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كوكبة من اخلريجني واخلريجات

بخريجيها  احتفلت   GUST
د. املحيالن: اأنتم م�ستقبل الكويت والأمة

في إحتفالية خريفية جمعت األسرة اجلامعية أحتفلت جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة اخلامسة من طلبة 
البكالوريوس والدفعة األولى من طلبة املاجستير للعام اجلامعي 
2010م ، حتت رعاية وحضور الدكتور ثوماس جورج رئيس جامعة 

ميزوري – سانت لويس بالواليات املتحدة االمريكية وحضور 
رئيس وأعضاء مجلس األمناء ورئيس اجلامعة وأعضاء هيئة 
التدريس وعددا من الشخصيات التربويه بالكويت والطلبة 

احملتفى بهم وذويهم  .
وأعرب رئيس مجلس األمناء في جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا الدكتور عبدالرحمن صالح احمليالن عن فخره 
واعتزازه بتخريج 349 طالبا وطالبة للعام اجلامعي 2010، 

 مؤكدا أنهم املستقبل والكويت واألمة.
وقال: »شكري ملن أئتمن فلذات أكبادهم لنا وشكري لكل أب 
وأم وأخت وأخ وجلميع العاملني في جامعة اخلليج، ومن أئتمن 

كذلك في إنشاء هذا الصرح اجلامعي، مثمنا دور كل من عمل 
في رحلة جامعة اخلليج وفي وضع أول لبنة لتكون صرحا علميا 

مميزا«.
من جهته، أكد رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

الدكتور شعيب عبداهلل شعيب أن اجلامعة خطت خالل سنوات 
وجيزة خطوات كبيرة لتحقيق أهدافها من أجل إطالق إنسان 

منتج ومبدع ليكون الثروة احلقيقية لوطننا وأمتنا، مؤكدا 
استمراريتها في عطائها املميز كما عهدها اجلميع بهدف نشر 

وتشجيع البحوث والدراسات وخدمة اجملتمع على الصعيد احمللي 
واإلقليمي والعاملي.

جاء ذلك في ختام حفل األسرة اجلامعية على املسرح الروماني 
في احلرم اجلامعي لتخريج كوكبة من الطالب والطالبات، 

منهم48 من الدفعة األولى من طلبة املاجستير و301 للدفعة 
اخلامسة من طلبة البكالوريوس للعام اجلامعي2010 . 

التفاصيل ص7-6

بسنغافورة  املعلومات  تكنولوجيا  تنمية  هيئة  من  وفدا  زار 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ترافقهم السيدة هناء 
الشراح مدير مركز املعلومات في وزارة التربية لالطالع على 
في  وكان  اجلامعة  في  املطبقة  التكنولوجيا  وأحدث  آخر 
استقبالهم الدكتور صالح الشرهان والدكتور مسعود أسد 
مدير إدارة العالقات العامة باجلامعة ، وقد أطلع الوفد الزائر 
قاعات  وزاروا  اجلامعة  في  املطبقة  التكنولوجيا  أخر  على 

عبد  ومكتبة  العلمية  واخملتبرات  احملاضرات 
اهلل الرفاعي ، كما استقبلهم رئيس مجلس 
الرحمن احمليالن والدكتور  الدكتور عبد  األمناء 
املالية  للشؤون  الرئيس  نائب  الزميع  فهد 
الرئيس  نائب  كوك  روبرت  والدكتور  واإلدارية 

للشؤون الطالبية .
وزارة  في  املعلومات  مركز  عام  مدير  وأكدت 
الوفد  أن  الشراح  هناء  السيدة  التربية 
من  العديد  زار  قد  الضيف  السنغافوري 
املدارس الكويتية وتعرف عن كثب على كافة 
التكنولوجيا املستخدمة وقد ابدى الوفد الزائر 

التعليم  به  يتمتع  الذي  املتقدم  باملستوى  ارتياحه وسعادته 
في الكويت واالستعداد التام املوجود لدى الهيئات التعليمية 
التعليمية  العملية  في  التكنولوجيا  توظيف  في  والطلبة 
واليوم في جامعة اخلليج سجلوا انبهارهم مبا شاهدوا فيها 
وانه ملن الفخر أن يشهد لنا وفد من سنغافورة والتي تعتبر 
من الدول العشر األولى في استخدام التكنولوجيا، ما ترك أثرا 
والتطور  االستمرار  على  والعزمية  القوة  وأعطانا  لدينا  كبيرا 

صباح  الشيخ  البالد  أمير  سمو  الشراح  وشكرت   ، الدائم 
األحمد على رعايته واهتمامه البالغني للتربية والتعليم. 

احمليالن  الرحمن  عبد  الدكتور  األمناء  مجلس  رئيس  ورحب 
ايجابا على  والتي ستنعكس  للجامعة  وزيارتهم  بالضيوف 
التعاون فيما بيننا وبني هيئة تنمية املعلومات بسنغافورة .

على  الضيف  للوفد  شرحا  الشرهان  صالح  الدكتور  وقدم 
العالم  في  التكنولوجيا  أحدث  من  اجلامعة  في  مايطبق 
الطالب منها في حتصيله  وكيفية أستفادة 
احلادث  للتطور  الدائمه  ومواكبته  العلمي 
بأول حتى يكون الطالب  أوال  اليوم  في عالم 
على  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 
تكنولوجيا  به  ماتطورت  بأخر  دائم  علم 
املعلومات ، وابدي الوفد الزائر ارتياحه واعجابه 
الكبير  والتطور  بالتقدم  وأشاد  شاهده  مبا 
كأول  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 
الفريده  وجتربتها  بالكويت  خاصة  جامعة 

التي جعلتها في املقدمة.

GUST بعد ت�سكيل الهيئة الإدارية لرابطة طلبة

العو�سي : �سنعمل على متثيل اجلموع 

الطالبية دون متييز

وفدا �سنغافوريا يزورجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

الدميقراطية جتلت يف انتخابات اجلامعة وانتهت بفوز امل�ستقلة
ص - 4

اسفر االجتماع األول لرابطة لطلبة  
عن تشكيل الهيئة اإلدارية عن عام 

2011/2010 والتي تضم خمسة عشر 
عضوا انتخبوا عن القائمة املستقلة والتي 
حازة في االنتخابات األخيرة على املركز األول 
للمرة الثامنة على التوالي وبـ 1073 صوتا 

حيث جاء التشكيل  على النحو التالي:

عمر العوضي    رئيسا
أسرار االنصاري  نائبة لشئون الطالبات 
محمد الصبيح      نائب لشئون الطلبة

لولوة املال         أمني السر
أحمد الصقر       أمني الصندوق

عبداحملسن االبراهيم   اللجنة االكادميية
عبدالرحمن التركيت    اللجنة االعالمية

هنوف املطيري      اللجنة الثقافية
حسن كمال       اللجنة االجتماعية

أفنان اخلالدي    التطوير والتنسيق واملتابعة
براك البراك   اللجنة الرياضية 

حصة بورسلي    جلنة املاجستير واخلريجني
صالح املزيد     جلنة العالقات العامة 

سارة العتيقي    جلنة التدقيق الداخلي واملراسالت
فيصل احلويل   جلنة املستجدين

ومن جانبه تقدم رئيس الرابطة عمر جنيب العوضي  نتقدم بجزيل 
الشكر والعرفان لطلبة جامعة اخلليج ملنحهم ثقتهم الغالية من 

خالل العرس الدميقراطي النتخابات رابطة طلبة جامعة اخلليج للعام 
النقابي 2011/2010 ومتنى العوضي  ان نكون عند حسن الظن في 
هذا االختيار وان نحسن متثيل طالب وطالبات جامعة اخلليج ، وتعهد 

العوضي بأسم الهيئه اإلدارية للرابطة على ترجمة البرامج االنتخابية 
والوعود التي قطعت أثناء االنتخابات إلى واقع ملموس عبر متثيل 

اجلموع الطالبية دون متييز.

