
)GUST( توقع مذكرة تفاهم مع املنظمة الدولية للطاقة املتجددة بالأمم املتحدة
الدكتور  االستاذ  اجلامعة  مدير  وقعها  املتجددة  للطاقة  الدولية  املنظمة  مع  تعاون  أتفاقية  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  وقعت   TIMES

 ، شعيب عبد اهلل شعيب مع سفيرة منظمة الطاقة املتجددة بالشرق األوسط غدير غازي الصقعبي بحضور الدكتور عبدالرحمن صالح احمليالن 
والدكتور جاسم عبدالسالم باجلامعة للتعاون فيما بني املنظمة واجلامعة في كافة اجملاالت البيئية والتعاون فيما يحد من التلوث وتدعيم مشاريع 

البحث عن بدائل للطاقة الصديقة للبيئة .
وتأتي هذه اإلتفاقية في طور توطيد التعاون بني املنظمة الدولية و جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حيث سبق أن أستقبل الدكتور فهد الزميع نائب 
الرئيس للشؤون املالية واإلدارية بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور روبسون ميلو السكرتير العام ملنظمة الطاقة البديلة التابعة لالمم املتحدة 
ترافقه غدير الصقعبي سفيرة منظمة الطاقة املتجددة في الشرق االوسط قبيل أيام، إذ جاءت زيارة الضيف الزائر سكرتير عام املنظمة الدولية الذي زار 
الكويت في وقت سابق وعقد إجتماعا مع الدكتور فهد الزميع مبقر اجلامعة مبشرف حيث تبادال معهم االحاديث حول دور املنظمة دوليا ومدى التعاون فيما 
بني الطرفني في مجال الطاقة املتجددة ودور اجلامعة في دعم مبادرات املنظمة نحو بيئة نظيفة في كافة أرجاء العالم ، كما بحث الضيف الزائر إمكانية 

التعاون االكادميي بني جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا واملنظمة الدولية .
أعقب األجتماع زيارة ألقسام وإدارات اجلامعة والذي نالت أعجاب الضيف الزائر وسفيرة الطاقة البديلة غدير الصقعبي و التي أشادت مبدى حرص جامعة 

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا على اإلهتمام بالشئون البيئية العاملية و هذا يدل على وجود تفاهم كبير ستعززه مذكرة التفاهم التي وقعت بني الطرفني  . 
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TIMES  أكد نائب رئيس الشؤون 

الدراسات  مركز  ومدير  األكادميية 
ميسوري  جامعة  في  الدولية 
املتحدة  الواليات  في  لويس  سانت 
غالسمان  جول  الدكتور  األمريكية 
قد  كانت  وإن  اخلليج  جامعة  أن 
قصيرة،  زمنية  فترة  خالل  أُنشأت 
بني  نوعية  نقلة  حققت  أنها  إال 
خالل  من  التعليمية  املؤسسات 
اخلدمات  من  مجموعة  تقدميها 
عن  فضال  املتميزة،  التعليمية 
آالف   3000 إحتوائها ما يقارب الـ 
طالب وطالبة في هذا العام يشكل 
الطالب  مــن  نخبة  معظمهم 
بشكل  يدل  األمر  وهذا  املتميزين، 
القيادة  تلك  ــود  وج على  كبير 
الكفاءة  من  العالي  املستوى  ذات 

والقدرات في اإلدارة اجلامعية.
على  حرصت  اجلامعة  أن  وأضــاف 
بوصول  واإلعتناء  نفسها  تطوير 
حيث  املستوى  هذا  إلى  كلياتها 
التي  اللقاءات  من  العديد  شاهدنا 
قام بها نائب رئيس اجلامعة وعدد من 
املسؤولني في اجلامعة مع املسؤولني 
خالل  الشمالية  أمريكا  جامعة  من 
العامني املاضيني وخالل األيام املاضية 
واإلحتياجات  املتطلبات  أهم  ملعرفة 

الالزمة للجامعة.
أن هناك تشابه كبيربني  الى  مشيرا 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
وجامعة ميسوري سانت لويس ولكن 

لدينا العديد من البرامج التي تطبق 
على مستوى  اجلامعات  من  عدد  في 
موسع أكثر من جامعة اخلليج وعلى 
إال  اخلليج  جامعة  حداثة  من  الرغم 
أنها تطبق عدد من البرامج الدراسية 
الشهادات  من  عدد  وتعطي  احملدودة 

العاملية.
وقال الدكتور جول غالسمان  ما أراه 
حاليا في جامعة اخلليج يعد إجنازاً 
دولة  داخل  اجلامعي  املستوى  على 
أعداد  وجود  إلى  باإلضافة  الكويت، 
ممن  الكويتيني  الطالب  من  كثيرة 
الدول،  من  عدد  في  حاليا  يدرسون 
العون  يد  تقدمي  هي  ونصيحتي 

جلامعة اخلليج لتطوير نفسها،، .

تعاون  إتفاقية  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  وقعت    TIMES

مع جمعية احملللني املاليني املعتمدين – الكويت في حضور املدير اإلداري 
للجمعية األمريكية للمحللني املاليني املعتمدين تيم روبينسون ورئيس 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين – فرع الكويت راجو ونائبه أمني صالح 
وفي ضيافة الدكتورعبد الرحمن احمليالن رئيس مجلس األمناء بجامعة 
رئيس  شعيب  اهلل  عبد  والدكتورشعيب  والنكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
اجلامعة ونواب رئيس اجلامعة د. صباح قدومي ، د. فهد الزميع ، د. روبرت 
كوك ، د. لي كالدويل عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة اخلليج ، ود. 

