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ترقبوا معرض الفرص 
الوظيفية الثامن 

2،1 ديسمبر 2010
بجامعة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيا

عا�ص�ر : اللجان امل�ؤقتة اأ�صبحت هبئا على كاهل املجل�س 
الغامن : التمديد لكل اللجان عدا ال�صباب والريا�صة اأمرا م�صتغربا 

املال : اأعزيكم ب�فاة جلنة ال�صباب والريا�صة بفعل فاعل 

يف ندوة عا�صفة بجامعة اخلليج للعل�م والتكن�ل�جيا

عنوان  حتت  مناظرة  الكبير  اجلامعة  مسرح  على  أقيمت  والتكنولوجيا،  للعلوم  اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة  من  بدعوة 
جلنة  تشكيل  مؤيدي  عن  ممثلني  املللال  صالح  والنائب  الغامن  مللرزوق  النائب  من  كل  بحضور  رياضة“،  وال  شباب..  „ال 
اللجنة. تشكيل  معارضي  عن  ممثال  جاء  الذي  عاشور  صالح  النائب  بحضور  وكذلك  األمللة،  مجلس  في  والرياضة  الشباب 

في حديث لها بعد عودتها من المنحة 
االمريكية للمتفوقون من مختلف دول العالم 

جوان العبد الجليل :
المنحة انصبت حول كيف تكون 

قائدا مميزا في مجال عملك
 للدولة دور مهم في دعم الشباب 

الجامعي المتطلع للمستقبل

 ستكون الكويت بألف خير لو كل 
برلماني كويتي على قلب واحد 

ينظر لمصلحة الكويت فقط

 ال وجود بيننا لمن يعتمد 
على الغير سواء كانت دولة 

اومؤسسات او اهل

البقية ص 6

البقية ص 5

ا�صتجابة ملنا�صدة بنك الدم املركزي

جامعة اخلليج للعل�م والتكن�ل�جيا نظمت 
حملة للتربع و�صهدت اإقبااًل كبرياً 

البقية ص 4

نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا باملشاركة مع بنك 
الدم املركزي بالكويت حملة للتبرع بالدم وشكرت باحلملة جموع 
العاملني  وجميع  التدريس  هيئة  وأعضاء  والطالبات  الطالب 
بدأت  أن  منذ  كبيرا  اقباال  احلملة  شهدت  وقد   ، اجلامعي  باحلرم 
احلملة وحتى انتهائها من املتبرعني الذين شاركوا بالتبرع فيها .

اأ�صا�صيات نظم    IFC
االإقت�صاد االإ�صالمي

نظم نادي التمويل اإلسالمي IFC في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا دورة 
القطان من كلية  د.محمد  فيها كل من  اإلسالمي حاضر  اإلقتصاد  أساسيات 
العلوم االدارية في جامعة الكويت، و الباحث في النظام املالي االسالمي د.محمد 
الفزيع، وبهذا الصدد أوضح أمني سر النادي سعود الزايد ان نادي التمويل االسالمي 
واالقتصاد  التمويل  الطلبة في تخصص  لدى  املعرفة  وتوعية  بناء  يحرص على 
االسالمي بشكل خاص والعلوم االدارية بشكل عام، مبينا ان النادي موجه للطلبة 
انشطة متنوعة. البقية ص 3 يقدمه من  مما  واالستفادة  املشاركة  وبامكانهم 

البقية ص 5

ثقافية  ندوة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  نظمت 
الثقافة  في  النثر  قصيدة  ظهور  حول  والكاهن  الشاعر  بعنوان 
الثقافة  أن  قائال  الندوة  في  بكر  أمين  الدكتور  وقد حتدث  العربية 
حركتني  ظهور   1965 و   1945 عامي  بني  شهدت  قد  العربية 
حركة  أيضا  تسمى  )التي  التفعيلة  شعر  حركة  الشعر:  في 
هنا  نطرحه  الذي  الرئيس  والسؤال  النثر،  احلر( وقصيدة  الشعر 
احليوية  مينح  أو  يدعم  أن  املزدوج  الظهور  هذا  استطاع  هل  هو: 
العربية؟ للثقافة  ميزا  ملمحا  يجعلها  مبا  الفكرية  التعددية 

يف ندوة ثقافية بعن�ان ال�صاعر 
والكاهن الدكت�ر اأمين بكر: 

فعاليات „ م�ؤمتر نقاط 2010 „ مب�صاركة م�صممني عاملني و عرب
البقية ص 8

طالبة تتبرع بالدم

جوان العبداجلليل
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رئيس التحرير
 د. مسعود أسد

مدير التحرير 
 مجاهد عابدين

سكرتير التحرير
ليلى معرفي

هيئة التحرير 
أنوار الصباح

نور يعقوب

عثمام العثمان

فوزية البلوشي

علي الفضلي

حسن الفضلي

محمود عباس

نوف بورسلي

سلمى عبد العزيز

تصوير
إبراهيم المطوع
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جميع اآلراء تعبر 
عن رأي ُكتابها

وليس رأي الجريدة

رنا
خبا

أ

في بادرة طيبة تعكس مدى تفهم املسلمني ودعوتهم الى سبيل اهلل 
جامعة  في  الكبير  املسرح  على  أسدل  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا الستار عن العرض االول للفيلم الوثائقي 
من الكون الصغير الى الكون الكبير، وذلك برعاية مركز تايس للتواصل 
احلضاري، ودعم من ثلث خيرات املرحوم ناصر السعيد، وكان الفيلم الذي 
ألقى الضوء على بعض االشارات العلمية املعجزة في القرآن الكرمي، قد 
شهد حضورا كبيرا تقدمهم السفير البوسني لدى البالد ياسني رواشده، 
العلم احلديث لها،  اثباتات  القرآنية مع  الفيلم بعرض االشارات  ومتيز 
مثل مراحل والدة اجلنني، وكيف متكن االنسان من الوصول الى الفضاء.

املهندس  احلضاري  للتواصل   Ties مركز  عام  ومدير  مؤسس  وأكد 
عبدالعزيز الدعيج أن املركز يهدف الى التواصل بني الغرب واملسلمني، 
من  على  ردا  تأتي  الفعالية  هذه  ان  مبينا  البعض،  بعضهم  ومعرفة 
اراد ان يحرق القرآن الكرمي الذي يجهل ما يحويه هذا الكتاب العظيم، 
ولفت ان الفيلم ركز على عرض بعض أوجه االعجاز العلمي في القرآن 
منزل  سماوي  كتاب  هو  القرآن  ان  اجمع  للعالم  نثبت  حتى  الكرمي 
من عند اهلل عزوجل، ودعا الدعيج  قراء القرآن الكرمي بان يكون لهم 
احلسنة  االسالمية  الشخصية  وابراز  الغربيني  مع  التواصل  في  دور 
وتقاليدنا. وعاداتنا  االسالمي  ديننا  معرفة  الى  ودعوتهم  الطيبة، 

يهدف  الفيلم  ان  عبدالعزيز  فاروق  العمل  مخرج  أوضح  جهته  من 
وتصحيح  علميا،  القرآن  لفهم  اوروبي  عالم  من  محاولة  اظهار  الى 
 : قائال  وتابع  العالم،  لهذا  البعض  اعتقدها  التي  االخطاء  بعض 
اجلهد  وابراز  والفضاء،  االجنة  موضوع  على  االول  الفيلم  في  ركزنا 
العالم  ان  مبينا  الكرمي،  القرآن  في  الظاهرة  هذه  فهم  في  االوروبي 
الفرنسي موريس بوكاي كان يعتقد قبل اسالمه ان القرآن الكرمي ما 
عندما  لكن  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  النبي  من  تأليف  اال  هو 
قرأء القرآن وعلم ما فيه من االعجاز اعترف انه ال ميكن ان يكون من 
العلمية  االشارات  ان  على  حديثه  ختام  في  مشددا  البشر،  تأليف 
الناس. من  العديد  اسالم  في  مهما  جزءا  اضحت  الكرمي  القرآن  في 

