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التسجيل المبكر 
للفصل الصيفي

6/10 - 5/16
يحقق لك التميز

سارع بالتسجيل 
للفصل الدراسي األول

6/10 - 5/23

املستمر  التعليم  مركز  أعلن   TIMES

للعلوم  اخلليج  جلامعة  التابع  املهني  والتطوير 
مرة  وألول  أنه   ،  )PACE-GUST( والتكنولوجيا 
االختبار  عقد  يتم  اخلليج  ودول  الكويت  في 
التجريبي لشهادة الــ CFA مبستوياتها اخملتلفة 
 CFA وذلك في اطار تفعيل اتفاقية التعاون بني 
اخلليج  وجامعة  الكويت  مكتب   –  Institute

للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد الدكتورحسن الصادي، مدير مركز التعليم 
إن   :)PACE-GUST( املهني  والتطوير  املستمر 
االختبار التجريبي سيتم في بيئة مماثلة لبيئة 
والوقت  األمتحان  ناحية  من  االصلي  االختبار 
وقبل  اجلاري  مايو   22 بتاريخ  وذلك  واملراقبة 

موعد االختبار الفعلي باسبوعني . 
وقال د. الصادي أن األلتحاق بهذا األمتحان يعد 
فرصة جيدة للطالب لتحديد مستوياتهم قبل 
بفترة كافية حتي يستطيعوا  االمتحان  دخول 
لديهم  والضعف  القوة  نقاط  علي  التعرف 
والعمل علي التغلب عليها من خالل االستعداد 
التي  اخلدمات  احدي  وهي  لالمتحان   السليم 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  جنحت 
في توفيرها للملتحقني باالمتحان وذلك تأكيدا 

عــلــي جـــودة 
اخلدمات  وتكامل 
ــة  ــي ــب ــدري ــت ال
والــتــأهــيــلــيــة 
ينفرد  ــي  ــت ال
مركز  بتقدميها 
التعليم املستمر 
املهني  والتطوير 

باجلامعة . 
وأضاف

د. الصادي: أن ذلك 
للعلوم  اخلليح  جامعة  مجهودات  ظل  في  يأتي 
والتكنولوجيا بالتعاون مع الـ CFA Institute لرفع 
نسبة النجاح للملتحقني بدورة اإلعداد إلمتحان 
الـ CFA والتي يتم عقدها بواقع مرتني في العام 
في مقر مركز التعليم املستمر والتطوير املهني 
وذلك  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 
شهري  في   CFA الـ  الختبارات  الطالب  لتأهيل 

يونيو وديسمبر من كل عام .
طريق  عن  االختبار  هذا  في  التسجيل  ويتم 
املوقع االلكتروني اخلاص بجامعة اخلليج للعلوم 

www.gust.edu.kw والتكنولوجيا

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا تعقد االختبار 
CFA Institute باالتفاق مع CFA التجريبي ل�شهادة الــ

الأول مرة يف الكويت واخلليج

ناق�شوا قانون اخل�شخ�شة يف GUST وجها لوجه :

النيباري : اأ�شتغرب من وافقوا على القانون وهم اأنف�شهم يعار�شونه اليوم !!
املليفي : اليوجد تعريف ي�شري اإلى جترد اخل�شخ�شة من ال�شلبيات والعيوب .

TIMES استغرب األمني العام للمنبر الدميقراطي الكويتي والنائب السابق عبد اهلل النيباري موقف بعض اعضاء مجلس االمة الذين كانوا قد وافقوا على اخلطة اخلمسية التي تتضمن اخلصخصة اال انهم اليوم يعارضون 

قانونه، منوها ان هذا املوقف يدل داللة واضحة على عدم فهم هؤالء للخصصة واخلطة اخلمسية، معبرا عن اعتقاده بان اخلصخصة لن تدمر االقتصاد الكويتي ولن تؤدي الى انقاذ الكويت من املأزق الذي تعاني منه اي انها 
لن تقودنا الى التنمية املنشودة .

فيما أعتبر النائب السابق أحمد املليفي ان هناك العديد من املشاكل في البالد تتمثل في الفساد االداري والسياسي، وتضخم في امليزانية على الرواتب مقابل الكفاءة املتدنية، مؤكدا انه ال يوجد هناك ثمة تعريف يشير 
الى جترد اخلصخصة من السلبيات والعيوب، مبينا ان الرقابة تأتي لتخفيف اضرار اخلصخصة حيث ان الذهاب الى اخلصخصة دائما يكون للمضطرين، مستطردا بالقول ان اخلصخصة ستؤدي الى نتائج سلبية ومدمرة . 

تابعوا احلوار في ص 2 .

نا�شر الربق�ش : مبادرة 
املثلث الذهبي حتقق روؤية 

�شاحب ال�شمو االأمري 

للعلوم  اخلليج  جامعة  تؤمن   TIMES  
وتبرهن  يوم  GUST يوما بعد  والتكنولوجيا 
على مضيها وسعيها صوب حتقيق أهدافها 
قادر  جيل  خلق  نحو  املنشودة  االساسية 
على مواكبة تطورات العصر بل واملساهمة 
عبر  وذلك   ، وتقدمه  تطوره  في  بفاعلية 
الطموح،  الشباب  من  ألفــواج  تخريجها 
للمساهمة  التعليم،  أنواع  بأرقى  املدعمني 
حلل  االستراتيجيات  ووضع  الوطن  بناء  في 

االزمات.
املميزة التي  الطالبية  النماذج   وفي خضم 
 GUST ساهمت  والتي  مؤخرا  اسمها  ملع 
املثلث  مبادرة  صاحب  هو  جناحها  بلورة  في 
الذهبي لتعديل الوضع القائم في منطقة 
املبادرات  مجموعة  ورئيس  الشيوخ  جليب 
الوطنية خريج قسم احملاسبة الطالب ناصر 
الدعم  قلة  من  الرغم  فعلى  البرقش،  بدر 
اال  اجملتمع  من  شبابنا  يلقاه  الذي  املعنوي 
االصرار  عن  ناصرالبرقش  يثني  لم  ذلك  ان 
املعضالت  اهم  حلل  املبادرة  هذه  تقدمي  في 
 ، الشيوخ  جليب  منطقة  في  املتمثلة 
  GUST TIMES التقيناه وأجرينا حوارا خاص

به،التفاصيل ص 5 .

TIMES أكد الدكتور شعيب عبد 

على  اجلامعة  مدير  شعيب  اهلل 
أعطاء  على  نحرص  اجلامعة  أن 
خالل  من  للشركات  الفرصة 
اجليدة  الوظيفية  التظاهرة  هذه 
احلرم  داخل  بطلبتنا  يلتقون  حتى 
اجلامعي ويعرضون عليهم الفرص 
شركاتهم  في  املتاحة  الوظيفية 
بالبحث  يبدوا  ومؤسساتهم حتى 
وحقيقة  عملية  عمل  فرص  عن 
بوجود  سعيد  أنني  واحلقيقة   ،
بهذه  واملؤسسات  الشركات  تلك 
الكثافة واحلرص من قبلهم على املشاركة معنا وهذا يدل على أرتفاع 
توظيف  على  الشركات  بحرص  فخور  وأني  جامعتنا  خريجي  مستوى 

خريجي جامعاتنا لتميزهم .
„ الحظت أن أغلب املشاركني من تلك الشركات واملؤسسات  وأضاف 
بهذه  خريجينا  أن  الصدور  يثلج  شيء  وهذا  اجلامعة  خريجي  من  هم 
الثقة في مجاالت تخصصهم في اماكن عملهم ، ونتمنى أن يستمر 
احلكومية  واملؤسسات  والشركات  اجلامعة  بني  والتعاون  التميز  هذا 
واالهلية ، ونحن واحلمدهلل نتميز ونركز في دراستنا باخللط بني اجلانبني 

العملي والنظري ، التفاصيل ص 3 .

مانويل  الدكتور  احلكومية  مدريد  جامعة  رئيس  نائب  زار   TIMES

للعلوم  اخلليج  جامعة  ماتيو  فالكس  السيد  يرافقه  الفريس 
الزميع  فهد  الدكتور  اجلامعي  احلرم  في  واستقبلهم  والتكنولوجيا 
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية والدكتور روبرت كوك نائب الرئيس 

للشؤون االكادميية .
جال  ثم  لطلبتها  وماتقدمه  اجلامعة  حول  احلديث  الضيوف  وتبادل 
املبني  على  واطلعوا  الرئيس  نواب  يرافقه  اجلامعة  في  الزائر  الوفد 
البرامج  على  أطلعوا  كما   ، فيه  الدراسية  والقاعات  واخملتبرات 
تدرس  التي  باملواد  ومقارنتها  اجلامعة  تدرسها  التي  والتخصصات 

بجامعة مدريد احلكومية .
التقنيات  أفضل  من  ومايحتويه  باجلامعة  اعجابه  الزائر  الوفد  ابدى  وقد 
التكنولوجيا ، كما ابدى اعجابه باملبني الذي صمم على أحدث التصاميم 
فيها  وبالتجهيزات  املستقبلية  الطموحات  مع  يتناسب  مبا  املعمارية 

وخاصة مكتبة الدكتور عبد اهلل الرفاعي واملسرح الكبير واملالعب .
يذكر ان الوفد اإلسباني كان في زيارة للكويت ألول مرة وفي ضيافة 
خليفة  مساعد  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة  الطالب 

اخلرافي  . 

