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GUST TIMES في الوطن ديلي

صفحة 2                                                               شكل جديد ورؤية وطنية 

الكويت عروس الفرح
يوسف اخلالدي

األيام احتفاالت عديده  الكويت هذه  تعيش 
 50 ال  عمرها  تكمل  فهي  مجيده  وأعياد 
براثن  من  للتحرير   20 ال  والذكرى  لإلستقالل 
الغزو الصدامي ومرور خمسة أعوام على تولي 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح مقاليد احلكم في البالد، 
أرجاء  جميع  في  والزينة  األعالم  انتشرت  فقد 
الوطن لتعلن أن هذه األيام هي أيام فرح وبهجة 
من  وعروض  مهرجانات  عدة  تقام  وسرور.سوف 
ضمنها عرض عسكري على طريق الصبية وقد  
مت دعوة عدة شخصيات وقوات من دولة صديقة 

للمشاركة فيه.

 1961 عام  الكويت في  استقالل  لقد كان 
بعد  مرة  ألول  املناسبة  بهذه  االحتفال  ليتم 
مضي عام بهذه املناسبة وقد القى أمير البالد 
الراحل الشيخ عبداهلل السالم الصباح احلاكم 
أقيم  الذي  االحتفال  هذا  في  للكويت   11 ال 
كلمة   1962 عام  يونيو  شهر  من   19 ال  في 
باملناسبة قال فيها “أن دولة الكويت تستقبل 
ملؤها  بقلوب  الوطني  لعيدها  األولى  الذكرى 
عزة  من  لشعبها  اهلل  حقق  مبا  واحلب  البهجة 
السير  في  ومضي  عزمية  ونفوس كلها  وكرامة 
وثابة  بروح  والعمل  الوطن  هذا  بناء  في  قدما 
والعدالة  والرفاهية  الرفعة  ألبنائه  يحقق  مبا 

اإلجتماعية جلميع املواطنني”.

الكويتيون  اختار   1963 العام  من  واعتبارا 
أن يكون ال 25 من فبراير هو عيد استقاللهم 
عبداهلل  الشيخ  جلوس  ذكرى  ألنه  الوطني 
من   25 ال  بيوم  يحتفلون  وأصبحوا  السالم 
إلى  إضافة  الوطني  بالعيد  عام  كل  من  فبراير 

الغزو  البالد من  يوم حترير  26 من فبراير  ال  يوم 
سبع  ملدة  استمر  الذي  الغاشم  الصدامي 
التحرير  بنعمة  سبحانه  اهلل  ليمن  شهور 
الشرعية  القيادة  بذلتها  التي  اجلهود  بفضل 
الشعب  الغزاة. ويستذكر  البالد من  إلسترجاع 
الوطنية  بأعياده  احتفاالته  غمرة  في  الكويتي 
إجنازات  من  حققوه  وما  واالجداد  اآلباء  كفاح 
جميع  وعلى  اجملاالت  مختلف  في  الوطن  لهذا 
األصعدة، والبد لالجيال احلالية واملستقبلية أن 
تقتضيه  ما  البلد كل حسب  هذا  على  حتافظ 

املصلحة املطلوبة.

 وتواصل دولة الكويت هذه األيام احتفاالتها 
احلكيمة  القيادة  ظل  في  الوطنية  بأعيادها 
االحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  لسمو 
نواف  الشيخ  العهد  ولي  وسمو  الصباح  اجلابر 
حول  الشعب  والتفاف  الصباح  اجلابر  األحمد 
هذا  بسفينة  لتمضي  احلكيمة  القيادة  هذه 
واإلزدهار،  واإلستقرار  األمان  شاطئ  نحو  البلد 
والرقي.أن اجتماع هذه املناسبات في هذه األيام 
الفرح،   وباعث على  والسرور  للبهجة  دافع  لهو 
من  مر  ما  وتذكر  الوطني  باإلنتماء  واإلحساس 
الصادقة  الوطنية  الروح  فيها  جتسدت  محن 

واللحمة بني أبناء الشعب الواحد.

 أدام اهلل الفرح والسرور على كويتنا الغالية 
أمير  وحفظها من كل مكروه حتت قيادة سمو 
وولي  الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  البالد 
عهده األمني ونتوجه الى اهلل العزيز احلكيم أن 
يحفظ هذا البلد من شر كل حاسد وحاقد وأن 
يوحد الكلمة لتتقدم الكويت إلى االمام وتعود 
الدول املتقدمة حضاريا على كافة  إلى مصاف 
األصعدة وتكون هي درة العالم ومحطة إشراق 

ونبراس لإلنسانية.

 Al-Watan“ نظمت صحيفة الوطن ديلي
جريدة  في  للعاملني  تدريبية  دورة   ”Daily
التي  ال��دورة  خالل  ومت   ،GUST TIMES
بالشويخ  اجلريدة  موقع  في  ألسبوعني  أمتدت 
التغطية  املشاركني على كيفية كتابة  تعريف 
اخلبر  اهمية  وم��دى  املتكاملة،  الصحفية 
إلى  التطرق  مت  كما  كتابته،  املراد  الصحفي 
التقاط  وكيفية  الصحفي  التصوير  مهارات 
الصورة التي تتناسب مع محتوى املادة املكتوبة. 

وقد ألقت دينا املالك، املدير العام لصحيفة 
الوطن ديلي محاضرات شارك فيها علي معرفي، 
محرر  الغربللي،  وهال  احلياة  قسم  حترير  رئيس 

االنترنت وآمنة الرومي،  صفحة الشباب. 

من  العديد  على  التدريبية  الدورة  وتضمنت 
نسبة  من  ترفع  التي  الطرق  حول  النقاشات 
قراءة اجلريدة وتبادل األفكار فيما يتعلق بالعمل 
استحسان  الدورة  هذه  نالت  وقد  الصحفي، 

املشاركون الذين استفادوا بشكل كبير.    

