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التسجيل المبكر 
للفصل الصيفي

6/10 - 5/16

التسجيل المبكر 
للفصل الدراسي األول

6/10 - 5/23

جامعة  في   »IFC« اإلسالمي  التمويل  نادي  أقام    TIMES  
التمويل  ادوات  في  تدريبية  دورة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
إدارة  مدير  الفزيع  محمد  الدكتور  فيها  حاضر  االسالمي 
والدكتور  لإلستثمار  اإلمتياز  شركة  في  الشرعية  الرقابة 
للمجموعة  ال��ع��ام   املدير  مساعد  مشعل  ال��ب��اري  عبد 
. السعودية  العربية  اململكة  في  االمناء  مصرف  في   الشرعية 

وأستضاف  املواضيع  افضل  اإلسالمي  التمويل  نادي  أختار  وقد 
التدريبي  األسبوع  شمل  وقد  املتخصصني  املدربني  من  نخبة 
األول على دورة اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتملك ؛ والتي أقيمت 
في  الشرعية  الرقابة  إدارة  مدير  فيها  وحاضر  يومني  مدى  على 
عن  فيها  وحتدث  الفزيع  د.محمد  لالستثمار  االمتياز  شركة 
وأحواله  اإلجارة  عقد  إبرام  كيفية  باإلستئجار كم شرح  الوعد 
مبينا  منفعتها  متلك  أو  إجاراتها  املراد  العني  املؤسسة  ومتلك   ،
ومعاجلتها  اإلجارة  مديونية  ضمانات  شرح  كما  بينهما  الفرق 
بالشرح  موضوع  كل  وتناول  املؤجرة  والعني  املنفعة  وأحكام  أ 
احلضور  أسئلة  على  احملاضر  أجاب  الدورة  نهاية  وفي  والتفصيل 

وأستفساراتهم حول موضوع الدورة .
وقدمها  بالشراء  للواعد  باملرابحة  التمويل  في  دورة  وأقيمت   
في  االمناء  مصرف  في  الشرعية  للمجموعة  املدير  مساعد 
اململكة العربية السعودية د.عبدالباري مشعل والذي أستهلها 
وآلية   ، باملرابحة  التمويل  مجاالت  وعدد  باملرابحة  بالتعريف 
باملرابحة  للتمويل  التنظيمية  واملتطلبات   ، باملرابحة  التمويل 
التمويل  إجراءات  دليل  الوافي  بالشرح  ،وقدم  بالشراء  للواعد 
باملرابحة للواعد بالشراء ، وحتدث عن مالمح التمويل اإلسالمي 
باملرابحة للواعد بالشراء ، والضوابط الشرعية للمرابحة للواعد 

بالشراء، وضرب أمثلة حية عن كل عملية وكيفية تنفيذها .
إلى  العلوش  يوسف  النادي  في  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  وأكد 
باإلقبال  منوها  باجملان،  للطلبة  دوراته  تقدمي  على  النادي  حرص 
املتميز والكبير من قبل طلبة اجلامعة حلضور مثل هذه الفعاليات 
»اغلق باب التسجيل في الدورتني خالل يومني فقط من استقبال 
باستضافته  النادي  مكانة  من  »يعزز  هذا  أن  وأكد  الطلبات«، 

خلبراء في التمويل االسالمي«. 
التدريبية  الدورات  قدمان  اللذين  احملاضرين  بأن  العلوش  وأفاد 
املالية  للمؤسسات  واملعايير  احملاسبة  هيئة  بعضوية  يحظيان 
االسالمية، كما أنهما يشغالن العديد من املناصب في العديد 
الدولية، مبينا ان الدورة برعاية شركة رقابة  من مجامع الفقه 
لالستشارات املالية االسالمية، وهي إحدى الشركات الرائدة في 

هذا اجملال ومقرها مدينة ليدز البريطانية. 

يف  تدريبية  دورة  نظم   IFC
اأدوات التمويل الإ�سالمي

TIMES ضمن أنشطتها السنوية أختتمت إدارة اإلنشطة الرياضية وأدارة العالقات العامة ورابطة طلبة جامعة اخلليج 

الرياضية  باملنافسات  حفل  اسبوع  مدار  على  جرت  والتي  والتحدي  للمنافسات  الثالثة  البطولة  والتكنولوجيا  للعلوم 
الشريفة وشهدت أقباال كبيرا ومشاركات كثيفة من الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة . 

ووصف الدكتور نايف احلجرف مساعد نائب الرئيس للخدمات اإلكادميية والشؤون الطالبية املنافسات بالترفيهية والترويحية 
والتي جرت في جو آسري وعائلي جمعت الطلبة مع الهيئة التدريسية واالدارية في اجلامعة في ماراثون رياضي ترفيهي 
ليس الغرض منه من الفائز بقدر أن يثمرهذا التجمع الفائدة املرجوة منه وهوهذا اجلو الذي يعبر عن روح اآلسرة الواحدة 
وهو الهدف الذي تسعي اليه اإلدارة اجلامعية التي حترص كل عام على تقدمي الدعم والرعاية السبوع املنافسات والتحدي 

الذي شمل أغلب اللعبات وأستمر اسبوعا كان شعاره احملبة والتنافس الشريف بني أفراد اآلسرة الواحدة .
وجرت املنافسات في العاب : كرة القدم شباب وبنات ، وتنس الطاولة شباب وبنات ، وتنس ارضي شباب وبنات ، واسكواش 

شباب وبنات ، وسلة شباب ، وطائرة شباب ، وسباحة شباب .
الفائزة في جو  وفي ختام االسبوع قام الدكتور نايف احلجرف والدكتور مسعود أسد بتوزيع الكؤوس وامليداليات على الفرق 

أتسم بروح اآلسرة الواحدة .

ختام البطولة الثالثة للمناف�سات والتحدي

د. نايف احلجرف يكرم أحد الفائزين

آمنه  للمتفوقة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  منحت   TIMES

هشام طرخان منحة دراسية مجانية بعد أن فازت الطالبة باملركز األول 
في مسابقة معرض الكويت العلمي الثاني والذي أقيم حتت رعاية وزير 
جامعة  ببادرة  أشاد  الذي  اهلل  العبد  أحمد  الشيخ  اإلعالم  ووزير  النفط 

للدراسة  املتفوقني  لتحفيز  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
التي  العلم هو أهم األسلحة  أن  ، مضيفا  بالعلم  والتزود 
قد  التي  التحديات  ملواجهة   حضارية  دولة  أي  متتلكها 
تواجهها وعلينا اإلستثمار في حتصيل وترسيخ العلم على 
االستطالع  على  أبنائنا  لتشجيع  وتنافسي  عال  مستوى 
التعليمية  املناهج  خارج  حدود  دون  من  والتحري  والتعلم 
التقليدية ، فهؤالء االبناء عقول فضولية تبحث عن املعرفة 
وهنا يكمن دورنا نحن الكبار في توجيههم إلى العلم وإلى 
وأحدث  التكنولوجيا  على  وتنميتهم  املعرفة  محفزات 

اإلجنازات واالكتشافات العلمية والرياضية.
للعلوم  اخلليج  جامعة  رئيس  نائب  الزميع  فهد  الدكتور  وقال 
والتكنولوجيا  للشؤون اإلدارية واملالية أننا فخورين جدا باالعمال 
التي قدمها الطلبة ، ونرحب بالفائزة األولى الطالبة آمنه هشام 
طرخان لتكون في جامعتنا لتكون لها منصة للمعرفة والتقدم 
والتميز في مسيرتها التعليمية واملهنية ، وستكون لها اجلامعة 
العلم وسط كوكبة من أعضاء هيئة تدريس  منبع تنهل منه 
متميزة و احدث التقنيات التي تصقل موهبتها بشكل متقدم 

وسوف نعمل على إبراز املواهب اخملباة مبجاالت العلوم والرياضيات واالدب لنقدم 
والتقدم  للتطور  الفرصة  باجلامعة  امللتحقني  الطلبة  من  رفقائها  ولكل  لها 

والنجاح في حتصيلهم العلمي داخل احلرم اجلامعي .

وشكرت الطالبة آمنه طرخان جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا على 
منحها هذا املنحة الدراسية التي كانت دافع سعيت اليه للدراسة في 
جامعة متقدمة حتظى بتقدير كل املتابعني ملستوى اجلامعات في الكويت 
وخارجها ، كما اليفوتني تقدمي الشكر ملنظمي املسابقة والرعاية الكرمية 
لوزير النفط وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبد اهلل للمتفوقني 

في مجاالت العلم واملعرفة .
وقالت أنني سأبذل كل اجلهود الحقق طموحاتي في دراستي 
ودراسة تخصصات حتقق لي الهدف وطموحاتي املستقبلية 
، وسأبدأ في جامعة اخلليج بدراسة األدب االجنليزي وهندسة 
الكمبيوتر والتحق بتخصص مساعد لدراسة املسرح ، ثم 
دراسة  ثم  ومن  السياسية  والعلوم  االقتصاد  دراسة  ابدأ 
تخصص علمي ودراسة الهندسة الورا ثية ، لتبدأ مسيرتي 
العاملية   املنظمات  بالعمل في أحدى  االلتحاق  العملية في 
ثم  ومن  عاملي  بعد  ألخذ  البشرية  خلدمة  املتحدة  االمم  في 
أتطلع لقيادة بلدي الذي أسعي ألن أكون يوما ما رئيسته .