GUST نائب مدير جامعة مدريد احلكومية يف

خالل اأفتتاحه معر�ش الفر�ش الوظيفية باجلامعة

د.�شعيب : فخور بحر�ش 
ال�شركات على توظيف 

خريجي جامعتنا لتميزهم 

د، شعيب عبداهلل شعيب

د. حسن الصادي

ناصر البرقش  نائب رئيس جامعة مدريد يتوسط د. روبرت كوك  و د. فهد الزميع
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ذكر الداعية د.محمد العوضي أن التفوق ال يتأتى إال من خالل االجتهاد واملثابرة،  TIMES  
قبيلته. وشدد  أو  مذهبه  أو  اإلنسان  بشكل  عالقة  له  ليس  والتميز  االجتهاد  بأن  منوها 

في  ألقاها  محاضرة  خالل  العوضي 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
»GUST« مبشاركة كل من بطل ألعاب 
العدواني،  حمد  للمعاقني  القوى 
مبسابقة  الثالث  باملركز  والفائز 
غوغل للتصوير الفوتوغرافي الشاب 
على  الدعجاني،  فهد  السعودي 
أهمية حتمل الشباب املسؤولية في 
العلمية  اإلسالمية  الثقافة  تعلم 
الشرعية، باالضافة إلى ضرورة وجود 
التحدي  وعدم  الشاب،  لدى  املنهج 
يتعلم  االصغاء كما  وتعلم  والغرور، 
السؤال، »نحن نعيش في عصر بالغة 
قبل  االعصاب  حترك  التي  الصورة 
وغامضة  مباشرة  بدالالت  العقل، 

وكامنة في الوقت نفسه«. ولفت إلى أن هناك العديد من القيم التي حتولت إلى صراعات بني 
 البشر خصوصا في مجال الرياضة، حيث انسحبت قيم التعاون إلى احقاد وصراعات بني الناس. 
من جانبه أوضح فهد الدعجاني أن هوايته تعامل معها منذ البداية بجدية، 
تغذية  ضرورة  مؤكدا  التصوير،  فيها  يتعلم  ساعات   4 ميضي  كان  حيث 

البصر وتنمية العني من خالل مشاهدة املناظر اجلميلة.
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TIMES مبناسبة اليوم العاملي لألرض واحملافظة على 

البيئة أحتفلت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
غرس  ومت  لالرض  العاملي  شباب« باليوم  »يال  وبرنامج 
نخلة باحلرم اجلامعي خلف املسرح الكبير مساهمة 
واحملافظة  للتشجير  العاملية  اجلهود  لدعم  منهما 

على البيئة .
الرئيس  نائب  قدومي  صباح  الدكتور  االحتفال  حضر 
أدارة  مدير  أسد  والدكتور مسعود  الطالبية  للشؤون 
شؤون  عمادة  من  الصباح  وانوار  العامة  العالقات 
ابراهيم  محمد  شباب  يال  برنامج  ومدير  الطلبة 

واعضاء البرنامج وجمع من طلبة اجلامعة .
بيوم  األحتفال  بعد  قدومي  صباح  الدكتور  وصرح 
االرض العاملي وغرس النخلة أن االحتفال يأتي اميانا من  
وزيادة مساحة  البيئة  على  احملافظة  بأهمية  اجلامعة 
التشجير في البيئة احمليطة بنا حتى نحسن من املناخ 
البيئة  وجمال  نظافة  أن  نعلم  ونحن   ، للبيئة  العام 

مسؤولية جماعية علينا ان نتكاتف من اجلها ونعمل 
على حمايتها وتقليل درجات احلرارة خصوصا في فصل 
اكسيد  ثاني  انبعاثات  من  حمايتها  وكذلك  الصيف 
اخلضرة  بزيادة مساحة  السيارات  عوادم  ومن  الكربون 

التي تساعد على زيادة نسبة االوكسجني في اجلو .
ومن جهته أشار مديربرنامج يال شباب محمد ابراهيم 
 ، البيئة  على  واحملافظة  التشجير  بأهمية  نؤمن  أننا 
وأن احتفالنا اليوم بالذكري االربعني ليوم االرض يأتي 
احملافظة  أجل  من  تبذل  التي  اجلهود  مع  إنسجاما 
على أن تكون البيئة صديقة للبيئة ، واملساهمة في 
بالبرنامج قررنا أن  ، ونحن  البيئة احمليطة بنا  تشجير 
نتشارك مع جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في 
اخلالق  للتعاون  رمزا  يعد  والتي  اإلنساني  العمل  هذا 
في ارساء مبادئ االلتزام واملسؤولية جتاه بيئتنا ووطننا 
التي  واملواطن فيه من كافة االخطار  الوطن  لنحمي 

حتيط به .

اجلامعة ت�شارك بيوم االأر�ش مع برنامج »يال �شباب«

السابق  الــنــائــب  ــد  أك  TIMES

الدميقراطي  للمنبر  العام  واالمني 
الكثير  ان  النيباري  الكويتي عبداهلل 
تتخذ جتاه موضوع  التي  املواقف  من 
هي  اخلمسية  واخلطة  اخلصخصة 
معرفة  على  مبنية  غير  مواقف 
واعية، الفتا الى ان هذا االمر يشكل 
في  نواجهه  كبيرا  وحتديا  خطرا 
خالل  النيباري  واستغرب  الكويت، 
نادي  نظمها  التي  اخلصخصة  ندوة 
جامعة  في  سوسايتي  اكسبرشن 
 GUST والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
احمد  السابق  النائب  مبشاركة 
املليفي، استغرب موقف بعض اعضاء 
الذين كانوا قد وافقوا  مجلس االمه 
تتضمن  التي  اخلمسية  اخلطة  على 
يعارضون  اليوم  انهم  اال  اخلصخصة 
يدل  املوقف  هذا  ان  منوها  قانونه، 
هؤالء  فهم  عدم  على  واضحة  داللة 
وعبر  اخلمسية،  واخلطة  للخصصة 
بان اخلصخصة  النيباري عن اعتقاده 
لن تدمر االقتصاد الكويتي ولن تؤدي 
الذي  املــأزق  من  الكويت  انقاذ  الى 
الى  تقودنا  لن  انها  اي  منه  تعاني 
في  مستذكرا  املنشودة،  التنمية 

في  اخلصخصة  نشأة  حديثه  ثنايا 
وكيف  والنامية  املتقدمة  البلدان 
الكثير من  الدول تهيمن على  كانت 
املشاريع االقتصادية خاصة بعد ازمة 
وصعود   1929 عام  العاملي  الكساد 
السيما  والقوى  االحــزاب  من  كثير 
تلك التي كانت في اوروبا، ولفت الى 
القطاع  في  االنتاج  في  الكفاءة  ان 
احلكم  الن  نظرا  اكثر،  تكون  اخلاص 
صناعة  اي  فشل  او  جناح  مدى  على 
ربحية،  يأتي من خالل ما حتققه من 
مستبعده  مشاريع  هناك  ان  مبينا 
اخلصخصة  من  تستبعد  ان  ويجب 
يتعلق  وفيما  النفط،  قطاع  مثل 
بخصخصة قطاع التعليم والصحة 
قدر  عن  ينم  ذلك  ان  النيباري:  قال 
الن  التقدير،  وعدم  اجلهل  من  كبير 
الصحة والتعليم تكفله الدولة كما 
يبني لنا الدستور، مستدركا بالقول: 
هناك وهم كبير يدعي هيمنة الدولة 
على االقتصاد، وهذا غير صحيح الن 
دور القطاع اخلاص في االقتصاد كبير 
الكويتي  االقتصاد  فطبيعة  جدا، 
دونه  من  الذي  النفط،  على  يعتمد 
تنكمش البالونة االقتصادية، ومضى 
املدارس  مخرجات  ان  صحيح   : قائال 
االجنبية  املناهج  تتبع  التي  اخلاصة 
ان  اال  العام،  التعليم  من  افضل 
من  شيئ  الى  حتتاج  ــدارس  امل هذه 
بتنمية  يتعلق  فيما  خاصة  االصالح 
الهوية الوطنية والتركيز على اللغة 

للحضارة  وتعريفها  وآدابها  العربية 
هذا  ان  مبينا  واالسالمية،  العربية 
في  موجود  وغير  جدا  خطير  االمر 
من  ان  على  مشددا  االخرى،  البلدان 
مؤخرا  طفت  التي  اخلطيره  االمور 
هو  العربية  والبلدان  الكويت  في 
املتاجرة،  اجل  من  التعليم  حتول 
مؤكدا ان النهوض بالتعليم ال يتأتى 
فالنهوض  تخصيصه  خــالل  من 
العام،  التعليم  في  يكمن  بالتعليم 
للقطاع  تخصيص  اي  ان  واوضــح 
تقليص  على  يؤثر  ان  يخشى  العام 
مهما  للكويتيني  املتاحة  الوظائف 
جتربة  ان  الى  مشيرا  صغيرا،  كان 
اخلصخصة تواجه مصاعب فال ننكر 
اخلاص  القطاع  مؤسسات  افضلية 
القطاع  بعكس  االدارية  الناحية  من 
العام، لكن هذا ال يعني بيع القطاع 
هناك  يكون  ان  من  فالبد  التعليمي 
بالتعليم  للنهوض  وخطة  منهج 
ككل،  الدولة  بنهوض  مرتبط  وهذا 
فاشلة  جتارب  لدينا  لالسف   : وقال 
  BOT الـ  فمشاريع  اخلصخصة،  مع 
ومنها  الرهيبة  اخملالفات  تشوبها 
منطقة  تعتبر  التي  احلرة  املنطقة 
حتولت  انها  اال  والتصدير  للتصنيع 
الى منطقة الساملية، مبينا ان اخملاوف 
ضعف  في  تكمن  اخلصخصة  من 
املؤسسات احلكومية ومجلس االمة 
اجملتمع واجلشع  العامة في  والثقافة 

ورمبا العادات والتقاليد االجتماعية.