النشيد الوطني

عثمان العثمان

النشيد الوطني الكويتي وضع كلماته الشاعر أحمد العدواني ، تلحني إبراهيم الصولة وبدأ 
استخدام النشيد في 25 فبراير من عام 1978 واستمر من ذلك الوقت حتى اآلن.

الشيخ  يترأسه  كان  والذي  الوزراء  مجلس  من  نابعة  الوطني  النشيد  عمل  فكرة  وكانت 
صباح  الشيخ  عهد  في  الوزراء  جمللس  ورئيس  للعهد  وليا  كان  عندما  الصباح  األحمد  جابر 
ومت عمل  األحمد  جابر  الشيخ  برئاسة  الوزراء  ومت تشكيل جلنه من مجلس   ، الصباح  السالم 
والذي  األميري  السالم  محل  ليحل  الوطني  النشيد  وأحلان  كلمات  لتقدمي  مفتوحه  مسابقه 
1961، وقد انتهت أعمال اللجنة إلى اختيار هذا  كان مستخدماً منذ استقالل الكويت عام 
النشيد كي يكون النشيد الوطني للكويت ومت حتديد يوم العيد الوطني في تلك السنة كي 

يكون اليوم األول الستخدام النشيد.

وعلى الرغم من أن اختيار النشيد مت بعهد الشيخ صباح السالم الصباح إال أنه لم يستخدم 
بعهده بسبب وفاته بتاريخ 31 ديسمبر 1978. اال انه وكما كان مقرر بدأ استخدام النشيد 
الراحل  األمير  على  احلداد  فترة  من  االنتهاء  مت  قد  وقتها  وكان  الوطني  بالعيد  االحتفال  بيوم 

الشيخ صباح السالم الصباح.
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صباح األحمد ... أمير الدبلوماسية 

حكام الكويت

1718-1762 أمير البالد الشيخ الراحل صباح األول 
1762-1813 أمير البالد الشيخ الراحل عبداهلل بن صباح
1813-1859 أمير البالد الشيخ الراحل جابر بن عبداهلل 

1859-1866 أمير البالد الشيخ الراحل صباح بن جابر
1866-1892 أمير البالد الشيخ الراحل عبداهلل بن صباح
1892-1896 أمير البالد الشيخ الراحل محمد بن صباح
1896-1915 أمير البالد الشيخ الراحل مبارك الصباح 

1915-1917 أمير البالد الشيخ الراحل جابر املبارك الصباح 
1917-1921 أمير البالد الشيخ الراحل سالم املبارك الصباح
1921-1950 أمير البالد الشيخ الراحل أحمد اجلابر الصباح 

1950-1965 أمير البالد الشيخ الراحل عبداهلل السالم الصباح
1965-1977 أمير البالد الشيخ الراحل صباح السالم الصباح

1977-2006 أمير البالد الشيخ الراحل جابر األحمد اجلابر الصباح  
15 يناير- 29 يناير 2006 أمير البالد الشيخ الراحل سعد العبداهلل السالم الصباح 

2006 - إلى اآلن أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

تاريخ العلم الكويتي

في  شائعاً  علماً  ترفع  الكويتّية  السفن  كانت  السليمي:  العلم   )1871-  1762(  
الساحل الغربي للخليج العربي، وهو علم لونه أحمر مضافاً إليه قرب الساريه شريط أبيض 
مسّن شبيه بعلم البحرين حالياً. ويسّمى هذا النموذج من األعالم )سليمي( ويعتقد أنه 

علم آل بن علي الذين ينتمون إلى قبيلة سليم.

 )1871 - 1914( العلم العثماني: رفعت الكويت العلم العثماني على الرغم من أنها 
لم تكن خاضعة للحكم العثماني، ومت رفع العلم ألول مرة في مايو 1871 عندما ساعدت 

الكويت اجليوش العثمانية على فتح اإلحساء.

)1914 - 1961( في عهد الشيخ مبارك حينما كانت الكويت تعتبر محمية بريطانية، 
أعتمد علم وطني جديد .أتخذ هذا العلم عدة أشكال.

)1961 - حتى اآلن( بعد استقالل الكويت، قررت احلكومة استبدال العلم القدمي بعلم 
جديد، وقد استمدت ألوان العلم احلالي من قصيدة صفي الدين احللي، األبيض يرمز للعمل، 

واألسود يرمز للنضال، واألخضر للربيع، أما األحمر فهو للماضي.

محطات في تاريخ الكويت

الكويت أصبحت مستقلة 
بنهاية احلماية البريطانية 
وأصبح الشيخ امير الدولة، 
كما انظمت الكويت إلى 

جامعة الدول العربية 
1961

الكويت أصبحت العضو 
111 في منظمة االمم

املتحدة
1963

 تأميم النفط 
1975

 الغزو العراقي في الثاني
 من أغسطس

1990

عودة الدستور واحلياة
الدميوقراطية

1992

البرملان يوافق على قانون
 يسمح للنساء

بالتصويت
 والترشح للبرملان

2005

فوز ثالث نساء نواب في 
مقاعد برملانية الول مرة 

في الكويت
2009

1962
دخول الكويت في 
املشهد السياسي 

بصدور الدستور

1966
تأسيس جامعة الكويت

1982
  منتخب الكويت 

يتأهل لكأس العالم 

1991
 الكويت محررة في 26

فبراير

2002 
 تأسست أول جامعة
 خاصة في الكويت -

 جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا

2006
 صاحب السمو الشيخ

 صباح األحمد اجلابر
الصباح أميرا للبالد

2011
الكويت حتتفل

50/20/5
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احتفاالتها  األيام  هذه  الكويت  دولة  تعيش 
بالذكرى اخلامسة لتولي حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح- 
وسط  البالد  في  احلكم  - مقاليد  اهلل  حفظه 
خالل  للكويت  سموه  حققه  مبا  عارمة  فرحة 
والكثيرة  أيامها  في  القصيرة  السنوات  هذه 
العربية  القمة  انعقاد  وآخرها  عطائها  في 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية ومبا حققته 
مبجملها  انعكست  نتائج  من  القمة  تلك 
لصالح اإلنسان العربي وتطلعاته وكان سموه 
قد تقلد مهام منصبه أميرا للبالد في 29 يناير 
2006 بعد أن أدى اليمني الدستورية في جلسة 

خاصة جمللس األمة.