عمر العوضي

 الشراح و د. احمليالن و د. الشرهان مع الوفد الضيف

مواعيد عبادة الجامعة
تستقبل عيادة جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا المجهزة 
باإلسعافات األولية المراجعين 

من الطلبة والعاملين بالجامعة 
يوميا في العيادة الكائنة 
بمبنى المركز الرياضي من 

الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 
9 مساء ،علما بإن الدكتورة 

المسؤولة ستكون متواجدة 
حتى الساعة 5 مساء كل يوم 

عدا أيام العطل لإلتصال ت:7123 
.

 GUSTTIMES تعلن
عن اقامة دورة صحفية 
للطلبة باللغتين العربية 
واالنجليزية على الراغبين 

باالشتراك الحضور للتسجيل 
لدى العالقات العامة او 

االتصال على ت:7319
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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

علي الفضلي

حسن الفضلي

سلمى عبد العزيز

تصوير
إبراهيم المطوع

ريم طراقجي

للمراسالت
تلفون التحرير : 25307000 

 داخلي 7416
البريد االلكتروني

gusttimes@gust.edu.kw

جميع اآلراء تعبر 
عن رأي ُكتابها

وليس رأي الجريدة

رنا
خبا

أ

أكد رئيس مجلس األمناء 
جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا الدكتور 

عبدالرحمن احمليالن ان جامعة 
اخلليج تفتخر بتكرمي املتفوقني 

واملتفوقات وللمرة األولى في 
تاريخ اجلامعات اخلاصة في 

الكويت، موضحا ان تسلحهم 
بالعلم مهم جدا الن العلم 

يعتبر السالح املتني للوصول 
الى األفضل في املستقبل ان 
كان من الناحية الشخصية 
والفردية لدى الطلبة أو من 

الناحية الوطنية واالجتماعية 
وحتى السياسية في الكويت، 

ألن بهؤالء الطلبة تتطور 
الكويت وتصل الى أعلى 

املراتب في مختلف اجملاالت 
 واحملافل.

رقي أكاديمي
واشار الى ان جامعة اخلليج 

تعتبر من أفضل وأرقى 
اجلامعات املوجودة في الكويت 

وخاصة بأنها تعتبر من أكثر 
اجلامعات اتصاالت بالكليات 
واجلامعات العاملية ان كانت 

في الواليات املتحدة االمريكية 
أو الصني وغيرها، حيث يتم 

التعاون حاليا مع جامعات في 
أمريكا من أجل تبادل اخلبرات 
وذلك عن طريق زيارة عدد من 

طلبة جامعات الواليات املتحدة 
األمريكية وأعضاء هيئة 

التدريس لزيارة الكويت وتبادل 
املعلومات والثقافات اضافة 

الى اعطاء طلبة جامعة 
اخلليج الفرصة للتعرف على 

العلوم العاملية والثقافات 
اخلارجية، هذا باالضافة 

الى تأسيس عدة مراكز في 
جامعة اخلليج وتعتبر مراكز 

متخصصة ومنها مركز 
للماجستير والدراسات العليا 
ومركز للدراسات االقتصادية 
ومركز للدراسات السياسية، 

اضافة الى تأسيس مركز 
في الصني من أجل التواصل 

األكادميي معهم مما سيجعل 
جلامعة اخلليج بصمة أكادميية 

 فعالة هناك.
وأضاف د.احمليالن ان جامعة 

اخلليج بدأت مع 250 طالبا 
فقط واآلن يصل طلبتها الى 
3500 طالب ومنهم 210 

طالبات من املتفوقني، وهذا 
ما يجعلنا فخورين بهؤالء 

الطلبة ويحملنا مسؤولية 
أكبر من أجل توفير كل ما 

يتطلب لالستمرار بهذا التفوق 
والنجاح، خاصة بأنهم عماد 

املستقبل وأبواب اجلامعة 
ستكون مفتوحة لهم هم 

اوال ملا يستحقونه من اهتمام 
وتقدير، حيث ان اجلامعة لن 

يستطيع ادارتها سوى الشباب 
الواعي واملثقف واجملتهد، وهذه 

الصفات توجد لدى متفوقي 
جامعة اخلليج، مؤكدا ان 

هذه االحتفالية تعتبر بادرة 
كرمية وايجابية من قبل 

رابطة اجلامعة ودعما علميا 
واعرب الرئيس التنفيذي لبيت 

التمويل الكويتي محمد العمر 
عن سعادته في رعاية هذا 

احلفل اخلاص مبتفوقي جامعة 
اخلليج، مبينا ان هذا احلفل 

ال ميس الطلبة واعضاء هيئة 
التدريس وأولياء األمور فقط 

بل ميس كل من يحب دولة 
الكويت ويتمنى لها الوصول 

الى اعلى املراتب حيث انها 
لن ترتقي اال بوجود نخبة من 

الشباب الواعي واملثقف والذي 
سيرقى باقتصاديات الدولة 
وجميع أمورها االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية 
 وغيرها.

و نوه العمر ان بيت التمويل 
الكويتي تعود على دعم 

اجلامعات والطلبة والطالبات 
مبختلف الكليات، ولكن 

للطلبة املتفوقني خاصية 

وميزة تختلف عن غيرهم، 
ألنهم من أكثر األشخاص 

حبا للعلم والتفوق والنجاح 
وبهم ستنهض األمة وترتقي، 

مؤكدا ان النجاح ال يتوقف 
عن نهاية املرحلة اجلامعية 

بل يستمر بعد التخرج 
والوصول الى العمل امليداني 

والتطبيقي والذي سيحصلون 
عليه بسهولة اذا ما استمروا 

بهذا اجلد واالجتهاد واملثابرة 
وكانت الكلمة األخيرة لرئيس 

رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا محمد 
الصانع الذي أعرب فيها عن 

سعادته بهذا احلدث الذي 
يعتبر احلدث النوعي األول في 

تاريخ اجلامعات اخلاصة وهو 
قيام حفل خاص للمتفوقني، 

مشيرا ان هذا احلفل ما هو اال 
دعم وتقدير للطلبة والطالبات 

احلاصلني على املعدالت 
العالية والتفوق والذين أفرحوا 

أهاليهم وجعلونا جمعيا 
 نفتخر بهم.

وتال ذلك تكرمي املتفوقني.

رابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا احتفلت 

باملتفوقني من الطلبة للعام  2010/2009

د. احمليالن يلقي كلمته 

والعمر يلقي كلمة بيت التمويل الكويتي

د. احمليالن والعمر يكرمان الطالبة جوان العبد اجلليل

د. احمليالن يكرم الطالبة مرمي البناي كبار الضيوف بينهم د. احمليالن والعمر

 الطالبة ميناتور مالكبور تستلم شهادتهاالعمر يكرم املتفوق مساعد اخلرافي
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بكلمة  الصحفي  املؤمتر  بدء 
اإلسالمي  التمويل  نادي  لرئيس 
قدم   : فيها  قال  القناعي  حمد 
بيت التمويل الكويتي دعمه لنا 
اإلستراتيجي  الشريك  وأصبح 
في  معنا  أسمه  نحمل  الذي 
لهذا  كان  وقد   ، أعمالنا  جميع 
حتقيق  في  الكبير  األثر  الدعم 

املساهمة  واستطاعنا  اهدافنا 
اخلليج  جامعة  توجه  تعزيز  في 
وبيت  والتكنولوجيا  للعلوم 
تشجيع  في  الكويتي  التمويل 
بدوراتنا  لإللتحاق  الطلبة 
من  العديد  على  والتعرف 
تخدم  التي  واالدوات  املؤسسات 
على  القائم  األقتصاد  تنمية 

مبادئ األقتصاد اإلسالمي .
املفاجأة  عن  القناعي  وأعلن 
للطلبة  بها  وعد  قد  كان  التي 
أستطاع  لقد   : فقال  باجلامعة 
الدعم  وبفضل  النادي  أعضاء 
جامعتنا  من  محدود  الغير 
التمويل  بيت  ومــن  الكرمية 
إبتكار  أستطعنا  الكويتي 
ليقوم  الكمبيوتر  على  برنامج 
في  الطلبة  تسجيل  بعملية 
البرنامج  هذا  ويقوم  دوراتنا 
لكل  والغياب  احلضور  بإحصاء 
مشارك ليسهل عملية إحصاء 
على  للحصول  املستحقني 

شهادة إجتياز الدورة .
العام  املدير  مساعد  ــد  وأك
في  املساندة  اخلدمات  لقطاع 
„بيتك“  الكويتي  التمويل  بيت 
أن  اجلابر  عبداهلل  عبدالعزيز 
يأتي  التعليمية  احلركة  دعم 
في  „بيتك“  أولويات  رأس  على 

االجتماعية  مسئوليته  إطار 
التي  العالقة  أن  إلى  مشيراً 
للعلوم  اخلليج  بجامعة  تربطه 
اقترنت بشراكات  والتكنولوجيا 
املستوى  على  ــواء  س عديدة 
األكادميي أو في مجال األنشطة 

الطالبية اخملتلفة.
دخول  مبناسبة  اجلابر  أضاف  و 
استراتيجي  كشريك  “بيتك” 
ألنشطة نادي التمويل اإلسالمي 
وترسيخ  غرس  أن  اجلامعة  في 
اإلسالمي  االقتصاد  مفاهيم 
األهداف  أحد  هو  الطالب  لدى 
حتقيقها  ــى  إل نسعى  التي 
في  “بيتك”  رسالة  خالل  من 
“بيتك”  أن  كما  التعليم  دعم 
يطمح إلى تقدمي مستوى أعلى 
من الدعم والشراكة مع جامعة 
مميزات  من  به  تتمتع  ملا  اخلليج 
اخملرجات  جــودة  أبرزها  عديدة 

التعليمية.

وقال اجلابر:إن اهتمام اجليل اجلديد 
بدعم االقتصاد اإلسالمي مؤشر 
إيجابي في سبيل تعزيز دور هذه 
„بيتك“  يعد  والتي  الصناعة 
أحد روادها على مستوى العالم 
قبل أكثر من 30 عاماً، كما أننا 
العنصر  في  االستثمار  أن  ندرك 

البشري هو االستثمار احلقيقي 
وسائل  تنويع  إلى  يدعونا  مما 
الدعم لعموم الطلبة واملتدربني 
وأعمارهم،  شرائحهم  مبختلف 
كما أن „بيتك“ مستعد لدعم 
جديدة  إضافة  يحقق  ما  كل 

على املستوى العلمي.

يف موؤمتر �سحفي اأقامه نادي التمويل ال�سالمي بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

عبد العزيزاجلابر : دعم احلركة التعليمية ياأتي على راأ�س اأولويات „بيتك“

القناعي : بيت التمويل الكويتي اأ�سبح ال�سريك الإ�سرتاتيجي لنا 

في مؤتمر صحفي عقد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالقاعة الرسمية للمؤتمرات بالحرم الجامعي في مشرف 
بحضورمساعد المدير العام لبيت التمويل الكويتي لقطاع الخدمات المساندة عبد العزيز الجابر وأعضاء نادي التمويل اإلسالمي 

بالجامعة يتقدمهم رئيس النادي حمد القناعي وحضور إعالمي أعلن فيه عن الشراكة الرسمية لبيت التمويل الكويتي واعتماده شريكًا 
استراتيجيًا الرئيسي إلنشطة نادي التمويل اإلسالمي أحد النوادي الطالبية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا .

القومي  واملعهد  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  وقعت 
تتيح  الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة  العربية  مصر  جمهورية  في  لإلدارة 
املعهد  يقدمها  التي  الكبيرة  األعمال  حجم  من  اإلستفادة  للجامعة 
خملتلف  الفني  والدعم   ، واألستشارات  واألبحاث  التدريب  مجاالت  في 
مفهوم  بتطوير  يتعلق  فيما  والسيما  واخلاصة  احلكومية  القطاعات 
محلية  خبرات  خالل  من  وذلك  احلكومية“  وغير  „احلكومية  اإلدارة 
وعاملية وحتالفات مع هيئات ومنظمات  ذات سمعة ومصداقية عاملية 

متخصصة في تقدمي وتطوير ورفع كفاءات نظم األعمال احلديثة .
مدير  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  عن  التفاهم  مذكرو  وقع 
الصادي  منير  حس  الدكتور  املستمر  والتعليم  املهني  التطوير  مركز 
وعن املعهد القومي التابع لوزارةالدولة للتنمية اإلدارية في جمهورية 
مصر العربية نائب املدير التنفيذي للمعهد الدكتور تامر راضي ، حيث 
متنوعة  تطويرية  أهتمامات  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جلامعة  أن 
في إطار نظمها األكادميية وتهتم أن تقدم للمجتمع عامة ، ولطلبتها 
روافد  خاصة  معها  املتعاملني  وجمهور  فيها  التدريس  هيئة  وأعضاء 

في  واملساهمة  اجملتمع  دعم  إلى  تهدف  متعددة  وتطويرية  تدريبية 
كما   ، العالقة  ذات  واجملاالت  املستويات  كل  على  التنموية  العملية 
تسعي اجلامعة إلى تقدمي احللول التدريبية والبرامج التطويرية وتقدمي 
اإلستشارات العلمية ، وإعداد البحوث والدراسات املتخصصة وذلك من 