اجلامعة  مرافق  في  بجولة  طرخان  آمنه  الطالبة  وقامت 
واخملتبرات  ال��درس  وقاعات  املكتبة  على  خاللها  تعرفت 
وامكانياتها  الكبيرباجلامعة  اعجابها  وابدت  العملية 
التقنية واالكادميية ، والنظام الذي يتيح للطالب التحصيل 
عبر  بسهولة  املعلومة  على  احلصول  وكذلك  بيسر  اجليد 
شبكة اتصاالت الكترونية متقدمة تربط اجلامعة مع كبري 
املتحدة  بالواليات  لويس  – سانت  العاملية كجامعة ميسوري  اجلامعات 
االمريكية وغيرها ممن ترتبط معهم جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

باتفاقيات تعاون ثقافي واكادميي في العالم ،    

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا متنح  اآمنه طرخان 
منحتها الدرا�سية 

بعد فوزها مب�سابقة معر�ض الكويت العلمي

الشيخ 
أحمد العبد اهلل : 
العلم هو أهم 
األسلحة التي 

تمتلكها أي دولة 
حضارية لمواجهة  

التحديات

د. فهد الزميع مع آمنه ووالدها
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اأقامته جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا مبنا�سبة ال�سبوع العاملي للتوعية ب�سرطان القولون

TIMES في سياق سعيها الدؤوب 

طلبة  وخاصة  الشباب  لتوعية 
العالقات  إدارة  نظمت  اجلامعة 
للعلوم  اخلليج  بجامعة  العامة 
قسم  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا 
ملكافحة  العامة  باإلدارة  التوعية 
امللتقي  الداخلية  بوزاؤة  اخملدرات 
الطالبي السادس ملكافحة اخملدرات 
حاضر فيه الدكتور عايد احلميدان 
العقلية  واملؤثرات  اخملدرات  خبير 
ثامر  والنقيب  وأجنبيا  عربيا 
التوعية  قسم  ضابط  الهاجري 

بوزارة الداخلية .
ثامر  النقيب  حتدث  البداية  في 
اخمل��درات  خطورة  عن  الهاجري 
واسباب تعاطي الشباب املراهقني 
يبدأالشباب   : وق��ال  اخمل���درات 
مشاكلهم مع اخملدرات وفق اجتاهني 
لسد  واالستطالع  التجريب  األول 
وهم  الطبيعي  فضولهم  حاجة 
في هذا السن اخلطر وخاصة أنهم 
بالكبار  بالتشبه  بالرغبة  يسعون 
جملموعة  العام  اجلو  مع  والتوافق 
املواد  يتناولون  فنجدهم  االقران 
وبعض  واحملظورة  املمنوعة  اخملدرة 
االبخرة  وش��م  املهدئة  االدوي��ة 
االصباغ  بعض  من  املتطايرة 
املستخدمة  واألصماغ  واحملاليل 
مع االخشاب واملعادن عند اعدادها 
أدوية  مثل  االدوية  بعض  أو  منزليا 
السعال وإصابات البرد ومع اعتياد 
هذ  بعض  على  املراهقني  االبناء 
األدوية املتاحة وشعورهم باإلرتياح 
والنشوة من أستعمالها يتحولون 
غير  اخمل���درة  امل���واد  إلستخدام 
نتائج  على  للحصول  القانونية 
يتحولون  وبذلك  اكثر  نفسية 
الى  املمنوعات  تناول  مرحلة  من 
بالتوجة  الصعبة  الشقاء  مرحلة 
من  عليها  ومايترتب  اإلدمان  الى 

مشاكل وهموم .
في  ال��ه��اج��ري  النقيب  وب��ني 
املواد  وأشكال  أنواع  محاضراته 
الشباب  يتجنبها  حتى  اخمل��درة 
مسرح  ش��اش��ة  على  وع���رض 
أشكال  معرفي  عباس  الدكتور 
شارحا   ، اخمل��درة  املمنوعات  تلك 
للحضور العقوبات التي تنتظر كل 
من املدمن واملروج والتي تصل الى 
االعدام شنقا لهم نتيجة خلطورة 
عليه  اخملدرة  املواد  وترويج  تعاطي 

وعلى اجملتمع الذي يعيش فيه .
احلميدان  عايد  الدكتور  وحت��دث 
للمخدرات  الصحية  األضرار  عن 
باالمراض  الشباب  تصيب  والتي 
الكبد  وفيروس  باإليدز  كاإلصابة 
الهوائية  الشعب  وضيق  الوبائي 
للتعاطي  نتيجة  الرئة   وسرطان 
املدمنني  من  املوبائني  ومجالسة 
ومتعاطي اخملدرات بكافة أشكالها 
باجلرعة  حتفهم  يالقون  الذين 
ماتوا  ح��االت  ع��رض  ومت  ال��زائ��دة 
نتيجة تعاطيهم نتيجة الدمانهم 

وبشكل يسبب لهم الهالك .
احلل  احلميدان  الدكتور  وتناول 
للعالج من اإلدمان وحماية القانون 
من  والعالج  التعافي  يريد  ملن 
املصحات  أحد  يودع  ثم  االدم��ان 
عن  أو  نفسه  عنه  اإلبالغ  بشرط 
طريق احد اقاربه ، متناوال بالنهاية 
الذين  للمهربني  املتبعة  الطرق 
يروجون للمخدرات بالشرح والصور 
وطرق التحايل لهؤالء املهربني .   

الهاجري: الإعدام للمدمن 
واملروج ملخدرات

ضمن امللتقى الطالبي السادس 
ملكافحة اخملدرات

للعلوم  اخلليج  جامعة  أقامت   TIMES

الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا 
العاملي  اليوم  مبناسبة  توعويا  معرضا 
للتوعوية بسرطان القولون حتت عنوان »مرض 
سرطان القولون وكيفية الوقاية منه« وذلك 

في احلرم اجلامعي مبنطقة مشرف.
القدومي  صباح  د.   التوعوي  املعرض  حضر 
واالكادميية  الطالبية  للشؤون  الرئيس  نائب 
الناصر  عيسى  سامي  والدكتور  باجلامعة 
منطقة  في  الصحة  تعزيز  جلنة  رئيس 
حولي الصحية والدكتورة صديقة بو عليان 
رئيسة مركز الرميثية التخصصي وجمهورا 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  من  غفير 
الى  أستمعوا  الذين  باجلامعة  والعاملني 
منه  الوقاية  وكيفية  املرض  عن  وافي  شرح 
وخاصة  الالزمة  الفحوصات  لهم  وأجريت 
  50 ال  سن  في  والرجال  النساء  يصيب  أنه 
أهم  من  أن  الناصر  سامي  الدكتور  ويقول 

أعراض املرض :
 - نزيف املستقيم. 

- وجود دم في البراز )أحمر قاني، أسود أو 
 غامق جدا.

- تغير في حركة القولون وخاصة في 
 طبيعة البراز وشكله. 

- آالم ناجتة عن تقلصات وتشنجات في 
 املنطقة السفلية من البطن. 

 - آالم غازية متكررة. 
- اضطراب ورغبة في التبرز في حني ال 

 حاجة لذلك. 
 - فقدان الوزمنن دون اتباع حمية. 

- شعور بتعب وإجهاد مستمر.
وقدمت الدكتورة صديقة بو عليان شرحا 
عن أهمية الفحص املبكر وخاصة أنهناك 

أنواع متعددة من الفحوصات املبكرة، 
تناسب احلالة الصحية لكل مريض على 

حده، ويجب إجراؤها في سن 50 لألشخاص 
في مرحلة اخلطر النسبي وفي سن ال� 40 
 لألشخاص ذوي اخلطر املتزايد وهي كالتالي:

 1. الفحص السريري من قبل الطبيب. 
2. فحص املستقيم للتأكد ما إذا كان 

 هناك ورم موجود. 
3. فحص البراز ملعرفة ما إذا كان هناك دم 

 في البراز أم ال. 
 4. فحص التنظير بواسطة منظار خاص. 

5. فحص بالتصوير اإلشعاعي .
وشدد االطباء على أهمية الوقاية من 

املرض النه ليست هناك طرق للحد من 
خطر اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم 

بشكل كامل، لذا يعد الفحص املبكر في 
 غاية األهمية.

إال إن هناك دالئل و إشارات من املمكن 
أن تقلل احتمال اإلصابة به وذلك بإتباع 

 اخلطوات التالية: 
- إتباع حمية غذائية غنية باأللياف 

)تناول كميات كبيرة من احلبوب الكاملة 
 واخلضروات والفواكه. 

- اإلكثار من تناول امللفوف، البروكلي، 
القرنبيط. 

- جتنب األطعمة الغنية بالدهون خاصة 
الدهون املشبعة. 

- اإلكثار من تناول األطعمة الغنية 
بالكالسيوم. 

- ممارسة الرياضة بانتظام. كما يقوم - 
أيضا باختبار مدى إمكانية بعض العقاقير 

على املساعدة في احلد من اإلصابة بسرطان 
القولون .