ن�ر االإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي 
ي�صيئ ليل جامعة اخلليج للعل�م 

والتكن�ل�جيا 

العامة  العالقات  قسم  نظم 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في 
محاضرة  والتكنولوجيا، 
في  االقللتللصللاد  تأثير  حللول 
البرامج  مذيع  قدمها  االعالم 
االقتصادية في تلفزيون الوطن 
في  وأقيمت  معرفي  عمار 
. مشرف  في  اجلامعي  احلللرم 

اهمية  بيان  احملاضرعلى  أكد    
ومدى  االعللالم  في  االقتصاد 
الذي شكله في  الكبير  التأثير 
معرفي  وبني  الغربية،  البلدان 
اآلونة  ان  للطلبة  حديثه  خالل 
العديد  ظهور  شهدت  االخيرة 
اصطبغ  التي  الفضائيات  من 
او  السياسي،  باللون  بعضها 
فيما  لكن  اوالرياضي،  الفني 
يتعلق باالقتصاد فهناك ضعف 
في التواجد، وتابع معرفي قائال 
: من اهم اسباب تفوق امريكا 
اجلانب  في  االوروبية  والبلدان 
السجل  ذلك  هو  االقتصادي 
من  ميتلكونه  الللذي  الكبير 
الذي  العريق  االعالمي  التاريخ 
بدأ عام 1600، في املقابل جند 
قد  االقتصادي  االعالم  تاريخ  ان 
عام  في  الكويت  دولة  في  بدأ 
حترير  حرب  بعد  وذلك   ،2003
العراق، مبينا ان مسرحية سوق 
اعالمي  توثيق  اول  تعتبر  املناخ 
لهذا السوق الهام في الكويت 
واجهة  ميثل  كان  الذي  آنذاك 
„في  الللبللالد،  في  االقتصاد 
السابق لم يكن لدينا وضوح في 
واوضح  االقتصادية“،  الثقافة 
غير  االعتذار  ثقافة  ان  معرفي 

موجودة في الوسط االقتصادي 
االوروبية  الدول  بعكس  لدينا، 
املواجهة  ثقافة  متتلك  التي 
تعرضت  اذا  مللا  حللال  فللي 
او  االفالس  الى  مؤسساتهم 

سياسة  منتقدا  اخرى،  ازمات 
الصفحات  اخللراج  وطريقة 
الصحف  فللي  االقتصادية 
عملية  من  ثبطت  فقد  احمللية 
االقتصادي. االعللالم  تطوير 

عمار معريف : ثقافة امل�اجهة معدومة بيننا

اخلليج  جامعة  استضافت 
الباحثة  والتكنولوجيا  للعلوم 
اإلنسان  حقوق  منظمة  في 
موتابارثي  بريانكا  السيدة 
الضوء  بتسليط  قامت  التي 
املنزلية  العمالة  حقوق  على 
. األوسط  والشرق  الكويت  في 

موتابارثي  الباحثة  وأوضحت 
تعمل  أنها  احملاضرة  بداية  في 
حقوق  منظمة  فللي  حاليا 
املللرأة  قسمي  في  اإلنللسللان، 
أنها  مبينة  األوسط،  والشرق 
األخيرة  اآلونلللة  فللي  طرحت 
موضوع  يتناول  خاصا  بحثا 
العمالة اآلسيوية املنتشرة في 
الكويت والشرق األوسط معا .

خالل  في  موتابارثي  وأشللارت 
حقوق  منظمة  أن  احملللاضللرة 
العمالة  تصنف  اإلنللسللان 
أكثر  من  أنها  على  املنزلية 
عرضة  اإلجتماعية  الشرائح 
اإلنسان،  حقوق  النتهاكات 
العمالة  نسبة  أن  إلى  مشيرة 
 3/1 متثل  الكويت  في  املنزلية 
للقوة  الكلية  النسبة  من 
. األوسط  الشرق  في  العاملة 

وأوضحت موتابارثي أن منظمة 
في  اطلقت  قد  اإلنسان  حقوق 
دولة  في  حملة  االخيرة  اآلونة 
عنوان  حتت  ولبنان  الكويت 
„ضع نفسك مكانها“، مبينة 
إلى  تهدف  احلملة  تلك  أن 
املشاكل  على  الضوء  تسليط 

العمالة  تواجه  التي  والقضايا 
. البلدين  هذين  في  املنزلية 

وعما إذا كانت العمالة املنزلية 
انتهاكات  من  بأجمعها  تعاني 
اوضحت  اإلنللسللان،  حلللقللوق 
هنالك  أن  موتابارثي  الباحثة 
العمالة  من  بها  بأس  ال  نسبة 
املنزلية تعامل برفق في الكويت، 
تلك  أفلللراد  مللن  الكثير  وأن 
الشريحة سعداء في عملهم. 
احلملة  أن  إلى  أشارت  أنها  إال 
حقوق  منظمة  أطلقتها  التي 
ولبنان  الكويت  في  اإلنسان 
إلى  األول  املقام  في  موجهة 

أولئك الذين لم ينالوا نصيبهم 
. واالحترام  والرعاية  الرفق  من 

للعلوم  اخلليج  وجللامللعللة 
باعتبارها  والتكنولوجيا 
في  بللارزة  تعليمية  مؤسسة 
باستضافة  قامت  الللبللالد، 
حقوق  منظمة  في  الباحثة 
موتابارثي  األستاذة  اإلنسان 
بث  بوجوب  العميق  إلميانها 
الطلبة  صفوف  بني  الوعي 
املواضيع  مناقشة  أهمية  حول 
ملا  اإلنسان  بحقوق  املرتبطة 
إبراز  في  عميق  تأثير  من  لها 
الوجه احلضاري لدولة الكويت .

املنزلية العمالة  حق�ق  على  ال�ص�ء  ت�صلط    GUST

جامعة  طلبة  من  وجمع  حسن  محمد  القدير  الفنان  بحضور 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ، أسدل نادي اكسبرشن سوسايتي 
 The اآلخر  االختيار  الشبابي  للفيلم  االول  العرض  عن  الستار 
الفيلم الذي استغرق عرضه نصف  other choice، والقى هذا 
ساعة استحسان احلضور حيث ركز على عرض قصة شاب تعرض 
ملرض قلبي مزمن، وبهذا الصدد أكد الفنان محمد حسن ان ما مت 
عرضه امر جميل يثلج الصدور، وتابع قائال : لم اكن اتوقع ان يظهر 
هذا العمل بهذا االبداع، داعيا الى اهمية تدارك بعض االخطاء 
الفنية حتى تخرج اعمالهم القادمة بأفضل ما يكون، من جهته 
اوضح رئيس نادي اكسبرشن سوسايتي مبارك القالف ان النادي 
يدعم االبداعات الشبابية، ويهتم في ابراز طاقات الشباب، مؤكدا 
اجملتمع. الى  االبداعات  هذه  ايصال  الى  دائما  يطمح  النادي  ان 

نادي اك�صرب�صن �ص��صايتي ي�صدل 
The other choice    ال�صتار عن فيلم

السيدة بريانكا موتابارثي

عمار معرفي

من احلضور

تقدمي الفيلم
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علي الفضلي
اإلسالمي  التمويل  نادي  نظم 
IFC في جامعة اخلليج للعلوم 
أساسيات  دورة  والتكنولوجيا 
حاضر  اإلسللالمللي  اإلقتصاد 
القطان  فيها كل من د.محمد 
في  االداريللة  العلوم  كلية  من 
الباحث  و  الكويت،  جامعة 
االسالمي  املالي  النظام  في 
الصدد  وبهذا  الفزيع،  د.محمد 
سعود  النادي  سر  أمني  أوضح 
الزايد ان نادي التمويل االسالمي 
يحرص على بناء وتوعية املعرفة 
تخصص  فللي  الطلبة  لللدى 
االسالمي  واالقتصاد  التمويل 