خالل مراكزها العلمية وأقسامها األكادميية واملراكز التابعة لها .
والتعليم  املهني  التطوير  مديرمركز  الصادي  حسن  الدكتور  واكد 
املستمر باجلامعة أن هذه األتفاقية تفتح باب التعاون اخلالق في عقد 
لها  بالنسبة  تتوفر  التي  اجملاالت  على  والتركيز  املشتركة  البرامج 
واملستشارين  اخلبراء  تبادل  لنا  يفتح  لكا   ، الطرفني  لدى  احتياجات 
واألساتذة في مختلف التخصصات للمشاركة في البرامج واألنشطة 

التدريبية املنعقدة ، وذلك حسب احتياجات كل نشاط وكل طرف .
اتفاقيات  اإلستفادة من  للجامعة  التفاهم  أن مذكرة  د.الصادي  وأكد 
وحتالفات الطرف املعهد القومي بالقاهرة مع املؤسسات اإلستشارية 
وتنفيذ  أعداد  اإلستفادة من  للجامعة  يتيح  ، كما  الدولية  والتدريبية 
خطط  وتخدم  مشترك  اهتمام  ذات  موضوعات  في  وابحاث  دراسات 

ـــات  ـــدراس ــوث وال ــح ــب ال
للجهات  ــارات  ــش ــت واألس
احلكومية  وغير  احلكومية 
نتعاون  التى  للخطط  وفقا 
اجلامعة  من  كل  وتفيد  فيها 
لإلدارة  القموي  املعهد  وايضا 

.
تصريحه  الصادي  د.  وختم 
القومي  املعهد  مع  سنقوم 
بعمليا  بالقاهرة  لـــإلدارة 
بها  يتميز  التي  التسويق 
وسنقوم  بلده  في  طرف  كل 
بوضع أسس وقواعد عمليات 
مصاحلنا  يخدم  مبا  التسويق 

معا .

مب�سر لالإدارة  القومي  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  توقع   GUST
د. فهد الزميع يكرم عبد العزيز اجلابراحلضور أثناء املؤمتر الصحفي

د. حسن الصادي
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الشكر هلل سبحانه، ثم للطالب والطالبات االوفياء للحق، 
وحرصهم على املشاركة في العرس الدميقراطي، واتقدم  
بجزيل الشكر للقوائم الطالبية على املنافسة الشريفة 

التي ابدوها خالل االنتخابات، „نتمنى لهم التوفيق واياهم 
فيما هو صالح لهذا الوطن، كما نثمن دور االدارة اجلامعية 

الهام في اجناح االنتخابات“، مستدركا بالقول : نتعهد 
نحن رابطة الطلبة بارضاء جميع االطراف، واالهتمام بجميع 

اجلوانب في جميع اجملاالت التي تعود ملصلحة الطالب 
والوطن.

ردود االفعال
 GUST وعقب انتهاء االنتخابات واعالن النتائج سلطت
TIMES الضوء على ردود افعال القوائم الطالبية، حيث 

أكد الناطق الرسمي باسم قائمة 1962 عبدالعزيز 
املطيري ان االنتخابات كانت نزيهة وجاءت علي املستوى 

املطلوب، متقدما بجزيل الشكر لكل من شارك في العرس 
الدميقراطي وساهم في اجناح عملية االقتراع، مبينا ان زيادة 
اقبال الطلبة على التصويت خالل هذا العام يدل على ادراك 
الطلبة ملدى اهمية الوعي النقابي واهمية احلركة الطالبية 

ودورها الفعال، مباركا للقائمة املستقلة على حصولها على 
مقاعد الهيئة االدارية للرابطة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
„نشد على ازرهم في خدمة اجملتمع الطالبي والوطن“، من 

جهتها عبرت  نائبة املنسق في قائمة الوسط الدميقراطي 
فرح الناصر عن رضاها التام للنتيجة التي حصدتها القائمة، 

متقدمة بالشكر جلميع من صوت للقائمة، مبينة ان قائمة 
الوسط الدميقراطي ستستمر في طرح مبادئها وستواصل 

جهودها للمنافسة على الرابطة وايصال صوت الطلبة 
لالدارة اجلامعية، من جانبه اوضح رئيس جلنة املستجدين 

في القائمة املستقلة علي الفضالة ان هدف القائمة كان 
الوصول الى الف صوت، مشيرا الى ان القائمة طمحت الى 

املزيد وكسرت حاجز االلف، واكتسبت ثقة الطلبة، مبينا ان 
هذه االصوات وسام شرف على صدور اعضاء القائمة „النها 

اصوات حرة مستقلة“، وتابع قائال : „اكتسحنا الصناديق 
ونافسنا ، وطموحنا هو ارضاء طلبة اجلامعة“، من جهتها 

اوضحت ياسمني الشراح من قائمة 1962 ان القائمة 
ستعكف على نشر مبادئها في اجلامعة وحث الطلبة على 

املشاركة الفعالة في االنتخابات وزيادة الوعي النقابي، 
مبينة ان نتيجة االنتخابات جاءت على مستوى التوقعات، 

„نفتخر مبا اجنزناه“، واردفت قائلة : نبارك للقائمة املستقلة، 
ونشكر كل من صوت ومنحنا الثقة وساهم في العرس 

الدميقراطي، من جانبه قال منسق قائمة الوسط الدميقراطي 
مشاري االبراهيم : النتائج كانت قرار الطلبة ونحن راضون 

عن النتيجة، ونطمح الى رفع نسبتنا في السنوات القادمة، 
مشيرا الى ان العرس الدميقراطي كان جميال اال ان نسبة 

التصويت املتدنية افسدت فرحتنا، الفتا الى ان القائمة 
تطمح الى ايصال رسالتها الى الطلبة فالنتائج وسيلة 

وليست غاية، وردا على اتهام القائمة بالتحالف مع احدى 
القوائم الطالبية االخرى، اكد االبراهيم ان هذا االتهام „عار 
عن الصحة بدليل اننا وجهنا اتهامات عديدة الى الرابطة، 
لكن عالقتنا مع القائمة التي اتهمنا بالتحالف معها هي 
عالقة زمالة وصداقة طالبية، ولوكان هذا الكالم صحيح، 

فلماذا لم يجب املتهمون عن اسئلتنا في املهرجان اخلطابي؟ 
وملاذا قامت احدى القوائم املنسحبة بتأييد احدى القوائم 

املتنافسة؟“، بدورها اوضحت نائبة املنسق في القائمة 

المشهد اإلنتخابي
وكانت اإلنتخابات التي أقيمت في صالة 

األلعاب الرياضية في حرم اجلامعة مبشرف، قد 
شهدت حضورا طالبيا متوسطا إلى صناديق 

اإلقتراع، حيث بلغت نسبة املشاركة الطالبية 
في هذا العام ما يقارب %62 من أصل 3600 

طالب وطالبة مقيد في اجلامعة، في تزايد 
طفيف مقارنة في انتخابات العام املاضي، 

وخالل الساعات األولى من عملية اإلقتراع التي 
بدأت عند الساعة التاسعة تقريبا، حظيت 

الصالة الرياضية مبشاركة واسعة من قبل الطلبة الذي 
حرصوا على اإلدالء بأصواتهم في وقت مبكر بغية التفرغ 
للدراسة، في املقابل كان تواجد أعضاء القوائم الطالبية 

