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حتقيق يوسف اخلالدي وعلي الفضلي 

والتكنولوجيا     للعلوم  اخلليج  جامعة  شهد 
العام   أيام  طوال  مميزا  طالبيا    GUSTحراكا 
مجاال  تهيئ  اجلامعة  وأن  السيما   الدراسي، 
وممارسة   مهاراتهم  لصقل  لطلبتها  واسعا 

 هواياتهم، عبر عدة مجاالت كاالندية الطالبية 
املتخصصة.  

طالبية  مجاميع  تعلن  واألخرى،   وبني   الفينة 
طالبي  لناد  تأسيسها  عن  اخلليج  جامعة  في 
الذي  األمر  وهو  معني،  مجال  متخصص   في 

في  واالتساع  التزايد  في  كبيرا  نصيبا  أخذ 
اآلونة   األخيرة، حيث وصل عدد االندية الطالبية 
اختلفت   تقريبا،  ناديا   12 يدنو  ما  اجلامعة  في 
في  اتفقت  انها  إال  وادوارها،  اهدافها   وتعددت 
يكسب  حتى  اخلليج  جامعة  طالب  خدمة 
املسابقات  في  املتمثلة  املعلومات  من  العديد 

في  األندية  هذه  بها  تقوم  التي  وال���دورات 
أخرى  دورات  إلى  باإلضافة  اخملتلفة،  اجمل��االت 
الرياضية تشجع الطلبة على ممارسة الرياضات 
اخملتلفة، وفي أثر وجود هذه االندية في اجلامعة 
أهداف  على    GUST TIMES  استطلعت
بعض هذه النوادي ومدى فعاليتها في اجلامعة.

 12 نادياً بني اجتماعياً ومعلوماتياً ورياضياً في GUST تكرس وقتها 
خلدمة الطلبة  

نادي  في  والتطوير  التدريب  جلنة  رئيس    يقول 
يهدف  النادي  الزبن   ان  زبن  التمويل االسالمي 
الى زيادة معرفة الطلبة في تخصص االقتصاد 
القيادية  وتنمية   اجلوانب  االسالمي،  والتمويل 
احلرص  الى  باالضافة  أعضائه،  لدى  العلمية 
تنمية  والعمل على توجيه طاقات   الطلبة في 
صقل  على  ع��الوة  ومعرفتهم،  ابداعاتهم 
عن  ورؤيتهم   املستقبلية  الطلبة  شخصية 

طريق برامج النادي وفعالياته 
.

 ويوضح الزبن أن تزايد عدد األندية   أمر جيد يعزز 
لكن على  اجلامعة،  لدى طلبة  االبداعي  اجلانب 
وجود  مع  أهداف   محددة  لها  تكون  أن  األندية 
اداري يسعى لتحقيق االهداف ويساهم  طاقم 
متنوع  ومتجدد   دائما،  متميز  عمل  تقدمي  في 
التخصصات املوجودة في اجلامعة، ويظهر جليا 

مختلف   التخصصات  تخدم  عديدة  نواد  وجود 
وتعود على طلبة التخصص بالفائدة واملنفعة. 

 ومضى قائال: ال ميكن الي عمل   أن يخرج من دون 
الواقع،  يحاكي ظروف  رائع  وتطبيق  مميزة  فكرة 
فسيكون  النادي   محددة  أه��داف  كانت  فاذا 
اليزيد  فانه  اهداف  دون  من  كان  وان  متيز،  هناك 
عن  النظر  بغض  دون   هدف،  من  انه جتمع  على 

النتائج . 

الصندوق  وأمني  العامة  العالقات  مسؤول  بني 
أسس  النادي  أن  البغلي  في نادي الروافد أيوب 
و  اخلليج،  من   قبل مجموعة طلبة من جامعة 
مجاالته,  شتى  في  الثقافي  بالشأن  يعني  هو 
بأهمية  الشبابي  اجليل  توعية  يسعى   إلى  و 
اجملتمع,  داخل  و  الفردية  حياتهم  في  الثقافة 
و  مقربة  بوسائل  نشرها  على  وكذلك   العمل 

محببه للطالب.

احلس   زي��ادة  النادي  اه��داف  أهم  من  إن  وبني 
الطالب  ارتباط  تعزيز  و  الطلبة  بني   الثقافي 
بالثقافة العربية األسالمية، حيث إنه من خالل  
باملعارف  فراغه  وقت  الطالب  يستغل   ذلك 
او  قراءة  من  مهارات   الطلبة  تقوية  و  املفيدة 
كتابه، مذكرا ان مسابقة “رواية” التي عملها 
الشبابية  الطاقات  استثمار  إلى  تهدف  النادي 
املوهوبة في كتابة الروايات من خالل نشر عشرة 

أالف نسخة من روايتة.