االدارية  والعلوم  خاص  بشكل 
النادي  ان  مبينا  عام،  بشكل 
وبامكانهم  للطلبة  موجه 
املللشللاركللة واالسللتللفللادة مما 
متنوعة. انشطة  من  يقدمه 

د.محمد  أستهل  جانبه  من   
نبذة  بتقدمي  احملاضرة   القطان 
االسالمي  االقتصاد  عن  مهمة 
تأتي  والتي  مكوناته  وتوضيح 
الزكاة،  صناعة  مقدمتها  في 
والتنمية  العامة،  واملالية 
العمل  الى  باالضافة  والوقف، 
التطوعي  والعمل  اخللليللري 
االخرى،  املكونات  من  وغيرها 
حديثه  ثنايا  في  احملاضر  ومتنى 

في  الللصللكللوك  تللشللارك  ان 
على  مشددا  التنمية،  خطة 
التوجهات  تناسي  عدم  اهمية 
التنمية،  عالم  في  االسالمية 
االقتصادي  اتخاذ  ضرورة  وعن 
اقتصاديا  نظاما  االسالمي 

االقتصاد   : قائال  القطان  أكد 
الفروض  من  ينطلق  االسالمي 
اقتصاد  وهللو  الللشللرعلليللة، 
اقتصادية،  قوة  يكّون  اخالقي 
من  االقتصاد  يتمحور  حيث 
احمللية. البيئة  على  خالله 

االإ�صالمي االإقت�صاد  اأ�صا�صيات  نظم    IFC

الزعابي  رمي  الطالبة  أكللدت 
 Gust نلللادي  فللي  الللعللضللو 
اخلليج  جامعة  في   Masters
أن  والتكنولوجيا،  للعلوم 
الهدف املنشود من وراء تأسيس 
مهارات  تطوير  هو  الللنللادي 
وتنمية  الطالب،  لدى  التواصل 
قدراتهم الذاتية ألجل تهيأتهم 
العملية  احللليللاة  ملللواجللهللة 
ينعكس  ممللا  التخرج،  بعد 
ككل. اجملتمع  على  إيجابا 

 Gust اوضحت الزعابي أن نادي 
خالل  من  يهدف   Masters
تنمية  إلللى  العلمية  دوراتلله 
من  الطالب،  لدى  القيادة  روح 
التفكير  مستوى  رفع  خالل 
ضللرورة  وتعليمهم  لديهم، 
األمر  اآلخر،  والرأي  النقد  تقبل 
مبستوى  الرقي  إلى  يؤدي  الذي 
وفكريا. سياسيا  الللبللالد 

النادي  أن  إلى  الزعابي  وأشارت 
ينمي جانب التعلم الذاتي لدى 
الطالب املنتسبني إليه، وأن دور 
فقط  ينحصر  له  املؤسسني 
إلميانهم  اإلرشللادي،  اجلانب  في 
إمنا  التعليمية  العملية  بأن 

التلقني. وليس  باملمارسة  تتم 
حديثها  الزعابي  واختتمت 
سيتم  التي  الفعاليات  ببيان 
حيث  مستقبال،  بها  العمل 
القادم  يناير  شهر  سيشهد 
أسس  تعليم  حول  دورة  إقامة 
إلى  تهدف  والتي  التحكيم، 
لدى  املوضوعي  اجلانب  إبللراز 
الطالب، وإرشادهم إلى األسس 
جتنب  كيفية  في  السليمة 
اآلخرين  على  باحلكم  التسرع 
نظرا للتأثر باخللفيات اجملتمعية 
الطائفية. حتى  أو  والثقافية 

..  Gust Masters
 �صناعة قادة مل�صتقبل البالد

الرائد  الطالبي  النادي   – االسالمي  التمويل  نادي  وقع 
في مجال االقتصاد والتمويل االسالمي بدولة الكويت 
تتولى   ( االخضر  الهدف  شركة  مع  تعاون  اتفاقية 
اعادة تدوير الورق (، حيث تضمن االتفاقية اعادة تدوير 
جميع املنتجات الورقية والتي تزيد عن احتياجات النادي 
على  النادي  حلرص  وتاكيدا  البيئة  دعم  بهدف  وذلك 
مساهماته االيجابية في املبادرات االجتماعية املتميزة .

االتفاقية  هذه  في  االسالمي  التمويل  نادي  مثل  وقد 
عبداهلل  العامة  العالقات  جلنة  ورئيس  الرئيس  نائب 
بدر الرفاعي ومن شركة الهدف االخضر السيد عثمان 
مبادراته  على  للنادي  الشكر  بجزيل  تقدم  الذي  بودي 

املتميزة والتي تعبر عن مدى وعي وادراك أعضاء النادي 
صحيا. وافضل  بيئيا  انظف  مجتمع  في  العيش  في 

شركة  في  العمليات  ادارة  مدير  ثمن  أخر،  جانب  ومن 
التمويل  نللادي  دور  اجلللاراهلل  احمد  االخضر  الهدف 
احملافظه  الى  تهدف  التي  الطيبة  بادرته  في  االسالمي 
على البيئه من خالل اعاده تدوير الورق، واملساهمه في 
اهداف  احد  متثل  التي  الورق  تصنيع  اعاده  ثقافه  نشر 
من  انطالقاً   : قائال  وتابع  االخضر،  الهدف  شركه 
البيئه،  فإن شركه  احملافظه على  الشركه في  رساله 
البيئي  نشاطها  في  جهداً  تدخر  لن  االخضر  الهدف 
سواء من خدمات تقدمها او منتجات صديقه للبيئه.

ومن جانبه قال مدير ادارة العمليات في شركة الهدف 
االخضر احمد اجلاراهلل: نثمن دور نادي التمويل االسالمي 
في بادرته في احملافظه على البيئه من خالل اعاده تدوير 
الورق, واملساهمه في نشر )ثقافه اعاده تصنيع الورق 
واشار,  االخضر  الهدف  شركه  اهداف  احد  هي  التي 
البيئه,  احملافظه على  الشركه في  من رساله  انطالقاً 
البيئي  نشاطها  في  جهداً   تدخر  لن  الشركه  ان 
للبيئه او منتجات صديقه  تقدمها  سواء من خدمات 

االسللالمللي  الللتللمللويللل  نلللادي  نشكر  واضللللاف 
الللتللي هللي من  و  الللفللعللاللله  علللللى مللشللاركللتلله 
الكويتيه( البيئه  اجتللاه  وطني  واجللب  منطلق 

نادي التم�يل اال�صالمي .. �صديق للبيئة

د.محمد القطان

القطان مكرما من القائمني على النادي

حضور الفت للمحاضرة

رمي الزعابي
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اخلليج  جامعة  قللامللت 
والتكنولوجيا  للعلوم 
املللرأة  أحتللاد  مع  بالتعاون 
محاضرة  بتنظيم  الهندية 
التوعوية  للحملة  تعريفية 
الثدي  سرطان  من  للوقاية 
وقدمت  سبق  قد  والتي 
فيها سلسلة من احملاضرات 
معظم  فللي  الللتللوعللويللة 
كان  التي  الكويت  مناطق 
أخر أيامها في GUST ، و مت 
ورشات  احملاضرة عمل  خالل 
من  والوقاية  للتوعية  عمل 
أقيمت  وقد  الثدي  سرطان 
الكبير  املسرح  في  الندوة 
مشرف  في  اجلامعي  باحلرم 
كبير  جمهور  وحضرها 
املتابعات  و  املتابعني  من 
وخارجها  اجلامعة  مللن 
أمتلئت به جنبات املسرح .