»املعر�ض التوعي للوقاية من �سرطان القولون»

TIMES  أكد الدكتور أنس الرشيد وزير اإلعالم 

أن نفهم العمل اإلعالمي  أنه الميكن  األسبق 
مبعزل عن طبيعة العمل السياسي في اجملتمع 
مضيفا أن الكويت ال توجد فيها رقابة مسبقه 
على اإلعالم ونعتبر أننا بالكويت حالة فريدة 
تتمتع بدميقراطية بدأت منذ ان كانت الكويت 
والتجارة  الغوص صيفا  رحالت  أال  فيها  ليس 
شتاء بعد أن أسس العم عبد العزيز الرشيد 
مجلة الكويت وحتدث مع الشيخ أحمد اجلابر 
عنها ولكم أن تتصورين مجلة تصدر بالكويت 
وتطبع في مصر 500 نسخة توزع على كبار 
مبصر  الطباعة  عملية  وتتم  الكويت  رجاالت 
الكويت  من  تبدأ  بدائية  مواصالت  بوسائل 
الى مصر  الى جدة ومن جدة  دابة  على ظهر 
نعتبره  بالعودة وهذا  بالبحر وهكذا  بسفينة 
منهج  الدميقراطية  أخترنا  أننا  للكويت  فخر 
عمل في حياتنا السياسية منذ قيام الكويت 
كل  رغم  اجملال  هذا  في  كثيرة  دوال  وسبقنا 

التحديات التي واجعتنا .
رابطة  نظمتها  التي  الندوة  في  ذلك  جاء 
حتت  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 

عنوان » أخالقيات العمل اإلعالمي » وأقيمت 
رفيع  عباس  الدكتور  األستاذ  مسرح  على 
من  كبيرا  جمعا  وحضرها  باجلامعة  معرفي 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس .
أنس  الدكتور  السابق  اإلعالم  وزير  وأضاف 
الرشيد عن الرقابة على وسائل اإلعالم فقال 
: اليخدعكم أحدا عندما يقول لكم أن هناك 
حتى  رقابة  بها  ليس  العالم  في  واحدة  دولة 
الدستورية  احملكمة  وهي  رقابة  فيها  أميركا 
ولكن   ، هناك  عليا  رقابية  جهة  وهى  العليا 
أيضا  التي هي محور محاضرتنا  الكويت  في 
ليس هناك رقابة مسبقة على اإلعالم املقرؤه 
وهناك أخالقيات للعمل الصحفي التي حتكم 

ضمير الصحفي واملسؤولني عن املطبوعة .
وقال الدكتور أنس الرشيد أن احلرية الشخصية 
تعتدي على  أنها  تتوقف عندما جند  أن  يجب 
من  الكثير  هناك  أن  منوها  األخرين  حرية 
والصحفيني  الصحف  في  حتدث  التي  االمور 
انفسهم وعمليات شراء الضمائر التي نراها 
القوانني  ولذلك وضعت  قلة  تصدر فقط من 
التي حتكم هذه املمارسات ، وعندما كنت وزيرا 

لالعالم وضعت قانون الطبوعات والذي الغيت 
لصحفيني  الباب  وفتح  املسبقه  الرقابة  فيه 
كتثرون بعد زيادة عدد الصحف من 5 صحف 
الى 15 عشرة صحيفة يوميا وكسرت عملية 
االحتكار التي كانت منصبة في اخلمس صحف 
ولذلك جند قانون الطبوعات الذي غلظت فيه 
ويتاجر  اجملمتع  لقيم  املسئ  على  العقوبات 
بقضايا الناس ونشر األخبارالكاذبة عليهم .

وفتح باب النقاش للحضور من الطلبة وكانت 
وكيفية  الرقابة  على  منصبة  األسئلة  أغلب 
الدميقراطية من خاللها فأجاب عنها  ممارسة 
احملاضر بقوله أن الرقابة املسبقه غير موجود 
بالكويت  أول مطبوعة  أصدار  ومنذ  بالكويت 
ذاتية  رقابة  وجود  من  البد  لكن  اآلن  وحتى 
حتكم اخالقيات العمل باإلعالم من الصحفي 
وعدم  اجملتمع  تقاليد  فيها  يراعي  نفسه 
هنا  ومن  األخرين  وحرية  كرامة  على  التعدي 
ليحكم  املطبوعات  بقانون  العقوبات  كانت 
وضرب  الناس  بقضايا  واملتاجرين  املتجوزين 
استحسان  نالت  الواقع  من  كثيرة  امثلة 

احلضور الذين حضروا الندوة .    

»اأخالقيات العمل الإعالمي» نظمتها رابطة 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

حا�سر فيها وزير الإعالم الأ�سبق الدكتور اأن�ض الر�سيد

د. مسعود أسد يكرم د. أنس الرشيد
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وفكرية حطت على مسرح جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
قافلة تهريب أبيات الشعر 2009 
اخلليج  ودول  أملانيا  من  شعراء  بني 
بالكويت  األملاني  السفير  حضرها 
من  وجمعا  فوربس  ميشانيل 
اجلانبني  من  الشعر  متذوقي 

اخلليجي واألملاني .
من  بتقدمي  الشعرية  األمسية  بدأت 
إسماعيل  فهد  إسماعيل  األدي��ب 
وقام  روز  ميخائيل  األملاني  والشاعر 
بالترجمة بني الشعراء املترجم اإلملاني 
عن  لفيلم  عرض  أعقبه  اورت  جونتر 

أعمال الورشة التي متت في برلني .
إسماعيل  فهد  االدي��ب  وحت��دث 
من  جاءت  القافلة  فكرة  أن  فهد 
عندما  2009م  نوفمبر  شهر 
وشعراء  شاعرات  خمس  أجتمع 
من البحرين والكويت ودبي وعمان 
السعودية  العربية  واململكة 
زميالت  بخمس  برلني  في  والتقوا 
وحتدث   ، أملانيا  في  لهم  وزم��الء 
فكرة  وش���رح  روز  ميخائيل 
القافلة ومادار هناك ببرلني وحتى 

حضورهم إلى منطقة اخلليج .
     وواصل إسماعيل فهد حديثه 
االساسية  الفكرة  أن   : قائال 
الشعراء  ح��وار  هي  للمشروع 

يفكرون  التي  باللغة  املباشر 
لغة  عبر  بها  ويكتبون  ويحسون 
برلني  لقاء  في  مامت  وهذا  وسيطة 
من  الثاني  للقاء  يستعدوا  حتى 
ثمار  تطرح  فعاليات  في  املشروع 
جتربتهم على مناخات ثقافية في 

بالد الشعراء العرب .
وأخذ احلديث ميخائيل روز وقال أن 
جتربة الشعر املشترك قد حققتها 
شعراء  مع  برلني  في  األدب  ورشة 
من لغات عديدة أخرى في سنوات 
سابقة ، مضيفا أن الشعراء العرب 
بالتخطيط  بأنفسهم  ساهموا 

بلدانهم  في  وتنظيمها  للقافلة 
الثقافة  لوزارة  والرعاية  بالتنسيق 
اجلهة  وهي  البحرين  في  واإلعالم 
الداعمة الرئيسية التي تستضيف 
املؤسسات  وكذلك  الشعراء 
الثقافية الرسمية وغير احلكومية 
نقوم  التي  الشقيقة  الدول  في 

بزيارتها .
وهنا تباري الشعراء فشكلوا ديتو 
العماني  الشاعر  جمع  شعري 
محمد احلارثي مع الشاعر األملاني 
في  تباروا  اللذان  فينكارولد  رون 
التناغم  شعرهم وسط حالة من 

جمعتهم ليس فقط  في سجال 
شعري لكنها حالة من التوحد وأن 
بالرغم  شاعر  كل  لغة  أختلفت 
انهم  اال  بينهم  املترجم  من وجود 
التبادل  من  متميزة  حالة  فرضوا 

الشعري .
وبدء الشاعر الكويتي محمد النبهان 
في  شولتس  توم  األملاني  والشاعر 
القاعة  فاشعلوا  قصائدهم  القاء 
تلك  عنه  ماتسفر  وانتظار  ترقب 
والتي  بينهما  الشعرية  املبارزة 
التي احدثتها  الفائدة  أظهرت مدي 
الشعرية  القافلة  املبادرة خللق  تلك 

من  بدأت  والتي  التي جتوب خليجنا 
فالكويت  بعجمان  م��رورا   املنامة 
الشرقية  للمنطقة  تنتقل  ثم 
لتكرمي  للبحرين  لتعود  بالسعودية 

الشعراء هناك .
لتجوب  رحلتها  القافلة  وأنهت 
وشعراء  آخ��ر  بلد  جتوالها  في 
ونثرا  شعرا  القاعة  امتعوا  اربعة 
من  النبهان  فحمد   ، وحضورا 
الذي  الكويت  في  اجلديد  اجليل 
 ، وصعوبات  بطموح  جتربته  بدأ 
بألغة  بأنها  وصفه  ميكن  جيل 
 ، اإلنساني  الصعيد  على  املفارقة 

»نكيتا  مهرجان  جائزة  على  حائز 
له  صدر  رومانيا  في  ستاسيكو« 
في  ترعرع  شولتس  وتوم   ، ديوانني 
وكاتب  ناشر  وهو  الشرقية  برلني 
األدب��ي  والنقد  والنثر  للشعر 
اإلبداعية  للكتابة  أستاذا  ويعمل 
ومحرر  أوغسبورغ  جامعة  في 
 « أحد  »محض ال  األدبية  للمجلة 
يعيش متنقال بني برلني وأغسبورغ 
محمد  العماني  الشاعر   أما   ،
عمان  سلطنة  من  فهو  احلارثي 
على  حائز  ورحالة  وكاتب  شاعر 
جائزة أبن بطوطة لالدب اجلغرافي 
واحلارثي  وجناح«  »عني  متابه  عن 
ومن  بالسفر  قصيدنه  يصقل 
سيعرف  العماني  التاريخ  يعرف 
مكونات  أجمل  يرث  احلارثي  أن 
بارتياد  أشتهروا  الذيت  العمانيني 
البحر اكتشافا وجنارة ومجابهات ، 
واألملاني رون فينكلرولد من مدينة 
درس  ومترجم  شاعر  األملانية  ينا 
وحصل  والتاريخ  االملاني  االدب 
ولينا«  »ليونس  له  جائزة  على 
دارمشتت  مدينة  متنحها  التي 
له  للشعر صدرت  موندزير  وجائزة 
تتميز  وقصائده  شعرية  داووين   3
بروح السخرية من الذات وباللعب 
جدية  تالزمها  بينمت  والهرج 

وجودية ويعيش في برلني .  