ومتنى البغلى في اخلتام أن يقدم النادي كل ماهو 
الثقافة  زيادة  يساعده   على  و  للطالب  مفيد 
العلمية و العملية و تطوير مهاراته األدبية، معربا 
عن شكره كل من ساند النادي، و خص بالشكر 
اإلدارة اجلامعية على دعمها و   مساعدتها على 

أداء عمل النادي بشكل صحيح.

ولفت رئيس نادي اكسبريشن مبارك القالف إلى 
ان الدورات التي يقوم بها النادي دورات اجتماعية 
تخص الفرد وارتباطه مع اجملتمع، ودورات من علم 
النفس التي تكشف الشخص ذاته وجتعله فعال 
من  متكنه  حتى  خصوصا  ذاته  ومع  اجملتمع  في 
كشف سلبياته وتعديلها وتطوير اجلانب االيجابي 

لديه.

النادي  على  اجلامعة  إقبال طلبة  إن  وذكرالقالف 
جيدة في كل دورة يقوم النادي على تنظيمه، حيث 
يبلغ عدد املشاركني ما بني 25 غلى 30 مشترك، 
على  الطالب  تساعد  ال��دورات  هذه  إن  مؤكدا 
إبداعاته ومواهبه  معرفة شخصيته ويكتشف 

الذاتية وإيصالها بصورة تعبيرية فريدة إبداعية.

النادي  ان  الصقران  نادي  IT  حمود  رئيس  وقال 
الطالب  به  يطمح  ما  كل  حتقيق  إلى  يسعى 
دورات  تقدمي  خالل  من  املعلومات  بتقنية  املهتم 
تقنية او دورات فوتشوب باإلضافة إلى تقدمي أجهزة 
كمبيوتر بسعر أقل من احملالت التجارية في اخلارج 
تبدأ من ثالثني دينار، متمنيا التحاق الطلبة بركب 
تخصصات شبكة وبرمجة الكمبيوتر.  ولفت إلى 
يحصلون  الفوتوشوب  دورات  في  املشاركني  أن 
برنامج  على  تدربوا  بأنهم  تفيد  شهادات  على 
يحظون  املتدربني  إن  السيما    ، الفوتوشوب 
بخبرة مدرب له باع طويل ومتخصص في مجال 
الفوتوشوب، موضحا إن تكلفة الدورة سعر رمزي 
الدراسية  املعاهد  في  تقدم  التي  بالدورات  مقارنة 
خارج اجلامعة، وهي 30 دينار  للطالب الواحد مقابل 

حصوله على الدورة كاملة.
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طالل  الرياضي  النادي  رئيس  قال  جانبه  من 

العب  ألي  متاحة  النادي  عضوية  بني  العوضي 

النادي  أن  الرياضات اخملتلفة، السيما  رياضي في 

يتيح الرياضات العديدة واجلديدة بني فترة وأخرى 

حتى يشجع الالعبني من ممارسة اكثر من رياضة 

قد يكتشف فيها موهبته.

يقارب  ما  ينظم  النادي  إن  إلى  العوضي  وأشار 

حدثني أو ثالث أحداث رياضية كل فصل دراسي، 

الوزن  لتخسيس  املسابقات مسابقة  ومن هذه 

مقاومة  على  الطلبة  تشجيع  إلى  تهدف  التي 

تشجيعهم  إلى  باإلضافة  الزائد،  األكل  شهوة 

هي  أخرى  ومسابقة  صحيني،  يكونوا  أن  على 

الطاقم  شملت  التي  الطاولة  تنس  بطولة 

في  يساهم  ما  الطلبة،  باجلماعة  التدريسي 

التدريس  هيئة  أعضاء  بني  العالقات  تقارب 

والطلبة حتى يخرجوا عن نطاق املدرس والطالب 

إلى نطاق األخ وأخيه.

واكد العوضي ان النادي يقبل على افتتاح لعبتني 

خاصة  وأخرى  الريشة  كرة  لعبة  هما  جديدتني 

بسباق السيارات، مبينا إنه مت تشكيل فريق ميثل 

GUST في سباق السيارات، حيث حصل املركز 
شارك  حني  في  الكويت،  مسابقة  في  الثاني 

بعض اجلامعات من خارج الكويت.