ويعد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
واألمير  الصباح  آل  أسرة  من   15 ال�  احلاكم 

اخلامس فى مسيرة الدولة الدستورية.

وفي أولى كلمات سموه بعد مبايعته أميرا 
بتحمل  الكويتي  الشعب  وعد  القسم  وأدائه 
العمل  سموه  مؤكدا  املسؤولية  وتولي  األمانة 

من اجل الكويت.

سمو  ترأس   2006 مارس  شهر  أواخر  فى 
القمة  مؤمتر  في  الكويت  دولة  وفد  البالد  أمير 
العربي ال18 الذي عقد في العاصمة السودانية 

اخلرطوم.
 

جادة  دولية  وقفة  بضرورة  سموه  وطالب 
لوضع تشريعات وقرارات ميكن من خاللها حتديد 
وبني  والتعبير  الرأي  حرية  بني  الفاصل  اخلط 
واملعتقدات  األديان  على  والتطاول  االستفزاز 

الصحف  بعض  نشرته  ما  خلفية  على  وذلك 
الكرمي  رسولنا  إلى  مسيئة  رسوم  من  الغربية 

عليه الصالة والسالم. 

 وشهدت نشاطات سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد خالل عام 2007 جوانب متعددة 
تولي سموه مقاليد  مرور عام على  فبمناسبة 
احلكم فى البالد خلص رؤيته ملسيرة الكويت فى 
احلاضر واملستقبل. وترأس سمو أمير البالد في 
شهر نوفمبر وفد دولة الكويت في مؤمتر القمة 
الثالثة ملنظمة األوبك الذي عقد بالرياض ،وأعلن 
سموه تبرع دولة الكويت مببلغ 150 مليون دوالر 
املتصلة  العلمية  البحوث  متويل  برنامج  لدعم 

بالطاقة والبيئة والتغير املناخي.

وفد  سموه  ترأس   2008 مارس  شهر  وفي 
جلامعة  ال20  القمة  مؤمتر  فى  الكويت  دولة 

الدول العربية الذي عقد في دمشق .

كما قام سموه في أواخر شهر ابريل بافتتاح 
اإلسالمي  االقتصادي  املنتدى  مؤمتر  أعمال 
الكويت  دولة  استضافته  الذي  الرابع  الدولي 
في  شركاء   ... اإلسالمية  “الدول  عنوان  حتت 

التنمية الدولية”. 

األمير  سمو  شارك  نوفمبر  شهر   وفي 
باالجتماع عالي املستوى للجمعية العامة لألمم 

املتحدة لبحث موضوع احلوار بني احلضارات.

“قمة  سموه  افتتح   ،  2009 يناير   وفي 
والتنموية  االقتصادية  العربية  الكويت 
الشعب  مع  التضامن  قمة  واالجتماعية  

وملوك  قادة  بحضور  غزة”  فى  الفلسطيني 
تبرع  فيها  أعلن  التي  العربية  الدول  ورؤساء 
في  كمساهمة  دوالر  مليون   500 ب  الكويت 
املالية  امل��وارد  لتوفير  سموه  أطلقها  مبادرة 
الالزمة للمشاريع التنموية العربية إضافة إلى 
لتغطية  دوالر  مليون   34 مببلغ  الكويت  تبرع 
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  احتياجات 

الفلسطينيني .

 2010 مارس  و29(   27( بني  الفترة  وفي 
االحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  سمو  ترأس 
اجتماع  الى  الكويت  دولة  وفد  الصباح  اجلابر 
القمة  مستوى  على  العربية  اجلامعة  مجلس 
الدورة ال22 التي عقدت مبدينة )سرت( الليبية 
 2010 التاسع و11 اكتوبر  الفترة بني  وفي 
ترأس سمو أمير البالد وفد دولة الكويت املشارك 
والقمة  االستثنائية  العربية  القمة  مؤمتر  في 
مبدينة  عقدت  التي  الثانية  االفريقية  العربية 
2010 افتتح  26 أكتوبر  )سرت( الليبية. وفي 
سمو أمير البالد دور االنعقاد العادي الثالث من 

الفصل التشريعي ال13 جمللس األمة.

وفي مستهل العام احلالي 2011 أمر سمو 
مبناسبة  اميرية  مكرمة  بصرف  البالد  امير 
ال20  والذكرى  لالستقالل  ال50  الذكرى 
تولي  على  سنوات  خمس  مرور  وذكرى  للتحرير 
كويتي  دينار  ألف  بواقع  احلكم  مقاليد  سموه 
الغذائية  املواد  صرف  الى  اضافة  مواطن  لكل 
ملدة  التموينية  البطاقة  حاملي  لكل  مجانا 
سموه  حرص  يعكس  مبا  متتالية  شهرا   14
على تلمس هموم املواطنني ومساعدتهم على 

مواجهة االعباء املعيشية.

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  هو  وها 
املفدى  البالد  أمير  الصباح  اجلابر  األحمد  صباح 
الكويتية، مجدداً  اخلير  ويقود مسيرة  يستأنف 
بركة اهلل مقتدياً  على  للكويت، سائراً  عطاءه 
بهدي القرآن الكرمي وقوله تعالى :“وقل أعملوا 

فسيرى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون”.