متمركزا عند بوابة اإلقتراع مع انتشار منظم في أروقة 
اجلامعة التي اكتظت باجلموع الطالبية، وسعى أعضاء 

القوائم الطالبية في اجلامعة من هذا اإلنتشار إلى إقناع 
الطلبة وجلبهم إلى مقر التصويت، حيث شوهد العديد 

من الطلبة بصحبة أعضاء القوائم الطالبية في مكان 
اإلقتراع وهم يدفعون بهم إلى اإلدالء بأصواتهم، واستمرت 
هذه االجواء اإلنتخابية التي ارتسمت باحلماسة واملنافسة 

الشريفة حتى انتهاء موعد اإلقتراع في الساعة الرابعة، 
بعد ذلك احتشدت كل قائمة الداء بعض االغاني و“الشيالت 

االنتخابية“، حتى جاء موعد النتائج في الساعة الثامنة، 
وفي تلك االثناء أعلن مشرف فرز انتخابات الهيئة االدارية 

للرابطة وعميد شؤون الطلبة والقبول والتسجيل د.علي 
الكندري عن فوز القائمة املستقلة في املركز االول في 

االنتخابات، لتنطلق بعدها فرحة انصار القائمة املستقلة، 
وتابع عميد شؤون الطلبة حديثه قائال : لقد متت العملية 
االنتخابية بكل سالسة ويسر، وانتهى املشهد االنتخابي 

خالل هذا العام بكل دميقراطية وحب، متقدما بالشكر اجلزيل 
لكل من شارك في اجناح هذا العرس الدميقراطي خصوصا 

العاملني على جلان االنتخابات وموظفي اجلامعة، معبرا 
عن جزيل شكره وتقديره للقوائم الطالبية التي تعاونت 

مع االدارة اجلامعية الخراج هذه التظاهرة بافضل وضعية، 
مختتما حديثه باملباركة للقائمة الفائزة متمنيا لهم دوام 

التوفيق والنجاح.
من جهته قال رئيس جلنة الفرز بدر العثمان ان عملية االقتراع 

سارت منذ الساعات االولى بصورة طبيعية وانسيابية 
بفضل اجلهود التي بذلها الفريق القائم على االنتخابات 

برئاسة د.علي الكندري، مبينا ان التعاون كان واضحا بيننا 
كجهة اشرافية وبني مندوبي القوائم الثالث الذين ابدوا 

تعاونا مثمرا ينم عن وعي نقابي واعد، وعن جتربة التصويت 
االلكتروني قال العثمان „بدأنا بدراسة املوضوع بصورة 

جدية ونأمل بتطبيقها  في االنتخابات القادمة بعد اخلروج 
بالنتائج االيجابية للدراسة والتجهيزات التي حتتاجها عملية 
التصويت االلكتروني بعد تعديل الالئحة املنظمة لالنتخابات 

مبوافقة اجلمعية العمومية للرابطة والقوائم الطالبية“.
بدوره، قال رئيس رابطة الطلبة عمر العوضي والفائز 

بأكثرعدد من االصوات خالل االنتخابات بـ 1092 صوتا: 

املستقلة شهد املؤمن ان نتائج االنتخابات 
كانت في مستوى التوقعات، مبينة ان الرابطة 

ستعمل على برنامجها االنتخابي ومتثيل 
الطلبة امام االدارة اجلامعية، داعية الطلبة الى 
عدم التردد في التواصل مع رابطة الطلبة حلل 

مشاكلهم وحتقيق متطلباتهم. 

تحليل النتائج
نتائج انتخابات هذا العام جاءت على مستوى 

التوقعات، فقد عكست ردود أفعال القوائم 
الطالبية بعد اعالن النتائج مدى رضاؤهم ملا حققوه، حيث 

بدى الرضا واضحا على محيا أعضاء القوائم الطالبية 
التي اعتبرت ان ما حققته هو اجناز مرحلي في انتظار 
ما ستترجمه طموحاتهم خالل القادم من االيام، وفي 

نظرة حتليلية مختصرة للنتائج التي حققتها القوائم 
الطالبية، يظهر لنا جليا تفوق القائمة املستقلة وبجدارة 
في اكتسابها اكثر عدد من االصوات الطالبية وذلك يرجع 

الداء الروابط السابقة التي اهتمت في حتقيق املصلحة 
الطالبية في كافة اجملاالت، باالضافة الى التاريخ االنتخابي 
الذي سجلته القائمة املستقلة منذ نشأة االنتخابات في 

اجلامعة وحتى اآلن حيث اصبحت القائمة املستقلة ماركة 
مسجلة تعرفها االوساط الطالبية جميعها، اال ان املتتبع 

للنتائج االخرى التي حققتها القوائم قد يجد مؤشرا 
واضحا في تزايد عدد املؤيدين لقائمة 1962 وقائمة الوسط 
الدميقراطي، فأما 1962 فقد حققت اجنازا مهما بالنسبة 

لها متثل في اثبات جدارتها على تقلد املركز الثاني، باالضافة 
الى ان عدد اصواتها ازداد ما يقارب 200 صوتا وتقلص الفارق 

بينها وبني املستقلة الى 400 صوت، على الرغم من ان 
القائمة بدأت حديثا ولم تتجاوز عامها الثاني بعد، وهو االمر 
الذي يؤكد لنا ان فارق االصوات بينها وبني القائمة املستقلة 

لن يبتعد كثيرا خالل االنتخابات املقبلة في حال استمرار 
1962 في متيزها وعملها املنظم في خدمة الطلبة، وأما 

قائمة الوسط الدميقراطي فعلى الرغم من حتقيقها للمركز 
الثالث واالخير فانها قد استعادت شيئا من عافيتها وتقدم 
عدد اصواتها بزيادة قدرت بـ 200 صوت تقريبا، ويرجع ذلك 

التعافي الى حالة االستيقاظ املتأخر الذي شهدته القائمة 
خالل العام النقابي حيث قدمت للطلبة ما ميكن ان تقدمه 

اي قائمة اخرى وبذلت مجهودات جميلة في سعيها الدؤوب 
الى االرتقاء باحلركة الطالبية، وفي حال ما اذا استمرت 

القائمة على هذا املنوال فانها لن تكون صيدا سهال للقوائم 
االخرى وستكون منافسا شرسا، فالوسط الدميقراطي ميلك 
من السجل التاريخي الكثير وله قواعده االنتخابية الثابته.

مما سبق يتضح لنا ان االنتخابات الطالبية في جامعة اخلليج 
تعيش حالة من التطور والرقي لم تشهد مثيال له، وهذا 

ما تؤكده لنا نتائج االنتخابات املاضية، فاالرقام تكاد تقترب 
من بعضها واحلضور الطالبي في تزايد ولو كان بسيطا نوعا 
ما، وان تواصل هذا االداء من قبل القوائم الطالبية فمعقل 
القائمة املستقلة لن يهدأ فإما ان جتدد اكتساحها او انها 

ستجبر على التنحي عن عرشها.