حسن الصادي مدير مركز التعليم املستمر والتطوير املهني. 
والتكنولوجيا احلق في ترشيح  للعلوم  تتيح جلامعة اخلليج  واالتفاقية 
من تراه مناسباً للحصول على منح دراسية لشهادة احمللل املالي املعتمد 
من  مجموعة  استضافة  في  للجامعة  احلق  االتفاقية  تعطي  كذلك   ،
احملاضرين الدوليني ضمن اتفاقية التعاون إللقاء محاضرات عن األحداث 
املالية واالقتصادية واالستثمارية األكثر تأثيراً على مجتمع املال واألعمال 
تعاون  لكيفية  تنسق  اإلتفاقية  ان  على  فضالً  واملنطقة.  العالم  في 
العلمية  األبحاث  في  واملشاركة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
العربية   واملنطقة  واخلليج  بالكويت  واألعمال  املال  بعالم  املتعلقة 

باملشاركة مع اجلامعات األخرى.
على  اإلطالع  املاليني  واحملللني  العلميني  للباحثني  االتفاقية  تتيح  كما 
قاعدة البيانات واملعلومات اخلاصة باجلمعية االمريكية للمحللني املاليني 
املعتمدين من خالل مكتبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وكذلك 

)CFA( توفير املواد العلمية واملراجع املتعلقة بشهادة
.Chartered Financial Analysts

وأكد الدكتور عبد الرحمن احمليالن رئيس مجلس األمناء بجامعة اخلليج 
األيام  من  يعتبر  اليوم  أن  اإلتفاقية  توقيع  بعد  والتكنولوجيا  للعلوم 
االمريكية  اجلمعية  مع  هذه  التعاون  أتفاقية  وقعنا  ألننا  لنا  املهمة 
تقدمي  في  االحترافية  اجلهات  اكثر  وهي  املعتمدين  املاليني  للمحللني 

الشهادات املهنية للعاملني في قطاع املال مما يوفير خدمة أفضل لقطاع 
تفتح  االتفاقية  ان  الى  عالية مشيرا  وجودة  الكويتي مبستوى  األعمال 
من مستويات  وترفع  االحترافي  العالي  للتعليم  عليا  ومستويات  آفاقا 
وسنكون  ومستمر  لصيق  تعاون  هناك  سيكون  كما  العليا  الدراسات 
مركزا مهما يفتح اآلفاق جديدة لكل الراغبني في احلصول على شهادة  
)CFA( Chartered Financial Analysts ومقرها جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا .
فيما أشارالدكتور شعيب عبد اهلل شعيب رئيس اجلامعة ألى ان التعاون 
كجامعة  يشرفنا  األمريكيني  للمحللني  االمريكية  اجلمعية  وبني  بيننا 
للجامعة  كثيرة  فوائد  تعطي  االتفاقية  الن  التعاون  هذا  مثل  خللق 
مابني  املشتركة  بالبحوث  البدء  علي  االتفاق  ومت   ، اآلخرين  واالعضاء 
اخلليج  بجامعة  العاملني  واالساتذة   CFA الـ  شهادة  علي  احلاصلني 
للعلوم والتكنولوجيا خللق واقع علمي وعملي مابني العاملني و األساتذة 
، كما مت االتفاق على االستعانة بأعضاء اجلمعية في لقاءات مختلفة مع 
طالب اجلامعة في التخصصات اخملتلفة في مجال املال واالعمال ملستوي 
بصفة  وبينهم  بيننا  فيما  والتعاون  العليا  والدراسات  البكالوريوس 
مستمرة. وقد أكد الوفد املمثل للجمعية على ان التعاون سوف يكون 
بشكل مستمر ودوري لالطالع على كل جديد في عالم املال واالعمال .

بعد  واإلدارية  املالية  للشؤون  الرئيس  نائب  الزميع  فهد  الدكتور  وقال 
مراسم التوقيع أننا فخورين للشراكة مع اجلمعية األمريكية للمحللني 
املاليني املعتمدين فرع الكويت ، وياتي هذا التعاون في ظل أستراتيجية 
لتلبية  اخلاص  والقطاع  اجملتمع  مع  حقيقية  شراكة  خللق  اجلامعة 
إحتياجاته من املوارد البشرية املتخصصة كما سيكون هناك تعاون في 
إطار العمل البحثي مع اجلمعية لالستفادة من اخلبرات املهنية والعملية 
التي متتلكها اجلمعية والتي تعتبر الرائدة على مستوى العالم في هذا 
العلم  بجانب  الواقع  لربط  خطوة  انها  كما   ، املتخصص  املهني  اجملال 

والبحث االكادميي املتخصص.

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وقعت اإتفاقية تعاون 
مع اجلمعية الأمريكية للمحللني املاليني املعتمدين

غال�صمان :اجلامعة حر�صت على 
التطويروامل�صتوي العايل والنقلة النوعية 

بني املوؤ�ص�صات التعليمية يف الكويت  
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TIMES في أمسية فنية نظمها نادي املواهب بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وبحضور نائب مدير 

الرئيس للشؤون املالية واإلدارية الدكتور فهد الزميع وأعضاء هيئة التدريس وحشدا من طلبة اجلامعة أقيم 
حفل للمواهب من أبطال الفيلم الكويتي »همسات اخلطيئة« الذي شارك في مهرجان دبي السينمائي 