املصدر : موقع الديوان األميري

سمو أمير البالد



25 و26 فبراير أيام تسطر تضحيات الشعب الكويتي

حتقيق يوسف اخلالدي

التي  الفرح  أل��وان  به  امتزجت  شهر  في 
خالفات  ساحة  من  الكويتي  الشارع  انتشلت 
إلى ساحة فرح وسرور السيما بعدما خالطت 
البالد  أمير  السمو  صاحب  هدية  الفرحة  هذه 
سموه  تقلد  مبناسبة  الكويتي  الشعب  إلى 
على  سنة   20 ومرور  اخلامسة،  للسنة  احلكم 
50 سنة على  و  الغزو  من  احلبيبة  دولتنا  حترير 
استقاللها. وبهذه املناسبة تنوعت وسائل فرح 
اخلليج  جامعة  وطلبة  عامة  الكويتي  الشباب 
خاصة للتعبير عن فرحهم بهذه األعياد الثالث، 
مما أتاح الفرصة جمللة GUST TIMES مبعرفة 

مشاعر الشباب، وما الذي يتمنونه مستقبال.

)تخصص  السعدون  محمد  الطالب  قال 
تسويق(، في البداية أرفع آيات الشكر والتقدير 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  لصاحب  والتهنئة 
الشيخ  عهده  وولي  الصباح  األحمد  صباح 
مبينا  الرشيدة،  احلكومة  وإلى  الصباح  نواف 
شواهد  هي  وأعياديا،  الوطنية  الكويت  أيام  أن 
مجد وبطولة وتضحيات كبيرة قام بها رجاالت 
الكويت األفذاذ الذين قدموا التضحيات الكبيرة 
من أجل ان تظل راية الكويت عالية خفاقة حتت 

ظل آل الصباح الكرام.

ولفت السعدون إلى أن هذه األيام تستحق 
أن تكون هناك وقفة خاصة من أجلها لالحتفال 
مبثل هذه األعياد بطرق ميكنها أن ترسخ معاني 
املعطاءة،  الطيبة  األرض  لهذه  واالنتماء  الوالء 
كافتتاح قسم خاص يحكي عن تاريخ الكويت 
تاريخ  على  مرت  التي  األحداث  وأبرز  وحكامها، 

الكويت.

من جانبه عبر فهد احليص  )محاسبة( عن 
األعياد، حيث قال  والغامر بهذه  الشديد  فرحه 
“تبعثرت مني الكلمات للتعبير عن مدى فخري 
وانتمائي لدولتي احلبيية التي ال طاملا اعطت بال 
حدود ومنحت بال منة واحتفت بأبنائها ورجاالتها 

لتمضي مسيرة الدميوقراطية واالجنازات.

الساحة  تصل  أن  متنيه  ع��ن  وأع���رب 
السياسية في الكويت إلى بر األمان الذي يصل 
يتيح  إلى طريق االجنازات واملسيرات، مما  بدولتنا 
احلبيب،  لوطننا  عطاءاتهم  تسطير  للشباب 
والدميوقراطية،  اجملد  سلم  بنا  يرتقي  حتى 
شوائب  بعض  أزالت  املناسبة  هذه  ان  موضحا 
بعالقة  واللمتمثلة  األخيرة  االحداث  بعد  احلزن 

احلكومة مع الشعب. 

عامة  )عالقات  اجلاسم  عثمان  دعا  بدوره 
اإلنفتاح  من  مزيد  إلى  املناسبة  بهذه  واعالن( 
التي  الوطنية  والوحدة  الروح  على  والتأكيد 
كويتنا  حلماية  ونهجنا  وطريقنا  عمادنا  هي 

احلبيبة ورايتها ودستورها، راجيا أن تكون أعيادنا 
املكتسبات،  لتأكيد  ودع��وة  حرية،  فضاءات 
السيما أن الكويت دائما نقطة اشعاع واشراق 
وتوهج ال نريد لها ان تتراجع عن تلك املكانة مبا 
متتلك من مفردات متيزها عن بقية دول املنطقة.

وطالب اجلاسم الشباب أن تكون مثل هذه 
في  قدوة  وإمنا  للمتعة،  مجرد  ليس  االحتفاالت 
احلرص  إلى  باإلضافة  االجنازات.  طريق  معرفة 
بالوسائل  املناسبة  هذه  مبثل  االحتفال  على 
على  او  انفسهم  على  ضررا  تشكل  ال  التي 

مرافق دولتنا احلبية.

ومن جانبه قال علي أسباع )اجنليزي - ترجمة( 
إنه مبناسبة ذكرى أعيادنا الوطنية سواء العيد 
الوطني اجمليد او ذكرى يوم التحرير العظيم، فإن 
الكبار  والرجال  اللحظات  كل  استدعاء  علينا 
الذين ساهموا في ترسيخ وتأكيد وحتقيق تلك 

األيام احلبلى باملعاني والدالالت.

واالنصهار،  والتوحد  املزيد  إلى  أسباع  ودعا 
وأكثر  متاسكا،  أكثر  واحد  مجتمع  اطار  في 
احلكيمة،  وقيادتنا  الطيبة  االرض  لهذه  انتماء 
بقيادة سمو الوالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
وتالق،  توحد  يكذا  ومثل  - حفظو اهلل  الصباح 
الوطنية  الروح  مفردات  على  نؤكد  يجمعنا 
الواحدة، متجاوزين جميع الشوائب والهوامش، 

من أجل مستقبلنا.

أن  إلى  )متويل(  ميرزا  صادق  أشار  وب��دوره 
الوالء  على  تأكيد  هي  الوطنية  مناسباتنا 
اجلوانب  هذه  ومثل  احلبيبة،  لكويتنا  واالنتماء 
الفعل  من  مبزيد  بل  فقط،  بالكالم  تتحقق  ال 
الذي يعتمد املنهجية واالستراتيجية الواضحة 
أجل  من  للتحرك  دعوة  وهي  واالهداف،  االبعاد 

تأكيد تلك املعاني الكبيرة.