 GUST نتائج انتخابات رابطة طلبة

امل�ستقلة ت�ستمر .. 1962 تقرتب .. الو�سط الدميقراطي تتح�سن
واصلت القائمة المستقلة إحكام قبضتها على مقاعد الهيئة اإلدارية لرابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للمرة الثامنة 

على التوالي، بعد أن حققت فوزاً كاسحًا على بقية القوائم الطالبية المتنافسة بكسرها حاجز األلف صوت بـ 1073 صوتا، في حين 
استمرت قائمة 1962 في مطاردتها للمركز األول بعد حلولها وصيفة بـ 670 صوتا، في المقابل استعادت قائمة الوسط الديمقراطي 

شيئا من عافيتها بعد حصولها على 426 صوتا وحلولها في المرتبة الثالثة.

عبد العزيز املطيري مشاري اإلبراهيم عمر العوضي

فرح الناصر علي الفضالةشهد املؤمنياسمني الشراح
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 وتفاعل اجلمهور تقديرا معه، حني متخضت القصيدة بنفحاتها، بقوله: 
 واآلن سيدتي دعي األعباء متكث جانبا 

 أَوَ لَْم تكوني 
 شعلة يهدي الضياء 

 أَوَ لَْم تكوني منهال يسقي الظمأ 
وانتهت األمسية بتكرمي الشعراء املشاركني و عريف احلفل و املنظمني 
في جامعة اخلليج للعلوم و التكنولوجيا في دعم يوم املعلم العاملي، 
وقام بتكرميهم رئيس اللجنة اإلعالمية لليوم العاملي لتكرمي املعلم 

محسن أبورقبة العتيبي .

أستضافت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ضمن مهرجان  اليوم العاملي لتكرمي املعلم في وزارة التربية، أمسية شعرية في قاعة املؤمترات  
باجلامعة تكرميا للمعلمني، الذي تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بتكرميهم ، أحياها كل من الشاعرة الدكتورة نورة 

املليفي و الشاعران وليد القالف ورجا القحطاني، وكان عّريف األمسية املذيع مبارك العنزي. 

GUST اأم�سية �سعرية احت�سانتها

مبنا�سبة اليوم العاملي للمعلم

استهلت الشاعرة الدكتورة نورة املليفي األمسية الشعرية بقصيدة 
»حواء« حيث عبرت فيها بالفخر واالعتزاز باملرأة مبختلف أدوارها باجملتمع 

 مبا فيها املعلمة حني قالت: 
                                             اذكروها بالخير و اآلالء 

                                                                             فهي نبع للتضحيات الوضاء 
                                             فهي أم على الزمان و أخت 

                                                                             وهي بنت مشهورة بالفداء 
                                             وهي اصل لكل نفحة حب 

                                                                            وردت في قصائد الشعراء 

وانتقل امليكرفون بالتناوب بني املليفي والقالف والقحطاني، فأنشد 
 القالف قصيدة من “أغاني األمل”، نبض فيها بحب الوطن حني قال: 

                                             غنى لك األمل الذي غنى ليا 
                                                                             وكما زها بك يا كويت زها بيا 

                                             في القلب أنت وفي العيون و ال أرى 
                                                                             غير ائتالفك للجمال معانيا 

                                             وأرى الجوانح من هواك قد اكتست
                                                                             شوقًا يزيد مع الزمان تماديًا 

                                             عبثًا أحاول وصفه وقد انطوت 
                                                                            فيه الديار حواضرًا و بواديًا 

وجاء دور الشاعر رجا القحطاني الذي بدأ بقصيدة “وداع معلمة”، التي 
 صاغ مشاعرها بتفصيالت الرهبة والتقدير حني قال: 

                                             ماذا أقول وفي فمي يقف الكالم 
                                                                             جمرات صمت... في مسارب حيرة 

                                             أم رهبة التعبير 
                                                                            في عظم المقام 

في ليله من الليالي .. و الليل مثل ما 
 تدرون كتوم 

قلت أسرح بخيالي .. و أتغزل برجل 
 أحالمي 

تكفون ال تقولون .. وال تعارضون .. 
 وال حتكمون 

آنه ما أعرفه .. آنه قلت بس أرسمه 
 بخيالي .. ميكن يكون موجود 

وآنه سارحه بخيالي .. شفته 
طويـــــــل الزول .. ال متني وال 

 ضعيف ..هو عريض مو سخيف 
والشعر أسود مثل الليل الكتوم .. و 

 العيون السود تتغنى بالهون 
وِصفاته أحلى ِصفات .. رجل و بكل 

 معنى الرجوله 
حكيم و بعقل هارود الرشيد .. ال قال 
 )أل( ما قال )ايه( .. وال وعد ما أخلف 

قلبه قلب رحوم .. ذاب قلبي وسط 
وجدانه .. اليت أبكي و أشتكي و 

أنوح بيوم .. خذاني قربه و بكل حب 
 ضماني

وال يت فيوم ما أبتسم وال أتكلم و 
قلبي غضوب .. يـــــا أاهلل على 

قلبه ما يخليني أنوح .. ايي و بكل 
حب يداحرني .. يناجرني .. و بأحلى 

الكالم يكلمني .. ليــــن ألني و بكل 

 دلع ابتسم وقول......... يووووووه 
وبذرابته و رقته .. تعذبو بنات الكون 
.. و طباعه أحلى طباع هو صديق و 
صدوق .. ال جعدت معاه بكل صدق 

 وصراحه كلمني 
والمر لغرفتي بهدوء .. فتح الباب و 

 بأحلى الكالم مساني 
 ونا ما أقصر معاه .. هو عزيز و غالي 
أحسسه بعذاب احلب بالهوووون .. 
يوم أتدلع .. يوم أتغلى .. و يوم من 

 الشوق ما أشوف 
بعد ما شفت رجل أحالمي بكل 

هلمعاني .. قلت من املمكن يكون 
 موجود؟ 

جعدت أفكر ....... و هم أفكر ..... 
 وين ممكن يكون موجود 

لني وصلت .. وبكل فرح و خجل 
رحتله والقيته .. وهو.. بكل حب 

 بأحضانه دفاني 
و آنه بحضنه قلت له ... أبي واحد 

 مثلك مثالي 
قال لي ... يا يبا ماكو أحد بهلكون 

 مثالي 
قلت ... يبا .. أبي واحد بشكلك و 
طبعك و صفاتك .. ساعتها يكون 

بعيوني مثالي

الفر�سه واخلّيال رجل يف خيايل 
دامي أتفاخر و أقول .. ما تهزني 

 بنت حتى لو كانت شمعه ضاويه
صحيح لقالوا .. ما يحسد املال 

 إال أصحابوو
بعد ما قلت الي قلته .. شفتها و 

 محال شوفتها
و بعد ما شفتها .. ِصرت أتشفق 

 بسمها
وال مرت أنسى الدنيا .. و أصير 

 أناظرها
وين ما أجعد .. أسمع كالم 

 كثيـــرعنها
كل اجملاعد تشهد بخالقها و 

 رزاتنها
زاد الفضوول فيني .. لني صرت 

 أالحقها
الحجتها أكثر من سنه و سنتني 

 .. لني فقدت أمل ُمصاحبتها
ومن شفافيتها و برائتها .. صرت 

 أعرف شخصيتها و طباعها
و زاد فضووولي فيها .. لني تولع 

 قلبي فيها
لو مر يوم وما شفتها .. تقوم 

الدنيا عندي وال جتعد إال ملن أسمع 
 طاريها

 يا فالن .. آنه أحب فرسه أصيله
ودي أوصفها .. بس أخاف أظلمها 

 بالوصف
لو أتكلم من اليــــوم لبكره .. 