قافلة تهريب اأبيات ال�سعر حطت يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

السنوي  املعرض  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  نظمت جامعة   TIMES

السادس للكتاب واملعلومات وذلك في مكتبة الدكتور عبد اهلل الرفاعي 
، وذلك بحضور رئيس مجلس األمناء باجلامعة د. عبدالرحمن احمليالن الذي 
افتتح املعرض و عميد شؤون الطلبة والقبول والتسجيل ونائب الرئيس 
للخدمات االكادميية د. صباح قدومي والبروفسور روبرت كوك نائب الرئيس 
للشؤون األكادميية وجمعا غفير من أعضاء هيئة التدريس وأسرة اجلامعة 

من إداريني وطالب وطالبات اجلامعة .
أهمية  باجلامعة على  األمناء  رئيس مجلس  احمليالن  د. عبدالرحمن  وأكد 
هذه احلدث للجامعة وللطلبة بشكل عام ولطاقم مكتبة الدكتور عبد 
اهلل الرفاعي الذي يبحث دائما عن احدث وأفضل املواد التعليمية وأفضل 
ملشاركتهم  الناشرين  شاكراجميع   ، العالم  في  االكادميية  الدراسات 
في  جديد  كل  لتقدمي  املكتبة  مع  واملستمر  الدائم  وتعاونهم  باملعرض 

عالم املعرفة واملعلومات التي تزيد الطلبة معرفة وحتصيال وعلما . 
ومن جهته أشار الدكتور صباح قدومي أن أقامة املعرض يأتي إنطالقا من إهتمام 
وتفيد طلبة  العالم  في  تتداول  التي  الكتب  وأحدث  والعلم  باملعلومات  اجلامعة 
اجلامعة في كافة جوانب املعرفة والتخصص كل في مجاله ، مضيفا أن املعرض 

فرصة للطلبة عموما لالطالع والتزود بالعلم واملعرفة وتبادل املعلومات .
دولة الكويت وحتتوي على 58 آاف مصدر من الدوريات العاملية على شبكة االنترنت وهذا وأضاف الدكتور صباح قدومي أننا باجلامعة نفتخر أننا لدينا أكبر جامعة الكترونية في 

بحد ذاته مفخرة لنا وللكويت ونسعي دائما لتطوير ادائها مبا يتناسب مع املستجدات 
العاملية في عالم املعرفة التخصصية وأحدث الدراسات االكادميية في العالم .

اإلطالع  فرصة  على  حازوا  قد  باملكتبة  العاملني  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بشكل  املعرفة  عالم  في  واجلديد  واملعلومات  العلمية  الكتب  أحدث  على 
للنشر في نظام  بيرسون  دورة أستثنائية قدمها ممثلي  عام وحصلوا على 
التعلم والنتائج ودورة »أحدث التطورات في تعلم اللغة اإلجنليزية والعمل 
واالقتصاد والرياضيات ، وقد شارك باملعرض أحدث دور النشر الكبيرة مثل 
بيرسون واكسفورد وهارفرد للصحافة وكذلك دار ماك غرو هيلز اليفييروأم 
االبحاث والدراسات بالكويت ومركز  ومعهد  امليركية  والسفارة  . تي  . آي 
تعليم وتقييم الطفل وقاعدة بيانات مزودي االنترنت »ايدوتك« انترناشيونال 

اورومونيتوالر وغيرها من دور النشر العاملية واحمللية      

اأثناء افتتاحه املعر�ض ال�ساد�ض للكتاب واملعلومات
د. املحيالن: احلدث مهم للجامعة وللطلبة ب�سكل عام ولطاقم املكتبة ب�سكل خا�ض

د. احمليالن يقص شريط االفتتاح

... ويتجول بني دور النشرد. احمليالن يتفقد املعرض مع أمينة املكتبة شوبيتا كول

الشعراء العرب واألملان في قافلة تهريب الشعر



TIMES العدد 3     إبريل 2010   4 تنا
ط

ش
أن

TIMES كعادتها في أحتضان املناسبات اإلنسانية 

واإلجتماعية واخليرية نظمت جامعة اخلليج للعلوم 
حفال  االجنليزية  الكويت  ومدرسة  والتكنولوجيا 
والرويال سويت  املؤمترات  مركز  فندق  رعاه  موسيقيا 
ضحايا  ملتضرري  ريعه  يخصص  احلرة  املنطقة  في 
وذلك  العام  هذا  بداية  في  حدث  والذي  هايتي  زلزال 

على املسرح الكبير باحلرم اجلامعي في مشرف .
حضر احلفل املوسيقي جمعا كبير ضم قيادات اجلامعة 
والسفيرة  االجنليزية  الكويت  مدرسة  ومدرسي  ومدير 
جنوب  وسفير  جونز  ديبرا  الكويت  في  االميركية 
أفريقيا بالكويت وممثل عن السفارة البريطانية وممثلي 
بالكويت  املعتمدين  الدبلوماسي  أعضائءالسلك 
املدرسة  وطلبة  اجلامعة  طلبة  من  غفير  وجمعا 
العاملية  املوسيقي  امورهم ومتذوقي  واولياء  االجنليزية 
والتي عزفها فريق املدرسة املوسيقي وقدم فيها أشهر 

املقطوعات العاملية نالت أستحسان احلضور . 

وعلى هامش احلفل أكد الدكتور صباح قدومي نائب 
اخلليج  جامعة  في  االكادميية  للخدمات  الرئيس 
للعلوم والتكنولوجيا في تصريح صحفي قال فيه : 
تأتي مشاركة اجلامعة في هذا احلفل لدعم متضرري 
زلزال هايتي والتعاون املشترك مع مؤسسات اجملتمع 
ومن  واخلاصة  احلكومية  واملدارس  واجلامعات  املدني 
في  اجلامعة  وسياسة  دور  وتنمية  إنساني  واجب 
دعم العمل االجتماعي اخليري والتكافل الذي يحثنا 
عليه ديننا احلنيف في مؤازرة املتضررين من الكوارث 

الطبيعية في جميع انحاء العالم .  
وقد شهدت اجلامعة واملدرسة االجنليزية تعاون كبير 
في بيع تذاكر احلفل وشارك من اجلامعة رابطة جامعة 
بها  الطالبية  والنوادي  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
وهي : نادي املواهب ونادي الرواد ونادي الفن التعبيري 
الرسوم  ونادي  الرياضي  والنادي  الفوتوغرافي  والنادي 

املتحركة ونادي املعلومات .

حفل مو�سيقي بالتعاون مع مدر�سة الكويت الجنليزية

د. قدومي: تاأتي م�ساركة اجلامعة لدعم مت�سرري زلزال هايتي

عزة احلالق : نعمل على تطبيق برنامج جديد لوقف هدر الوراق
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  الفني  الدعم  مسؤولة  أكدت   TIMES

باجلامعة  املعلومات  تقنية  قسم  أن  احلالق  سعيد  عزه  والتكنولوجيا 
األوراق  بالتحكم في عدد  برنامج جديد خاص  لتطبيق  بالتحضير  يقوم 
أن  تزايد كما  في  املهدرة  األوراق  أن عدد  لوحظ مؤخرا  أن  بعد  املطبوعة 
داخل  املطبوعات  في  املستخدمة  األوراق  كمية  في  كبيرا  هدرا  هناك 
الغير متوقعة في  الزيادة  إلى  أدى  ، مما  اآللي  املكتبة ومختبرات احلاسب 
مما  العمل  املستمرعن  وتوقفها  واألحباروالطابعات  األوراق  إستهالك 

يسبب تعطلها وتأخير العمل للطلبة والباحثني باجلامعة. 
أو  باحث  لكل  يوميا  املتاحة  الكمية  يحدد  البرنامج  أن  احلالق  عزه  وأضافت 
املطبوعات  من  له  احملدد  العدد  يتجاوز  ال  بحيث  اليومي  لإلستخدام  طالب 
بحيث نحد من عملية الهدر املستمر في إستهالك تلك األوراق وبالتالي زيادة 

تلك االعطال والهدر الكبير في األوراق واالحبار والطابعات املستمر يوميا .
مالحظاتهم  على  املكتبة  وإدارة  والباحثني  الطلبة  احلالق  وشكرت 
ياتي  والذي  للحد منه  احللول  وبالتالي وضع  الهدر  وحرصهم على وقف 
شانها  من  مايرفع  كل  على  واحملافظة  جامعاتهم  على  منهم  حرصا 

ويطور اإلداء داخل احلرم اجلامعي .  