الوطني  بالعيد  االحتفال  إن  ميرزا  ونوه 
تنهل  وزادا  وطنيا  عمقا  ميثالن  التحرير،  وذكرى 
منه األجيال، وهو رصيد سيظل خالدا لنا، مبينا 
التخصصات  مختلف  في  كشباب  علينا  إنه 
العمل  أجل  من  والتحرك  االجتهاد  الدراسية 

على االرتقاء بدولتنا احلبيبة إلى أعالي الفالح.

إبداع  إلى  )متويل(  العلي  محمد  دعا  بدوره 
وهي  اخلالدة،  األي��ام  لتلك  جديدة  مضامني 
مسؤولية  وايضا  الرسمية  اجلهات  مسؤولية 
أجل  من  يخلد  منوذج  تقدمي  أجل  من  املبدعني، 
اإلبداع  قمة  إلى  بهم  ويدفع  املستقبل  رجاالت 
املناسبة  الوسائل  إيجاد  إلى  باإلضافة  وامليز، 

لتخليد مثل االجنازات.

أكد العلي إن أيامنا الوطنية دعوة صريحة 
ملزيد من االنتماء لهذه األرض التي صمدت أمام 

فكانت  االحتالل،  وايضا  واملصاعب  التحديات 
نكون  أن  أحوجنا  وما  واح��د،  رجل  قلب  على 
وهو  احلقيقي  االنتماء  خالل  من  دائماً،  كذلك 
والعطاء  البناء  من  مبزيد  إال  يتحقق  ال  أمر 

والعمل الدؤوب، من أجل الكويت احلبيبة.

أن  كمبيوتر(  )علوم  العيسى  علي  وبني 
والكويت  املرحلة،  هذه  تأتي  الوطنية  األعياد 
احلبيبة بأحوج ما يكون إلى املزيد من التالحم، 
الى  دع��وة  وهي  اجملتمع،  اطياف  جميع  بني 
ان  منوها  الواحدة،  األسرة  أبناء  بني  التالحم 
انها  احتفاالت،  مجرد  ليست  الوطنية  األعياد 
في  احلديثة  الدولة  بدايات  الى  يعود  تاريخ 
كويتنا الغالية، وهي يومنا ومستقبل من بعدنا، 
السيما انها امانة كبرى. ولفت العيسى إلى أن 
وما  باقية،  فاأليام  لألجيال،  خالد  رصيد  األعياد 
الذين  والرجال  األيام  مبستوى  نكون  أن  أحوجنا 
العظيم.  ومجدها  حروفها  وطرزوا  صنعوها 
الرواد،  جليل  امتداد  هم  اليوم  وشباب  ورجال 

يكملون مسيرة العطاء والتضحية.

وقال راشد الهنيدي )إدارة نظم معلومات( 
واجنازات  ابداعات  الوطنية حصاد من  األعياد  أن 
ما بناه الرواد والرجال األفذاذ في كويتنا احلبيبة، 
وستورث ألجيال املستقبل معاني هذه األيام من 
اجنازات وحصاد وبصمات مشرقة، حاثا الشباب 
تظل  حتى  العمل  في  والتفاني  االخالص  على 

شعلة الكويت مشرقة.

باألعياد  الشباب االحتفال  الهنيدي  وطالب 
على  اإلقدام  دون  القادمة  املرات  في  الوطنية 
ضرر اآلخرين، حيث انه ال زال هناك شباب ال يعي 
كيفية االحتفال بشكل أكثر حضاري، السيما 
منهم من قام برش الفوم على االخرين دون ادنى 

إحساس او مسؤولية.

املؤمن  شهد  أوض��ح��ت  جانبها  وم��ن 
الوالء  قصيدة  األعياد  أن  املتعددة(  )الوسائط 
والتضحيات،  البطوالت  نتاج  وإنها  احلقيقية، 
طلت  حينما  وخصوصا  اخلالدة،  التواريخ  وكل 
علينا مثل هذه األيام، مبينة ان املسيرات التي 
تدل على  فإمنا  إن دلت  اخلليج  حدثت في شارع 
ظاهرة حب من الكويتيني لوطنهم الغالي الذي 
األمة  نوال مجلس  منحهم كل شيء.وطالبت 
واحلكومة بالتعاون من أجل خدمة الوطن بعيدا 
السياسية  واملزايدات  املشاحنات  اسلوب  عن 
من  الكثير  في  الكويت  تأخر  الى  ادت  التي 
فرحة  استغالل  اهمية  إلى  مشيرة  اجمل��االت، 
لنبذ املشاحنات والصدامات  بالعيدين  الكويت 

بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.

احتفاالت  إن  البطي  فهد  قال  جانبه  ومن 
الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير يومي 25 
26 فبراير من كل عام اصبحت هي تظاهرة  و 

حضارية للشعب الذي يكن كل الوالء والتقدير 
الشعوب  ان  الى  الفتا  العزيز،  لوطنه  واالحترام 
الفرحة  ه��ذه  الكويت  شاركت  اخلليجية 
التعاون  دول مجلس  نظرا الن سمات  السنوية 
والتقاليد  العادات  عن  فضال  واحدة  اخلليجية 
في  الكويت  تظل  أن  البطي  ومتنى  املتقاربة. 
ومطالبة  القيامة،  يوم  إلى  واستقرار  سعادة 
السلطتني التنفيذية والتشريعية بأن تستغال 
التعاون  اطر  تفعيل  في  الوطنية  األيام  هذه 
بكل  الدولة  على  يعود  مبا  بينهما  واالنسجام 

خير.