وحاز على جوائز عديدة هناك.
البداية  في   ، احلفل  فعاليات  اجلامعة حلضوؤر  وزوار  وطالبة  أحتشد مسرح اجلامعة بأكثر من 600 طالبا 
كرم املؤالف يوسف املالك واخملرج عبد الرحمن اخلليفي وابطال الفيلم الفنان جاسم النبهان والفنان مبارك 
العنزي ، تال ذلك استعراض غربي لفريق »البريك دانس« وعزف الطالب جاسم الفوزان بعض االحلان االسبانية 
االحلان  لعزف  فريقا  وشكلوا  الشطي  اهلل  وعبد  ميرزا  يوسف  من  كل  عزف  ثم   ، تأليفه  من  ومقطوعة 
االسبانية وتأليف كويتي وأيقاعات 

قريبة من االيقاعات الكويتية .
الطلبة  مــن  مجموعة  عرضت  ثــم 
مسرحية حملت عنوان »يوميات جست« 
ونالت  والعربية  اإلنكليزية  باللغتني 
كل  مع  تفاعل  الذي  احلضور  من  القبول 
مشهد بالتصفيق ، ثم عاد فريق«جاسم 
فالمنجو« ليطرب احلضورمن جديد على 
استعراضية  فقرة  وعرضت  الغيتار،  اوتار 
فيغا«  بعنوان«الس  مسرحية  تلتها 

حملت مضمونا سياسيا واجتماعيا . 

»املواهب« كرم مواهبه من طلبة جامعة اخلليج

من  اإلعاقة  متنعه  لم   TIMES

أن  اجملتمع  مينعه  ولم   ، ــداع  اإلب
يفرض نفسه على اجلميع ، جتربته 
وارادته تستحق  الدراسة  تستحق 
بدايتها  منذ  وحياته  اإلشــادة 
نيكوالس  أنه   ، التدوين  تستحق 
الشاب االسترالي الذي خلق معاقا 
دون ساقني ودون ذراعني حل ضيفا 
جامعة  في  الكبير  املسرح  على 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
بدعوة من نادي رواد االعمال وحتدث 
الذي  وطموحاته  جتربته  عن  فيها 
كل  رغم  يحققها  أن  أستطاع 
االحباطات والصعوبات في حياته.
به  أمتالت  كثيف  حضور  وســط 
أعجازا  ليشاهدوا  املسرح  جنبات 
خاطبهم  صلبة  وارادة  بشريا 
أى  مظهر  أن   « املعجزة  نيكوالس 
مظهره  وال  مهما  أمرا  ليس  أنسان 
واإلرادة  فــاإلبــداع   ، نبوغه  دليل 
اإلنسان  داخل  واألنتاجية تكمن في 
تتمتزج  الــذي  فــواده  صميم  وفي 
داخله كل مقومات الصمود والعزمية 
 ، وطموحاته  غاياته  حتقيق  على 
سهلة  ليست  احلياة  أن  مؤكدا 
ولكنها ليست مستحيلة، وأننا من 
علينا  ونحن  نسهلها  أو  نصعبها 
املزيد  وبذل  اإلصرار  لدينا  يكون  أن 
والدؤبة  اجلادة  واحملاوالت  اجلهد  من 
حتى نحقق أمانينا وطموحاتنا ، وأن 
النجاح هو أداء اإلنسان لألفضل في 

عمله وحياته .
وحتدث نيكوالس عن كيفية حتقيق 
األحالم وكيف يكون اإلنسان صامدا 
في وجه التحديات والعقبات رغم 
ميكنه  شخص  فأي   ، شيء  كل 
قيود  من  يواجه  عما  النظر  بغض 
ميكن أن يفعل الكثير على مستوى 
احلياة الشخصية والتجارية ضاربا 
ملنظمة  رئيس  فهو  بنفسه  املثل 
الشركات  أحدى  ميتلك  وأن  دولية 

عاما  ال25  سن  في  وهو  العاملية 
متكنه  التي  البصيرة  ميلك  طاملا 
كل  من  القوة  استمداد  من  من 
عش  وقال   ، به  احمليطة  الظروف 
حياتك بال حدود وتغلب على اخلوف 
بقوة  واحتفظ  التغيير  وتقبل 
واعتبرها  للعقبات  وأنظر  ثباتك 
باحالمك  وأحتفظ  للنجاح  فرصا 
كلها  عنها  تتخلي  وال  الكبيرة 

تعطيك أسرار النجاح .
ــرواد  ال ــادي  ن رئيس  نائب  ــد  وأك
للعلوم  اخلليج  جامعة  فــي 

والتكنولوجيا محمد اإلبراهيم أن 
الفاعلية  هذه  اقامة  من  الهدف 
حتقيق  كيفية  الطلبة  تعريف 
دون  واحلياتية  العلمية  االهــداف 
إعاقة  أي  لوجود  او  لليأس  أكتراث 
لتحقيق  دافعا  اإلعاقة  وجعل 
األهداف والطموحات ، مشيرا إلى 
ميزة  اهم  أن  أكدت  الفعالية  ان 
اكتسبها احلضور هي هذا الشاب 
يحتذى  مثاال  يعتبر  الذي  املعجزة 
مهما  والعزمية  ــرار  اإلص في  به 

بلغت الصعوبات. 

يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
»نيكول�س املعجزة« 

التأهيل  مركز  نظم    TIMES

ومتابعة  للطلبة  الوظيفي 
اخلليج  جامعة  في  اخلريجيني 
مع  والتكنولوجيا  للعلوم 
الشايع  حمود  محمد  شركة 
فيه  مت  للطلبة  مفتوحا  يوما 
التمهيدية  املقابالت  ــراء  أج
لاللتحاق  للطلبةالكويتيون 
بالدورات التدريبية التي تؤهلهم 

للعمل بالشركة في الكويت .
احلارس  أسامة  الدكتور  وأكد 
الوظيفي  التأهيل  مركز  مدير 
باجلامعة  اخلريجيني  ومتابعة 
احدى  وبــني  بيننا  االتفاق  أن 
بالكويت  الوطنية  الشركات 
بدورها  اجلامعة  من  إميانا  يأتي 

للعمل  مساعدتهم  نحو  باجلامعة  والطلبة  خريجيها  نحو  األجتماعي 
واكتساب اخليرة الالزمة حتى يكونا خريجيها على قدر من التميز اكادمييا 
في  الوطنية  الشركان  كبرى  في  العمل  خالل  تكتسب  عملية  وخبرة 

الكويت .
أو  اخلريجيني  للطلبة سواء  يتيح  نعمل بشكل  أننا  املركز  مدير  وأضاف 
الذي  العمل  في  مساعدتهم  على  بالعمل  الراغبني  تخرجهم  املتوقع 
يتناسب مع ميولهم ودراستهم اجلامعية الكتساب اخلبرة العملية في 

في مثل هذه الشركات الكبيرة .
الشرق  مبنطقة  البشرية  باملوارد  التوظيف  إدارة  مدير  أشار  جهته  ومن 
فترة  ان  إلى  جنكني  ريتشارد  الشايع  حمود  محمد  شركة  في  األوسط 
التدريب على الوظائف بالشركة تبلغ 25 ساعة اسبوعيا وملدى 3 أشهر 
، ونحن هنا بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا جلذب الشباب الكويتي 
التجزئة  قسم  في  وخاصة  فيها  نسبتهم  وزيادة  الشركة  لدى  للعمل 

فيها .
األوسط  الشرق  منطقة  في  البشرية  واملوارد  التوظيف  إدارة  مدير  وقال 
بشركة الشايع أن الهدف هو تطوير األداء وزيادة اعدا\د الكويتيون للعمل 
كدواك جزئي متهيدا لعملهم دوام كامل ، وهذا العمل يتيح لهم الترقي 
التدريب مرة كل شهر  ان يكون  ، وسوف نحرص على  كمدراء بالشركة 
في  اجلزئي  الدوام  بني  املتدربني  ويخير  الكويتيون  من  كبيرة  أعداد  جلذب 
الذروة  اوقات  في  العمل  نفضل  وكذلك  املسائية  أو  الصباحية  الفترة 
وعطل نهاية األسبوع أيام اخلميس واجلمعة والسبت في مختلف أقسام 

الشركة .
وبني املدير االقليمي للموارد البشرية بشركة الشايع أن الشركة يعمل 
لديها عددا من الكويتيون بالفعل في أقسم الشركة اخملتلفة وخاصة في 
قسم التجزئة الذي نسعي في زيادة أعداد الشباب الكويتي فيه والذي 
لديهم الطموح وعندهم القدرة على التطوير والتعاون مع رواد الشركة 
ليعكسوا  املتميزة  جامعتكم  كطلبة  جيدة  ثقافية  خلفية  ولديهم 
اليها في الشركة وأيضا املستوى  التي نتطلع  بالتالي الصورة املشرقة 

العالي الذي عليه خريجى جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا .     

  يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
يوم مفتوح ل�صركة ال�صايع

د. أسامة احلارس

الشاب االسترالي نيكوالس

د. فهد الزميع يكرم يوسف املالك إحدى الفعاليات املشاركة



TIMES أكد مدير إدارة العالقات العامة الدكتور مسعود أسد أنه في 

والتكنولوجيا نحو خدمة  للعلوم  اخلليج  الدؤوب جلامعة  السعي  إطار 
تعاون  إتفاقية  بتوقيع  اجلامعة  قامت  الكويتي،  واألعمال  املال  مجتمع 
مع جمعية احملللني املاليني املعتمدين – الكويت وفي حضور املدير اإلداري 
للجمعية األمريكية للمحللني املاليني املعتمدين تيم روبينسون ورئيس 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين – فرع الكويت راجو ونائبه أمني صالح 
وفي ضيافة الدكتورعبد الرحمن احمليالن رئيس مجلس األمناء بجامعة 
رئيس  شعيب  اهلل  عبد  والدكتورشعيب  والنكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
اجلامعة ونواب رئيس اجلامعة د. صباح قدومي ، د. فهد الزميع ، د. روبرت 
كوك ، د. لي كالدويل عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة اخلليج ، ود. 

حسن الصادي مدير مركز التعليم املستمر والتطوير املهني. 
احلق  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جلامعة  تتيح  االتفاقية  أن  وأضاف 
في ترشيح من تراه مناسباً للحصول على منح دراسية لشهادة احمللل 
استضافة  في  للجامعة  احلق  االتفاقية  تعطي  ، كذلك  املعتمد  املالي 
مجموعة من احملاضرين الدوليني ضمن اتفاقية التعاون إللقاء محاضرات 
على  تأثيراً  األكثر  واالستثمارية  واالقتصادية  املالية  األحــداث  عن 
اإلتفاقية  ان  على  فضالً  واملنطقة.  العالم  في  واألعمال  املال  مجتمع 
واملشاركة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  تعاون جامعة  لكيفية  تنسق 
واخلليج  بالكويت  واألعمال  املال  بعالم  املتعلقة  العلمية  األبحاث  في 