د. صباح قدومي مع احلضور في احلفل

أفراد الفرقة املوسيقية

عزة سعيد احلالق



TIMES  2010 رنا5العدد 3     إبريل
خبا

أ

TIMES نظم برنامج املاجستير في جامعة 

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة حتت عنوان 
“ ميزانية دولة الكويت “ القاها وزير املالية 
السابق بدر احلميضي بحضور نائب الرئيس 
للشؤن االدارية واملالية الدكتور فهد الزميع 
وجمعا من أعضاء هيئة التدريس والعاملني 
وطلبة اجلامعة، وتأتي الندوة ضمن أنشطة 
برنامج املاجستير الذي يديره الدكتور ناصر 

ابو مصطفي.
السابق  املالية  وزير  أستعرض  البداية  في 

العامة  امليزانية  احلميضي  ب��در 
بينها  مقارنة  وعقد  حاليا  للدولة 
عام  للكويت  العامة  امليزانية  وبني 
حسب  االيرادات  فيها  1970 وتناول 
التقسيم االقتصادي مليزانية الوزارات 
على  مشددا   ، احلكومية  واالدارات 

اخملصصة  املبالغ  بني  فيما  الشاسع  الفرق 
واحد  بند  تستهلكها  والتي  ميزانية  لكل 
فقط وهو االجور التى تشكل امليزانية احلالية 
 1970 عام  ميزانية  %2 من  من  أقل  نسبة 
بشكل  احلالية  امليزانية  فيها  أرتفعت  والتي 

مخيف .
احلميضي  بدر  األسبق  املالية  وزير  وفند 
واملصروفات  االيرادات  جملة  بني  بالتحليل 
وتابع   ، بلغ حدا كبيرا  الذي  بينهما  والعجز 
امليزانية  األسوء في  تعتبر  أمورا  قائال هناك 
العامة وهما العالج باخلارج ودعم الكهرباء 
وبدل اإليجارات الذي يدفع للمواطنني في بلد 

أحادي املوارد التي تعتمد على النفط فقط 
الذي يعتمد تطور وانكماش بند املصروفات 
في امليزانية على حجم االيرادات خاصة وهو 
ارتفاع  ومع   ، النفط  اي��رادات  على  يعتمد 
دينار  7مليار  بلغ  الذي  الرواتب  بند  حجم 
دينار كويتي  4,5 مليار  الدعم  وبند  كويتي 
في  كثيرة  تخفيضات  أجراء  استحالة  مع 
السابقني  البندين  خاصة  املصروفات  بنود 
امليزتانية  وضع  ان  سنجد  الكثير  وغيرها 
من  بالعديد  القيام  ويحتاج  جدا  خطير 

االجراءات حلل مشكلة التضخم .
احلميضي  بدر  السابق  املالية  وزير  وطالب 
الهدر  لوقف  ايجاد حل  على  العمل  الدولة 
الزيادات  جتميد  اوال   : امليزانية  في  والعجز 
في بند الرواتب والدعم خاصة فيما يتعلق 
القطاعات  وتخفيض   ، باخلارج  بالعالج 
العامة وخفض عبئ اداراتها ، ومتويل غالبية 
 ، االنشائية  املشاريع  لتمويل  االي��رادات 
من  بالكويت  االجنبي  االستثمار  وتشجيع 
اموال اضافية وخلق فرص عمل  توفير  أجل 
جديدة للشباب ، كذلك احلد من التوظيف 
التوظيف  وتشجيع  احلكومي  القطاع  في 

تأمني  نظام  وضع  مع  اخلاص  القطاع  في 
عن  العاطلني  لتغطية  شامل  اجتماعي 

العمل .
الذي  النقاش  باب  فتح  الندوة  نهاية  وفي 
تركز على اصالح الوضع االقتصادي ومعاجلة 
تشجع  بدائل  عن  والبحث  الدعم  موضوع 
للشباب  العمل  فرص  وخلق  االستثمار 
سيطرت  التي  االتكالية  حالة  عن  بديال 
والتفكير  العام  النمط  وتغير  الكثير  على 
حوهرة  الكويت  جنعل  ان  لنا  تتيح  بعقالنية 
وبني   ، السابق  في  كانت  كما  للخيج 
التي  العراقيل  االسئلة  احد  على  ر\دا 
بالكويت  املستثمرين  طريق  في  توضع 
لدينا  بالكويت  نحن  لالسف  وقال   ،
مشكلة مستعصية وهي حب التملك 
الكل يريد ان ميلك بيتا كبيرا في مقتبل 

حياته وتساءل ملاذا ال نعيش بالواقع
مع  ظروفنا  قدر  على  نعيش  نتزوج  وعندما 
اهلنا ومن ثم نتدرج حتى نتملك وال نعتمد 
النظرة  ونغير  شيء  كل  في  الدولة  على 
النمو  لنا  حتقق  واقعية  بنظرة  االتكالية 
واالزدهار ليصبح منط حياتنا انتاجي مثمر ، 
واخلوف منها  وردا على موضوع اخلصخصة 
اخلصخصة  الكثيرمن  يتخوف  :   ملاذا  قال 
هيئة  او  جهة  كل  على  ان  جند  ونحن 
تراقب  رقابية  جهة  عليها  مخصخصة 
تنحرف  ال  حتى  لها  املرسوم  حسب  ادائها 

عن مسارها .   

بدر الحميضي: هناك أمورا تعتبر 
األسوء في الميزانية العامة

لطلبتها  االكادميي  املستوى  تطوير  نحو  منها  سعيا   TIMES

وتشجيعهم على تنمية روح املنافسة الشريفة فيما بينهم، نظمت 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا باشراف قسم علوم احلاسوب 
اجلامعة،  لطلبة  البرمجيات  مسابقة  املعلومات  نظم  ادارة  وقسم 
وشهدت املسابقة التي أقيمت باحلرم اجلامعي في مشرف وشهدت 
تنافسا كبيرابني الطلبة الذين قسموا الى 12 فريقا تنافسا كبيرا 
 ، مختلفة  صعوبة  بدرجات  االسئلة  من  مجموعة  لهم  قدم  حيث 
وبهذا الصدد أشار رئيس جلنة التنظيم واالستاذ املساعد في قسم 
علوم احلاسوب د.عماد سعد ان مسابقة البرمجة تهدف الى تشجيع 
الطلبة على تطوير انفسهم في البرمجيات، وتعويدهم على العمل 
اجلماعي الرامي الى توطيد روح التعاون واملنافسة الشريفة الراقية 
ان املسابقة تعتبر نواة لعمل مسابقة اكبر على  الى  بينهم، الفتا 
مستوى جامعات الكويت اخملتلفة تقوم باستضافتها جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا .
هذه  خالل  من  تطمح  اجلامعة  ان  سعد  عماد  د.  واوضح   
بغية  اجملال  هذا  في  النابغني  الطلبة  اختيار  الى  املسابقة 
سواء  االخرى  اجلامعات  ينافس  باجلامعة  خاص  فريق  تكوين 
ان  مؤكدا   ، العاملي  او  االقليمي  او  احمللي  املستوى  على  كان 
املسابقة شهدت جناحا كبيرا على كل املستويات، حيث متيزت 
االقسام  استحسان  القى  الذي  الرائع  بالتنظيم  املسابقة 
العلمية ، موضحا ان نتائج املسابقة ستعلن في وقتا الحق 

حيث ستقام حفلة لتكرمي الطلبة الفائزين . 
وفي ختام حديثه تقدم د.عماد سعد بجزيل الشكر الى االدارة 
املسابقة  هذه  اجناح  في  الالمحدود  دعمهم  على  اجلامعية 
وعلى رأسهم عميد شؤون الطلبة والقبول والتسجيل ونائب 
الرئيس للخدمات االكادميية د.صباح القدومي، ونائب الرئيس 
للشؤون االدارية واملالية د.فهد الزميع، ونائب الرئيس للشؤون 
منظمي  جهود  على  اثنى  كما  كوك،  د.روبرت  االكادميية 
املسابقة د.ندى املصري من قسم ادارة نظم املعلومات، ود.لؤي 
طحت، وأ.فادي ديب، وأ.طاهر علي، وأ.ليلى التركاوي من قسم 
علوم احلاسوب، ود.صالح الشرهان، ود.عصام مغربي، ود.عماد 
TA حسني مصطفواي، وسوزان  مقدم، واالساتذه املساعدون 

آدم ، وفراس آسعد .