)محاسبة(   الشمري  عادل  الطالب  اما 
كل  ميثالن  والوطني  التحرير  عيدي  بان  فقال 
متمنيا  الكويتي  للشعب  واالبتهاج  الفرحة 
السياسية  وقيادتها  الكويت  اهلل  يحفظ  ان 
املناسبة  بهذه  باعثا  الكرمي  شعبها  وعموم 
برسالة حب وتقدير لصاحب السمو امير البالد 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح وجلميع ابناء 
التنفيذية  السلطة  والعضاء  احلاكمة  االسرة 
ونواب مجلس االمة ولكل من يعيش على ارض 
الشعب  بان  الشمري  وذكر  احلبيبة.  الكويت 
لوطنه  الوالء  في  االمثلة  اروع  ضرب  الكويتي 
والدليل على ذلك املظاهر االحتفالية الشديدة  

واملبهجة بصورة عالية جدا بهذين العيدين.

فرحة  بان  )تسويق(  العلي  حسني  ويقول  
الفتا  توصف،  ال  بالعيدين  الكويتي  الشباب 
االغ��راض  جميع  ش��راء  على  حرص  انه  الى 
بعيدي  االحتفال  مبظاهر  املتعلقة  واالبتكارات 
الوطني والتحرير، مؤكدا أنه شار الى ان الكويت 
تعيش اسعد ايامها خالل شهر فبراير من كل 
عام الذي يشهد االحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير فضال عن مهرجان هال فبراير، موضحا 
على  يدل  اليومني  بهذين  الشعب  اهتمام  ان 
ابناء الوطن لدولتهم التي اعطتهم  مدى حب 

كل شيء.

وتوضح أفنان اخلالدي )إدارة نظم معلومات( 
بأن من حق الشباب الكويتي ان يعبر لوطنه عن 
مدى حبه واعتزازه عن طريق ابتهاج في االعياد 
وكبار  والنساء  الرجال  ان  الى  الفتا  الوطنية، 

السن يتذكرون ايام االحتالل الغاشم.

وطالب محمد العنزي )متويل( نواب السلطة 
الوطني  عيدي  مناسبة  باغتنام  التشريعية 
والتحرير من اجل تغليب مصلحة الوطن على 
التعاون  ضرورة  الى  مشيرا  اخلاصة،  املصالح 
من  االمة  ومجلس  احلكومة  بني  واالنسجام 
واالقتصادية،  التنموية  البلد  مسيرة  رفع  اجل 
معربا عن تقديره واعتزازه بصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح الذي 
احلكومة  بني  التعاون  على ضرورة  دائما  يحرص 

ومجلس االمة.

السعدون : األعياد الوطنية شواهد مجد لرجاالت الكويت

احليص : االحتفاالت الوطنية متهد وصول الساحة السياسية إلى بر األمان

اجلاسم : على الشباب جتنب السبل اخلاطئة في االحتفال خالل األعياد

البطي : عيدي الوطني والتحرير تظاهرة حضارية للشعب

عثمان اجلاسم فهد البطي فهد احليص  محمد السعدون
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رحت الشاليه مع األهل 
عشان احتفل بالعيد 
الوطنى وعيد التحرير

بدر النوري
تسويق

تبدأ افراح الكويت باقبال شهر
 االفراح واخلير شهر فبراير شهر 

 األعياد ففي هذه املناسبة عادة
 احتفل بها مع االهل واالصدقاء

بالشاليه

جراح الصبحان

متويل

رحت الشاليه مع الربع 
وأهم شي التواجد باملسيرة 
وبعدها الزم منر على طعوس 

بنيدر وضباعية

عبداهلل املطوع
متويل

رحت الشاليه مع االهل، 
جتمعنا واحتفلنا بالعيد 
الوطنى بينا وبني بعض، 
بعدين سافرت ثاني يوم 

وكملنا احتفالنا مع ربعنا 
اللي يدرسون بأمريكا

مبارك املويزري
عالقات عامة

واهلل ماكو احلى من البر واجلو 
احللو و ميعة االهل

مشعل عدنان الوزان
علوم احلاسب اآللي

انا واهلل رحت الشاليه، 
قعدة الربع ما تنمل

عبدالوهاب التركيت
متويل

رحت الصبيه شفت عرض 
الطيارات واالحتفاالت

يوسف القطان
متويل

قعدت بالبيت النى أخاف 
من االشياء اللي يسوونها 

بالشارع

حنان املطوع
عالقات عامة

سافرت ويا الربع

فيصل الساعي
محاسبة

سافرت واستانست!

اجلوهرة الصباح
عالقات عامة

ما كو أحلى من طلعة الربع 
والوناسة واالحتفاالت “اهلل يعز 

الكويت”

خالد الشمري
محاسبة

رحت الشاليه، قعدة شباب، 
مطاعم اكل و وخرت عن املسيرة

محمد السالم
تسويق

ما اهتمامات الطلبة في االعياد الوطنية؟

املسيرات...  مع او ضد؟

كشف استبيان اجرته GUST Times عبر املوقع االلكتروني للجامعة
 عن %43 من الطلبة ضد املسيرات 

        احتفال الطلبة                                                                      صفحة 5

مع املسيرة
39%

ضد املسيرة
 43%

ال أعلم
8%
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بعد احملاضرات يبيله رشفة قهوة اجلوهرة متصحفة االنترنت الطلبة منهمكون باملذاكرة

وقفة متعن للطلبةاحلرم اجلامعي ...  حراك و نشاط

 أخبار اجلامعة أول بأول

محتار شآخذ؟؟

نادي إكسبرشن سوسايتي يتبرع لبيت عبداهلل

عالج  في  املتخصص  عبداهلل  بيت  لدعم  تبرع  حملة  سوسايتي  إكسبرشن  نادي  نظم 
صناديق  عدة  وضعوا  حيث  للتبرع  مميزة  فكرة  النادي  أعضاء  وقدم  بالسرطان،  املصابني  األطفال 
ملسات  ووضع  جتميله  بعد  الصندوق  ارجاع  ثم  من  دينارين  بقيمة  لبيعها  اجلامعي  احلرم  وسط 
من  حرصا  اإلنسانية  املبادرة  هذه  وتأتي  التبرعات.  مع  عبداهلل  لبيت  ارساله  بغية  عليه  ابداعية 
سيما  ال  الناس،  بني  والسعادة  املرح  روح  ونشر  اإلجتماعي،  التكافل  أهمية  على  النادي  أعضاء 
األطفال املصابني مبرض السرطان الذين هم بأمس احلاجة إلى من يبث فيهم السعادة والنشاط.

