 تاريخ  اختير   ملاذا 
استلم  1950 فبراير  25 ؟ بتاريخ  للكويت 
مقاليد  الصباح  السالم  عبداهلل  الشيخ 
العاشر الشيخ أحمد اجلابر،  احلكم بعد األمير 
على  باحلصول  احليوي  دوره  على  الناس  واتفق 
االستقالل وقرروا يحتفلون بالعيد الوطني في 
بالعيدين  االحتفال  وصار  جلوسه  تاريخ  نفس 

بيوم واحد تكرمياً له .

 متى كان تاريخ االستقالل الفعلي؟ استقلت 
تام  استقالل  1961 يونيو  19 بتاريخ  الكويت 
“دولة  واخلارجية وصارت  الداخلية  في شؤونها 

مستقلة ذات سيادة كاملة.”


في  اإلذاعية  البرامج  قطعوا  اليوم  بهذا 
عبداهلل  الشيخ  كلمة  ونقلوا  الكويت  راديو 
السالم الصباح طيب اهلل ثراه، بعض األسطر 

من كلمته:
أوالدي في  …إخواني …العزيز “شعبي 
في  ..احملبوب وطننا  أيام  من  األغر  اليوم  هذا 
الى  مرحلة  من  فيه  ننتقل  الذي  اليوم  هذا 
نطوي  و  …التاريخ مراحل  من  أخرى  مرحلة 
بكل  املاضي  من  صفحة  …صبحه انبالج  مع 
ما حتمله…و ما انطوت عليه..لنفتح صفحة 
جديدة تتمثل في هذه االتفاقية التي تقرأونها 
اآلن..و التي نالت مبوجبها الكويت استقاللها 

التام و سيادتها الكاملة.

و  اجلوانح،  ميأل  والسرور  اليوم،  هذا  في 
االبتسامات املشرقة تعلو الوجوه، نرفع أبصارنا 
لنحمده سبحانه  وجل  عز  املولى  الى  بخشوع 
و نشكره على ما وفقنا إليه، و أنعم علينا به، 
ممثلة  احلكومة،  بني  الوثيق  التعاون  كان  لقد  و 
بني  و  احلاكمة  األسرة  أبناء  من  املسئولني  في 
أشاع  ما  اجلميل،  املغزى  من  اخمللص،  الشعب 
جعلني  و  نفسي،  في  االستحسان  و  الغبطة 
أمتنى استمرار مثل هذا التعاون خلير البلد…”

الراحل في رسالته  الكويت  أمير  ثم ميضي 
الى “شعبه العزيز و إخوانه و أوالده”حتى يبلغ 

ختامها فيقول:

أبواب  على  نحن  و  نرجو  فإننا  “وختاماً 
بتقوية  انطالقها  الكويت  تبدأ  أن  جديد  عهد 
الدول  األخوة مع شقيقاتها  و  الصداقة  أواصر 
من  غيرها  و  .. املتحدة  األمم  هيئة  و  ..العربية

و  أمنه  و  العالم  خلير  تعمل  التي  املنظمات 
ولي  اإلمكان.واهلل  ذلك في  سالمه كلما كان 

التوفيق .”

 الصورة في أول عرض عسكري تشهده البالد في ساحة الصفاة مبناسبة عيد اجللوس )فبراير1950( ، حيث 
يبدو الشيخ عبداهلل السالم وهو يلقي أول كلمة له بعد توليه حكم البالد، والى جانبه الشيخ عبداهلل املبارك، 
وعبداهلل املال سكرتير احلكومة آنذاك.. ويبدو الى اليسار )جالسًا( املعتمد اإلنكليزي باخلليج في ذلك الوقت .

)1929 الصباح,)ولد عام  املبارك  اجلابر  األحمد  صباح 
29 ، تولى احلكم في  الكويت اخلامس عشر  أمير دولة  هو 
السالم  اهلل  العبد  سعد  األمير  تنازل  بعد  2006 يناير 
الصحية،  أحواله  بسبب  اإلمارة  عن  أيام  بعشرة  الصباح 
اجلابر  أحمد  هو  الكويتي.والده  األمة  مجلس  وبإجماع 
منيرة  السيدة  والدته هي  و  العاشر  الكويت  أمير  الصباح 

العيار


 نشأته
مدارس  في  تعلم  و  بالكويت  اجلهراء  مدينة  في  ولد 
خصوصيني  أساتذة  إيدي  علي  دراسته  واستكمل  الكويت 