عبدالرحمن  رواد  ن��ادي  رئيس  نائب  يقول 

ما  تطبيق  الى  رواد  نادي  يهدف  اسطنبلي: 

السيما  العملي،  اجلانب  في  يدرسه   الطالب 

أن  كما  واحملاسبة،  التسويق  تخصصات  في 

األعمال،  بادارة  يتعلق  ما  شامل   لكل  النادي 

دورات  بتقدمي  يقوم  الرواد  نادي  أن  إلى  مشيرا 

في  رغبة  االعما،  ادارة  في  تدريبية متخصصة 

تطوير مهارات طلبة اجلامعة.

الصدر  يثلج  ما   : قائال  اسطنبلي    ويوضح 
في  االندية   الطالبية  بني  التنافس  وجود  هو 

أمر  وهذا  واحسنها  االنشطة  افضل  تنظيم 

على   االدارة  مقترحا  لالندية،  يحسب  ايجابي 

الختيار  تشجيعية  جائزة  تقدم  ان  اجلامعية 

أفضل نشاط تقيمه األندية   الطالبية. 

استبيان
 ما الذي يدفعك لالنضمام إلى ألحد نوادي

اجلامعة؟

االهتمام
 46%

األصدقاء
20%

وحدات اضافية
 25%

أسباب
اخرى 
9%

هشام  املوسيقى  ن��ادي  رئيس  يعتقد 

في  الطالبية  األندية  وج��ود  أن  املنصوري 

احلياة  اث��راء  في  مساهمة  يأتي   GUST
نفوس  في  االيجابية  روح  وبث  الطالبية 

الطالب.

ويتابع قائال: اذا كانت فكرة النادي ناجحة 

ومفيدة للطلبة فال يوجد مانع من تأسيسه، 

املواهب الطالبية  بالعديد من  فاجلامعة تزخر 

رغبة  الرعاية،  يد  لها  ميد  من  الى  حتتاج  التي 

أن  مؤكدا  مهاراتها،  وصقل  تطوير  في 

يرعى  اخلليج  جامعة  في  املوسيقى  نادي 

املوسيقية  واملواهب  عام  بشكل  املوسيقى 

الطلبة  حاجة  يلمس  فالنادي  خاص،  بشكل 

ومساندتهم. خدمتهم  الى  ويسعى 

 
الى  وصل  النادي  ان  املنصوري  ويوضح 

اخلليج  جامعة  طلبة  من  كبيرة  شريحة 

الحظنا  فقد  اخملتلفة  األنشطة  خالل  من 

وأثره  أنشطة  من  يقدمه  ملا  الطلبة  اهتمام 

ايجابي  بشكل  الطلبة  من  الكثير  على 

مشجعة  الطلبة  افعال  ردود  كانت  حيث 

الطلبة  ازدياد  بعد  الرؤية  هذه  وانعكست 

النادي. في  املسجلني 

تنظيم  إلى  نسعى   : بالقول  مستطردا 

جامعة  مستوى  على  موسيقية  أنشطة 

الطلبة  مواهب  البراز  اجلامعة  وخارج  اخلليج 

اآلالت  تعليم  دورات  عمل  الى  باالضافة 

التعلم  في  الراغبني  للطلبة  املوسيقية 

النواحي. النادي متكامال في جميع  ليكون 

اخلليج  جامعة  في  التصوير  نادي  رئيس  ذكرت 

كل  يجمع  ان  التادي  هدف  أن  البلوشي  بدور 

وتوفير  التصوير،  موهبة  ميتلك  جامعي  شاب 

ومشاركتها  آرائهم  لطرح  لهم  مناسب  مناخ 

على  اخذ  النادي  أن  مبينا  أصدقائهم،  مع 

خاصة  دورات  املستطاع  قدر  يوفر  ان  عاتقه 

التصوير،  بفن  يتعلق  ما  بكل  خاصة  ومعارض 

وكيفية  الكاميرات  بانواع  املتعلقة  السيما 

استخدامها.

الدراسي  الكورس  هذا  خالل  أن  إلى  وأشارت 

محورين  تضمن  للتصوير  معرض  أول  نظمنا 

أحداهما أخذ صور ملبنى جامعة اخلليج، ومحور 

احترافية،  بطريقة  األرقام  بتصوير  متعلق  آخر 

فريق  طريق  عن  فائزين   6 اختيار  مت  إن  مبينا 

التحكيم وتصويت الطلبة. ولفتت إلى إنه قد 

جاءت قرارات التحكيم بعد االطالع على  الصور 

صحابها  اختيار  وسبب  اإلبداعية  الناحية  من 

لها، والطريقة التي اتخذها لتصويرها.     