السابق  النائب  أوضح  جهته  من 
من  العديد  هناك  ان  املليفي  أحمد 
املشاكل في البالد تتمثل في الفساد 
في  وتضخم  والسياسي،  االداري 
امليزانية على الرواتب مقابل الكفاءة 
املتدنية، مؤكدا انه ال يوجد هناك ثمة 
تعريف يشير الى جترد اخلصخصة من 
السلبيات والعيوب، مبينا ان الرقابة 
اخلصخصة  اضــرار  لتخفيف  تأتي 
حيث ان الذهاب الى اخلصخصة دائما 
يكون للمضطرين، مستطردا بالقول 
نتائج  الى  ستؤدي  اخلصخصة  ان 
سلبية ومدمرة، السيما ان وضع البلد 
احلكومية  واالدارة  والسياسي  االداري 
تعيش مرحلة من اسؤا مراحلها في 
في  اخلصخصة  وبالتالي  الفساد، 
كارثية،  ستكون  االوضاع  هذه  ظل 
اخلصخصة  قانون  ان  الى  مشيرا 
والصياغة،  الــرقــابــة  فــي  سيئ 
على  التزامات  هناك  تكون  فكيف 
االعلى  اجمللس  وعلى  اخلاص  القطاع 
وعدم  التنفع  بعدم  للتخصيص 
االضرار  وعدم  املعلومات  استغالل 
عقوبة  توجد  ال  ذلك  مع  بالبئية، 
واحده، فلو اضر نفر ما بالبيئة كيف 
اعاقبه، فااللتزامات االدبية ال تسمن 
وال تغني من جوع، مبينا ان اخلطورة 
تركز  هو  اخلصخصة  التي ستولدها 
معينة  مجموعة  يد  في  الثروات 
الطبقة  وانتهاء  انعدام  وبالتالي 
ميكن  ما  اخطر  من  وهذا  الوسطى 

اجملتمعات،  من  مجتمع  في  جنده  ان 
وزاد بالقول : نحن في الكويت لسنا 
محتاجني الى اخلصخصة، لكن على 
بوجوب  اؤومن  انني  ذلك  من  الرغم 
في  دور  اخلــاص  للقطاع  يكون  ان 
خالل  من  الكويتي،  االقتصاد  قيادة 
فرص  سيوفر  الذي  موجود  الال  خلق 
الوقت  في  مشيرا  جديدة،  عمل 
في  االقتصادية  البيئة  ان  الى  ذاته 
حيث  فاسدة،  بيئة  هي  الكويت 
نادرا،  املوثوق  اخلاص  القطاع  اضحى 
وضعها  في  اخلصخصة  ان  موضحا 
الراهن ال نحتاج لها لكن هناك طرق 
كثيرة اخرى نستطيع ان نطور فيها 
خاصة  االضرار  تخفيف  مع  القطاع 
املستقبلية،  الكويتية  العمالة  على 
االمة  مجلس  اعضاء  على  متمنيا 
عدم اقرار قانون اخلصخصة او القيام 
بتعديله من خالل تعريف اخلصخصة 
على  االقتصار  وعدم  آخر،  بتعريف 
امللكية اخملل في النظام، حتى نخفف 
تصيب  ان  ممكن  التي  ــرار  االض من 
الطبقة  خاصة  الكويتي  الشعب 
احملدودة واملتوسطة النها في النهاية 

املتضرر االول واالخير.

GUST يف مواجهة �شاهدها طلبة
النيباري: اخل�شخ�شة لن تدمر ولن تنقذ الكويت

املليفي : نتائج كارثية �شتجلبها اخل�شخ�شة

العو�شي لطلبة "GUST" االجتهاد طريق التفوق
د. صباح قدومي يغرس شجرة احتفاال بيوم االرض

جانب من احلضور

أحمد املليفيعبداهلل النيباري

الداعيه د. محمد العوضي في احملاضرة
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والتدريب  التعليم  مجالي  في  الريادية  أستراتيجيتها  ضمن   TIMES

واإلنفتاح على محيطها ومؤسسات العمل بفرعيه العام واخلاص وفتح 
قنوات اإلتصال للطلبة واخلريجيني مع قطاعات العمل اخملتلفة وتفعيل 
جهود اجلامعة في القيام بدورها في خدمة اجملتمع أفتتح الدكتور شعيب 
معرض  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  مدير  شعيب  عبداهلل 
الفرص الوظيفية السابع الذي ينظمه مركز التأهيل الوظيفي للطلبة 
ومتابعة اخلريجيني بحضور نواب الرئيس البروفسور روبرت كوك والدكتور 
جاسم عبد السالم ومساعد نائب الرئيس الدكتور نايف احلجرف ومدير 
إدارة العالقات العامة دكتور مسعود أسد ومدير مركز التأهيل الوظيفي 
الدكتور  للمعرض   املنظمة  اللجنة  ومدير  اخلريجيني  ومتابعة  للطلبة 
وطنية  ومؤسسة  شركة   40 شملت  كبيرة  ومشاركة  احلارس  أسامه 
من القطاعني العام واخلاص ، واملعرض أقيم في احلرم اجلامعي للجامعة 
والوطنية  برقان  وبنك  اخلليج  وبنك  الوطني  البنك  برعاية  مشرف  في 

لإلتصاالت والشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة .
وأكد الدكتور شعيب عبد اهلل شعيب مدير اجلامعة على أننا باجلامعة 
نحرص على أعطاء الفرصة للشركات من خالل هذه التظاهرة الوظيفية 
اجليدة حتى يلتقون بطلبتنا داخل احلرم اجلامعي ويعرضون عليهم الفرص 
بالبحث عن  املتاحة في شركاتهم ومؤسساتهم حتى يبدوا  الوظيفية 
فرص عمل عملية وحقيقة ، واحلقيقة أنني سعيد بوجود تلك الشركات 
واملؤسسات بهذه الكثافة واحلرص من قبلهم على املشاركة معنا وهذا 

يدل على أرتفاع مستوى خريجي جامعتنا .
وأضاف » الحظت أن أغلب املشاركني من تلك الشركات واملؤسسات هم 
من خريجي اجلامعة وهذا شيء يثلج الصدور أن خريجينا بهذه الثقة في 
التميز  هذا  يستمر  أن  ونتمنى   ، اماكن عملهم  في  مجاالت تخصصهم 
ونحن   ، واالهلية  احلكومية  واملؤسسات  والشركات  اجلامعة  بني  والتعاون 

واحلمدهلل نتميز ونركز في دراستنا باخللط بني اجلانبني العملي والنظري .
التي  جدا  والقوية  املمتدة  العالقة  ألى  احلارس  أسامة  الدكتور  وأشار 
آخرى  واخلاص من جهة  العام  والقطاعني  اجلامعة من جهة  تربط مابني 
والتي تنسجم مع سياسة اجلامعة في مساعدة خريجيها وطلبتها في 
االلتحاق بسوق العمل بعد التخرج ، مشيرا الى ان نسبة خريجينا الذين 
مت توظيفهم من خالل هذه املشاركات بتلك املعارض وصلت الى 81% من 
بالقطاع  توظفوا  منهم  العظمى  الغالبية  بان  علما   ، اخلريجيني  أعداد 
واملشاركة  احلضور  على  واملؤسسات  الشركات  حرص  يعكس  مما  اخلاص 

الستقطاب خريجي اجلامعة لتميزهم وتفوقهم بالعمل فيها .
ومن جهته عبر عماد العبالني رئيس مجموعة املوارد البشرية في البنك 
نعتبر  ونحن  املتميز  املعرض  هذا  في  باملشاركة  سعادته  عن  الوطني 
خالل  من  اجلامعة  خدمات  من  نستفيد  الننا  ومتميزه  عالية  مشاركتنا 
خريجني  خالل  من  كذلك   ، معنا  الفعالة  ومساهمتهم  التدريب  قاعات 
متميزين ومخرجات نفتخر أننا نسعي اليهم  في مكان تواجدهم الننا ندرك 
مدى أهمية وجدية هذا اخلريج من جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ، 
ونحن سبق أن وظفنا اعداد كبيره من خريجي اجلامعة لدى البنك الوطني 
املتميز ومايشجعنا على ذلك  التعاوم واإلستقطاب لهذا اخلريج  ونواصل 
قدرته على التطبيق العملي مبا يكتسبه ويتعلمه في اجلامعة ومايكتسبه 

أثناء التدريب لدينا في كافة الوظائف التي يعني فيها .