الدكتورة  احملاضرة  ألقت 
قسم  رئيسة  اخلواري  هناء 
مركز  في  الطبية  األشعة 
الكويت ملكافحة السرطان و 
األستاذة املشاركة في كلية 
الكويت  جامعة  في  الطب 
وأسللتللهلللللت الللدكللتللورة 
عن  نبذة  بتقدمي  احملاضرة 
معنى  وشرحت  احلملة 
من  يتكون  الذي  السرطان 
جميعها  تبدأ  و  أنواع  عدة 
أن  منوهة  الطريقة  بنفس 
الرجال  يصيب  السرطان 
أيضا ال النساء فقط والالتي 
كونه  اجلميع  منه  يعاني 
منتشر  مرض  أخطر  ثاني 
اجللد. سرطن  بعد  عامليا 

و أشارت د.هناء اخلواري ألى 
طرق احلماية منبهة إلى أنه 
املرض  لهذا  عالج  يوجد  ال 

طريقة  أفضل  و  اخلطر 
منه  والوقاية  للحماية 
قبل  املبكر  الكشف  هي 
متقدمة  ملراحل  الوصول 
تقليل  املرض عن طريق  من 
احملاظة على  و  الكحوليات  
 . املستمرة  والرياضة  الوزن 
محاضراتها   في  وأشللارت 
رئيسية  طللرق  لللثللالثللة  
: هما  املرض  عن  للكشف 

عبر  التشخيص  -1 أختيار 
طريقه   “وعن  األجللهللزة 
قبل  سريعا  العالج  ميكن 
 . األمراض”  تتطور  أن 
الطبي  الثدي  -2حتليل 
خبير. طلللريلللق  علللن 

األخيرة  الطريقة   أما   3-
وهي الكشف التشخيصي 
املرأة  تقوم  بأن  البيت  في 
 . بنفسها  بالكشف 

وقالت أن هناك األحصائيات 
أثبتت أن %97 من املصابني 
بللسللرطللان الللثللدي الللذي 
ميكن  مبكرا  يكتشفونه 
وقدمت   ، منه  عالجهما 
للحضور  تفصيليا  شرحا 
الشائعة  العالمات  عن 
ملللعللرفللة امللللرض وهلللي :

غير  يللكللون  الللللورم   1-
. دائلللم  ليس  و  مللؤلللم  

غير  اجللللللد  يللكللون   2-
. املظهر  سلليء  و  صحي 
. الللثللدي  فللي  أللللم   3-
. احللمة  ثقل  تغير   4-

و أختتمت الدكتورة احملاضرة  
املواقع  من  عددا  متصفحة 
احلضور  ونبهت  األلكترونية 
بضرورة  نشرها بني املعارف 
التوعية  لزيادة  األصدقاء  و 
. اخلطر  املللرض  هللذا  ضد 

الثدي �صرطان  من  وال�قاية  للت�عية  حملة  نظمت   GUST

استضافة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا النائب السابق 
في مجلس األمة احملامي احمد املليفي ، حيث حتدث في لقاء مع 
طلبة مقرر „مدخل للسياسة األمريكية“ للدكتور محمد 
حسنني وبعدها أتاح الفرصة للطالب أن يشاركوه باألسئلة .

أبدى االستاذ املليفي ، تفائله باجليل القادم ووصفهم باجليل 
املتحضر املشرق وأنهم مستقبل الكويت إن شاء اهلل . وأن هذا 
اجليل بخير كونه مسلح بالعلم ويعيش في مجتمع دميقراطي 
املزيد  إلى  يذهب  وأن  الدميقراطية  بتلك  يتمسك  أن  وعليه 
منها  كما أوضح املليفي إنه من املتطلبات للنجاح أال ننظر 
الى املاضي ونبحث فيه ألنه لن ينفع بل يزيد احلسرة وإن كنا 
نريد النظر إليه فللنظر إليه فقط للتعلم منه وليس „لزيادة 
املواجع“ . كما أوضح بأن الكويت تتميز بدميقراطية ال توجد 
عند كثير من الدول العربية وهي التعبير عن الرأي بكل أريحية .

اأحمد املليفي : الك�يت تتميز بدميقراطية ال ت�جد عند كثري
 من الدول العربية

بنك  مع  باملشاركة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  نظمت 
الدم املركزي بالكويت حملة للتبرع بالدم وشكرت باحلملة جموع 
العاملني  وجميع  التدريس  هيئة  وأعضاء  والطالبات  الطالب 
بدأت  أن  منذ  كبيرا  اقباال  احلملة  شهدت  وقد   ، اجلامعي  باحلرم 
. بالتبرع فيها  الذين شاركوا  املتبرعني  انتهائها من  احلملة وحتى 

عن  املسؤول  الطبيب  شعراوي  أسامة  الدكتور  أعرب  جهته  ومن 
الدم املركزي بالكويت  احلملة والذي حضر وأشرف عليها من بنك 
هيئة  أعضاء  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جلامعة  شكره  عن 
الكبير  واإلقبال  املشاركة  هذه  على  وموظفني  وطلبة  تدريس 
الفترة  هذه  في  نتوقع  كنا  مما  اكثر  وكان  اليوم  شاهدناه  الذي 
خير  لهو  ومتبرعة  متبرعا   85 بلغت  والتي  القصيرة  الزمنية 
دون  بسالم  اليوم  مر  واحلمدهلل   ، باملسؤولية  احلس  على  دليل 
السيدات  وكذلك  الرجال  من  للمتبرعني  مضاعفات  أي  حدوث 
تلك  ملشاركاتنا  وجاؤا  اليوم  هذا  في  بكثرة  شاهدناهم  الذين 
. والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  في  اخليرة  احلملة 

وقد أعربت الطالبة رمي طراقجي عن ارتياحها بعد التبرع بالدم وقالت 
: أنه ملن دواعي سروري أن اشارك في تلك احلملة بالتبرع بالدم وأني 

لصالح  بتبرعي  سعيدة 
في  املركزي  الللدم  بنك 
الدم  لتوفير  احلملة  تلك 
هم  والذين  للمحتاجني 
لقطرة  احلاجة  أمس  في 
من  كل  ادعللو  وأنني  دم 
القدرة  نفسه  في  يجد 
يسارع  أن  التبرع  على 
سينقذ  التبرع  هذا  الن 
مايكون  احوج  هو  انسان 
ملساندته في اذمة تتعلق 
في  واستمراره  بحياته 
احلياة واهلل في عون العبد 
مادام العبد في عون أخيه 
يوفق اجلميع  وادعو اهلل   ،
اإلنسانية  خير  فيه  ملا 
اهلل  خلق  خير  واالنسان 
ومحور كل تقدم في هذه 
اهلل  جعلها  التي  األرض 
فيها  ليحيا  معاشا  له 
اجلامعة  ونشكر   ، بسالم 
تنظيم  على  الدم  وبنك 
. اخللليللرة  احلملة  هللذه 

�صهدت اإقباال كبريا من الطلبة وجميع العاملني

جامعة اخلليج للعل�م 
والتكن�ل�جيا نظمت حملة 

للتربع بالدم 

الدكتورة هناء اخلواري

النائب السابق أحمد املليفي وإلى جانبه د. محمد حسنني

طلبة مقرر نظام سياسي أمريكي

أحمد املليفي أثناء احملاضرة

الدكتورة هناء اخلواري
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للعلوم  اخلليج  جامعة  نظمت 
ثقافية  نللدوة  والتكنولوجيا 
حول  والكاهن  الشاعر  بعنوان 
ظهور قصيدة النثر في الثقافة 
الدكتور  حتدث  وقد  العربية 
أن  قائال  الندوة  في  بكر  أمين 
شهدت  قد  العربية  الثقافة 
 1965 و   1945 عامي  بني 
الشعر:  في  حركتني  ظهور 
)التي  التفعيلة  شعر  حركة 

الشعر  حركة  أيضا  تسمى 
والسؤال  النثر،  وقصيدة  احلر( 
هو:  هنا  نطرحه  الذي  الرئيس 
الظهور  هللذا  استطاع  هل 
املزدوج أن يدعم أو مينح احليوية 
يجعلها  مبا  الفكرية  التعددية 
العربية؟ للثقافة  ميزا  ملمحا 

استكشاف  أن محاولة  وأضاف 
الورقة  تقترح  ممكنة  إجابة 
األول  اجتاهني:  فللي  احلللركللة 