واملنطقة العربية  باملشاركة مع اجلامعات األخرى.
العلميني  للباحثني  تتيح  واالتفاقية  العامة  العالقات  إدارة  مدير  وقال 
باجلمعية  اخلاصة  واملعلومات  البيانات  قاعدة  على  اإلطالع  املاليني  واحملللني 
اخلليج  جامعة  مكتبة  خالل  من  املعتمدين  املاليني  للمحللني  االمريكية 
للعلوم والتكنولوجيا وكذلك توفير املواد العلمية واملراجع املتعلقة بشهادة 

.CFA( Chartered Financial Analysts(
األمناء  مجلس  رئيس  احمليالن  الرحمن  عبد  الدكتور  أكد  جنبه  ومن 
اليوم  أن  اإلتفاقية  توقيع  بعد  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 

يعتبر من األيام املهمة لنا ألننا وقعنا أتفاقية التعاون هذه مع اجلمعية 
االمريكية للمحللني املاليني املعتمدين وهي اكثر اجلهات االحترافية في 
تقدمي الشهادات املهنية للعاملني في قطاع املال مما يوفير خدمة أفضل 
لقطاع األعمال الكويتي مبستوى وجودة عالية مشيرا الى ان االتفاقية 
من  وترفع  االحترافي  العالي  للتعليم  عليا  ومستويات  آفاقا  تفتح 
العليا كما سيكون هناك تعاون لصيق ومستمر  الدراسات  مستويات 
احلصول  في  الراغبني  لكل  جديدة  اآلفاق  يفتح  مهما  مركزا  وسنكون 
ومقرها   CFA( Chartered Financial Analysts( على شهادة 

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا .
فيما أشار الدكتور شعيب عبد اهلل شعيب رئيس اجلامعة ألى ان التعاون 
بيننا وبني اجلمعية االمريكية للمحللني األمريكيني يشرفنا كجامعة خللق 
واالعضاء  للجامعة  كثيرة  فوائد  تعطي  االتفاقية  الن  التعاون  هذا  مثل 
احلاصلني علي  مابني  املشتركة  بالبحوث  البدء  علي  االتفاق  ومت   ، اآلخرين 
شهادة الـ CFA واالساتذة العاملني بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
خللق واقع علمي وعملي مابني العاملني و األساتذة ، كما مت االتفاق على 
في  اجلامعة  طالب  مع  مختلفة  لقاءات  في  اجلمعية  بأعضاء  االستعانة 
البكالوريوس  ملستوي  واالعمال  املال  مجال  في  اخملتلفة  التخصصات 
والدراسات العليا والتعاون فيما بيننا وبينهم بصفة مستمرة. وقد أكد 
الوفد املمثل للجمعية على ان التعاون سوف يكون بشكل مستمر ودوري 

لالطالع على كل جديد في عالم املال واالعمال .
بعد  واإلدارية  املالية  للشؤون  الرئيس  نائب  الزميع  فهد  الدكتور  وقال 
مراسم التوقيع أننا فخورين للشراكة مع اجلمعية األمريكية للمحللني 
املاليني املعتمدين فرع الكويت ، وياتي هذا التعاون في ظل أستراتيجية 
لتلبية  اخلاص  والقطاع  اجملتمع  مع  حقيقية  شراكة  خللق  اجلامعة 
إحتياجاته من املوارد البشرية املتخصصة كما سيكون هناك تعاون في 
إطار العمل البحثي مع اجلمعية لالستفادة من اخلبرات املهنية والعملية 
التي متتلكها اجلمعية والتي تعتبر الرائدة على مستوى العالم في هذا 

العلم  بجانب  الواقع  لربط  خطوة  انها  كما   ، املتخصص  املهني  اجملال 
والبحث االكادميي املتخصص .

والتطوير  املستمر  التعليم  مركز  مدير  الصادي  الدكتورحسن  وعبر 
املهني ومدير برنامج الـ CFA بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجبا عن 
سعادته بتوقيع االتفاقية بعد اجملهودات املضنية خالل السنوات اخلمس 
الكويت  ماجعل  وهو   CFA الـ  بشهادة  الكامل  الوعي  خللق  املاضية 
االحترافية  بالشهادة  االلتحاق  النمو في  االولي في معدل  املرتبة  حتتل 
للمحلل املالي املعتمد علي مستوي اخلليج في العام املاضي.  وقد اكد 
الدكتور حسن الصادي علي ان هذه االتفاقية سوف تعود بالنفع على 
يلتحقون  سوف  الذين  واالستثمار  املال  قطاع  في  والعاملني  اجلامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  تقدمها  التي  االعداد  ببرامج 
املعتمدين  املاليني  احملللني  جمعية  مع  التعاون  اتفاقية  ظل  في  وذلك 
امتحانات  الجتياز  افضل  بطريقة  الطالب  اعداد  للجامعة  تتيح  والتي 
توفيره  يتم  سوف  ما  علي  اعتمادا  اخملتلفة   مبستوياتها    CFA الـ 
املاليني  احملللني  معهد  يدير  الذي  االمريكي  اجلانب  خالل  من  للجامعة 
اخر سوف جتعل  االمريكية. وعلى صعيد  املتحدة  بالواليات  املعتمدين 
رئيسيا  والتكنولوجيا مركزا  للعلوم  اخلليج  االتفاقية من جامعة  هذه 
 CFA( Chartered Financial Analysts( للحصول على شهادة

في دولة الكويت.
للعلوم  اخلليج  جامعة  أحتضنت  االتفاقية  هذه  تفعيل  اطار  وفي   
 )CFA( الذين حصلوا على شهادة  الطالب  والتكنولوجيا حفل تكرمي 
التنفيذي  واملدير  إدارة  مجلس  رئيس  دبدوب  حضورابراهيم  في  وذلك 
لبنك الكويت الوطني وفي حضور املدير اإلداري جلمعية احملللني املاليني 
املال  رجال  صفوة  من  ونخبة  األمريكية  املتحدة  بالواليات  املعتمدين 
إدارة الشركات الكويتيني العاملة في مجال  واألعمال ورؤساء مجالس 
األجنبية  الدول  سفراء  من  كبيرة  مجموعة  عن  فضالً   ، واألعمال  املال 
بالكويت باالضافة الي بعض اعضاء مجلس االمة وهو ما يعطي داللة 
كبيرة على أهمية مثل هذه الشهادات االحترافية في تطوير مجتمعات 
املال واالعمال،كما أعقب حفل تكرمي الطالب ندوة تناولت األبعاد احلالية 

واملستقبلية ألسواق املال اخلليجية.  