املواهب  تنمية  بهدف  املواهب  نادي  أتي 

او  متثيل  كانت  سواء  وصقلها  الشبابية 

غناء او مسرح او عزف وغيرها من الهوايات 

الفرص  صنع  الشباب  يستطيع  حتى 

بأنفسهم ومن مجهودهم الشخصي دون 

الفرصة  انتظار  حتى  او  احد  الى  اللجوء 

التي رمبا لن تأتيه.

أنشطة  بتنظيم  اهتم  النادي  أن  كما 

واالجتاهات،  النوعية  في  مختلفة  عديدة 

للطالبات  خصيصا  نظمت  أنشطة  منها 

ونشاطات  والتجميل،  واالزي��اء  كاملوضة 

في  النادي  نظم  كما  بالشباب،  خاصة 

الرياضات  الحدى  رياضياً  نشاطاً  السابق 

محترفني  استضاف  حيث  الغريبة، 

متخصصني لهذه الرياضة.

 
النشاط  بتنظيم  كذلك  النادي  واهتم   
أتاح  السينمائي، حيث  والنشاط  املسرحي 

مرة  الول  سينمائي  فيلم  لعرض  الفرصة 

اخلليج،  جامعة  في  حصرياً  الكويت  في 

اي  بها  اليوجد  النادي  عضوية  إن  كما 

شروط لالنتساب لها اال ان يكون للمتقدم 

هواية وموهبة فعلية، وللنادي القدرة على 

الطالب، فمن  التي ميتلكها  املوهبة  اختبار 

باالدارة  القائمني  يستطيع  االختبار  خالل 

وتقييمها  واملوهبة  الهواية  مستوى  حتديد 

لتطويرها وتنميتها بشكل افضل واسرع.



نادي الرواد في GUST يساهم في احلفاظ على البيئة في يوم األرض

د. فدى كرم حتصل على جائزة أفضل بحث في 
ملتقى عاملي

اخلليج  جامعة  في  االقتصاد  استاذة  حصلت 
للعلوم والتكنولوجيا د.فدى كرم على جائزة أفضل 
الدولي  البحثي  ملتقى  في  قدمتها  بحث  ورقة 
الورقة  وناقشت  تركيا،  السابع عشر لإلقتصاد في 
املهارات  وتكوين  التجارة  حترير  بني  الربط  البحثية 
من  فدى  وأظهرت  املغرب،  في  املهاجرين  لتدفقات 
خالل ورقتها البحثية كيف كان حترير التجارة يعزز 
خالل  من  املغرب،  في  الكفاية  فيه  مبا  النمو  من 
التوسع في الصناعات املوجهة نحو التصدير التي 
تستفيد من انخفاض قيمة سعر الصرف احلقيقي، 
يعزز فرص  الشامل  االقتصادي  النمو  أن  بينت  كما 
الريفية  املناطق  احلقيقية في  األجور  وزيادة  العمل، 
الهجرة. يذكر  يقلل من حوافز  وبالتالي  واحلضرية، 
أن املؤمتر الدولي قد ناقش حدود التفكير في التنمية 
العلماء  مع  املعلومات  وتبادل  وتفاعل  االقتصادية 

الدوليني. 
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أعلنت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
عميدا  الكندري  د.علي  تعيني  عن   )GUST(
خلفا  وذلك  اجلامعة،  في  والتسجيل  للقبول 
لعميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة 
في  عضو  أصبح  الذي  احلجرف  د.نايف  السابق 

هيئة سوق املال احلالي.

اختيارها  أن  لها  بيان  اجلامعة في  وأوضحت 
للدكتور علي الكندري عميدا للقبول والتسجيل 
يأتي لإلسهامات التي قدمها في خدمة اجلامعة 
على املستوى االداري واألكادميي، األمر الذي ساهم 
ثقتها  على  عالوة  وتقدمها،  اجلامعة  تطور  في 
عمادة  لدفة  الكندري  د.علي  بقيادة  الكبيرة 

القبول والتسجيل.

وأشارت اجلامعة إلى أنها حريصة على اختيار 

الكفاءات البشرية للمواقع االدارية فيها، مؤكدة 
التي ال  اإلدارية  الكفاءات  بالعديد من  أنها تزخر 
تزال تقود اجلامعة نحو التقدم والتميز في كافة 

املستويات.