التقليد  النظر   في  إعادة  هو 
ما  خاصة  العربي  الشعري 
رئيس  شكل  بسيطرة  يتصل 
عشر  خمسة  من  تقترب  ملدة 
سنولي  اإلطار  هذا  وفي  قرنا. 
القدمية  بالعالقة  خاصة  عناية 
إذ  والللكللاهللن؛  الشاعر  بللني 
ما  منذ  الشاعر  موقع  اشتبك 
الكاهن؛  مبوقع  اإلسللالم  قبل 
الثقافة كانت  أن  بحيث تشعر 

تراهما يصدران عن روح إبداعية 
من  قرين  له  كالهما  واحدة: 
للمعرفة  مصدرا  ميثل  اجلللن 
مبا  لصاحبه،  بالنسبة  واإلبداع 
ال  ما  على  التعرف  من  ميكنه 
وكالهما  اآلخرون،  يستطيعه 
قادر على تقدمي نص مدهش له 
سمات جمالية خاصة ال تصدر 
فائقة،  قللدرة  صاحب  عن  إال 
وكالهما اكتسب هيئة مهيبة 

أورثته  اجلماعة،  مخيلة  في 
في  تفوقت  اجتماعية  سلطة 
سلطة  على  األحيان  من  كثير 
أن  وأحسب  القبائل.  زعماء 
والكاهن  الشاعر  بني  العالقة 
قائمة  تزل  لم  السابق  باملعنى 
جزءا  إن  إذ  بأخرى؛  أو  بصورة 
يبدو  العربي  الشاعر  نضج  من 
العقلي  أدائه  حتول  في  متمثال 
كهنوتي،  أداء  إلى  واإلبداعي 

يشعر في ذاته إحساسا عميقا 
والقدرة  احلقيقة  بامتالك 
األشياء. جواهر  رؤيللة  على 

حديثة  بكر  الدكتور  وأختتم   
أن  إلى  الورقة  تخلص  أن  قائال 
البزوغ املزدوج حلركتني شعريتني 
أن  يستطع  لم  واحد  وقت  في 
التعددية  من  حلالة  يؤسس 
الفكرية والقبول باآلخر اخملتلف 
حتى بني طبقة املثقفني العرب.

يف ندوة ثقافية بعن�ان ال�صاعر والكاهن الدكت�ر اأمين بكر: 

جامعة  طلبة  رابطة  من  بدعوة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  اخلليج 
اجلامعة  مسرح  على  أقيمت 
„ال  عنوان  حتت  مناظرة  الكبير 
بحضور  رياضة“،  وال  شباب.. 
الغامن  مللرزوق  النائب  من  كل 
عن  ممثلني  املال  صالح  والنائب 
الشباب  جلنة  تشكيل  مؤيدي 
األمللة،  مجلس  في  والرياضة 
صالح  النائب  بحضور  وكذلك 
عن  ممثال  جللاء  الللذي  عللاشللور 
اللجنة. تشكيل  معارضي 

بحديث  املناظرة  استهلت  وقد 
واحملاضرات  بالندوات  إعجابه  أبدى  الذي  عاشور  صالح  النائب 
جديدة  إضافة  تعتبر  والتي  اخلليج،  جامعة  تقيمها  التي 
الكويت. ولدى  دولة  في  السياسي  العمل  في مسيرة  وهامة 
سؤاله عن األسباب التي أدت إلى إلغاء تشكيل جلنة الشباب 
عاشور  صالح  النائب  قال  األمة،  مجلس  في  املؤقتة  والرياضة 
إن املادة 44 من الالئحة الداخلية في مجلس األمة تنص على 
جواز تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة إذا اقتضى األمر. إال أنه 
كاهل  على  عبئا  متثل  أصبحت  قد  املؤقتة  اللجان  أن  أوضح 
صالحيات  على  تتجاوز  األخيرة  اآلونة  في  أخذت  وأنها  اجمللس، 
الدائمة واألساسية، األمر الذي يؤدي إلى  اللجان  واختصاصات 
القضايا. خملتلف  املناسبة  القرارات  اتخاذ  في  فوضى  حدوث 

وأشار عاشور إلى أن رئيس مجلس األمة السيد جاسم اخلرافي قد 
بني غير مرة أن الكثير من أعضاء اللجان املؤقتة ال يحضرون إلى 
اجتماعات جلانهم، مما يتسبب بتعطيل سير أعمال اجمللس، وبالتالي 
تأجيل التصويت على كثير من القرارات والقوانني التي تهم البلد.

جلنة  تشكيل  أهمية  الغامن  مرزوق  النائب  أكد  جانبه،  من 
الناجعة  احللول  بإيجاد  االول  باملقام  املعنية  والرياضة  الشباب 
الرياضي  وامللف  أوال،  الشباب  تواجه  التي  املشاكل  خملتلف 
والرياضة  الشباب  جلنة  تشكيل  إلغاء  أن  إلى  مشيرا  ثانيا. 
وقوانني  قرارت  سببته  الذي  األلم   „ أسماه  ملا  نتيجة  جاء 
من  لبعض  املاضي  االنعقاد  دور  في  أُصللدرت  التي  اللجنة 

الشباب والرياضة ال ميكن قبولها، 
قد  املؤقتة  اللجان  جميع  أن  إذ 
ما  جديد  من  عملها  عللاودت 
والرياضة. الشباب  جلنة  عدا 

كانت  إذا  ما  حول  سؤاله  ولدى 
الكويت  في  الرياضية  األزمللة 
احمللية  القوانني  تعارض  سببها 
دوليا،  بها  املعمول  القوانني  مع 
قال النائب مرزوق الغامن أن وجود 
احمللية  القوانني  بني  تعارض 
 „ محض  هو  الدولية  والقوانني 
من  إال  يصدقها  ال  كبرى  كذبة 
له“.  املساند  واإلعالم  أطلقها 
مشيرا إلى أن االحتاد الدولي لكرة القدم „فيفا“ لم يقم بحل 
بقوانينها  تعمل  التي  واألوروبية  العربية  الدول  بعض  احتادات 
الكويتية“  الكروية  „األزمة  في  بالتدخل  قام  انه  إال  احمللية، 
بعض   „ أسماهم  من  بسبب  بل  القوانني،  تعارض  بسبب  ال 
املتخابرين مع اخلارج، واملعارضني لتطبيق الرغبات احلكومية“.

مؤكدا في الوقت ذاته، أنه ال يوجد هنالك خالف شخصي بينه 
وبني الشيخ طالل الفهد، بل إن األمر يدور مدار القانون الذي ال 
اجلميع. على  تطبيقه  في  نتهاون  أن  أو  عنه،  نتنازل  أن  ينبغي 

التمييز  محكمة  عن  الصادر  القضاء  حكم  على  وتعليقا 
الكويتي  االحتاد  رئيس  باعتبار  القاضي  الوزاري  القرار  بإلغاء 
لكرة القدم الشيخ طالل الفهد مستقيال من منصبه كنائب 
النائب صالح  والرياضة، قال  العامة للشباب  الهيئة  ملدير عام 
اجلميع  على  وأن  كلمته،  قال  قد  الكويتي  القضاء  إن  عاشور 
متت  والتي  منصبه،  إلى  الفهد  طالل  الشيخ  بعودة  القبول 
في  متمنيا  االستئناف.  أو  الطعن  يقبل  ال  قضائي  بحكم 
من  تنتقل  ال  حتى  خالفتهم،  اجلميع  يتجاوز  أن  ذاته  الوقت 
وبالتالي  العاملية،  االحتادات  أروقة  إلى  وتصل  احمللية  الدائرة 
املعمول  القوانني  مع  تتعارض  قد  أجنبية  قرارات  علينا  تفرض 
في  الكويتي. مشيرا  الدستور  مع  تنسجم  والتي  بها محليا، 
ختام حديثه إلى أن استمرار األزمة الرياضية في الكويت يؤدي 
إلى مزيد من التدهور والضعف في مستوى الرياضة الكويتية.