وأضاف العبالن اننا باإلضافة الى فتح مجال التوظيف وبفخر لهم فأننا 
نوفر فرص تدريبية في فترة الصيف لهم على رأس العمل وبالتالي هنام 
الوظيفي  التأهيل  مركز  مدير  خالل  من  اجلامعة  مع  مباشرة  أتصاالت 
ماحتتاجه  كل  ونقدم  الوظيفية  الفرص  لتوفير  احلارس  أسامه  الدكتور 
يتيح  الذي  التدريبي  البرنامج  هذا  في  تدريبية  أحتياجات  من  اجلامعة 
بالتعني  االولوية  له  ويكون  ذلك  بعد  بالبنك  مباشرة  العمل  للمتدرب 
بالبنك ومن هنا أقول اننا مند ايدينا للجامعة ملنح فرص أكبر خلريجيها 

نظرا لتميزهم .
وتقول منى العبد الرزاق املدير التنفيذي للتدريب والتوظيف 
الفرصة  ألعطاء  املعرض  أهمية  تأتي   : األهلي  البنك  في 
للطلبة للتعرف على طبيعة الوظائف لدينا بالبنك وخلق 
الوظائف  نوعية  ناحية  من  املؤسسات  بأحتياجات  وعي 
والتخصصات املطلوبة ، وأعطاء الفرصة لهم الستقطاب 
للعلوم  اخلليج  جامعة  من  وبالتحديد  متميزين  خريجيني 
والتكنولوجيا خللق روح التحفيز للعمل في القطاع اخلاص 
وبنفس الوقت نتطلع دائما لقصص جناح لهذه النوعية من 
يقوم  الذي  الدور  على  نثني  ونحن   ، فيها  املتميز  الشباب 
لهذه  االنظار  جذب  في  باجلامعة  التأهيل  مركز  مدير  به 

النوعية املتميزة من اخلريجيني .

مشاركتهم  ان  على  برقان  ببنك  التوظيف  محللة  الرفاعي  رمي  وتؤكد 
وهدفنا  اساسية  بصفة  فيه  نشارك  الذي  املعرض  هذا  جلدية  أتت 
تشجيع الكويتيني حديثي التخرج لاللتحاق بالوظائف لدينا ونقوم بعد 
تعينهم بتدريبهم في الزظائف املتاحة لدي البنك ودائما نرحب بخريجي 

جامعاتكم املتميزة .
الكويتية  بالشركة  العامة  العالقات  الوزان مسؤولة  زينب  أشارت  فيما 
لعرض  جديدة  فرصة  املعرض  ان  الى  الصغيرة  املشروعات  لتطوير 
اي  بتبني  تتمثل  والتي  وفكرتها  الصغيرة  املشروعات 
فكرة جادة للشباب حديثي التخرج وتبنيها ومساعدة من 
مشروع  صاحب  ليكون  نفسه  على  يعتمد  حتى  يقدمها 

ومديرة في نفس الوقت ونقوم بالتمويل له .
وأضافت نحن نقوم بتمويل أي مشروع بقيمة تبلغ من

ألف   500 أقصى  بحد  املشروع  أجمالي  من   %80 : %50
دينار بفترة سداد من 5 : 8 سنوات بدون فوائد وبدون رسوم 
له والحتياجات  ونهتم بكل مشروع متميز وميثل أضافة   ،

اجملتمع ويساهم في خطة التمنية بالبلد .
بالوطنية  البشرية  املوارد  أدارة  مدربة  الشراد  نهلة  وتتحدث 
لالتصاالت وتقول : هدفنا هو جلب حديثي التخرج في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا نظرا لتميزهم وقدرتهم العالية 
على التطبيق والتحصيل ولدينا الكثير يعملون بالشركة ثم 
ننظم لهم دورات تدريب في مجاالت العمل املتاحة بالشركة 

ومن ثم توزيعم على تلك الوظائف املتاحة لهم .
وقدرة  فيه  املشاركني  املعرض جلدية  الطلبة على  باقبال  الشراد  وتشيد 
وتقديره جلهد  لتميزه  اخلاص  القطاع  في  والعمل  التكيف  الطلبة على 

العاملني فيه مبايتناسب مع مايقدمونه واجلهد املبذول بالعمل.
اخلليج  جامعة  اخلليج  ببنك  التوظيف  مسؤولة  املطوع  عبير  وتشكر 
وبشكل  املعرض سنويا  أقامة  على  على حرصها  والتكنولوجيا  للعلوم 
منتظم ليكون بوابة فعلية للتعرف على الفرص الوظيفية في الشركات 
املتاحة  الفرص  عرض  هو  هدفنا  اخلليج  ببنك  ونحن  الدولة  ومؤسسات 
لدينا على طلبة اجلامعة هنا الستقطابهم للعمل ببنك اخلليج لتميزهم 
سوق  أحتياجات  مع  يتوافق  مبا  تاهيلهم  على  اجلامعية  اإلدارة  وحرص 
باجلامعة  السابع  باملعرض  املشاركة  أن نسبة  ولذا جتد  بالكويت  العمل 

عالية جدا بالقياس باملعارض اآلخري .
ويقدم ناصر بدر البرقش رئيس مجموعة املبادرات الوطنية باملعرض منوزجا 
للخريجيني املتميزيني جلامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ويعرض نبادرة 
املثلث الذهبي التي مت العمل فيها ملدة ثالثة سنوات وأقرت مؤخرا باللجنة 
الفنية باجمللس البلدي في 2010/4/26 واملتمثلة في حتويل منطقة جليب 
البالد   أمير  السمو  رؤية صاحب  لتحقيق  الكويت  بوابة  لتكون  الشيوخ 

لتكون الكويت مركز مالي وجتاري في املنطقة .
املشروع  هذا  فقد طرحت  اجلامعة  احدى خريجي  أمثل  البرقش كوني  ويقول 
والفكرة لتكون حافزا واالستفادة لتشجيع الطلبة على املساهمة في خطط 

التنمية وحتويل نظرة الشباب لنظرة إيجابية مبا يخدم مجتمعه وبلده .

مب�شاركة 40 �شركة وموؤ�ش�شة من القطاعني العام واخلا�ش مبعر�ش الفر�ش الوظيفية ال�شابع 

 د. �شعيب : نتمنى اأن ي�شتمر هذا التميز والتعاون بني اجلامعة وال�شركات 
واملوؤ�ش�شات امل�شاركة

د. شعيب أغلب 
المشاركين من 
تلك الشركات 
والمؤسسات 

هم من خريجي 
الجامعة

د. شعيب عبداهلل الشعيب وقيادات اجلامعة وممثلي بنك الكويت الوطني في االفتتاح

جولة في املعرض
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اخلليج  جامعة  طلبة  برابطة  الثقافية  اللجنة  رئيسة  اعلنت   TIMES

للعلوم والتكنولوجيا أسرار األنصاري عن اختتام االسبوع الثقافي املقام 
من قبل الرابطة، حيث مت ترتيب برنامج كامل لالسبوع وتضمنت فعالياته 
معرض للكتاب في وسط احلرم اجلامعي ومشاركة من جهات ثقافية، ودورة 
مجانية بالتعاون مع معهد اليف لوجن للتدريب األهلي حتت عنوان »كيف 
تبني بيتك خطوة بخطوة« قدمها للطلبة املهندس عبدالرحمن الشمري 
واستمرت ليومني والتي كان برنامجها شرح خطوات التصميم والتعريف 
للمبنى  املنفذ  املقاول  اختيار  عند  اتباعها  يجب  التي  الشروط  بأهم 

ملراحل  التفصيلية  اخلطوات  وشرح 
السليم  والتنفيذ  االنشائي  البناء 
وشرح  املدنية  األعمال  لتشطيبات 
من  املباني  في  امليكانيكة  األعمال 
والصرف  التغذية  ومتديدات  تكييف 
املصاعد  إلى  باالضافة  الصحي 
الكهربائية  التمديدات  ــرح  وش
ومتديدات الضغط املنخفض والنقاط 
تنفيذها.  أثناء  مراعاتها  يجب  التي 
مركز  مع  بالتعاون  دورة   ذلك  وغير 
االمتياز البريطاني وهي »Go 2” التي 
والتي  الديهان  خالد  احملاضر  قدمها 
كانت حول التخطيط االستراتيجي 
التخطيط  كيفية  كانت  ومحاورها 
االستراتيجية  بالطريقة  للحياة 

وكيفية كسب الوقت بفعالية.
وأشارت األنصاري إلى أنه أيضا مت إقامة 
ندوتني ثقافييتني أولهم »التواصل الغير 
الشطي،  د.عدنان  فيها  لفظي« حاضر 
حاضر  وتأثيرها«  الثقافات  »تنوع  وندوة 
فيها أمني عام رابطة األدباء خالد الشايجي، باإلضافة إلى القيام برحلة للمركز 

العلمي شارك فيها مايقارب السبعني طالب وطالبة.
التي  املشاريع  إدارة  دورات  سلسلة  اختتام  مت  أنه  إلى  األنصاري  ولفتت 
ست  اقيمت  حيث  املشاريع،  إلدارة  شراع  شركة  مع  بالتعاون  اقيمت 
 Introduction to Small  « األولى  الدورة  كاآلتي:  وهي  متسلسلة  دورات 
وفي  الكويت  في  الصغيرة  املشاريع  حول  متحورت  حيث   ”Businesses
ورشة  لوجود  وباالضافة  هذا  واملبادرين،  األعمال  منظمي  وحول  العالم 
مفهوم  وشرح  توضيح  مت  حيث   ”Entrepreneurship“ والثانية  عمل. 