في محادثات جديدة  جامعتي GUST وفلوريدا 
لدرجة املاجستير في احملاسبة واملالية

عقدت جامعة اخلليج للعلوم و التكنولوجيا 
جامعة  أستاذي  مع  االجتماعات  من  سلسلة 
فلوريدا الدولية العميد التنفيذي لكلية العلوم 
كلية  عميد  ومعاون  ايالم  جويس  د.  اإلداري��ة 
كوالماس  د.كريستوس  العليا  اإلدارية  العلوم 
اجلامعتني  بني  ومفتوحة  قوية  عالقة  لبدء 
املاجستير  لبرنامج  مقترح  مناقشة  بخصوص 

في احملاسبة واملالية.

فلوريدا   جامعة  ممثلي  من  كل  حظى  وقد 
بترحيب حار من قبل ممثلي GUST وهم رئيس 
رئيس  و  احمليالن  الرحمن  د.عبد  األمناء  مجلس 
اجلامعة د.شعيب شعيب، وعضو مجلس األمناء 
للشؤون  الرئيس  نائب  و  السالم،  عبد  د.جاسم 
نائب  إلى  باإلضافة  كوك،  د.روبرت  األكادميية  
الزميع  د.فهد  واإلدارية  املالية  للشؤون  الرئيس 
كالدويل  د.لي  اإلداري��ة  العلوم  كلية  عميد  و 
سعادتهم  عن  وأعربوا  بناميور،  الدين  ود.كمال 

بهذه الزيارة اخلاصة.

البرامج  على  نظرة  فلوريدا  وفد  ألقى  وقد 

وكيفية  املاجستير  ببرامج  واملتعلقة  املقترحة 
بخصوص  اجلامعتني  ب��ني  العالقة  ات��خ��اذ 
نظامه  ووحدات  البرامج  املتضمنة  املاجستير 
باإلضافة إلى نظام تقييم الطالب. كما أجتمع 
احملاسبة  في  اجلامعية  املرحلة  بطالب  الوفد 
ولفتوا  األعمال،  إدارة  ماجستير  وطالب  واملالية 
عالم  في  املاجستير  شهادة  حتقيق  أهمية  إلى 
أهمية  د.ايالم  أوضحت  وبدورها  اليوم،  األعمال 
املتحدة،  الواليات  في  املاجستير  على  احلصول 

السيما إنها وسيلة لضمان الترقيات.

العمل  أجواء  عن  بعيدا  الزيارة  وتضمنت 
حيث  الكويت،  دولة  عن  نبذة  اعطاء  الرسمي 
قام د.الزميع، ود.عبد السالم ود.كالدويل بإطالع 
الوفد الزائر على املعالم اإلقتصادية والتعليمية 
البارزة في أنحاء الكويت، وفي اخلتام  والثقافية 
ببرنامج  فقط  تتعلق  ال  مبذكرة  الرحلة  انتهت 
عالقات  تبادل  مبستقبل  كذلك  وإمنا  املاجستير، 
العمل بني اجلامعات من خالل إتاحة التعاون في 
البحوث العلمية ، وإعداد برنامج يسمح بتبادل 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

 د.جويس ايالم و د.كريستوس كوالماس مع طالب ماجستير إدارة األعمال

  يوم  في اجلامعة ... 

 GUST صفحة 6                                                                                  يوميات
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GUST تهيئ طاقمها التدريسي للفصل الدراسي اجلديد

فعاليات في اجلامعة                                                        صفحة 7

للعلوم  اخلليج  جامعة  استهلت 
اجلديد  ال��دراس��ي  فصلها  والتكنولوجيا 
التدريسي  طاقمها  يجمع  نقاشي  مبنتدى 
والوسائل  الدراسية  فصولها  جتارب  ملناقشة 
اجلامعة  في  اتاحتها  ميكن  التي  واالهتمامات 
بهذا  للبدء  بعودتهم  الًترحيب  قبل  للطلبة 

الفصل الدراسي.

وبحضور غالبية أعضاء الهيئة التدريسية، 
محمد  ود.  كومز  مارغريت  د.  من  كل  أوضح 
حلقة  بداية  في  كيرلني  كليفورد  ود.  حسنني 
النقاش أساليب التدريس والتفاعل في القاعات 
هيئة  أعضاء  ناقش  كذلك  حيث  الدراسية، 

ضمن  تطبيقها  الواجب  سبل  أفضل  التدريس 
بيئة الفصول الدراسية، والتي يستفيد معظم

الطالب منها ويثمنها.

وبدوره لفت نائب الرئيس للشؤون األكادميية 
د. روبرت كوك إلى السياسات واألنظمة اجلديدة 
د.علي  من  كل  سلط  كما  باجلامعة،  املتعلقة 
املعايير  على  الضوء  الكندري  ود.علي  األنصاري 
لبعض  الكويت  دولة  تتسمها  التي  الثقافية 
أعضاء هيئة التدريس اجلدد القادمني حديثا الى 

البالد.

وتخلل املنتدى حفل شواء في الهواء الطلق 

الذي أقيم بالقرب من نافورة احلرم اجلامعي، مما 
أتاح لهم فرصة التفاعل من الدرجة االولى مع 
الوسط احمليط بعيدا عن أجواء العمل، مما ساعد 

على دب روح التعاون وعمل الفريق الواحد.