في  اخلريجني  ومتابعة  للطلبة  الوظيفي  مركزالتأهيل  نظم   TIMES

اإلعالمي  التحدي  لفريق  ندوة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
لطلبة  للدولة  التنفيذي  واجلهاز  العاملة  القوى  إعادة هيكلة  ببرنامج 
مبشرف  اجلامعي  احلرم  في  معرفي  عباس  الدكتور  مسرح  في  اجلامعة 

وحضرها جمعا غفير من طالبات وطالب اجلامعة .
ومنيره  العامة  العالقات  إدارة  من  الهويدي  نوره  الندوة  في  حاضر 
البداية  في  الهيكلة  إعادة  برنامج  الوظيفي  االرشاد  من  العبيدان 
دعم  برنامج  عن  مفصل  وشرح  بالتعريف  الهويدي  نوره  تناولت 
وقالت  اخلاص  بالقطاع  العمل  على  وتشجيعهم  الوطنية  العمالة 
19 وأصدره املغفور له بأذن  رقم  أميري  أنشئ مبرسوم  البرنامج  : أن 
اهلل الشيخ جابر األحمد الصباح ، هذا البرنامج الذي أنشء للموازنة 
بالبرنامج  ونحن   ، اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  في  الوظائف  بني 
»مشروع  الوطنية حتت أسم  العمالة  إعالمية لدعم  نقوم بحمالت 
عن  الباحثني  التحاق  كيفية  بالشرح  وتناولت   ، اإلعالمي«  التحدي 
عمل بالبرنامج والتي تبدأ بالتسجيل فيه ومبجرد اإللتحاق فيه نقوم 
وتخصصاته  مؤهالته  تناسب  مالئمة  وظيفة  عن  له  عنهبالبحث 
في  أشهر   9 مدتها  للباحث  تدريبية  دورات  البرنامج  يفدم  كما   ،
التزامة  نظير  شهري  راتب  الباحث  خاللها  مينح  وغيرها  الكمبيوتر 

باحلضور في الدورة .
البرنامج  له  يقدم  اخلاص  بالقطاع  بالعمل  امللتحق  أن  الهويدي  وأضافت 
راتب شهري يتحدد حسب مؤهله الدراسي بخالف معاشه الذي يتحدد في 
الوظيفة امللتحق بها ، مبينه أهمية احلمالت في جذب الشباب والشابات 
الكويتيون على العمل بالقطاع اخلاص بإمتيازات تفوق العمل في القطاع 

العام ومؤسسات الدولة اآلخرى .
تقدمي  هو  تقدميه  الباحث  على  مايجب  أهم  أن  العبيدان  منيرة  وأكدت 
كثيرة  آمثلة  وذكرت  تطويل  أو  غموض  بال  به  يليق  مبا  الذاتية  السيرة 
يقع فيها الباحث منذ تقدميه للطلب وكيفية التغلب عليها وشرحت 
بالتفصيل كيفية كتابة السيرة الذاتية ، كما تناولت بالشرح كيفية 
الراتب وساعات  البحث عن الشركة التي تنوي التقدمي فيها من حيث 
العمل واملكان التي فيه الشركة حتى ال يتفاجئ بأي شيء ممكن يعرقل 
عمله فيها بعد ذلك ، ثم حتدثت عم املقابلة واالستعداد لها من حيث 
األسئلة  أهم  وعددت  يقابلك  الذي  مع  التعامل  وكيفية  الالئق  امللبس 

التي تطرح باملقابلة واإلجابة األمثل عليها .
بعض  طرح  مت  فيها  ماطرح  بني  التواصل  من  ونوع  الندوة  نهاية  وفي 
األسئلة التي ذكرت أجابتها أثناء الندوة وقدمت اجلوائز للمتابعني خالل 

الندوة .   

خالل م�سروع التحدي الإعالمي
نورة الهويدي: الربنامج ان�سىء للموازنة بني الوظائف يف القطاعني العام واخلا�ض

اأثناء مناق�سته ميزانية الكويت باجلامعة

احلمي�سي: و�سع امليزانية خطري ويحتاج حللول حلل م�سكلة الت�سخم

و�سط تناف�ض كبري يف الربجميات 
د. عماد �سعد "ن�سعى لتكوين فريق 

للمناف�سات املحلية والعاملية

نورة الهويدي في الندوة

بدر احلميضي أثناء محاضرته
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إذا كانت أكثر إجاباتك أحيانًا:
تثير  التي  املواقف  بعض  في  تثور  املزاج  متقلب  إنسان  أنت 
أنت  املشاكل  من  احلياة  وخلو  السالم  وقت  وفي  أعصابك، 
هادئ وعاقل جداً؛ لذا فأنت شخص طبيعي، ومعظم البشر 

لنقل 70% من الناس ينتمون لهذه الصفات.

احلساسة  املواقف  جتعل  ال 
متر من أمامك وأنت في كامل 
تقييمك  فتفقد  ال��ه��دوء، 

للخطأ والصواب منها .

نصيحتنا
 لك: 

إذا كان أكثر إجاباتك دائمًا، غالبًا:
تدخل  األسباب،  ألتفه  تثور  بطبعك،  عصبي  إنسان  أنت 
عصبيتك  بسبب  حياتك  في  كثيرة  مشاكل  في  نفسك 
الزائدة، تتأثر بالظروف بشدة، تتصف بالتوتر والقلق اللذين 

ال يفارقانك.

املنبهات،  شرب  من  خفف 
وحلل  اليوغا،  متارين  ومارس 

األمور بعد أن يزول املوقف.
نصيحتنا

 لك: 

لنا
لو

ح

بنود املقياس مطلقاً أحياناً غالباً دائماً
1 - طباعي حادة وعنيفة

مطلقاً        أحياناً     دائماً    

2 - أنا سريع االنفعال
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

3 -أنا إنسان عجول أو متهور
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

4 - أغضب بشدة عندما أُطلب على انفراد لتوضيح أخطائي
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

5 - أغضب بشدة عندما انتقد أمام اآلخرين
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

6 - ألقي ما في يدي عندما أغضب
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

7 - أشعر بالغيظ عندما أعمل شيئاً جيداً ثم أحصل على 
تقدير ضعيف

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
8 - أغضب عندما يتم تعطيلي عن أمر ما بسبب أخطاء اآلخرين

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
بإجادتي في عمل  اآلخرون  يقر  بالضيق عندما ال  9 - أشعر 

أديته

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
10 - يضايقني هؤالء األشخاص الذين يعتقدون أنهم دائماً 

على حق
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

11 - عندما ينتابني الغضب أقول ألفاظاً بذيئة
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

12 - أشعر بالسخط والتوتر
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

13 - أشعر بالغضب كثيراً
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

14 - مما يجعل دمي يغلي أن أشعر بأنني واقع حتت ضغط
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

15 - عندما ينتابني إحباط أو خيبة أمل أشعر ما لو كنت 
أريد أن أضرب شخصاً ما

أحياناً  مطلقاً  
16 - أشعر بأنني سريع االستياء )الغضب(

17 - أنا متضايق
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

18 - أشعر كما لو كنت أكسر األشياء
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

19 -ترى نفسك هادئ ورزين

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
20 - لو أخذ منك لص بعض احلاجات وأنت معك مسدس 

فهل تضربه باملسدس هذا؟
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

أن  على  فيلم  في  النار  ضرب  مشاهدة  تفضل  هل   -  21
تشاهد فيلماً كوميدياً مضحكاً؟

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
22 - لو شاهدت أحداً يفعل أشياء سيئة فهل تشتمه؟

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
23 - تستمتع مبنظر اجلنود وهم يحاربون في فيلم

مطلقاً        أحياناً     دائماً    
24 - تقول مالحظة في أحدهم حتى تُضحك الناس عليه 

وتسخر منه
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

25 - هل ممكن أن تغضب لدرجة رمي أشياء خارج البيت؟
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

26 - حتب مشاهدة املالكمة أو املصارعة في التلفزيون؟
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

27 - هل حتب أن تتشاجر وتتعارك بيديك مع زمالئك؟
مطلقاً        أحياناً     دائماً    

الحل:
لك  وشاكره  معنا  بك  أرحب  أوال 
تقنيات  عدة  مشكلتك.  طرح 
أن يستخدمها في  لإلنسان  ميكن 
مع  تعامله  وأثناء  اليومية  حياته 
اجملتمع احمليط به وسوف يؤثر فيهم 
بشكل إيجابي ويكسب ثقتهم بل 
ومحبتهم. وهذه التقنيات طرحها 
الكاتب األمريكي األكثر شهرة ديل 
كارنيجي Dale Carnegie والذي 
القرن  في  املؤلفني  أهم  من  يعتبر 
طرحها  األساليب  هذه  املاضي. 
بعد جتارب استمرت أكثر من ثالثني 

عاما.

األسلوب األول:
 االبتعاد عن الجدال

إن أفضل طريقة لكسب اآلخرين 
تتجنب  أن  عليهم  والتأثير 
اجلدال! وأن حتاول اختصار احلديث 
ما أمكن ألن اجلدال يضعف ثقة 
اآلخرين بك وبالتالي يضعف قوة 

تأثيرك عليهم.

األسلوب الثاني: 
تجنب الغضب واالنفعال

يجب  األمريكي:  الكاتب  يقول 
عالج  في  أسلوبك  يكون  أن 
الرفق  على  قائما  املشاكل 
واللني واحلكمة وحاول أن تبتعد 
عن االنفعاالت والغضب والتوتر 
ألن االنفعال سيترك أثرا سلبيا 
فكرة  وسيأخذون  اآلخرين  على 

خاطئة عن شخصيتك
األسلوب الثالث:

 الكلمة الطيبة أكثر تأثيرا

من أهم األساليب التي ينصح بها 
علماء النفس للتأثير على اآلخرين 
إنسان  فلو أخطأ  الطيبة  الكلمة 
أمامك ليس من الضروري أن تقول 
له أخطأت بل أن تنصحه بشكل 
غير مباشر بحيث تنتقي الكلمات 
رأيك فيه  التعبير عن  احلسنة في 
رائعا  أثرا  ستترك  الطريقة  وهذه 

في نفوس من حولك

األسلوب الرابع:
 ال تتمّسك بخطئك

ومنهم  النفس  علماء  يؤكد 
باخلطأ  االعتراف  أن  كارنيجي 
الناس  أعني  في  ويرفعك  فضيلة 
فال حتاول أن تثبت صدق رأيك وأنت 
أن  حاول  بل  مخطئ  أنك  تعلم 
تكون مرنا في النقاش وأن تعترف 
سيعطي  األسلوب  وهذا  باخلطأ 
انطباعا لدى اآلخرين بأنك صادق 
بك  ثقتهم  من  يزيد  ما  وه��و 

وتأثيرك عليهم

األسلوب الخامس: 
الصدق أقصر طريق لكسب ثقة اآلخرين

إننا نرى العالم الغربي اليوم يتميز 
دينهم  ألن  ليس  املعاملة  بصدق 
وجدوا  ألنهم  بل  بذلك  يأمرهم 
في  النجاح  أساس  هو  الصدق  أن 
احلياة. ولذلك يؤكد علماء النفس 

أن الطريق األقصر لكسب اآلخرين 
في  الصدق  هو  عليهم  والتأثير 

القول والعمل.