والتسجيل  القبول  عميد  قال  جانبه،  من 
د.علي الكندري: أشكر اهلل سبحانه وتعالى أوال 
اجلامعية  اإلدارة  أشكر  ثم  أفضاله،  جميع  على 
على ثقتها الغالية بي وأمتنى أن أكون عند حسن 

ظن اجلميع.

إلى  صحفي  تصريح  في  الكندري  ولفت 
واملشاريع  الطموحات  من  العديد  يحمل  أنه 
وتسهيل  تطوير  شأنها  من  والتي  املستقبلية 
اخلدمات التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل، 

وذلك مبا يتناسب مع طموحات الطلبة.

نقدم  أن  سنحاول   : قائال  الكندري  وأضاف 
له،  الهامة  واالرشادات  املعلومات  كل  للطالب 
التي تتعلق بقوانني وإجراءات القبول والتسجيل، 
كما اننا نطمح إلى تسهيل عملية التسجيل 
خالل العام الدراسي املقبل خصوصا فيما يتعلق 
أكثر  من  تعتبر  والتي  واإلضافة  السحب  بفترة 
الفترات إزدحاما في عملية التسجيل، الفتا إلى 
أن العمادة ستبذل قصارى جهدها لتقدمي أفضل 

اخلدمات للطلبة وذلك وفقا ألفضل املعايير. 

قيادة  تسلم  قد  الكندري  د.علي  أن  يذكر 
شهر  منذ  بالوكالة  والتسجيل  القبول  عمادة 
أكتوبر املاضي، وأثناء تسلمه العمادة كان عميدا 
سبتمبر  من  واآلداب  العلوم  لكلية  مساعدا 

2009 حتى إبريل 2011.

GUST تعيني د.علي الكندري عميدا للقبول والتسجيل في

 د. علي الكندري

الدولية  الهيئة  ضمن  الشمري  زيد  د.  اختيار 
االستشارية للمؤمتر الدولي حول التعليم

التدريس االستاذ املساعد في  اختير عضو هيئة 
التربية في GUST د.زيد الشمري ليصبح عضوا في 
الهيئة الدولية االستشارية للمؤمتر الدولي حول التعليم 
 EDULEARN احلديثة    التعليم  وتكنولوجيات 
2011 الذي سيعقد في برشلونة، وذلك نظرا ملساهمته 
القيمة التي قدمت في املؤمتر الدولي للتعليم والبحث 
واالبتكار الذي أقيم في العام املاضي. ويتمثل دور الهيئة 
املؤمتر، طرح األفكار اجلديدة  االستشارية املشارك في 
الهيئة  تتكون  حيث  املقبلة،  للمؤمترات  ومقترحات 
من مجموعة من االساتذة والباحثني من جميع أنحاء 
العالم.وسيعقد مؤمتر هذا العام على املستوى الدولي 
بحضور ما يربو على 700 مشارك من 70 دولة، حيث 
سيقدم املؤمتر فرصة مهمة للباحثني الذين يرغبون في 
عرض مشاريعهم، ومناقشة آخر املبتكرات والنتائج في 
مجال التكنولوجيات اجلديدة في التعليم. وسيكون 
د.زيد الشمري واحدا من الفريق الذي سيقدمون أفكارا 
للبرنامج واملواضيع واالنشطة التي سيتم استعراضها 

خالل املؤمتر. 

 GUST في  الطلبة  شؤون  عميد  أكد 
اجلامعة  أن  العجمي  املسفر  مسفر  الدكتور 
إقامة  على  الطلبة  دعم  في  جهدا  تدخر  ال 
تعود  والتي  املميزة  والفعاليات  األنشطة 

بالنفع عليهم،

نظمها  احتفالية  خالل  العجمي  وبني   
أن  االرض  يوم  مبناسبة  لالعمال  رواد  نادي  أمس 

على  الطلبة  حرص  مدى  تؤكد  املناسبة  هذه 
مشاعر  عن  وتعبر  البيئية،  بالتوعية  االهتمام 

جميلة من قبل الطلبة جتاه محيطهم.

في  والتسجيل  القبول  عميد  أوضح  بدوره 
جامعة اخلليج الدكتورعلي الكندري أن اجلامعة 
والتحصيل  للدراسة  مكانا  فقط  ليست 
التواصل  من  يعزز  مكان  هي  بل  العلمي، 
االجتماعي لدى الطلبة، ويصقل شخصياتهم، 
متقدما بجزيل الشكر ألعضاء نادي الرواد على 
بادرتهم الطيبة في مناسبة يوم االرض واحلفاظ 

على البيئة داخل احلرم اجلامعي .