 واهلل الكالم ما يكفيها
راح أوصفها لك يا فالن .. بس ال 

 تعاتبني إن صرت أتغزل فيها
لها عيون ســود تدوخني .. و 

شفايفها مثل التوت وسوورها 
قمازاتها .. الضحكت وبينو 

أسنانها زاد جمالها .. و لها وجٍه 
 قمري.. يضوي الكون

من كثر ما أحبها .. بودي أخشها 
 من عيون اخلياله

صرت أغار عليها حتى من الهوى 
 ال يالعبها

بودي أجترب منها وقول .. يا فرسه 
 تراكي بعني و باقي الناس بعني

يا أصيله ال تلوميني .. ملا القلب 
 يعشق يَـاِمر بالكالم الزين

ترى حبج وسط العني .. هو أمل 
 حياتي و لغت العني

ودي يا فالن و بخاطري أتكلم و 
أقول .. بس عارٍف حالي.. أشوف 

 ظاللها .. واهلل أروح فيها 
يافالن ال جتول جرِب ..ألني عارفها 

 رزيته 
هي مثل الشمس .. تنشاف و 

تنعرف بس الوصول لها .. عمليه 

 مستحيله
احترت كيف أكلمها .. كيف 

 أجترب .. ليــــن قلت ..
هلفرسه لي .. و من أهلها 

 شاريها
آآآآه من احلظ الردي .. و الوقت ما 

 ساعدني
هلفرسه األصيله .. صاحبي 

 طلبها ليكون خيالها
بخاطري أصرخ بعلى صوت لي 
و قول .. هلفرسه محد يقرب 

منها .. تراني أحبها و ماداني أحد 
 غيرها

يــا صاحبي .. واهلل منت خيالها 
 .. منت خيالها

قالوو تنساها .. واهلل اني منسى 
 وال عمري بنساها

هي روحي و قلبي .. كيف أعيش 
 بالها

يا فالن ان راحت هي مني .. تروح 
 عافيتي معاها

قالوو حبها بال .. قلت بالها أحال 
بال ما بيه يروح عني .. دام إّنه من 

 ريحتها .. آنه حبيته معاها
اعرف يا صاحبي .. هي دائي وهي 

دوائي .. عسى اهلل يهديك و 
 تخليها

يا فالن ساعدني .. وقوول 
لصاحبي هو مو خيالها .. تكفه 

 وِصّله اني ماودي بغيرها ماودي
عسى اهلل يطول بعمرها و 

يسعدها .. ويقصر بعمر الي 
 طالبها .. ألني أنا خيالها

إّيــــــــــه أنا خيالك ..يافرسه 
 يا أصيله

أدعي ربي صبح و مسى .. 
 يحفظج لي و كون خيالج 

يا فرسه .. اتركي عنج باقي 
اخلياله .. و خلج معاي و ما 

 تندمني فيوم 
راح أغرقج بالهوى .. و جرحه ما 

 يطول خفوقج ترى
لو يخيروني بني كل لفرسات ما 

 أتخير غيرج أنا 
صحيح لقالوو احلب فنون و 

 الفنون جنون 
و أنا أحبج و منفنت فيج و فتنتج 

 سببتلي جنون
كنت أقول أبي أكون خيالج .. 

أحلني بعلى صوت أقول الزم أكون 
خيالج

�ساّلمه اللهو�ساّلمه اللهو

وتكرمي د. نوره املليغي تكرمي طالل السطي
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وفي هذه املناسبة، أعرب رئيس مجلس األمناء في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالرحمن صالح 

احمليالن عن فخره واعتزازه بتخريج 349 طالبا وطالبة للعام 
 اجلامعي 2010، مؤكدا أنهم املستقبل والكويت واألمة.

وقال: »شكري ملن أئتمن فلذات أكبادهم لنا وشكري لكل 
أب وأم وأخت وأخ وجلميع العاملني في جامعة اخلليج، ومن 

أئتمن كذلك في إنشاء هذا الصرح اجلامعي، مثمنا دور كل 
من عمل في رحلة جامعة اخلليج وفي وضع أول لبنة لتكون 

 صرحا علميا مميزا«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها احمليالن في ختام حفل األسرة 

اجلامعية على املسرح الروماني في احلرم اجلامعي لتخريج 
كوكبة من الطالب والطالبات، منهم48 من الدفعة األولى 

من طلبة املاجستير و301 للدفعة اخلامسة من طلبة 
 البكالوريوس للعام اجلامعي 2010

وأضاف احمليالن قائال : »باسم مجلس األمناء في اجلامعة 
واملرحوم عبداهلل مبارك الرفاعي رحم اهلل فقد قرر اجمللس 

تقدمي أول ميدالية لرئيس جامعة ميزوري سانت لويس 
بالواليات املتحدة األميركية د. ثوماس جورج«.

قياديو التنمية
من جانبه، أكد رئيس جامعة ميزوري سانت لويس بالواليات 

املتحدة األميركية الدكتور ثوماس جورج أن التعليم الذي 
تلقاه الطلبة في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

متميز وجهز اخلريجني للدور القيادي في تنمية الكويت وهو 
ذو مغزى في العالقات الدولية، مشيرا إلى أن القائمني على 

هذا الصرح األكادميي يقدرون التطبيق التجريدي والعملي 
للتعليم، مؤكدا أنهم يؤمنون بالتعليم ألجل التعليم 

كما يؤمنون بتمكني الطالب ليكون ندا لتحديات احلياة 
واملستقبل كما أنهم يحرصون على اقتناء واستخدام 

التكنولوجيا احلديثة حتى يستطيع الطلبة مواكبة البيئة 
 التعليمية املتغيرة التي يعيشون بها وينهلون منها.

وقال  د. جورج ان احلفل يشكل مصدر إلهام ليس للخريجني 

ولعائالتهم فحسب وإمنا ألساتذتهم الذين يرونهم ينمون 
دراسيا وينجحون، معربا عن سعادته للدعوة الذي تالقاه 

 للمشاركة في االحتفالية وإلقاء كلمته.
ولفت إلى أن جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا تذكره 
بجامعة ميزوري سانت لويس خالل سنواتها األولى التي 

تضم اآلن 91 برنامجاً أكادميياً حاز العديد منها على اعتراف 
وطني لتميزها، ومنها األحياء والتربية والتمريض والبصريات 

وعلم النفس والسياسة احمللية وسالمة البيئة.