األسلوب السادس: 
امتنع عن استخدام كلمة »ال«

االبتعاد  حاول  سلبية  كلمة  إنها 
أن  من  فبدال  اإلمكان!  قدر  عنها 
أو  كذا  فعلت  لم  لشخص  تقول 
تقول له ال تفعل كذا استبدل هذه 
العبارة بعبارة إيجابية وقل له: ما 
عبارة: أال  كذا!! أو  تفعل  أن  رأيك 

ترى معي أن هذا الفعل أفضل؟
علماء  اكتشفه  األسلوب  هذا 
العصبية  الغوية  البرمجة 
وأصحاب  الناجحني  أولئك  في 
وجدوا  حيث  والشهرة  الثروات 
مع  التعامل  في  أسلوبهم  أن 
النصيحة  على  قائم  اآلخرين 
اآلخرين  تخطئة  على  وليس 

وذّمهم وتأنيبهم

األسلوب السابع: 
التكّبر هو أسوأ صفة يتحلى بها اإلنسان

التكبر  النفس  علماء  يشبه 
باحلاجز السميك الذي يفصلك 
عن محبة وتقدير اآلخرين لك 
سلبيا  فيهم  تؤثر  وبالتالي 
تؤكد  عديدة  أبحاث  وهناك 
في  التواضع  أهمية  على 
كسب ثقة اآلخرين وأن تبتعد 
عن الطمع واحلسد وغير ذلك 

من الصفات الذميمة .

مشكلة وحل !!
أنا بحاجة إلى صديق !!!

لم أعرف طريقة تقودني إلى )الشلة( ولم أهتدي حتى إلى 
طريق ألقحم نفسي في )الشلة

لست في الثانوية لكني أشعر كأنه أيامي تتكرر منذ كنت 
في الثانوية

لست ممن يجيدون بدأ األحاديث ولست ممن يعرفون إلقاء 
النكات وإثارة االبتسامات لكني أريد أن أبتسم أريد أن أشعر 

أني موجود وأن اآلخرين يشعرون بوجودي
لست منبوذا وال أطمح أن أكون شعبيا ) أطمح لكني ال 

أسعى ( أريد أن أكون صديقا أريد أشخاصا يطمئنون علي إذا 
ما غبت أو تأخرت

أريد أناسا أشاركهم آرائي وأمتتع بوقتي معهم
أنا أكره الذهاب إلى اجلامعه ألني أعرف أني سأسير وحيدا 

عبر أروقة الصفوف وحيدا بني املئات و تائها بني الطوابق
سئمت وأفكر أن أترك الدراسه

أريد أن أتعلم كيف أكسب األصدقاء 

أصدقاء االنترنت أم الواقع

النستغنى  بشر  اننا  يعرف  كلنا 
الى  نحتاج  فكلنا  الصديق.  عن 
ويستمع  بجانبنا  يقف  شخص 
ويفرح  حلزننا  يحزن  الينا, شخص 
بنا يسأل  لفرحنا..شخص يشعر 

عنا, 
يكترث لنا ويكن مشاعر صادقه..
اللجوء  مؤخرا  الشباب  بدأ  ولكن 
الى اإلنترنت حيث أصبح اإلنترنت 
أصدقاء  عن  للبحث  مصدر  اليوم 
مصدر  اإلنترنت  هل  جدد..ولكن 
وتكوين  أصدقاء  عن  للبحث  جيد 
النعرفهم  اشخاص  مع  عالقات 
شاشه  بهم  مايجمعنا  وك��ل 
اإلنترنت  أصدقاء  الكمبيوتر؟..هل 
لهم  نشكو  ان  ميكننا  حقيقيون 

همومنا؟ وهل هؤالء الناس
ام  سلبيا  تأثير  علينا  يؤثرون 

ايجابيا؟
لكي نبني صداقه فعليه وايجابيا 
الوضوح,  على  تبني  ان  يجب 
صديق  لقب  نعطي  ان  لنا  وكيف 
نعرفهم  ال  مجهول  لشخص 
احلقيقيه..غير  هوياتهم  وجنهل 
بساطه  بكل  اإلنترنت  اصدقاء  ان 

يستطيعون ان يتالعبون في
ويتحكمون  شخصياتهم 
على  ن��راه��م  ف��ال  بأسلوبهم 
حقيقتهم, فيكونون على طبيعه 
واحده اليغيرونها..فال نستطيع ان 
التي  او تصرفاتهم  نرى سلوكهم 

أعدها مهمه من وجهة نظري
اذا  الشخص  على  أحكم  حتى 
األنترنت  ماكان صديقا. من خالل 
يبدأ الشخص يتصنع بشخصيه 
شخصيته  عن  متاما  مختلفه 

األساسيه.
الصداقه  مقومات  أهم  من  وأن 
الوضوح والصراحه حيث الصداقه 

ال تقوم على اخلديعة .

مقياس الغضب كسمة
وضعنا هنا عدداً من البنود التي اعتاد الناس أن يصفوا أنفسهم بها.

من فضلك اقرأ كل بند ووضح مدى انطباقه عليك، ثم ضعي عالمة )√( في املربع الذي يقع أسفل اختيارك أمام البند.
فإن كان البند ال ينطبق عليك إطالقاً فضع العالمة حتت كلمة )مطلقاً(، وأما إذا كان ينطبق عليك أحياناً، فضع العالمة حتت كلمة أحياناً وهكذا.

النتائج
إذا كان أكثر إجاباتك مطلقًا:

أنت إنسان تتسم بالهدوء والثقة بالنفس والرضا عن حياتك، 
تؤمن بقضاء اهلل وتسامحه، وتغفر لآلخرين أخطاءهم، كما 
تتسم بالتفاؤل واإليجابية، ومن السهل عليك التعامل مع 

النقد بطريقة بناءة.

وال  عليه،  أنت  ما  على  ابق 
لتوترها،  جترك  احلياة  تدعي 
عوناً  تكون  أن  فبإمكانك 
مما  حولك  م��ن  للكثيرين 

يكسبك محبة اآلخرين.

نصيحتنا
 لك: 

عذاري الفضلي

التتردد بزيارتي عندما 
تصادفك مشكلة داخل 

أو خارج اجلامعة 
االخصائية 

atharyـalfadly
 @hotmail.com

تلفون داخلي : 7053 
w1-006 مكتب
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طغيان القدر ومعالم 
الكمال أنها حكاية 

األسطورة ونبض 
احلياة ,,, حيث يتربع 
الطموح على قلبك وحني تأمل أن تكون مفاتيح النجاح رمزا لذاتك,, 
يقولون اكتمال النجاح ليس للكل وأنا أرد عليهم أن مفاتيح النجاح 

قد خلقت للكل وكل منا يستحق أن يكون متميزا بحياته ,, ن����حن 
نعيش احلياة مرة  واحده فإذن ما الذي مينعنا من أن ننهض لها مخلدين  

ال�������طموح نعم انه الطموح الذي يسرى بذاتنا ويكون صعبا عند 
استحقاره,, يكون صعبا حني يخبرك البعض انك لست جديرا به 

فرمز احلياة هو األمل الذي نتتبعه أينما ذهبنا ,, ونستطيع القول بكل 
فخر بأن أجدادنا  ولدوا على الرمال الذهبية وان  معانتهم  احلقيقية 
قد خلقت لنا ثروة الطموح الشامخ الذي زرعوه بنا .. تعلمنا منهم 
أن نشكر كل من يستحقر طموحنا تعلمنا منهم أن نشكر كل من 
يقول لنا ال نستطيع .. تعلمنا منهم أن نشكر ك�����ل من يذكرنا 

بأننا ال نستطيع ..فعندها فقط نعرف من نكون  فنحن  نريد أن نكون 
ب�����إرادتنا القوية فعندها فقط نرد عليهم بأفضلية عملنا وباجنازنا 

كشباب كويتي مقدم على النجاح ...ف�����نحن من سيرسم التاريخ 
بأنامله الذهبية فنحن  فقط من سيترصد لكل من يس���تحقر 
طموحا اشتعلت شموعه وتكاد ال تريد ولن تريد أبدا  أن تنطفي 

...طموحنا هو ذاتنا فنحن خلقنا لننجز خلقنا لنكون شباب املستقبل 
خلقنا لنك�����������ون معمرين للديار ,, مطمئنني أنفسنا بأننا حلقة 

الوصل بني ماضي أجدانا وحاضر أنفسنا ومستقبل أملنا الكبير ...