ومن ثم واصل املنتدى نشاطه مع ورشة عمل 
كيفية  حول  دارت  التي  كالدويل  لي  د.  رأسها 
التعامل مع نظام إدارة التعلم “بيرسون” الذي 
يوفر مجموعة كاملة من اخلدمات منها كورس 
التقارير.  وإعداد  الطالب  تقييم  وإتاحة  إداري، 
تتضمن  مبذكرة  فعالياته  املنتدى  واختتم 
حتى  اجلديد  الدراسي  الفصل  بدء  استعدادات 

ترتقي اجلامعة إلى األفضل.

GUST الدفاع عن النفس في

في إطار التعاون املشترك بني جامعة اخلليج 
اليابانية،  والسفارة  والتكنولوجيا  للعلوم 
 50 مرور  مبناسبة  احتفالية  اجلامعة  نظمت 
الكويت  بني  الدبلوماسية  العالقة  على  عاما 
الدفاع  فن  ندوة  االحتفالية  وتضمنت  واليابان، 
الياباني  السفير  افتتحها  والتي  النفس  عن 
ياسوشي كوميز، ا والذي تقدم في بداية احلفل 

بالشكر اجلزيل جلامعة اخلليج على املشاركة في 
فن  أهمية  على  مؤكدا  احلدث،  هذا  استضافة 
الدفاع عن النفس يعلم اإلنسان كيفية مواجهة 
واجه  أو  املعركة  أرض  في  كان  سواء  املشكالت 
مشكلة في حياته اليومية. كما تناولت الندوة 
الدفاع  فن  أهمية  عن  ومواضيع  نقاشات  عدة 

عن النفس وأساليبه.

نيك فوجسيس: ابذل ما بوسعك واترك األمر هلل
علي الفضلي

على الرغم من فقدانه ألطرافه، فإن الشاب 
االعاقة  هذه  حول  فوياسيتش  نك  االسترالي 
الى سيل جارف من االجنازات والطموحات، فهذا 
الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما قد حقق 
البشر  يحققها  ان  يستطيع  ال  ما  االمور  من 
العام   رجل  يكون  ان  استحق  فقد  االصحاء، 
1990 نظرا  عام  االستراليني في  الشباب  بني  

لنجاحاته الكبيرة وطموحاته.

نك  امل��ع��ج��زة   GUST استضافت   
بال  “عيش  بعنوان  محاضرة   في  فوياسيتش 
اجلامعة  طلبة  من  كبير  جمع  حضرها  حدود” 
وعدد من املهتمني، حيث  قال نك خالل احملاضرة 
العديد من  وواجه  اآلالم  بالكثير من  مر  قد  أنه 

الصعاب واملضايقات في بداية حياته.
 

يركز  ما  دائما  أنه  فوياسيتش  نك  أوضح 
وهي  حياته  في  أساسية  مبادئ  ثالثة  على 
معرفة حقيقة قيمته،وحقيقة هدفه، وحقيقة 
الى  الناس  ينحى  ان  ضرورة  الى  الفتا  مصيره، 
النظرة االيجابية وامتالك الهدف بغية الوصول 

الى النجاح.

اشارك  لكي  اليكم  جئت   : قائال  وتابع   
فكم  لديكم،  كبيرا  اثرا  واترك  االلهام  معكم 
لن  الواقع  في  اطراف،لكن  لدي  يكون  ان  متنيت 

انتاجية عندما اركز على امر ليس  تكون هناك 
اركز  ال  فأنا  فاني سأخسر كثيرا،  وبالتالي  لدي 
اركز على ما لدي فيجب  على ما ليس لدي بل 
على االنسان ان يبذل ما بوسعه وان يترك االمر 

هلل.

وأوضح فوياسيتش أن اخلوف قوة كبيرة جدا، 
الن ما يقابلها هو الشجاعة، وبالتالي فانه من 
االنسان  يتحلى  عندما  الهدف  السهلتحقيق 
اخلوف  نواجه  خاللها  من  التي  بالشجاعة، 

ونتغلب عليه،

هي  التقليدية  غير  اخملاوف   : قائال  ومضى   
االمكانية  لديه  فاالنسان  االفكار،  في  االحباط 

الزالتها من خالل محاربة الكذبباحلقيقة، لكن 
إن   : وتابع  تعقيدا.  سيزداد  االمر  فان  تركها  ان 
لديه  ما  مبقدار  او  مبظهره  ليست  املرء  حقيقة 
العقل  هو  االنسان  فقيمة  او منصب،  مال  من 
ان  الميكن  التي  االشياء  وهي  والروح،  واجلسم 
نقدرها بثمن، ومن يكون على وشك اليأس يجب 

أن يتمسك باحلقيقة. 

أن  إلى  يطمح  كان  أنه  فوياسيتش  وأوضح 
يكون متحدثا، وكان له ما أراد بالرغم من عدم 
تلقيه أي تدريب أو تعلمه ملثل هذه املهارة، لكن 

من خالل احملاوالت أستطاع ان يبلغ غايته.

هو  املفضل  مثالي   : قائال  واستطرد 
في  فشل  ال��ذي  اديسون  توماس  املكتشف 
املرة  في  لينجح  املصباح  لصنع  محاولة   999
االخيرة، ووقتئذ فقد قال اديسون انه يعرف 999 
مدى  تظهر  وهنا  املصباح  صنع  لعدم  طريقة 
استفادته من الفشل الذي اوصله الى النجاح. 
وتسائل  فوياسيتش قائال : هل توجد هناك أي 
الواقع  في  اطراف؟  لدي  يكون  ال  عندما  عقبة 
وتنمية  للتعلم  مهمة  فرصة  هي  العقبة  ان 
الشخصية فكل خطوة فشل جتعلك اقرب الى 

النجاح، 

اياه،  اعطاني  ما  على  اهلل  اشكر  فأنا  لذا 
مبينا أن راحة البال تأتي من معرفتك لقيمتك 

وهدفك ومعرفتك لقيمة يومك.

 د.علي االنصاري و د.لي كالدويل

جانب من املنتدى حفل شواء قرب نافورة احلرم اجلامعي
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