خاطئة. بصورة  الرياضي  امللف  إدارة  يريدون  مبن  وصفهم 
أمرا  يعد  ال  اللجنة  تشكيل  ضد  التصويت  أن  الغامن  وأوضح 
محزنا، إال ان التمديد جلميع اللجان املؤقتة ماعدا جلنة الشباب 
والرياضة، يعد أمرا مستغربا ويطرح أكثر من عالمة استفهام.

بدوره، قدم النائب صالح املال تعازيه لطلبة جامعة اخلليج „بوفاة 
األجهزة  أحد  قادها  بجرمية  قتلت  التي  والرياضة  الشباب  جلنة 
احلكومية وبالتعاون مع بعض النواب“ على حد وصفه. مشيرا 
إلى أن املبررات التي ساقها النائب صالح عاشور حول إلغاء جلنة 

عا�ص�ر : اللجان امل�ؤقتة اأ�صبحت عبئا على كاهل املجل�س 
الغامن : التمديد لكل اللجان عدا ال�صباب والريا�صة اأمرا م�صتغربا 

املال : اأعزيكم ب�فاة جلنة ال�صباب والريا�صة بفعل فاعل 

يف ندوة عا�صفة بجامعة اخلليج للعل�م والتكن�ل�جيا
من احلضورالدكتور أمين بكر

صالح عاشورمرزوق الغامن

صالح املال
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-على أي اساس تم اختياركم لهذه المنحة الشبابية االمريكية ؟
على  واالطالع  الشخصية  للمقابلة  اجتيازي  بعد  اختياري  -مت 
السيرة الذاتية وشهادتي الدراسية والتفوق والنبوغ وكذلك اجادة 

محادثتي باللغة االجنليزية بطالقة.
-ممكن ان تعطينا فكرة عن المنحة ولمن قدمت لغيرك بالكويت 

وعددهم ،كذلك عدد المشاركين من مختلف دول العالم ؟
مجال  في  مميزا  قائدا  تكون  كيف  حول  كلها  انصبت  -املنحة 
عملك سواء كان عمل خاص او عمل عام وكيف تكون قادرا على 
تلبية متطلباته والتغلب على املشاكل التي تواجهك فيه وكذلك 
اكتساب مهارات خاصة كي تكون متميزا اثناء القيادة ، ونحن كنا 
– جامعة  – اجلامعة املريكية  )جامعة الكويت  ثالثة من الكويت 
(وكان معنا الكثير من طلبة دول الشرق األوسط وشمال  اخلليج 

افريقيا مت اختيارهم من قبل السفارات االمريكية في دولهم .
-من قابلتم من المسؤولين االمريكيين وغيرهم اثناء المنحة ؟

-قابلنا الكثيرمن املسؤولني السياسيني واألمنيني في منطقة رود 
ايلند وهي املنطقة التي كنا ندرس فيها وتناقشوا معنا في الكثير 
في  والتوعوية  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  القضايا  من 

مختلف مناحي احلياة كما قمنا بالكثير من االعمال التطوعية .
-ماالفائدة التي عادت عليكم من تلك التجربة وماذا تعلمتم ؟

اكتسبتها  التي  الفوائد  -أهم 
وحاولت  مبشروع  قمت  أنني  فيها 
خالله أن أتعلم كيفية إدارته حتى 
مماثل  بعمل  القيام  لي  يتسثنى 
عند عودتي للكويت وكان املشروع 
عن التعليم وهو مشروع مختلف 
عن كل ماقدم حتى اآلن واتوقع له 
مردود ايجابي عند املسؤولني عند 

طرحه ومناقشته .
-ماذا قدمتي العضاء الوفود من 

الشباب من مختلف دول العالم 
لتبرزي مكانة الكويت في هذا 

التجمع الشبابي العالمي ؟
العالم قدمت لهم  مع زمالئي من مختلف دول  مشاركتي  -أثناء 
الكويت التي أعشقها هذه البلد الصغير الكبير بعطائه وشعبه 
والسياسية  االجتماعية  التطورات  عن  لهم  حتدثت  املتحضر، 
والثقافية في بلدي الكبير وتقدمنا الدميقراطي والبرملاني ،حدثتهم 
عن الشباب الكويتي الواعي الذي يتطلع لتسطير مرحلة جديدة 
في كويت اخلير ، حدثتهم عني كشابة كويتية امتتع بكل الضمانات 
التي جتعلني متميزة قادرة على العطاء وبذل كل اجلهد ، حدثتهم 
عن ثقافتي التي تعلمتها ببلدي الكبير في محيط اقليمي وتقف 
،، ببساطة حدثتهم عن  صامدة صلبة لها مكانة اجلميع يقدرها 

الكويت الراقي واجلميل في عيون ابنائه .
 -كيف رأيتي الكويت في  عيون شباب العالم وهل لديهم معرفة 

كاملة عن الكويت اما كانت معلوماتهم قليلة عنها ؟
- لالسف اغلبهم كانوا ال يعرفون الكثير عن بلدي سواء فترة الغزو 
دول  وقوف  من  وتعجبوا  التحرير  وفترة  للكويت  الغاشم  العراقي 
العالم أجمع معنا في حترير بلدنا ، ومن هنا كان املدخل للتعريف 

ببلدي الصغير الذي أجبر العالم أجمع بثقافته ومكانتها الكبيرة 
على ان يقفوا معنا السترداد حقنا السليب من معتد اثيم حاول 

مسح الكويت من على اخلريطة .
-ماذا ينقص الكويت حتى يكون لها دور مسموع في عالم اليوم ؟

-الثقة والوعي واالعتماد على النفس كشباب وان ننظر للمستقبل 
دولة  كانت  سواء  الغير  على  يعتمد  ملن  بيننا  وجود  ال  انه  على 
اومؤسسات او اهل ، ونعتمد على انفسنا في بناء مستقبلنا من 
في  وجناحنا  علينا  يعتمد  وتقدمها  ورقيها  الكويت  تقدم  منظور 

ذلك هو جناح لبلدنا .
-شباب الكويت نصف الحاضر وكل المستقبل ماذا ينقص هؤالء 

ليحققوا طموحاتهم اوال في بلدهم وثانيا على المستوي 
االقليمي والعالمي ؟

-احلمدهلل كل شيء متوفر ببلدي الكويت من دعم مادي ومعنوي 
مشاريعهم  قيادة  في  لالنطالق  الفرصة  فقط  يحتاجون  لكنهم 

مثل ما أنا أفكر اآلن .
-هل للدولة دور في دعم انشطة الشباب واستقطاب شباب 

العالم لمثل هذه التجمعات العالمية في الكويت وهل هذا سيغير 
من مكانة الكويت لدي هؤالء الشباب بصفتهم المستقبل في 

دولهم ؟

املتطلع  اجلامعي  الشباب  دعم  في  مهم  دور  للدولة  -اكيد 
، وأمتنى أن يكون لنا اهتمام كبير مبثل تلك االنشطة  للمستقبل 
فمن خاللها يتعرف العالم علينا ويتعرف علينا هؤالء الشباب من 
ادركنا  لو  وخاصة  عنا  الكثير  يجهلون  الذين  العالم  دول  مختلف 

انهم نصف احلاضر وكل املستقبل وهم قادة بلدانهم مستقبال .
-مارايك في الكويت ومايجرى فيها والصراعات البرلمانية وسط 

توترات اقليمية ودولية وماذا نحن فاعلون فيها ؟
-الصراعات البرملانية واردة وموجودة في كل برملانات العالم لكني 
امتنى لو كل برملاني كويتي على قلب واحد ينظر ملصلحة الكويت 

فقط ستكون الكويت بألف خير .
-انتى كطالبة خضتي تجربة كانت عالمية هل تطمحين في 

المستقبل بالمشاركة في الحياة العامة لخدمة بلدك الكويت ؟
طموحات  فلدي  نقطة  عند  تقف  وال  كبيرة  تطلعات  لي  -اكيد 

ساقتنص الفرصة لالنطالق خلدمة بلدي الكويت .
-اخيرا كيف ترين الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

والدراسة والمستوى االكاديمي الذي يقدم فيها ؟
وعلى  مميزين  طلبة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  -طلبة 
مستوى اكادميي مرتفع مبا حترص عليه جامعاتنا في تقدمي مستوى 
دراسي واكادميي على اعلى مستوي بالعالم وهذه ليست مجاملة 
ويعرف  قابلت  من  عيون  في  رايتها  التي  احلقيقة  لكنها  جلامعتي 

جامعتي .
- هل هناك رؤية او كلمة تودين اضافتها في هذ اللقاء ؟

كل خطواتنا كشباب نعمل من أجل  في  نكون  ان  دائما  -رؤيتي 
في  الكويت  بلدنا  لتكون  فرصة  أي  وننتهز  طموحاتنا  حتقيق 
املتقدم  العالم  دول  يضاهي  متقدم  بلد  من  أننا  لنفخر  املقدمة 

ونحن قادرون . 