     شيخه ناصر السويلم

نقترب  ال  لكن  نحبهم  البعض 
منهم فهم في البعد أحلى وهم 
البعد  في  وهم  أرقى  البعد  في 
ونسعى  نحبهم  والبعض  أغلى 
ونتقاسم  منهم  نقترب  كي 
ويؤملنا  معهم  احلياة  تفاصيل 
علينا  ويصعب  عنهم  االبتعاد 
منهم  تخلو  حني  احلياة  تصور 
أن  ونتمنى  نحبهم  والبعض 
معهم  جميله  حكاية  نعيش 
نلتقي  لكي  الصدف  ونفتعل 
نراهم كي  األسباب  ونختلق   بهم 
ونعيش في اخليال أكثر من الواقع 
معهم والبعض نحبهم لكن بيننا 
وبني أنفسنا فقط فنصمت برغم 
بحبهم  جناهر  فال  الصمت  ألم 
كثيرة  العوائق  ألن  لهم  حتى 
األفضل  ومن  مخيفه  والعواقب 
بيننا  األبواب  تبقى  أن  ولهم  لنا 
نحبهم  والبعض  مغلقه  وبينهم 
فنمأل األرض بحبهم ونحدث الدنيا 

عنهم ونثرثر بهم في كل األوقات 
....كاملاء  وجودهم  إلى  ونحتاج 
غيابهم  في  ونختنق  ....والهواء 
أو االبتعاد عنهم والبعض نحبهم 
ألن مثلهم ال يستحق سوى احلب 
نحب  أن  سوى  أمامهم  منلك  وال 
فنتعلم منهم أشياء جميلة ونرمّم 
طالء  ونعيد  كثيرة  أشياء  معهم 
صادقني  ونسعى  جديد  من  احلياة 
السعادة  بعض  مننحهم  كي 
جند  ال  لكننا  نحبهم  والبعض 
قلوبه��م  في  احلب  لهذا  صدى 
في  نتخبط  و  ننكسر  و  فننهار 
وال  نكرههم  فال  فاشلة  حكايات 
ونعود  سواهم  نحب  وال  ننساهم 
نبكيهم بعد كل محاوله فاشلة 

لنحبهم.

سلمى علي عبد العزيز

الخط البياني 

للبشرية.. نزول ثم 

صعود !

كل من يقرأ تاريخ اجملتمعات البشرية، يجد أنها تسير في خط بياني يهبط 
تارة ويصعد تارة أخرى! فكلما تصاب بالتخلف والضعف، تتفجر فيها – 
في نهاية مراحل االنحدار - ثورات كبرى تهدف إلى تغيير األوضاع السائدة 
واملعنوي، بحيث  املادي  الكمال  إلى حالة من  اإلنساني  باجملتمع  للوصول 
ترتقي احلكومات اإلنسانية مبستواها السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
من  لديهم  ما  أقصى  التاريخ  فجر  منذ  املفكرون  بذل  وقد  والثقافي.. 
واالستقرار  العدل  أركان  تشّيد  أفكار  وبلورة  صياغة  أجل  من  جهد 
برؤوسهم  أطرقوا  أن  وبعد  أنهم  إال  العالم،  هذا  أرجاء  في  واالطمئنان 
 طويال أخرجوا للعالم نظريات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب! 
فالشيوعية مثال “كنظرية” جاءت وهي ترفع شعار الدفاع عن احملرومني 
وتوثيق عرى املساواة بني الناس! إال أنها ملا خاضت جتربة التطبيق العملي 
الشخصية،  امللكية  حقوق  بإلغائها  إذ  انهارت!  حتى  طويال  تصمد  لم 
الثروات مع توزيعها على  وتشريعها لسيطرة الدولة على كافة مصادر 
الناس بالسوية بحيث يكون العالم واجلاهل والناجح والفاشل في كفة 
يُضعف  نظام  قيام  إلى  أسست  قد  بذلك  تكون  فإنها  واحدة،  ميزان 
واإلبداع!  االبتكار  في  حقهم  يحترم  وال  الناس  نفوس  في  اإلبداع   حافز 
في  محلها  وحلت  الشيوعية،  عن  كبديل  جاءت  التي  الرأسمالية  أما 
إدارة شؤون العالم، فإنها طرحت نفسها على أنها اخمللص الوحيد الذي 
القادر  الوحيد  السبيل  وأنها هي  الهالك،  البشرية جمعاء من  سينجي 

آدم  أبينا  جنة  في  وكأنه  فيه  اإلنسان  يعيش  عاملي  نظام  تأسيس  على 
)ع( ال يجوع فيها وال يعرى! إال أنه ومع بداية عهد تطبيق هذه النظرية 
االحتكار  انتشار  من  بدءا  السطح!  على  عيوبها  طفت  فقد  اجلديدة، 
بها  يتمتع  ال  التي  الوهمية  باحلرية  مرورا  والثروة،  الدخل  توزيع  وسوء 
لديهم  العاملني  حرية  يصادرون  الذين  الثروات  أصحاب  من  املترفون  إال 
والتشرد  البطالة  فإن  وإال  املنخفضة  باألجور  ولو  العمل  بإجبارهم على 
متفاوتة  طبقات  إلى  اجملتمع  بتقسيم  وانتهاء  احملتوم،  مصيرهما  هما 
مال  تقضم  واحدة  طبقة  يد  في  الثروة  تركز  مع  بينها،  فيما  ومتباينة 
اهلل قضمة اإلبل نبتة الربيع، تنسب لنفسها ألقابا كالطبقة البرجوازية 
الرأسمالي  النظام  هذا  وصول  إلى  أدى  الذي  األمر  النخبة  أو  اخململية  أو 
املالية  األزم��ة  معضلة  حل  عن  عاجزا  بوقوفه  مسدودة  طريق  إلى 
العاملية التي أدت إلى إفالس الكثير من البنوك واملؤسسات االقتصادية 
خدمات  عن  واالستغناء  املتقدمة،  بالدول  يسمى  ما  دول  في  الضخمة 
املاليني من موظفيها، مما حدا بالكثير من املفكرين إلى أن يطلقوا العنان 
لصرخاتهم ألجل إنشاء نظام عاملي جديد يراعي مصالح اإلنسان كافة 
ويوازن بينها، األمر الذي يعني أن العالم وبالرغم من هذا التطور املادي، إال 
اإلنسان،  بحقوق  وباستخفافه  األخرى،  تلو  املعضلة  بعجزه عن حل  أنه 
الشعوب  تأمل  الذي  النزول  منحدر  في  أخرى  خطوة  خطا  قد  يكون 
يستضيء  آخر،  عاملي  نظام  شمس  ببزوغ  نهايته  إلى  يصل  أن  احلية 
وتصفو! ظله  حتت  األرض  وتعمر  الظالم،  حتت  الرازحون  البؤساء   بنوره 

إن من أهم ما يجب أن يؤخذ في عني االعتبار كمصدر من مصادر تشريع 
نظام عاملي جديد، عهد اإلمام علي بن أبي طالب لعامله على مصر مالك 
بن احلارث النخعي » الذي يعرفه الشعب املصري الكرمي بالسيد العجمي، 
املدفون في القاهرة الكبرى ».. ذلك العهد الذي يعتبر وثيقة سياسية 
اإلدارية  سياسته  احلاكم  وفقه  يحدد  عمل  وبرنامج  حكم  ودستور 

واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية..
فمن أسمى ما دعا إليه ذلك العهد، لزوم معرفة أن كل مجتمع إنساني 
يقوم على التعددية الدينية والعرقية، وأن هذه التعددية ينبغي أن تكون 

اختالف  على  آدم  ُولد  بني  والسالم  والتسامح  احملبة  قيم  لنشر  مدعاة 
لهم  واحملبة  للرعية  الرحمة  قلبك  وأشعر   « ومذاهبهم..  دياناتهم 
فإنهم   ، أكلهم  تغتنم  عليهم سبعا ضاريا  تكونن  وال   ، بهم  واللطف 

صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في اخللق »..
ترسيخها في النظام العاملي اجلديد، قيامه على  الواجب  املسائل   ومن 
مبدأ الشورى واحترامه لها وعدم تهميش دور الطرف املقابل واالستئثار 
اجلميع  الكبرى مبشاركة  اإلستراتيجية  القضايا  ووجوب حل  بالسلطة، 
من أهل احلل والعقد، وفي هذا املعنى يقول اإلمام علي بن أبي طالب في 
العلماء، ومنافثة احلكماء، في  “ وأكثر مدارسة  آنفا  إليه  املشار  عهده 
 تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك “..
ونشاطه  بإبداعه  للعالم  احملسن  إثابة  أن  إلى  أيضا  نشير  أن  ننسى  وال 
ومعاقبة املسيء له بكسله وقعوده، يعد أمرا في غاية األهمية واالعتبار 
لقيام نظام عاملي ناجح، ألن فيه إلغاء ملا أسسته الشيوعية من جعل 
جميع الناس - عاملهم وجاهلهم، ذكيهم وغبيهم - على مسافة واحدة 

وفي خط قريب جدا من بعضهم البعض! 
واملسيء  احملسن  يكون  وال   « قوله  في  بالعهد  إليه  أُشير  ما  وهذا 
اإلحسان،  في  اإلحسان  ألهل  تزهيدا  ذلك  في  فإن  سواء،  مبنزلة  عندك 
..“ ألزم نفسه  ما  وألزم كال منهم  اإلساءة،  اإلساءة على   وتدريبا ألهل 

العدالة من جوانبه،  تتفجر  الذي  العهد  لهذا  ومن خالل عرضنا  أننا  إال 
قد يقول لنا قائٌل مستبعدا مجيء ذلك اليوم الذي تنعم فيه البشرية 
بالهدوء والسكينة “ وأين الواقع عن هذا؟! بل أين يوجد مثل هذا؟! ».. 
بقعة  في  فذره  العجائب،  من  سمعك  قرع  كلما   « قلنا  ذلك  قال  فإن 

اإلمكان، حتى يذودك عنه قاطع البرهان!«...

حسن كامل الفضلي
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