املبادرة فيهم، وكيفية  روح  اكتشاف  املتدربني على  “املبادر” ومساعدة 
القيادة.  فن  وفهم  للمشروع،  ووضع خطة  اجلماعي  العمل  مع  التأقلم 
فكرة  توضيح  ومت   “  Business plan of a small business  “ والثالثة 
ورؤية خطة العمل وأهم أقسامها باالضافة خلطة التسويق واالدارة ومت 
 Financial Status of Small“  شرح املدخل إلى البيانات املالية. والرابعة
وشرح  فيها  الواردة  واألخطاء  املالية  بالبيانات  التعريف  ومت   ”Business
 How “ وميزانيته. اخلامسة كانت  املال  رأس  و  املشاريع  االختيار بني  فن 
في  التجارية  الرخص  عن  التحدث  ومت   “  To Start Small Business
الكويت وأنواعها والعوائق املواجهة لها وكيفية احلصول على الرخصة، 
والسادسة واألخيرة كانت “How To Manage Your Small Business” ومت 
التعريف بهيكل املنظمة ودور كل إدارة فيها باالضافة إلى التعريف بأهم 

املصطلحات التجارية.

تنا
ط

ش
أن

العلوم  استضاف قسم   TIMES

في  واإلجتماعية  اإلنسانية 
بجامعة  والعلوم  اآلداب  كلية 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
اسماعيل  فهد  اسماعيل  الروائي 
حياته  على  الضوء  لتسليط 
األدبية  ومسيرته  االجتماعية 
بحضور  وذلك  املتدة إلى 40 عاماً، 
اجلامعة  وطلبة  أساتذة  من  عدد 

واملهتمني في مجال األدب. 
خالل  ومن  احلديث  مستهل  في 
الندوة  مدير  اشار  للكاتب  تقدميه 
د. امين بكرأستاذ العلوم اإلنسانية 
واإلجتماعية بكلية اآلداب والعلوم 
فهد  اسماعيل  الروائي  ان  إلى 
املؤسسني  من  يعد  اسماعيل 
احلقيقني لفن الرواية في الكويت، 
العالمات  ــدى  اح ميثل  لكونه 
في  احملسوبة  العربية  الروائية 
روايته  قدم  فلقد  الرواية،  سماء 
زرقاء" في  السماء  "كانت  األولى 
1970 وفي حينها قال عنه  عام  
األستاذ  املعروف  العربي  األديــب 
بأنه  الصبور  عبد  صالح  الشاعر 
الروائي  للفن  العمود األهم  مبنزلة 
والقصصي في الكويت خصوصاً. 
من  كبير  لعدد  رعايته  بأن  مؤكداً 
والرواية،  القصيرة  القصة  كتاب 
ابداعية  ادبية  ملواهب  واحتضانه 
الساحة  على  الفتا  حضوراً  ميثالن 

الكويتية والعربية.
بدأ بعدها  الروائي اسماعيل فهد 
احلياتية  اسماعيل بسرد مسيرته 
: " ولدت في العراق وعشت  قائالُ 
عراقية  ألم  الزمن  من  لفترة  فيها 

في  كنت   ، أعرفه  ال  كويتي  واب 
العراق ارتدي الدشداشة باستمرار 
وكان يشار إلى بالكويتي، وسجنت 
مرتني كوني شابا مشاغبا وكويتيا، 
الى أن جاء يوم عودتي إلى الكويت، 
لرؤية  الفرصة  لي  سنحت  حيث 
يُخال  كان  الذي  "البوم"  في  ابي 
سفينة.  وليست  طائر  بأنه  إلي 
رحلة  عن  تفاصيل  بعدها  ليروي 
منوهاً  آنذاك،  الكويت  إلى  عودته 
التي  الدشداشة  هجر  انه  إلى 
العراق  في  ارتداءها  يتعمد  كان 
واستبدالها ببنطال وقميص وذلك 

والتي  العراقية  لهجته  بسبب 
كثيراً ما كان يتعرض بسببها إلى 
مشاكل ومضايقات ، ذاكراً العديد 
لها  تعرض  التي  املــواقــف  من 
قبل  من  املنبوذة  لهجته  بسبب 
الفلبني  إلى  هاجر  ثم  بلده،  ابناء 
إال أنه لم يتأقلم مع طبيعة احلياة 
هناك ليعود بعد سبع سنوات إلى 

الكويت ويستقر فيها.
وعن جتربته األدبية اكد بأنها جتمع 
في  انه  اال  واخليال  الواقع  بني  ما 
وقائع  هناك  األحيان  من  الكثير 
ان  ــرواي  ال يستطيع  ال  تاريخية 

يتجاهلها ألهميتها إال انه ال مانع 
وادخال  بالتفاصيل  التالعب  من 
مطلوب  ادبــي  ــداع  اب في  اخليال 
ومحبب، وعن جتربته في التلفزيون 
بأنها  اسماعيل  اكد  واملسرح 
مادية بحته استنزفت منه الكثير 

من الوقت واجلهد. 
فهد  اسماعيل  الــروائــي  ــام  وق
اسماعيل بسرد " شهادة " تناولت 
مبراحلها  حياته  من  اآلخر  الوجه 
اخملتلفة منذ بداية مراهقته وحبه 
سردي  عرض  في  اجليران  لبنت 
يوليو  ــورة  وث القرن  خلمسينات 

ثورة  الى  وصوالً  القومي  والتغير 
املشاهد  من  العديد  وغيرها  متوز 
مميز  سردي  باسلوب  صورها  الذي 
كنت  توالت.  السنوات  كانت   "
انك  رغم  امرنفسك  تتولى  عرفت 
بعد،كانت  عشر  الثامنه  تبلغ  لم 
 . آخرين  اصابت  الكتاب  حمى 
االقتناء  لذاتها،  تولدت  الفكرة 
جماعية،  امللكية  لكن  فردي  فعل 
يعززها حافز اإلعارة للموثوقني من 

محيط املعارف".
اسماعيل  تناول  الندوة  ختام  وفي 
رواية  من  جــزءا  اسماعيل  فهد 

حول  احداثها  تدور  بعد  تنشر  لم 
راعي   " ب  عليه   اطلق  شخص 
النصيفه" فعلى ما يبدو تتمحور 
حياة  حول  الرواية  هذه  احــداث 
من  به  جاءت  ما  بحسب  الكاتب 
احلقيقية  لقصته  مشابه  احداث 
عراقي  انتمائني  بني  املنشطرة 
وكويتي نوهه اليها مبفردة كويتية  

معروفة ب" راعي النصيفه " 
الروائي  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اسماعيل  فهد  اسماعيل  حصل 
من  ونقد  أدب  بكلوريوس  على 
املسرحية  للفنون  العالي  املعهد 
في  عمل  كما  الكويت،  دولة  في 
الوسائل  وإدارة  التدريس  مجال 
لإلنتاج  شركة  وأدار  التعليمية، 
الفني وهو كاتب زروائي متفرغ منذ 
عام 1985، له العديد من األعمال 
الداكنة"  البقعة  قصص"  منها 
"املستنقعات  1965، و رواية  عام 
احلبل"   " و   ،1971 عام  الضوئية" 
األخرى"  و"الضفاف   ،  1972 عام 
 "67 احلادثة  "ملف  و   ،1973 عام 
"دوائر  و   ،1975 "الشياح"عام  و 
"ذاكرة احلضور" و  األستحالة" و 
عام  العصف"   " و  "األبابيليون" 
1996، و "يحدث امس" عام 1997 
و   ،1999 عام  الظل"  "الكائن  و 
نائية" عام 2000 وغيرها  "سماء 
العديد من األعمال والدراسات، هذا 
وقد نال اسماعيل فهد اسماعيل 
في  الشجيعية  الدولة  جائزة 
جائزة  1989و  عام  الرواية،  مجال 
مجال  في  التشجيعية  الدولة 

الدراسات

اإ�شماعيل الفهد : جتربتي االأدبية جتمع بني الواقع واخليال ففي الكثري من االأحيان هناك وقائع 
تاريخية ال ي�شتطيع الرواي ان يتجاهلها الأهميتها

تناول م�شرية حياته يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

رابطة اخلليج تختتم ا�شبوعها الثقايف

د. أمين بكر يكرم الروائي اسماعيل فهد اسماعيل

احملاضر في الندوة

جانب من احلضور
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هل لك ان تقدم لنا نبذه عن مشروع المثلث الذهبي؟ 
مشروع املثلث الذهبي هو عبارة عن مبادرة الصالح الوضع 
القائم في منطقة جليب الشيوخ وربطها باملناطقة التي 

حولها من مطار الكويت الدولي واستاد جابر ومنطقة صباح 
السالم اجلامعية، كذلك فإن حتويل منطقة جليب الشيوخ 
ملنطقة خدمات مساندة يخدم نصف مليون مواطن كويتي 

يقطنون على مدار الدائري السادس.
كيف بدأت الفكرة ومتى؟

 بدأت الفكرة قبل ثالث سنوات عندما رأينا االوضاع التي 
وصلت إليها منطقة جليب الشوخ، واالهمال احلكومي 

لهذه املنطقة احليوية فرأينا كشباب كويتي يطمح لتطوير 
الكويت وأن يكون جزء من فريق التنمية للكويت أن نساهم 

مببادرة الصالح الوضع القائم.
كم تبلغ تكلفة المبادرة والمشروع؟

 تكلفة املبادرة هي نصف مليون دوالر 
أمريكي، لكن فيما يتعلق بتكاليف املشروع 

فهي تدخل في قيمة األراضي والتطوير 
لتصل الى 5.5 مليار دينار كويتي.