محمد  ال��رواد  نادي  رئيس  قال  جانبه  من 
االجتماعية  من مسؤوليتنا  انطالقا  االبراهيم: 
املناسبة،  اجلامعة في هذه  أن نشارك مع  قررنا 
بالتبرع بالورود وسالت القمامة، مبينا أن النادي 
شأنه  من  ما  كل  في  املساهمة  على  حريص 
بيئة  أجل  من  الناس  لدى  التوعوي  احلس  زيادة 

صحية سليمة.

 د. زيد الشمري د. فدى كرم



GUST د.سلوى اجلسار حاضرت في

في  االمريكية،  السياسة  مقرر  أستضاف 
النائبة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
في مجلس األمة د.سلوى اجلسار، حيث حتدثت 
الشخصية  وجتربتها  السياسية،  احلقوق  عن 

في العمل السياسي. 

بداية  عن  احلديث  في  اجلسار  وتطرقت 
عندما  دائما  كانت  وكيف  السياسي،  عملها 
نفسها،  عن  الدفاع  على  قادرة  شابه  كانت 
مبينة أن من حولها كانوا دائما يقولون لها انها 

ستصبح شخصية لها شأن في البالد.

النظر،  بغض  قائلة:  اجلسار  وأوضحت   

أو  السياسة  في  تعمل  امل��رأة  كانت  س��واء 
الهامة،  االدوار  من  العديد  تلعب  فهي  غيرها، 
فهي االخت واالم والزوجة والعاملة، وكل هذه 

االدوار حتتاج الى توازن.

الطالب  يعرف  أن  أهمية  على  مشددة   
الراغبني في العمل البرملاني بأن هذا اجملال تكون 
فيه املسؤولية جدا كبيرة، ويتطلب الكثير من 

العمل اجلاد، واالستعداد الي شيئ.

اجلسار  نصحت  احمل��اض��رة،  ختام  وف��ي 
وأن  دراستهن،  على  التركيز  بأهمية  الطالبات 

يكن واعيات ملا حولهن.

GUST 52 يستعرض خدماته وخططه  فيDegrees مشروع
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 د. سلوى اجلسار حتاضر

في  االدارة  مجلس  رئيس  نائب  أوضح 
أن  العيسى   عيسى   52Degrees شركة 
ملشروع  مميزة  إضافة  متثل  اخلدمة  ج��ودة 
التي  النهضة  اساس  وهي   ،52Degrees
اليومية،  وحياتنا  التكنولوجيا  في  حدثت 
توقعات  تلمست  الشركة  أن  إلى  الفتا 
ان  وحاولت  الكويتي  املنتج  عن  املستهلكني 

تذهب بهم الى ابعد من هذا التوقع.

الذي  السيمنار  خالل  العيسى  وأشار 
للطلبة  الوظيفي  التأهيل  مركز  نظمه 
GUST للحديث عن  ومتابعة اخلريجني في 
 52Degrees اخلدمات التي تقدمها شركة

حريصة  الشركة  أن  حيث  للمستهلك، 
بالنسبة  املستهلك  توقعات  قياس  على 
بداية  مع  أنه  إلى  منوها  الكويتي،  للمنتج 
جديد  فرع  هناك  سيكون  املقبل  العام 
بافتتاح  الشركة  ستقوم  كما  للشركة، 

واذاعة. مسرح 

من جانبه بني نائب املدير العام لسلسلة 
أن  العلي  حمد   52Degrees محالت 
املصممني  من  مجموعة  تضم  الشركة 
الكويتيني في جميع اجملاالت، واستدرك قائال 
في  الثقة  دائما  جتمعنا  عمل  كفريق  : نحن 
الالزمة  اخلدمات  نقدم  حيث  احمللي،  املنتج 

اي مشروع كويتي. التي يحتاجها 

وتابع العلي قائال : خالل الفترة السابقة 
حيث  بانواعها،  املشاريع  في  لطفرة  وصلنا 
من  أكثر  مدار  على  السوق  بدراسة  قمنا 
عام كامل، ودائما ما نسعى إلى زيادة ثقافة 
تفاصيل  في  يغوص  وجعله  املشروع  صاحب 

مشروعه.