و هو يتحدث اللغتني العربية واالجنليزية


أبناؤه:
األحمد  صباح  حمد  الصباح،  األحمد  صباح  ناصر 
الصباح، أحمد صباح األحمد الصباح )توفي صغيرا(، سلوى 

)2002 صباح االحمد الصباح )توفيت عام


: الذاتية   سيرته 
-صدر مرسوم أميري بتاريخ 2003/7/13بتعيينه رئيسا 

.جمللس الوزراء


ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  منصب  ومُلى  -
.1992 أكتوبر18 للخارجية في

3مارس  الوزراء ووزيرا للخارجية في  -نائبا لرئيس مجلس 
.1985


نائبا  - منصبه  إلى  باإلضافة  بالوكالة  لإلعالم  وزيرا  -
4 من  الفترة  في  للخارجية  ووزيراً  الوزراء  مجلس  لرئيس 

.1982 مارس 1981وحتى 9فبراير 

فبراير  16 بتاريخ  الوزراء  مجلس  لرئيس  نائبا  عني  -
.اخلارجية وزير  منصب  إلى  إضافة  1978

فبراير  2 من  الفترة  في  بالوكالة  لإلعالم  وزي��را  -
وزيرا  منصبه  إلى  إضافة  1975 فبراير  3 وحتى  1971

.جية ر للخا

1963 28يناير  ابتداء من  وزير اخلارجية  -تولى منصب 
التي  الوزارات  جميع  في  املنصب  هذا  متقلدا  وأستمر 
.1991 20أبريل  وحتى  االستقالل  عهد  منذ  شكلت 

.1962 يناير  17 في  واألنباء  لإلرشاد  وزيرا  -


ودائرة  والعمل  االجتماعية  الشئون  لدائرة  رئيسا  -
.1955 والنش��ر  املطبوعات 


.األعلى للمجلس  التنظيمية  الهيئة  في  عضوا  -

.والتعمير اإلنشاء  مجلس  في  -عضوا 

صاحب السمو أمير البالد
الصباح  اجلابر  األحمد   الشيخ صباح 

2006/1/29

  علم الكويت وكيف مت اختياره
بشهر سبتمبر من نفس السنة أصدر الشيخ عبداهلل السالم الصباح
في شأن العلم الوطني لدولة الكويت ونص1961لسنة26القانون رقم
القانون في مادته األولى على أن يكون العلم الوطني لدولة الكويت على
شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعف عرضه ويقسم الى ثالثة
أقسام أفقية متساوية ملونة أعالها األخضر فاألبيض فاألحمر ويحتوي
على منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومتساوية
لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون األبيض وارتفاعه

.يساوي ربع طول العلم

واستوحيت ألوان العلم من بيت شعر عربي للشاعر صفي الدين احللي
وهو:

"بيض صنائعنا خضر مرابعنا سود وقائعنا حمر مواضينا"
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“ ارواحنا سورها”  اسبوعا تراثيا احتفاال باعياد الكويت
للعلوم  اخلليج  جامعة  راب��ط��ة  أق��ام��ت 
والتكنولوجيا اسبوعا تراثيا احتفاال ومشاركة منها 

باالعياد الوطنية للكويت والذي جاء بعنوان »ارواحنا 

سورها »شاركت فيه فرقة القرين برقصة العرضة 

في احلرم اجلامعى في مشرف .

مبحاضرة  العجيري  صالح  الدكتور  وش��ارك 
جمعت شباب اجلامعة تناول خاللها بعضا من تاريخ 

الكويت ليتعرف الطلبة على تاريخ بالدهم ومغزى 

االحتفال بيوم االستقالل ويوم التحرير ، كما تخلل 

االحتفال عرض وتوزيع كتيبات عن شهداء الكويت 

ليتعرفوا على تضحياتهم في سبيل الوطن .

سعادتهم  مدى  عن  الطالبات  و  الطالب  اعرب 

االسئلة  بطرح  العديد منهم  وقد شارك  باحملاضرة 

على الدكتور صالح العجيري.

اجلامعة  طلبة  ومعهم  الرابطة  اعضاء  وقام 
وزعت  كما   ، الكويت  باعالم  اجلامعة  اسوار  بتزين 

اعضاء  على  السعيدة  باملناسبة  واحللوي  الهدايا 

واداريني  موظفي  وجميع  والطلبة  التدريس  هيئة 

. اجلامعة

الفرقة تؤدي وصلة غنائية شعبية داخل احلرم

د. صالح العجيري محاضراًفرقة القرين

اجلامعة تزين بأعالم الكويت

 لقطة تذكارية

العيد الوطني