هل القت مبادرتكم موافقة الجهات 
المختصة؟

 هلل احلمد مت توضيح املبادرة من قبل اللجنة 
الفنية في اجمللس البلدي واالن دور اجلهاز 

التنفيذي في بلدية الكويت لدراسة املشروع 

حسب اخملطط الهيكلي الثالث وتكّيف املشروع.
متى سترى مبادرتكم النور في حال اقراراها؟ أو كم 

هي المدة التي سيستغرها المشروع 
حتى يرى النور؟ 

لالمانة علينا بالتفاؤل، قد ال ترى املبادرة النور 
كباقي مشاريع التنمية في الكويت لكن 

علينا االصرار والرغبة والتصميم في تنفيذ 
هذا املشروع لذلك نحن ننتظر رد اجلهاز التنفيذي بالدولة 

حول مبادرة املثلث الذهبي.
 

هل يلقى الشباب الكويتي الدعم من الجهات 
المسؤولة؟ 

لألسف ال، فالدعم املعنوي مفقود من قبل اجلهات 
احلكومية.

 حدثنا عن مجموعة المبادرات الوطنية؟
 مجموعة املبادرات الوطنية هي مجموعة 

من شباب وبنات الكويت تطمح لتحقيق 
رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت ملركز 

مالي وجتاري وتقدمي املبادرات واملقترحات 
املدروسة القابلة للتطبيق، كذلك تهدف إلى متكني الشباب 

وجعلهم عنصر هام في التنمية في دولة الكويت.
 ما الذي قدمته لك جامعة الخليج؟ هل كان لها دور 

في نجاحك وتميزك؟
لقد تشرفت بأن أكون أحد طالب جامعة اخلليج، وبهذا 

الصدد أود ان أتقدم بجزيل الشكر للدكتور 
نايف احلجرف على مساهمته في مبادرة املثلث 

الذهبي عن طريق االرشاد والتوجيه ودراسة اجلدوى 
االقتصادية للمشروع، كذلك فان تكرمي اجلامعة بعد 

اقرار املشروع في اللجنة الفنية كان وسام على 
صدري.

كلمة توجهها لطلبة وطالبات جامعة الخليج؟
 أمتنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم اجلامعية، 

وأن يستمر جناحهم في حياتهم العملية بعد 
التخرج، وأدعوهم بأن ال يفقدوا االمل بالكويت فهي 
اليوم حتتاج الكثير، وان يكونوا فريق التنمية القادم.

ناصر البرقش :
GUST تشرفت بدراستي في 

خدمة اجملتمع، والسعي نحو االخذ به إلى أعالي مراتب الرقي والتطور، والعمل من اجل بناء أفراد وأجيال قادرين على مواجهة املصاعب والتحديات، كل هذه اهداف ترتسخ عليها 
 GUST أعمدة أرقى اجلامعات وأفضلها لتكون منارات تخرج الناس من ظلمات التحديات إلى نور النجاح والتقدم، فليس من عجب ان تكون جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

احدى تلك اجلامعات التي ال زالت يوما بعد يوم تبرهن على مضيها وسعيها صوب حتقيق أهدافها االساسية املنشودة، وذلك عبر تخريجها ألفواج من الشباب الطموح، املدعمني 
بأرقى أنواع التعليم، للمساهمة في بناء الوطن ووضع االستراتيجيات حلل االزمات. وفي خضم النماذج الطالبية املميزة التي ملع اسمها مؤخرا والتي ساهمت GUST في بلورة 
جناحها هو صاحب مبادرة املثلث الذهبي لتعديل الوضع القائم في منطقة جليب الشيوخ ورئيس مجموعة املبادرات الوطنية خريج قسم احملاسبة الطالب ناصر بدر البرقش، 

فعلى الرغم من قلة الدعم املعنوي الذي يلقاه شبابنا من اجملتمع اال ان ذلك لم يثني ناصر عن االصرار في تقدمي هذه املبادرة حلل اهم املعضالت املتمثلة في منطقة جليب 
الشيوخ، ناصر البرقش حتدث في لقاء خاص مع GUST TIMES فكان احلوار التالي.

صاحب مبادرة المثلث الذهبي 
GUST TIMES يتحدث لـ

ضيفنا في سطور
ناصر بدر البرقش رئيس مجموعة المبادرات الوطنية 

صاحبة مبادرة المثلث الذهبي لتعديل الوضع القائم في 
منطقة جليب الشيوخ.

حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الخليج 
. GUST للعلوم والتكنولوجيا

 نهدف لتمكين الشباب 
وجعلهم عنصر هام للتنمية 

في الكويت 
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ومتيزها  جناحها  بعد   TIMES

الفصل  خالل  لها  ظهور  أول  في 
اجلموع  استحسان  ونيلها  األول، 
املسرحية  عـــادت  الطالبية، 
االجتماعية الكوميدية الس فيغا 
خشبة  على  جديد  من  لتحط 
اخلليج  جلامعة  الكبير  املسرح 
للعلوم والتكنولوجيا، لتعيد معها 
وفي  للطلبة،  والتشويق  املتعة 
هذا الشأن أكد رئيس نادي املواهب 

يوسف املالك أن الهدف من إقامة 
هذه املسرحية هو اظهار املستوى 
املعيشي في اجملتمع الكويتي الذي 
الدول  مع  مقارنة  االفضل  يعتبر 
قيام  سبب  أن  موضحا  االخــرى، 
النادي بإعادة تقدمي هذه املسرحية 
الكبيرة  للرغبة  استجابة  يأتي 
عرضها  على  الطلبة  قبل  من 
العرض  ان  الى  الفتا  اخــرى،  مرة 
على  احتوى  للمسرحية  اجلديد 

رغبة  حسب  وتغييرات  اضافات 
املواهب  نادي  ان  مؤكدا  الطلبة، 
يهدف الى توفير الفرص للمواهب 
مواهبهم  واستغالل  الطالبية 
آخر  موضوع  في  جيدة.  بيئة  في 
أعلن املالك ان النادي يعتزم عرض 
كعرض  اخلطيئة  همسات  فيلم 
يقدم الول مرة في جامعة اخلليج 
وذلك مع مطلع شهر يونيو املقبل 

املوافق -1 2/  6 / 2010.

ال�ش فيغا حتط من جديد على م�شرح اجلامعه 

أمل  الكاتبة  أكــدت   TIMES

ألنها  للطفل  كتبت  أنها  الرندي 
تؤمن مبدى أهمية هذه املرحلة في 
حياة اإلنسان ألن نفسيه  الطفل  
يقدم  ما  كل  متتص  كاألسفنجه 
تتلون  التي  الشفافة   وروحه  له 
له  نقدمها  التي  اخلبرات  بألوان 
 . أو سلبية  ايجابية  كانت   سواء 
لذلك يقع على عاتق كاتب الطفل 
ينشئ  قد  ألنه   كبيرة  مسؤولية 
والتفاؤل  بااليجابية  مفعم  جيل 
أو جيل متلؤه السلبية واالنهزامية 

وألالمبااله .
وأشارت الرندي أنها كتبت للطفل 
ألنها تؤمن مبدى أهمية هذه املرحلة 
نفسيه   ألن  اإلنسان  حياة  في 
كل  متتص  كاألسفنجه  الطفل  
ما يقدم له وروحه الشفافة  التي 
تتلون بألوان اخلبرات التي نقدمها 

له سواء كانت  ايجابية أو سلبية . 
لذلك يقع على عاتق كاتب الطفل 
ينشئ  قد  ألنه   كبيرة  مسؤولية 
والتفاؤل  بااليجابية  مفعم  جيل 
أو جيل متلؤه السلبية واالنهزامية 

وألالمبااله .
 جاء ذلك في الندوة التي حاضرت 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  فيها 
قسم   من  بدعوة  والتكنولوجيا 
يقدم  الــذي  اإلنسانية   العلوم 
الدكتور  فيه  الكويتي  األدب  مادة 
دانوالذي  أرق  سليم  الدين  صالح  
القاصة  الرندي  أمل  الكاتبة  قدم 
في  الطفل   أدب  في  املتخصصة 
اللقاء املفتوح مع طلبة مادة األدب 

الكويتي حول أدب الطفل .
الدين  صالح  الدكتور  رحب  وقد   
وقدمها  بالكاتبة  دان  أرق  سليم 
الرندي  فيه  حتدثت  التي  للطلبة 

ــا  ــه ــدارات وإص مسيرتها  ــن  ع
الطفل  أدب  مجال  في  املتنوعة 
املبكرة  الطفولة  ملرحلة  وخاصة 
والوسطى مبجموعتها القصصية 
„ مجموعة قصص األمل التربوية 
من  انطلقت  التي   „ لألطفال 
بأكثر  العربي  الوطن  ثم  الكويت 