ب�  الشركة  تسمية  أن  إلى  العلي  ولفت 
بدرجة  الشركة  لتربط  52Degrees جاءت 
في  تصل  ما  عادة  التي  الكويت  في  احلرارة 
فهذه  مئوية،  درجة   52 إلى  الصيف  فصل 

سبب  أن  كما  الكويت،  بها  أشتهرت  ميزة 
للوصول  الشركة  سعي  هو   2 رقم  اختيار 
إلى املرحلة الثانية ألي مشروع يقدم نفسه 

احمللي. اجملتمع  على  وتعريفه 

العالقات  مديرة  أوضحت  جهتها  من 
 52Degrees العامة والتسويق في مشروع
على  حرصت  الشركة  أن  العثمان  عنود 
ومكثف  كبير  اعالمي  ظهور  لها  يكون  ان 
االول  يعتبر  ومشروع  جديدة  شركة  كوننا 
على  حرصنا  كما  الكويت،  في  نوعه  من 
شبكات  في  وفعال  كبير  دور  لنا  يكون  ان 

. االجتماعي  التواصل 

احلضور أثناء السيمنار فريق 52Degrees مع د. أسامة احلارس



لوياك يعرف طلبة GUST  على أفضل الطرق 
لقضاء عطلة الصيف

طلبة اجلامعة في دار املسنني 
كتبتا:أسراء حمدان وهبه الزواهره

للعلوم  اخلليج  جامعة  رابطة  قامت   
املسنني  دار  إلى  رحلة  بتنظيم  والتكنولوجيا 
الشباب  من  مجموعة  هناك  التقينا  حيث 
مبساعدة  يقومون  املتطوعني  وال��ش��اّب��ات 
عطلة  يقضون  أنهم  منهم  وعلمنا  املسنني  
اإلمكان  قدر  ويحاولون  معهم  األسبوع  نهاية 
وتعويضهم  عنهم،  والتخفيف  مساعدتهم، 
عن حنان أبنائهم الذين هجروهم وتخّلوا عنهم. 

بعض  املسنني  بدار  جولتنا  في  والتقينا 
هّدهم  الذين  والنساء  الرجال  من  السن  كبار 
نحدثهن  النساء  مع  ثم جلسنا  والِكَبر.  املرض 
كانت  حيث  إحداهن  مع  باحلديث  واستمتعنا 
وسلمت  إال  مّنا  واحدة  تدع  فلم  للغاية،  مرحة 

عليها، وقّبلتها، ومازحتها حتى أضحكتها.

نحيف  مسن  رجل  نظرنا  مالفت  وأكثر 
اجلسم يبدو في الثمانني من العمر، عندما دخلنا 
مرتديا  سريره،  على  مستلقيا  كان  غرفته  إلى 
سألته  وكلما  للجميع،  ومبتسما  نظاراته، 
احلمد  هلل،  “احلمد  يردد  كان  صحته  عن  إحدانا 
هلل” بطريقة ميلؤها الرضا وممسكا بيده بكتابا 
فيه  ما  يقرأ  أن  ويحاول  عينيه،  على مقربة من 
املشهد  فأذهلني هذا  والتعلم  العلم  بحثا عن 
جدا من رجال في هذا العمرولكنه كان يقرأ رغم 
من  خرجنا  وبعدما  هّمته.  وقلة  بصره  ضعف 
والذي  املتطوعني،  الشباب  أحد  أخبرنا  الغرفة 
أول  الرجل هو  أن هذا  الرحلة،  كان مرشدنا في 
طيار كويتي! وهنا زال عني التعجب. فكما قلت 
اإلنسان  أن  يبدو  ما  “على  حينها:  لصديقتي 
للقراءة  ومحبا  بالعلم،  مهتما  يكون  عندما 
بهما  يبقى حبه وشغفه  وأن  بد  ال  في شبابه، 
وخاصة  ظروف  هكذا  وفي  سنه  كبر  في  حتى 
وصّدق  وحشته.”  يؤنس  من  يوجد  ال  وحيد  أنه 

األنام  في  جليس  “وخير  قال:  حينما  املتنبي 
بإمساكه  أدهشني  الذي  العم  هذا  كتاُب”. 
للكتاب، وبَِصْمِته الذي يوحي بتدبره ملا يقرأ، لم 
في  انتباهي  لفت  الذي  الوحيد  الشخص  يكن 
إعجابنا  نال  من  أكثر  كان  ولكن  الرحلة،  هذه 
ميرون  مما  الرغم  على  املسنني،  فهؤالء  وانتباهنا 
واألحزان،  الهموم  ورغم  صعبة،  أوضاع  من  به 
إال أنهم كانوا مبتسمني لنا، فمنهم من ُسِعد 
بوجودنا ورّحب بنا، ومنهم من مازحنا وأضحكنا، 
ولكن  معينة،  بصمة  فينا  ترك  من  ومنهم 
أهمية  وهو  أال  مفيدا  درسا  عّلمونا  جميعهم 
بر الوالدين واإلحسان إليهما. الّلهم ال ترّدنا إلى 

أرذل العمر، وال حترمنا من بّر والدينا. 