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا توقع اإتفاقية تعاون مع اجلمعية 
الأمريكية للمحللني املاليني املعتمدين- الكويت

TIMES  2010 3العدد 2     يناير

الدكتور عبد الرحمن 
املحيالن:

اإتفاقية التعاون مع 
اجلمعية المريكية 

للمحللني املاليني 
املعتمدين من الأيام 

املهمة لدينا

رنا
خبا

أ

د. عبد الرحمن احمليالن

جانب من احلضور

السفيرة األمريكية مع إحدى طلبة اجلامعةإبراهيم دبدوب يكرم إحدى املشاركني د. احمليالن والسفير املصري في االحتفالية



TIMES العدد 2     مارس 2010   4

أسلوب علمي

> هل لك أن تقدم لنا نبذة مختصرة عن جامعة ميسوري 
سانت لويس »UMSL«؟

غرار  على  تعليمي  أسلوب  نتبع  ميسوري  في  أمريكية  جامعة  نحن   -
تقدم  عاملية  بحث  جامعة  ونحن  العالم  في  الدولية  اجلامعات  من  عدد 

شهادات الدكتوراه. 
> وماذا عن نطاق نشاطكم التعليمي؟

املتعددة  األقسام  من  عدد  ولدينا  جداً  مرتفع  التعليمي  نشاطنا  إن   -
أخرى  وأقسام  والتمريض  الطب  كليات  من  وعدٌد 
في العلوم اإلجتماعية كما ندرب عدداً كبيراً من 

املعلمني اجلدد، فنحن جامعة شاملة.
التعاون  إتفاقية  ع��ن  حدثنا   < 
بينكم وبني جامعة اخلليج  املشتركة 

»GUST« ؟
وجامعة  تربطنا  تعاون  إتفاقية  هناك  نعم،   -

أفضل  تقدمي  ضمان  على  اإلتفاقية  تعمل  حيث  إفتتاحها،  قبل  اخلليج 
أنواع اجلودة واخلدمات املتميزة على الصعيد اجلامعي وتطويرها املستمر، 
باإلضافة إلى تقدمي تقارير عديدة للتعرف على مواطن القوة والتقدم في 
اجلامعة، وتسجيل النقاط التي حتتاج إلى برامج التحسني واملعاجلة، ولقد 
عهدنا اإللتزام نحو التطوير داخل اجلامعة منذ عدة سنوات وهذا لم يأتي 
إال مبشاركة الطالب في عمليات التطوير والتنمية وحضورهم املنتظم.

حققت نقلة نوعية

> ما تقييمك ألداء جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا »GUST«؟
إال  قصيرة،  زمنية  فترة  خالل  أُنشأت  قد  كانت  وإن  اخلليج  جامعة   -
تقدميها  خالل  من  التعليمية  املؤسسات  بني  نوعية  نقلة  حققت  أنها 
مجموعة من اخلدمات التعليمية املتميزة، فضال عن إحتوائها ما يقارب 
الـ 3000 آالف طالب وطالبة في هذا العام يشكل معظمهم نخبة من 
الطالب املتميزين، وهذا األمر يدل بشكل كبير على وجود تلك القيادة ذات 

املستوى العالي من الكفاءة والقدرات في اإلدارة اجلامعية. 
ترقيات متنحها اجلامعة ألعضاء  أو  تقييم  > هل هناك 

هيئة التدريس؟
وذلك  رواتبهم،  وزيادة  اجلامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  بترقية  سنقوم   -
يعتمد على نوع األعمال التي يقدمونها في مجال خدمات اجلامعة، وفي احلقيقة هناك 
العديد من أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة الذين هم في حاجة إلى التقييم، وفي 
الذين  اجلامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  لتقييم  وبحث  دراسة  بعمل  قمنا  املاضي 
يستحقون التقدير والتشجيع والترقية، ودائما ما نقوم بإرسال فريق من خارج جامعة 
اخلليج لتقييم أعضاء هيئة التدريس ومعرفة مجال سير التدريس والتعليم، ومن هنا 

يأتي دور املقيمني إلعطاء التقييم لكل من يستحقه في اجلامعة.
 > هل تعتقد أن جامعة اخلليج حققت ما كان متوقع منها؟

إلى  كلياتها  بوصول  واإلعتناء  نفسها  تطوير  على  حرصت  اجلامعة   -
التي  اللقاءات  العديد من  نائب هذا املستوى حيث شاهدنا  بها  قام 

اجلامعة  في  املسؤولني  من  وعدد  اجلامعة  رئيس 
خالل  الشمالية  أمريكا  جامعة  من  املسؤولني  مع 
أهم  ملعرفة  املاضية  األيام  وخالل  املاضيني  العامني 

املتطلبات واإلحتياجات الالزمة للجامعة.