من 40 قصة لألطفال .
هذا  خاضت  أنها  الرندي  وقالت 
العميق  بإميانها  الكتابة  من  النوع 
لقارئ  األولى  البذرة  فهو  بأهميته 
أنه  مشيرة  املستقبل  في  جيد 
الصادق  احلقيقي  التغير  أردنا  إذا 
بتغير  نبدأ   أن  أوال  علينا  جملتمعنا 
أن  أردت  إذا   “: وقالت  أنفسنا 
ومن   „ بنفسك  ابدأ  العالم  تغير 
للطفل  كتاباتي  في  انطلقت  هنا 
أو  القصصي  أنــواعــه  مبختلف 
االنتماء  مفهوم  ونشر  املسرحي  

والبيئة  الوطن  وحب  واملواطنة 
وغرس القيم والعادات التي ترسخ 
هويتنا العربية من خالل مجموعة 
قصص „ مغامرات مريومه „ وأيضا 
وحتس  األفق  تفتح  التي  القصص 
على التفكير وحب العلم من خالل 
قدمتها  التي  العلمية  القصص 
قصة راما تلعب مع الشمس „ دار 
احلافظ „ سوريا  وحيوانات احلديقة 

„ دار الرقي „ بيروت .  
كان  مهما  أن  الرندي  وأوضحت 
موضوع القصة علمي أو يعبر عن 
طريقة  فان  وتقاليد   وعادات  قيم 
مفرداتها  وبساطة  الفكرة  عرض 
بل  بها  يستمتع  الطفل  جتعل 
من  وذلك  شخصياتها  ويتقمص 
حترص  التي  الهادفة  األغاني  خالل 
على تواجدها في كل قصة والتي 
لتبث  األطفال  بأصوات  تسجلها 

العمل  الطفولة احلقيقة في  روح 
موضوع  يتشرب  الطفل  وجتعل 
القصة ويعبر عنه من خالل ترديد 

األغاني ذات اإليقاعات املبهجة  
وأشارت الرندي إلى جتربتها األخيرة 
مع قصص تعبر عن حقوق الطفل 
„ جميل في كل  من خالل قصة  
على  الضوء  تلقي  التي   „ مكان 
والعيش  التعليم  في  الطفل  حق 

في أمان .  
    ثم دار احلوار بني الطالب والرندي 
حول أدب الطفل عامة واحتياجات 
وعما  خاصة،  الكويتي  الطفل 
ونوعاً  انتاجها األدبي كماً  رأوه من 

وموضوعاً. 
الكويتية  والقاصة  الزائرة  وبينت 
لطالبنا التحديات املادية واملعنوية 
التي تواجه الكاتب في غياب رعاية 
املؤسسات احلكومية أو اخلاصة  .    

حتدثت عن اأدب الطفل يف ق�شم العلوم االإن�شانية بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا  

الرندي : اإذا اأردنا التغرياحلقيقي ال�شادق ملجتمعنا علينا اأوال اأن   نبداأ  بتغري اأنف�شنا   

جانب من العرض املسرحي

القاصة أمل الرندي في احملاضرة
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اللوغاني  منى  العام  للتعليم  املساعد  الوكيل  رعاية  حتت   TIMES

أحتضنت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا امللتقي التربوي الثاني حول 
» اإلرتقاء بالتعليم » والذي أقامته الرابطة الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
الرئيس  الصباح  العبداهلل  الشيخة شيخه  باجلامعة في مشرف بحضور 
الفخري لنادي املعاقيني والدكتور نامي النامي رئيس الرابطة والدكتور فهد 
الزميع نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية والدكتورصباح قدومي 
نائب رئيس اجلامعة للشؤون الطالبية واألكادميية وجمعا غفيرا جمع أعضاء 
املوارد  لتنمية  الكويتية  الرابطة  وأعضاء  اجلامعة  وطلبة  التدريس  هيئة 

البشرية وبعض قيادات ومعلمي وزارة التربية.
اللوغاني باحلضور  العام منى  للتعليم  الوكيل املساعد  البداية رحبت  في 
وقالت : يسعدني أن اتواجد بينكم في هذا امللتقى الذي يتضمن فعاليات 
أدواتنا  في  متيز  من  حتقيقه  على  ونحرص  جميعا  ماننشده  تستهدف 
أهداف في  إليه من  .. لنضمن حتقيق مانصبو  أدائنا  وسياستنا ومستوى 
» اجلودة  مصطلح  أو  لفظ  من  مانعينيه  هو  التميز  هذا   ، والرقي  التقدم 
يبحث عن األفضل في  طموحا  وتعالى  سبحانه  اهلل  خلقه  فاإلنسان   ، «
التربوية  لالسرة  أنتمي  وحيث  اجلودة  اهمية  تبرز  لذا   ، حياته  نواحي  كل 
وأهداف  طموحاتي  تلتقي   ، األجيال  وتهيئة  إعداد  التربوي  بالشأن  وأعني 
املوارد  لتنمية  الكويتية  الرابطة  مشكور  بجهد  تتبناها  التي  الفعاليات 
البشرية في مجال التوهية باهمية التوعية بأهمية ومتطلبات احلرص على 
مفهوم اجلودة ، فاجلودة هي احلرص والعناية واإلهتمام وكلها مرادفات للفظ 
ومفهوم اجلودة نتعامل معها في مختلف مجاالت حياتنا ونحرص عليها 
أدائنا العمالنا في  ، وآن اجملال لنحرص على هذا املفهوم في  في أختياراتنا 
اجليد  نختار  أن  وعلينا   ، املراحل  وفي مختلف  الوظيفية  مختلف مواقعنا 
األدوات  من  األجود  ونوفر  العلمي  التخطيط  أساليب  ونتبع  األفكار  من 
والسياسات اإلجرائية ، ونحرص على اجلدية في اداء وتنفيذ العمل وتنفيذ 

العمل .
وأضافت اللوغاني أن األخذ بسياسات اجلودة يؤدي حتما إلى أفضل النتائج 
اإلنطالقة  هذه  في  ونحن   ، والرقي  التقدم  نحو  بنا  ويسير  وجناحا  متيزا 
وتنظيم  إعداد  على  للقائمني  األمتنان  بخالص  اتقدم  ان  إال  يسعني  ال 
للعلوم  اخلليج  جامعة  ونخص  مشكور  جهد  من  بذلوه  ملا  امللتقي  هذا 
العمل  وفريق  الرابطة  رئيس  النامي  نامي  الدكتور  وأشكر   ، والتكنولوجيا 
في  اجلهود  تثمر هذه  أن  متمنية   ، الكرمية  دعوتكم  أشكر  ، كما  املشارك 
تعميم وترسيخ سياسة اجلودة ، توافقا مع تعاليم ديننا احلنيف وسنه بينا 
عليه أفضل الصلوات والسالم ومع حديثه الشريف » إن اهلل يحب إذا عمل 

احدكم عمال أن يتقنه » .؟
املوارد  لتنمية  الكويتية  الرابطة  رئيس  النامي  نامي  الدكتور  واستهل 
علو  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  بشكر  حديثه  البشرية 
أستضافتهم لنا ألقامة هذا امللتقي وتذليل العقبات وتسهيل أقامة هذه 
اللوغاني  منى  السيدة  العام  للتعليم  املساعد  وشكرالوكيل  الفعاليات 

والشيخة شيخه العبد اهلل على دعمهم وحضورهم هذه اإلنطالقة وقال 
: أن مايخرج من القلب سيصل للقلب وان الرسالة ستصل بكل شفافية 
للمعنيني ، وأن وزارة التربية هذه املؤسسة بالغة األهمية النها تسعى دائما 

لإلرتقاء مبستوى التعليم في الكويت .
وبدورها حيت الشيخه شيخه العبد اهلل الصباح احلضور والقائمني على 
إقامة هذا املنتدى التربوي وقالت : عندما دعاني الدكتور نامي النامي تفاءلت 
التفائل  بأبني صباح الصباح كونه أسم مركب ويدل على  اتفائل  به كما 
وباملناسبة هو طالب بجامعتك جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا التي 

حرصت على أستضافة هذا امللتقي .
وأضافت الشيخه شيخه العبد اهلل عندما أرى هذه الكوكبة املشاركة في 
هذه احلملة التي ترتقي باملعلم فأنني أفخرباإلنسان الكويتي فقد سافرت 
بحكم تواجدي مع زوجي الذي يعمل بالعمل الدبلوماسي لم أري مثل هذه 
القيمة التي يتحلى بها هذا املواطن من أصرار وحتفيز ودعم حتى يستكمل 

عمله الذي يقوم عليه. 
الدكتورصباح  قال  اجلامعة  بأسم  القاها  والتي  األفتتاحية  كلمته  وفي 
باحلضور  نرحب  أننا  واألكادميية  الطالبية  للشؤون  الرئيس  نائب  قدومي 
بالنيابة عن الدكتور شعيب عبد اهلل شعيب رئيس جامعة اخلليج للعلوم 
واجلودة  اإلرتقاء  حملة  إنطالق  حفل  أستضافة  ويسعدنا   ، والتكنولوجيا 
من  البشرية  املوارد  لتنمية  الكويتية  الرابطة  تنسقه  والذي  التعليم  في 