  احلرم اجلامعي بعيون نادي التصوير ... 

)لوياك(  الشباب  إلجنازات  لوذان  مركز  نظم 
بالتعاون مع مركز التأهيل الوظيفي للطلبة 
ومتابعة اخلريجني في جامعة اخلليج للعلوم 
للطلبة  نقاشية  حلقة  والتكنولوجيا، 
لقضاء  طرق  عشر  افضل  على  لتعريفهم 
املركز  يقدم  حيث  املقبلة،  الصيف  عطلة 
مهاراتهم  لتطوير  للطالب  وظيفية  فرص 
وبهذا  اآلخرين.  مع  التواصل  مهارات  وتعزيز 
الوظيفي  التأهيل  مركز  مدير  قال  الصدد 

جامعة  في  اخلريجني  ومتابعة  للطلبة 
د.أسامة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
منح  على  دائما  حترص  اجلامعة  أن  احلارس 
اجملاالت،  شتى  في  لإلبداع  الفرصة  الطلبة 
نفوسهم  في  الثقة  تعزيز  في  يساهم  مما 
التحديات،  مواجهة  على  قادرين  ويكونوا 
على  الطالب  يكون  أن  املهم  من  أنه  مبينا 
سوق  ملتطلبات  واالدراك  الوعي  من  قدر 

تأهيال. أكثر  يكون  العمل حتى 

طالبة تتعرف على ما يقدمه مركز لوذان من فرص

تصوير: حوراء اجلريدان
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نادي رواد يختتم كرنفاله التراثي

أبريل 2011 العدد 12

إحدى الفقرات الشعبية في الكرنفال عرض شبابي نظرة إلى املستقبل

أنوار الصباح وبيبيعبدالوهاب احلميضي واجلوهرة الصباح في بوث شوكلتنس

ضياء وصديقتهاابتسامة الطفولة كانت موجودة

مشاركة شبابية في أحد البوثات أعضاء نادي رواد - جهد كبير وعمل مميز وجيه احلامد وابنه مالك

االبداعات الطالبية مّيزت الكرنفال

نقش احلناء كان حاضراً

 30 من  كرنفال  األعمال  رواد  نادي  استضاف 
31 مارس ، الذي رعته شركة أبراج املياه ، جريدة 
الكرنفال  شمل    Chocolatenessو األنباء 
بني  تتراوح  التي  األنشطة  من  واسعة  مجموعة 
أشياء  بيع  للمشاركني  التصاميم  الوشم  احلناء 
ذلك  من  وأكثر  واحليوانات  الغذائية  املواد  مثل 
بكثير. وكان املوضوع الرئيسي للكرنفال للقبض 
دقيقة  بطريقة  ذلك  ومتثل  الكويتي  تراث  على 

للغاية.

عرض  عبر  الكويت  تراث  يصور  كان  فقد   

تاريخ  من  مختلفة  جوانب  متثل  التي  الصور  من 
مروا  الذين  الكويتيني  من  والنضال   ، الكويت 
شملت  و  الكويت.  وحترير   ، االحتالل  فترة  خالل 
تاريخ  بخصوص  الصور  من  أخرى  مجموعات 
الكويت و الفكرة هي تسليط الضوء الى املاضي 

الكويتي.

املشاركني  مع  شغلها  كان   ، احلال  وبطبيعة 
من  مختلفة  أنواع  أحدث  توفير  الكرنفال  في 
املنتجات. كان هناك أكثر من 70 مقصورة، ولكل 
هذا  وراء  الغرض  وكان  الفريد.  طابعها  منها 

ذلك  وابراز  الصغيرة  األعمال  أصحاب  لتشجيع 
الفصول  الطلبة في  ، وتطبيق ما تعلمه  الهدف 
وكانت  احلقيقية.  احلياة  إلى  ونقله  الدراسية  
رجال  على  إيجابيا  ينعكس  وهذا  رائعة  نتيجة 

األعمال الكويتيني من الشباب والنساء.

واجلدير بالذكر إهتمام الفرقة الكويتية والتي 
مع  التفاعل  القدمي  الكويتي  الفلكور  قدمت 
جمهور احلضور وتقدمي فقرة ترفيهية شارك فيها 
الفائزين جوائز قيمة مما  أضفت  احلضور ومت منح 

جو من املرح والسرور واملشاركة للحضور .
أحمد الهنيدي وعبداهلل بن عيد
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