معايير محددة

لعام  الصيف  فصل  في  للطلبة  الدراسية  املنح  برنامج   <
2010/2009 من جامعة اخلليج إلى جامعة ميسوري هل يوفر 
الذين  الطلبة  وإياباً؟ ومن هم  السفر ذهاباً  لهم املنحة مع 

يحق لهم الدخول في هذا البرنامج؟
فإن هناك عدة معايير  وبالطبع  اخلليج،  جامعة  به  تعمل  القرار  هذا   -
الدراسية،  املنحة  هذه  على  احلصول  من  الطالب  فيها  يتمكن  محددة 
فمن أهم تلك الشروط هو أن ينهي الطالب 60 وحدة دراسية، باإلضافة 

إلى معايير أخرى أخبرت اجلامعة بها الطلبة. 
> هل استقبلت جامعتكم طلبة من هذا البرنامج؟

- نعم، لقد استقبلت جامعتنا الطلبة في هذا 
السنة  البرنامج من قبل ثالث سنوات وستكون 
الطالب  مستوى  يكون  ما  وعادة  الرابعة،  احلالية 
الدعم الكامل وتعمل  جيد، وجامعتنا توفر لهم 

على حتسني جودتهم.

نعمل على تطوير مصداقيتها

> حدثنا عن جمعية تطوير كليات إدارة األعمال الدولية AACSB؟
- هي هيئة معتمدة تقوم على مراجعة نشاطات كليات األعمال والتجارة 
وهناك  واملعايير،  الرئيسية  املتطلبات  هي  ما  وتقرر  أعمالها  نطاق  ومدى 
عدد من الكليات املعتمدة دولياً والتي تعمل على تطوير مصداقيتها ويعد 

5٪ للحصول على مثل االعتماد  هذا جناح بنسبة 
إن  جامعة.  ألي  ميسوري  جامعة  من  واملصداقية 
هناك هدف طموح تسعى إليه جامعة اخلليج ولذا 
املصداقية  هذه  لتحقيق  معنا  جاد  بشكل  تعمل 

واإلعتماد.
> هل تعتقد أن هناك مشاكل ستواجه 
جامعة اخلليج مع زيادة عدد الطالب 

فيها خالل االعوام القادمة؟
أدرك  ال أعلم شيئاً عن ميزانية اجلامعة ولكن   -

بأنها تسعى دائما إلى حتقيق أعلى مستويات ومعايير النجاح من خالل 
إستئجار أفضل األماكن إلنشاء الكليات وهذا ال يعد مكلفاً ولذا فإن زيادة 

األسعار تكون لتحقيق أفضل معايير النجاح للجامعة.
> ما الفرق بني جامعة اخلليج وجامعتكم؟

كبير حيث  تشابه  هناك  ميسوري«،  في  ولستم  الكويت  في  »أنتم   -
في  التعليم  أساس  على  اتباعها  مت  التي  اإلطارات  من  العديد  توجد 
جامعة اخلليج كما في جامعتنا وذلك منذ إنشاءها فهناك العديد من 
أن جامعة  هو  اجلامعتان  فيه  تختلف  ما  لكن  املتشابه،  االستراتيجيات 
ميسوري ال يوجد فيها فصول دراسية لإلناث وأخرى للذكور كما هو احلال 
من  نوع  يعد  وكذلك  اجلامعتني  بني  اختالفا  يعد  هذا  فإن  ولذا  عندكم 

الثقافة احمللية أيضاً. 
> هل املناهج الدراسية متشابهة بني اجلامعتني؟

- نعم، ولكن لدينا العديد من البرامج التي تطبق في عدد من اجلامعات 
اخلليج  جامعة  من  أكثر  موسع  مستوى  على 
إال  اخلليج  جامعة  حداثة  من  الرغم  وعلى 
احملدودة  الدراسية  البرامج  من  تطبق عدد  أنها 

وتعطي عدد من الشهادات العاملية. 
إفتتاح  إلى  اخلليج  جامعة  تسعى   <
كلية للهندسة املعمارية، هل لديكم 

مثل هذا القسم؟

- اليوجد هذا القسم في جامعتنا بل يوجد قسم آخر وهو للهندسة.

تعديل بعض السياسات

> هل ميكن لطالب جامعة اخلليج االنتقال للدراسة في 
جامعات اخرى؟

- نعم، لكن لالسف هناك عدد من األمور التي قد تعيق عدد من الطالب 
من الدراسة باخلارج حيث أعلنا سابقاً ضرورة ذلك األمر من خالل تعديل 
باخلارج وتكملة تعليمهم  بعض السياسات نحو دفع الطالب للدراسة 
هناك، ونأمل خالل السنوات القادمة لطالب جامعة اخلليج الدراسة على 
مدار العام بدون توقف ونأمل أن يكون هناك عدد من الطالب الكويتيني 
للدراسة باخلارج في جامعتنا واحلصول على بعثات دراسية، السيما واننا 
نقدم برامج جديدة تعطي فرصة للطالب بأن يظلوا تابعني جلامعة اخلليج 
ويأتوا للدراسة في جامعتنا أو أن يحصلوا على بعثة ويأتوا للدراسة إلينا، 
وفي احلقيقة يوجد حاليا العديد من النقاشات التي تدور داخل احلكومة 

الكويتية لدعم البعثات باخلارج.
> في السنوات األخيرة رأينا اجلامعة تتجه إلى عدد من 

النشاطات واألعمال األخرى التوسعية؟
- أعتقد بأن منو اإلقتصاد يدعو إلى النظر نحو عدد من املهن املتطلبة ولذا كان 
من الواجب أن نقوم بتخريج دفعات لاللتحاق بسوق العمل حسب متطلباته.