أكدت الطالبة المتفوقة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا جوان العبد الجليل أن اختيارها للمنحة االمريكية تم بناء على كوني 
متفوقة وعلى السيرة الذاتية وشهادة التفوق والنبوغ وعلى ايضا اجادتي للغة االنجليزية واجتيازي للمقابلة الشخصية .

وقالت العبد الجليل أنها تحدثت للوفود الطالبية عن بلدها الكويت والتطورات االجتماعية والسياسية والثقافية فيها ، وقدمت مشروعا 
عن التعليم يختلف عن كل ما طرح من قبل تتوقع له النجاح عند مناقشته ، مشيرة على أن الثقة والوعي واالعتماد على النفس 

كشباب وان ننظر للمستقبل على انه ال وجود بيننا لمن يعتمد على الغير سواء كانت دولة اومؤسسات او اهل ، ونعتمد على انفسنا 
في بناء مستقبلنا من منظور تقدم الكويت ورقيها وتقدمها يعتمد علينا ونجاحنا في ذلك هو نجاح لبلدنا حول هذا الموضوع كان 

حوارنا معها والذي جاء على النحو التالي :

في حديث لها بعد عودتها من المنحة االمريكية للمتفوقون من مختلف دول العالم 

جوان العبد الجليل : المنحة انصبت حول كيف تكون 
قائدا مميزا في مجال عملك

طرحت موضوع عن التعليم اتوقع له النجاح النه يختلف عن كل ماقدم حتى اآلن
تحدثت للوفودعن التطورات االجتماعية والسياسية والثقافية في بلدي الكويت

جوان العبد اجلليل مكرمة في حفل املتفوقني

جوان العبد اجلليل
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خالل  تنظمه  الذي  و   “  2010 نقاط   مؤمتر   “ فعاليات  نظمت 
للخدمات  وي  شركة  اجلللاري  أكتوبر   28 إلى   26 من  الفترة 
للعلوم  اخلليج  جامعة  مقر  في  ذلك  و   ، املتكاملة  االعالمية 
البصري  التلوث   “ عنوان  حتت  مشرف  مبنطقة  والتكنولوجيا 
العرب  الشباب  من  مجموعة  مبشاركة  و   “ العربي  العالم  في 
التصميم  عالم  في  والتطوير  للتغيير  املتحمسني  و  املوهوبني 
واالنتاج. واملوضة  املعمارية  والهندسة  االعللالن  و  والدعاية 

اخلليج  جامعة  رئيس  نائب  كوك  روبرت  الدكتور  رحب  جانبة  ومن 
للشئون االكادميية باحلضور واملشاركني ومتنى أن يكون املؤمتر مثمر 
املؤمتر  برؤية  اعجابة  عن  معربا  أهداف  من  إليه  يرمي  ما  ويحقق 
حيث قال بأنه يحمل رسالة مكملة لرسالة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا التعليمية واجملتمعية وقال كوك أن يحمل املؤمتر على 
عاتقة معاجلة مسألة التلوث البصري في العالم العربي يعد حتدي 
مهم يواجه اجلليل اجلديد من املصممني ومسؤولي االعالن في العالم 
واملهتمني في هذا اجلانب وختتم حديثة شاكرا القائمني على فعالية 
الكرمي. لتجمعهم  ومستضيفا  راعيا   GUST بل  لثقتهم  نقاط 

وينظم املؤمتر هذا العام برعاية عدد كبير من الشركات احمللية من 
بينها شركة الصاحلية العقارية ، فندق كورت يارد ماريوت – الكويت 
 High شركة السينما الكويتية الوطنية )سنسكيب(، شركة ،
PRO لتنظيم األحداث، مجموعة شركة Four Films للطباعة، 
و  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  مؤسسة  للمؤمتر  الرسمي  الناقل  و 
و مساندة شركة  الى جانب دعم  اعالمي،  الوطن كراعي  تلفزيون 
.  Raw Design استديو   و  اإلبداعية  لألستشارات  واكبوت 

اجلديدة  دورته  في  سيضع  نقاط  مؤمتر  ان  املنظمة  اللجنة  وقالت 
البصري  التلوث   “ على  الضوء  تسليط  عبر  احلروف  على  النقاط 
تخصصات  لدمج  مبادرة  في  العربية  التصاميم  في  امللموس   “
بعضها  مع  املعمارية  الهندسة  و  اجلرافيكي  التصميم 
اعلى. مستويات  الى  اجملاالت  هذه  مستوى  رفع  اجل  من  البعض 

 و�ضع النقاط على احلروف من خالل درا�صة و معاجلة التل�ث 
الب�صري ...

العربية  العبارة  من  استوحي  املؤمتر  اسم  أن  اللجنة  ذكرت  كما 
الشهيرة „ وضع النقاط على احلروف „ ليعبر عن االهداف األساسية 
التي يسعى الى حتقيقها و التي تتلخص في تنمية حب االبداع و 
اإلبتكار في التصاميم وليس االقتصار على التقليد و نسخ األفكار 
و  االفكار  تبادل  على  تشجع  التي  الثقافية  املشاريع  دعم  فقط، 
في  الشباب  املصممني  بني  للتواصل  الفرصة  إتاحة   ، املعلومات 
منطقة الشرق االوسط ، نشر ثقافة املشاريع على نطاق اوسع و 
ربطها مع صناعة التصميم ، املساعدة على تطوير اجلوانب البصرية 
خاص  معلومات  مركز  انشاء  العربي،  العالم  انحاء  بني  للتواصل 
بالتصميم املعاصر في منطقة الشرق االوسط ليكون مبثابة مصدر 
يتجه اليه كافة املهتمني بهذا اجملال على املستوى العربي و العاملي.

أساسية  بخطوة  يبدأ  األهداف  هذه  كافة  حتقيق  أن  موضحة 
و  العربي  العالم  في  السائد  البصري  التلوث  أسباب  دراسة  وهي 
التصميم  في  السيئة  العناصر  من  للعديد  نتيجة  ظهر  الذي 
االنتقال  ثم  من  و  اجملللاالت  مختلف  في  الديزاين  ضعف  و 
. تطويرها  و  التصميم  ثقافة  اثللراء  و  األسباب  هذه  ملعاجلة 

** متحدث�ن مبدع�ن من خمتلف دول العامل على مدار ثالثة 
اأيام...

يستضيف  املؤمتر  ان  الى  املنظمة  اللجنة  أشللارت  وقد  هذا 
مختلف  من  اخملتصني  املصممني  و  املبدعني  املتحدثني  من  العديد 
مدار  على  املؤمتر  عمل  ورش  و  جلسات  ليديروا   ، العالم  دول 
املواضيع  من  مجموعة  هؤالء  يناقش  أن  املقرر  من  و   . أيام  ثالثة 
وهي  للمؤمتر  االساسية  الفكرة  حول  تدور  التي  اإلستثنائية 
الى  سيشيروا  و   ، العربي“  العالم  في  البصري  التلوث   „
. بها  االرتقاء  ضرورة  و  العربي  العالم  في  التصاميم  صناعة 

و من بني املتحدثني في املؤمتر „ وفاء عبيدات „ من البحرين و „ تاال 
„ طارق عتريسي  ، و من لبنان سيشارك  „ من السعودية  صالح 
التلوث  عن  ورشة عمل  و  عربي  رمز  أقوى  عن  البحث  مبحاضرة   „
البصري مقابل تصميم الشعار ، كما ستقدم املصممة اللبنانية 
سالم“ محاضرة عن التشكيل االنيق و هي واحد من أشهر  „رنا 
املصممني في الشرق األوسط و من عمالئها هارفي نيكولز ، فيال 
صممت  انها  كما  وألبرت  فيكتوريا  متحف   ، سميث  بول   ، مودا 
ديكورات املطعم اللبناني „ أيامي „ في مجمع املارينا في الكويت.