اإلنسان المبدع
من جهته، أكد رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

الدكتور شعيب عبداهلل شعيب أن اجلامعة خطت خالل 
سنوات وجيزة خطوات كبيرة لتحقيق أهدافها من أجل 

إطالق إنسان منتج ومبدع ليكون الثروة احلقيقية لوطننا 
وأمتنا، مؤكدا استمراريتها في عطائها املميز كما عهدها 

اجلميع بهدف نشر وتشجيع البحوث والدراسات وخدمة 
 اجملتمع على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي

وأكد د. شعيب حرص اجلامعة على متابعة اخلريجني من 
أبنائها وتقوية الروابط معهم من خالل إعطاء النصح 

والتوجيه في مؤسسات الدولة أو القطاع اخلاص لالستفادة 
منهم في شتى مجاالت العمل وفي هذا اخلصوص فإن 

 اجلامعة تعلن إنشاء جمعية للخريجني
وكشف د. شعيب عن دراسة تعمل عليها اجلامعة لتقدمي 

برنامج للماجستير في احملاسبة واملاجستير في التمويل، 
 MBA مؤكدا بدء عمل الترتيبات األكادميية لتفعيل برنامج 

 خاصة بعد تخريج الدفعة األولى لطلبة املاجستير .
وقال: ان جامعة اخلليج تقدم هذه الباقة من أبناء هذا الوطن 

تتطلع إلى مزيد من العطاء جملتمعنا وذلك للمساهمة 
بدور أكبر في سبيل النهوض برسالة نشر العلم واملعرفة 
وتدعيم البحث العلمي، معربا عن اعتزازه بتقدمي فوج من 

أبناء اجلامعة اخلريجني إلى وطننا الغالي ليساهموا بعلمهم 
وعملهم في مسيرة اخلير والبناء في تنمية اجملتمع.

صناعة الطريق
من جانبها، قالت الطالبة سمر القاضي في كلمة ألقتها 

نيابة عن زمالئها خريجي املاجستير: ان برنامج املاجستير 
يسعى إلى التطوير األكادميي والتمكني املهني بشكل 

يجعل اخلريج مواكبا للمتغيرات التي طرأت في عالم املال 
واألعمال والذي يصب في صالح اخلريجني كمديرين وقيادات 

للمستقبل، مشيرة إلى أن األزمة املالية األخيرة كانت 
حاضرة في املناهج الدراسية حيث متكنا من حتليل األسباب 

وإدراك األخطاء التي أدت إليها لنحقق بعد ذلك احللول 
املناسبة لها هذا من شأنه أن يجعلنا مؤهلني ومستهدفني 

 من قبل سوق العمل.
وأضافت القاضي: »أردد ما قاله رالف والدو إميرسون، ال جتعل 
الطريق يقودك حيث يذهب بل اصنع طريقك بنفسك لتخلق 

 البصمة«.
من ناحيته أكد الطالب علي كرمي العنزي في كلمة ألقاها 

نيابة عن زمالئه خريجي طلبة البكالوريوس أن التطور 
امللحوظ الذي تشهده جامعة اخلليج لتصبح صرحا تربويا 

شامخا جاء من خطط مدروسة وموضوعة بتوافق مع الرؤية 
اخلاصة بالتطوير، إذ متخضت عن برامج هائلة مثل الشراكة 

العلمية مع جامعة ميزوري سانت لويس وبرامج تأهيل 
 اخلريجني وأخرى.

من جهتها، قالت اخلريجة شهلة دشتي: »نحن اليوم أمام 
نقطة بداية لرحلة جديدة نخوض غمارها وقد بتنا مؤهلني 

ملتطلبات واحتياجات سوق العمل، بعد أن أمضينى أياما 
سعيدة على الرغم من اجلهد والتعب واجهنا تلك األيام 

بشجاعة ودعم اجلميع من معلمني فرضوا علينا احترامهم 
وتقديرهم وزمالء اعانونا بتعاونهم كل هذا كان في بيتنا 
الكبير GUST الذي سنودعه بتخرجنا ولكن تبقى ذكراه 

 ساكنة في قلوبنا«.
وأكدت دشتي أن هناك أموراً ستبقى ساكنة في عقلي: 

التفاؤل الذي شكل مفتاحا للنجاح والتفكير اإليجابي 
باألمور واالبتسامة والضحك التي كانت السبيل في كسر 

الروتني الدراسي وامللل وأن تعيش وتستمتع باللحظة وأن 
تعلم احلياة ال تقف عند حد معني األمنيات ترتبط دائما 

بالتفكير اإليجابي لتجاوز العثرات التي تواجهنا في املسيرة 
التعليمية وعدم اليأس سالح كل طالب أراد أن يواجه 

صعوبات التجربة الدراسية.

أحضان حارة
انطلق اخلريجون واخلريجات فور اختتام احلفل من صفوفهم 
متجهني إلى ذويهم وأصدقائهم وأقربائهم حاملني معهم 

 شهادة التخرج، قابلهم املهنئون باألحضان احلارة والتبريكات.

المسرح الروماني
شهدت فعاليات حفل تخرج الطالب والطالبات تنظيما 

رائعا من قبل اللجنة املنظمة حتت الهواء الطلق في املسرح 
الروماني باجلامعة الذي احتضن ما يفوق 2000 حاضر 

وحاضرة من ذوي احملتفى بهم إلى جانب الشخصيات التربوية 
وأعضاء مجلس األمة ومندوبي السفارات لدى الكويت 

واألصدقاء، إذ عمت الفرحة وارتسمت البسمة على اجلميع.

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا اأحتفلت بتخرج الدفعة اخلام�سة من طلبة 

البكالوريو�س واوىل دفعات خريجي املاج�ستريللعام 2010
في إحتفالية خريفية جمعت األسرة اجلامعية أحتفلت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة اخلامسة من 
طلبة البكالوريوس والدفعة األولى من طلبة املاجستير للعام اجلامعي 2010م ،حتت رعاية وحضور الدكتور ثوماس جورج 

رئيس جامعة ميزوري – سانت لويس بالواليات املتحدة االمريكية وحضور رئيس وأعضاء مجلس األمناء ورئيس اجلامعة 
وأعضاء هيئة التدريس وعددا من الشخصيات التربويه بالكويت والطلبة احملتفى بهم وذويهم  .

د. عبد الرحمن صالح احمليالن يلقي كلمة مجلس األمناء

سمر القاضي تلقي كلمة خريجي املاجستير

كوثر أبو غزالة والدكتورة ميمونة الصباح من احلضور

أ. د. شعيب عبداهلل شعيب يلقي كلمته كبار احلضور يتوسطهم د. احمليالن ود. جورج



TIMES  2010 دنا7العدد 7     أكتوبر
صا

ح

خولة حسن 

عبداهلل فيصل الصباح

محمد اخلليفي

أحمد العيار

ساره العتيقي صورة جماعيةعبداهلل الغامن

صورة جماعية صورة جماعية

حمد العنجري

صورة جماعيةخولة حسن

مرام عد القادر

مجبل الشمري

سهى اخلطيب

نوف العلي

أسامة حسني



TIMES العدد 7     أكتوبر 2010   8 دنا
صا

ح

خريج املاجستير يوسف احمليالن يتسلم شهادته

خريج املاجستير نواف السمحان يتسلم شهادته آالء العثمان

خريجة املاجستير شيخة املطوع حلظة استالم الشهادة

مشعل املرعي

حصة احلسن

فيصل مناور

خريجة البكالوريوس أسماء القادري تستلم شهادتها أحمد فّران