تسعى  التي  الكويتية  الرابطة  نشكر  كما  اجلودة    وضمان  االرتقاء  أجل 
في مساهمة فعالة منها في ضمان جودة اخملرجات التعليمية إنطالقا من 
دولة  في  وبناتنا  أبنائنا  جتاه  األجتماعية  باملسؤولية  الوطني  احساسهم 

الكويت .
املبادرات  هذه  ملثل  محدود  الال  اجلامعة  دعم  قدومي  صباح  الدكتور  واكد 
الفعالة والتي تسهم في بناء جيل واع يسهم اسهاما فعاال وحقيقيا في 
بناء الوطن ورفعه شأنه ، ويأتي هذه الدعم ملثل هذه االنشطة إنطالقا من 

إمياننا في اجلامعة بأهمية التعليم واإلستفادة من اخلبرات املتواجدة .
وأشار أن جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا كأول جامعة خاصة بالكويت 
وضعت في أولوياتها املعايير واملقاييس العاملية لتقدمي تعليم متميز ونوعي 
اجلامعة  رئيس  ملكتب  تابعا  اجلودة  بتأسيس مكتب ضمان  قامت  ولذلك   ،
وتقوم عليه الزميلة ندي العنزي املسؤوله عن مكتب اجلودة باجلامعة والتي 
اجلامعة  مستوى  على  العاملية  املعايير  لتطبيق  فيها  كبيرة  جهودا  تبذل 

ككل لضمان اجلودة الشاملة في التعليم .
ثم قام الدكتور نامي النامي بتكرمي راعي األفتتاح الوكيل املساعد للتعليم 
العام السيدة منى اللوغاني والشيخة شيخه العبد اهلل الصباح والدكتور 
 ، بالتعليم  لالرتقاء  احلملة  لهذه  ودعمهم  رعايتهم  على  قدومي  صباح 
أعقبها ورش العمل التي تستمر على مدار يومني في جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا .  

اإنطالق امللتقى الرتبوي الثاين لالإرتقاء بالتعليم يف جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا

التعليم  مركز  ــع  وق  TIMES

املهني  والــتــطــويــر  املستمر 
للعلوم  اخلليج  جامعة  فــي 
 ،  )PACE-GUST( والتكنولوجيا 
مع  إستراتيجية  شراكة  حصريا 
  ®CCI(Customer Care Institute(
األمريكية،  املتحدة  الواليات   -
للشهادات  الوحيد  املانح  ليكون 
االستشارية  واخلدمات  الدولية 
منطقة  في   CCI مبعهد  اخلاصة 
مجلس  ودول  ــط  األوس الشرق 

التعاون اخلليجي.
الصادي،  الدكتورحسن  وأكــد 
املستمر  التعليم  مركز  مدير 
 :)PACE-GUST( املهني  والتطوير 
في  العمالء  خدمة  استخدام  إن 
منظومة العمل املؤسسي للقرن 
لبناء  حيوي  والعشرين  احلــادي 
التجارية  والعالمات  الشركات 
التي ال يستغنى عنها العميل، أي 
العمالء،  لك  يكّن  أن  إلى  السعي 
أن  درجة  إلى  اإلخالص  من  الكثير 

تعاملهم وصفقاتهم ستكون مع 
وقت  يأتي  عندما  فقط  شركتك 
تبني  التي  الشركة  إن  الشراء. 
تصير  عمالئها  مع  العالقة  هذه 
االستغناء  ميكن  ال  موردا  بالفعل 
العمالء،  ألولئك  بالنسبة  عنه 
منافسيها  على  بالتفوق  وحتظى 

وبالهيمنة على السوق.
وأضاف د. الصادي: أنه مما ال شك 
حتدث  ال  العمالء  خدمة  أن  فيه 
خلطة  نتيجة  ولكنها  تلقائياً 
بصورة  تطبيقها  يتم  متكاملة 
واضح  منهج  خالل  ومن  شاملة 
أن  موظف  كل  يستطيع  حتى 
واإلرشاد  التوجيه  على  يحصل 
املطلوبني إليصال املعلومة التالية 
بك  نهتم  )نحن  العميل  إلــى 

ونسعى ألن نرضيك( .
وأفاد د. الصادي من هذا املنطلق مت 
إنشاء معهد CCI  في القرن املاضي، 
في  ــدة  رائ عاملية  شركة  وهــو 
باقة متكاملة من اخلدمات  توفير 

املتخصصة  التدريبية  والبرامج 
العمالء  خدمة  فريق  تؤهل  التي 
واملؤسسات  الشركات  كبرى  في 
مع  الفعال  التواصل  حتقيق  على 
أداءهم في  برفع مستوى  العمالء 
القطاعات  في  العمالء  خدمة 
التي يخدمون فيها. ويفخر معهد 
خدمة العمالء بانضمام كثير من 
الشركات لعضويته، منها شركة 
تويوتا، شركة اإلتصاالت األمريكية 
البنك  بانك،  فيرست  ساوث،  بل 
جنرال  الفيدرالي  االحتياطي 
األمريكية  اجلمعية  إلكتريك، 
جامعة  للطيران،  دلتا  للبترول، 
من  وغيرها  أالباما  وجامعة  أيوا 
املؤسسات األمريكية الرائدة التي 
العمالء  خدمة  معهد  إختارت 

لتدريب أعضائها وموظفيها.
PACE- اتفق  لقد  د. الصادي  وقال 
 CCI معهد  مع  بالتعاون   GUST
اخلاصة  التدريب  شهادات  بإطالق 
في  االدارية  املستويات  لكافة  به 

دول  في  العمالء  خدمة  مجال 
مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة 
هذه  وتشمل  األوسط.  الشرق 
مجال  في  االحترافية  الشهادات 
 Certified Customer خدمة العمالء
 Care Manager )CCCM(، Certified
 Customer Care Supervisor
 )CCCS(، Certified Customer Care
وتعتمد   .)Professional )CCCP
التي  املتخصصة  الشهادات  هذه 
مجموعة  يوفرها معهد CCI على 
من التطبيقات العملية واإلجتاهات 
مبا  العمالء،  خدمة  في  احلديثة 
قضايا  حول  العمل  ورش  فيها 
والسيناريوهات  العمالء،  خدمة 
التفاعلية التي متكن فريق خدمة 
املهارات  امتالك  من  العمالء 
هذا  في  التميز  لتحقيق  الالزمة 
بناء  إستراتيجيات  فيها  مبا  اجملال 

جسور الوالء مع العمالء.
وأشارد. الصادي لقد أثمر التعاون 
اخلليج  جامعة  بني  املشترك 

 CCI للعلوم والتكنولوجيا ومعهد 
األولى  اجملموعة  بتدريب  البدء  عن 
في الكويت ودول اخلليج على هذه 
احلادي  في  سيكون  الشهادات 
والعشرين من يونيو من هذا العام 
اخلليج  جامعة  مقر  في  وذلــك 

للعلوم والتكنولوجيا مبشرف.
إنشاء  بالذكرمنذ  اجلدير  ومن 
اخلليج  بجامعة   PACE-GUST
يعمل  وهو  والتكنولوجيا  للعلوم 
خالل  من  اجملتمع  خدمة  علي 
مساهماته الفعالة في توفير فرص 
للفئات  املتميزة  والتدريب  التعلم 
تعزيز  بهدف  اخملتلفة  العمرية 
املهنية  وإثراء حياتهم  مؤهالتهم 
لتلبية  يسعى   PACE-GUST إن   .
لعمالئه  التدريبة  االحتياجات 
باستخدام أساليب وأدوات التعلم 
تتماشى  والتي  املتميزة  والتدريب 
مع احتياجات األفراد واملؤسسات. 
نحن  املثمر،  التعاون  خالل  من 
نساعد عمالئنا على حتقيق أعلى 

في  استثماراتهم  على  عائدات 
املوارد البشرية عن طريق اكتشاف 
العمالة  على  واحلفاظ  الطاقات 

الواعدة، وحتسني أداء املتدربني.
ــذراع  ال  PACE-GUST ويعتبر 
التدريبي جلامعة اخلليج للعلوم 
يعمل  ــذي  وال والتكنولوجيا 
التدريبية  مهمها  إجناز  علي 
من  العديد  تقدمي  خــالل  من 
واالحترافية  املهنية  الشهادات 
التدريبية  والبرامج  ــدورات  وال
اعدادها  يتم  التي  أو  املعتمدة 
من  املركز  لعمالء  خصيصا 
اخلليجية.  والــدول  الكويت 
املهني  التطوير  مركز  ويعتمد 
اجلهود  علي  املستمر  والتعليم 
املكثفة لفريق عمل من مدربني 
الكويت  مــن  واستشاريني  
وخارج الكويت في وضع وتنفيذ 
واملؤمترات  التدريبية  البرامج 
الندوات  وعقد  املتخصصة 

وامللتقيات واألحداث الكبرى.

Customer Care Institute® (CCI) USAجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا تفوز بح�شرية متثيل

يف منطقة ال�شرق االأو�شط ودول جمل�ش التعاون اخلليجي

د. زيد الشمري يتوسط ندى العنزي و د. صباح قدومي في حفل االفتتاح
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G l o b a l  I s l a n d  E v e n t

So much to do, so little time

You know what they say, “oldies but goodies” Partnership at its best

Everyone loves a corndog!

Don’t try this at home

Who says working isn’t fun?

Going through the “Island,” one booth at a time

With good friends, good times become the best