كما سيقدم „ أحمد بن شبيب „ محاضرة بعنوان „ من الفكرة الى 
احلقيقة ... ال يكفي أن نحلم „ و ورشة عمل خاصة تتناول كيفية 
إعادة تقدمي منطقة الشرق األوسط أمام ذاتها ، و سيتحدث „ زاهد 

سلطان „ عن املسؤولية اإلجتماعية للتصاميم و دورها في اجملتمع 
خاصة  عمل  ورشة  ستقدم  التي  القصار“  „باسمة  جانب  الى   ،
بفن صياغة االعالنات و الكتابة للشركات. و من الكويت سيقدم 
املهندس املعماري „ طارق الكندري „ محاضرة بعنوان „ هل ميكن ان 
يكون التلوث الغير كافي تلوث بصري؟ „ ، كما سيشارك „ عبدالرزاق 
الشمالي „ مبحاضرة عن الفن من الالوعي و فن الرسم على اجلدران.

و الى جانب هؤالء سيستضيف املؤمتر املصمم االيراني „ رضا عابديني 
„ التي ستقدم محاضرة „ جماليات  مونونيان  „ اليزابيث  و   ، „
الطاقة املتجددة „ ، و „ غانزير „ الذي يشارك مبحاضرة عن األفكار 
الغريبة للحاالت االغرب و سيعرض خالل ورشة عمل خاصة مجموعة 
مناذج عن الرسوم املتحركة ، إضافة الى محاضرة بعنوان „ ما هو 
التصميم العربي املعاصر؟ „ ستتحدث فيها „ لوما شهاب الدين “.

** معر�ض لثراء امل�ؤمتر و عر�ض اأول لأفالم �ضينمائية 
ك�يتية عاملية ...

لعرض  معرض خاص  املؤمتر  هامش  على  آخر، سيقام  جانب  من  و 
معرض  و  املوهوبني  الكويتني  املصممني  من  مجموعة  أعمال 
املفاهيم  على  املعرض  في  املشاركني  وسيركز   ، الطلبة  العمال 
 “ العربي  العالم  في  البصري  “ التلوث  فكرة  تدعم  و  تدور  التي 
الثراء املؤمتر مبشاركات مفيدة و فعالة. و ملزيد من اإلثارة و التشويق 
احلضور  سيكون  حيث  شيقة  ترفيهية  سهرات  املؤمتر  سيتضمن 
للفيلم  الكويتية  السينما  في  عرض  أول  ملشاهدة  موعد  على 
األول. اليوم  مساء  في  ذلك  و  “أمريكا”  العاملي  السينمائي 

و يعتبر “أمريكا” الفيلم الذي مثل الكويت في مهرجان “كان” 
السينمائي / أشهر مهرجان أفالم في العالم / ، و هو فيلم كويتي 
أنتج من قبل شركة )ايجل فجن غروب( التي متلكها الشيخة الزين 
الصباح ، و قد تلقى العديد من الدعوات للمشاركة فى املهرجانات 
في مهرجان  الدوليني  النقاد  بجائزة  فاز  كما  الدولية  السينمائية 
و أدرج في العام ذاته ضمن األفالم املرشحة   ، 2009 “كان” عام 
لنيل جائزة “أوسكار” كأفضل فيلم أجنبي لعام ألفني وتسعة.

و الفيلم من إخراج  شيرين دعيبس و تدور أحداثه حول حياة امراة 
فلسطينية مطلقة تعاني فى رعاية طفلها حتت االحتالل االسرائيلى 
االمريكية  املتحدة  الواليات  الى  للهجرة  يدفعها  مما  لفلسطني 
ولكنها جتد هناك معاناة اكبر بسبب تداعيات احداث 11 سبتمبر.

عدد  انتاج  وراء  كانت  الصباح  الزين  الشيخة  ان  ذكره  اجلدير  و 
فيلم  مؤخرا  بينها  ومن  العاملية  السينمائية  االعمال  من 
بطوطة. ابن  العربى  الرحالة  حياة  عن   “ مكة  الى  رحلة   “

فقدان   „ الكويتي  الفيلم  فسيعرض  الثاني  اليوم  مساء  في  أما 
الذي  الفيلم  هو  و  بوشهري  عبداهلل  الشاب  للمخرج   „ احمد 
جاب  و  عاملية  سينمائية  مناسبات  عدة  في  قبل  من  عرض 
سنغافورة  في  الشرق  أقصى  من  دولياً  مهرجاناً   12 يفوق  ما 
االميركية. املتحدة  بالواليات  أريزونا  في  الغرب  أقصى  إلى 

عبر مهرجان  العاملية  “  الى  احمد  “ فقدان  انطالقة  وقد كانت 
دبي السينمائي الدولي في ديسمبر ٢٠٠٦، ثم حصل على العديد 
افضل   „ جائزة   2007 عام  فنال   ، املتقدمة  املراكز  و  اجلوائز  من 
فيلم وثائقي خليجي „ في مسابقة أفالم من االمارات في أبوظبي 
اجلنوبية  كوريا  في  يعرض  كويتي  فيلم  أول  ذلك  بعد  أصبح  ثم   ،
جائزة  يحصد  الذي  األول  اخلليجي  والفيلم  سيول،  مهرجان  في 
“ في روسيا في مهرجان املنبر الذهبي  أفضل فيلم تسجيلي   “
البريطاني  الثقافي  املركز  بجائزة  ايضاً  فاز  كما   ، السينمائي 
.  2009 للعام   Entrepreneur ومغامر  طموح  افضل  عن 

و يحكي الفيلم قصة طفل عراقي لم يتجاوز السابعة من عمره 

على  االميركي  القصف  خالل  ذلك  و  اليمنى  وذراعه  بصره  يفقد 
العاصمة العراقية بينما كان عائدا من املدرسة الى منزله ، و من 
احلدود  الى  االميركيني  اجلنود  توجه  عند  الفيلم  احداث  تتغير  ثم 
نيويورك  الى  ونقله  احمد  الطفل  الستالم  العراقية  الكويتية 
تشتهي  ال  مبا  الرياح  جتري  لكن  و  بصره  استعادة  في  امال  للعالج 
السفن فتتحول هذه العملية االنسانية الى عملية اخرى دنيئة .

و البد من اإلشارة الى ان اخملرج بوشهري حقق حلم حياته عندما 
االفالم  النتاج   „ االحللالم  وراء  ما   „ شركة   2001 عام  أسس 
و   ، ميامي  و  الكويت  في  مكاتب  لديها  و  ميامي  في  مقرها  و 
االعالنات  من  يجنيها  التي  االرباح  خالل  من  افالمه  بتمويل  يقوم 
احلكومية. واجلهات  اخلاصة  للشركات  يعدها  التي  التجارية 

و في مساء يوم اخلميس و هو اليوم الثالث و األخير ستختتم فعاليات 
 „ „ معيوف  بالتزامن مع عرض حي و مباشر تقدمه فرقة  املؤمتر 
للفنون الشعبية و ذلك على مدرج جامعة اخلليج في الهواء الطلق .

على م�صرح جامعة اخلليج للعل�م والتكن�ل�جيا

فعاليات „ م�ؤمتر نقاط 2010 „ مب�صاركة م�صممني عاملني و عرب
الول مرة يف تاريخ ال�صينما الك�يتية عر�س الفيلمني الك�يتيني „ اأمريكا „ و „ فقدان اأحمد „