وقد يخشى العديد من الطالب من عدم توافر فرص للعمل نتيجة نقص 
خبرات أو مهارات معينة خصوصا في مجال الفن أو العلوم اإلجتماعية، 
بشكل  تعتمد  واملهن  العمل  في  األزمة  ولكن 
كبير على حالة اإلقتصاد، واعتقد بأن ذلك مدرك 
نطاق  يختارون  الذين  الطالب  قبل  من  ومفهوم 

دراستهم بحرص وعناية.

تقييم الجامعات يتم من خالل مستوى اللغة

> ما تقييمكم للتعليم بصفة عامة في 
الكويت؟

باللغة  العامة  الثانوية  في  يدرسون  الكويت  في  الطلبة  من  العديد   -
اخلليج  جامعة  مثل  باجلامعات  الدراسة  في  ينخرطون  وعندما  العربية 
وبالتالي  االجنليزية  اللغة  في  اللغوية  القدرات  في  نقص  لديهم  يتبني 
في  كبيرا  عائقا  يشكل  األمر  وهذا  التعلم،  في  كبيرة  صعوبة  يجدون 

التعليم في اجلامعات.
أما من ناحية تقييم اجلامعات نفسها فيكون من خالل مستوى اللغة، 
وكيفية احلفاظ والتقدم في التحدث باللغة اإلجنليزية. حيث إن التدريب 
العديد من  وهناك  وإتقانها  اللغة  لتعليم  الطريق  اجلادة هي  واملمارسة 
يعد  وهذا  االجنليزية  اللغة  في  تعليمية  دورات  يحضرون  ممن  الطالب 
زيادة مستواهم وحتصيلهم  على  يعمل  الشخصي  الصعيد  على  اجنازا 

العلمي.
> هل تقومون بتدريس اللغة العربية داخل أقسامكم في 

اجلامعة؟
جامعتنا ولكن  في  العربية  اللغة  وتعليم  لتدريس  قسم  لدينا  - نعم، 

يحتاج إلى مجهود كبير من الطالب وعدد من الفصول الدراسية.
> ما هي نصيحتك لتطوير التعليم في الكويت؟

- ما أراه حاليا في جامعة اخلليج يعد إجنازاً على املستوى اجلامعي داخل 
دولة الكويت، باإلضافة إلى وجود أعداد كثيرة من الطالب الكويتيني ممن 
يدرسون حاليا في عدد من الدول، ونصيحتي هي تقدمي يد العون جلامعة 

اخلليج لتطوير نفسها.

 »UMSL« أكد نائب رئيس الشؤون األكادميية ومدير مركز الدراسات الدولية في جامعة ميسوري سانت لويس في الواليات املتحدة األمريكية
د.جول غالسمان أن ما قامت به جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا »GUST« من تطور ملحوظ في التعليم اجلامعي رغم حداثة عهدها يعد 
إجنازًا على املستوى التعليمي في دولة الكويت، وبني غالسمان الذي ترتبط جامعته بإتفاقية تعاون مع جامعة اخلليج تضمن لها جودة برامجها 
وخدماتها، عدم وجود فروقات شاسعة بني اجلامعتني سوى فيما يتعلق بالتعليم املشترك الذي يعكس الثقافة احمللية للبالد، وأشار خالل حواره 
مع »GUST TIMES« إلى ذلك النشاط التعليمي املرتفع الذي تقدمة جامعة ميسوري خصوصا وأنها تتبع أسلوبًا جامعيًا عاملي تولي للبحث 
العلمي أهمية كبرى، مبينا أن جامعته ترحب بإستقبال طلبة جامعة اخلليج لإللتحاق والدراسة فيها، إال أن ما قد يعرقل هذا األمر هو عدم 
شمول نظام البعثات لإللتحاق في اجلامعة، حيث بلغ عدد الطلبة احملولون من جامعة اخلليج إلى جامعة ميسوري ما بني اثنني إلى أربعة طالب 
وهو ليس بالعدد الكبير، متمنيا أن يكون للبعثات دور كبير في زيادة عدد الطالب امللتحقني للدراسة في »UMSL« في املستقبل القريب.

 »GUST« إنجاز على المستوى الجامعي في دولة الكويت 

غالسمان  :
هناك تغيير قادم، ونرحب بكافة 

الطالب للدراسة في ميسوري

التطوير ال يأتي إال 
بمشاركة الطلبة 

وحضورهم المستمر

من الواجب أن نقوم 
بتخريج دفعات لاللتحاق 

بسوق العمل حسب 
متطلباته.

نمو اإلقتصاد يدعو إلى 
النظرفي احتياجات سوق 

العمل 

ؤنا
قا

ل

د. غالسمان
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وحضور  رعــايــة  حتــت  TIMES

والقبول  الطلبة  شؤون  عميد 
الرئيس  ونــائــب  والتسجيل 
للخدمات االكادميية في جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
افتتح  الــقــدومــي  د.صباح 
للفنون  معرضا  اجلامعة  في 
والذي  واملوسيقية،  التشكيلية 
االبــداعــات  من  العديد  ضم 
التشكيل  فن  في  الطالبية 
عزف  الى  باالضافة  والرسم، 
صوت  أنغام  على  موسيقي  
السهارى والرحبانية واملوسيقى 
كلثوم  ألم  ومقطوعة  العربية 

القى استحسان احلضور.
حضر   
ح  فتتا إل ا
ـــب  ـــائ ن
ئيس  لر ا
ن  و للشؤ
املــالــيــة 
ــة  واإلداري

واعضاء  الزميع  فهد  الدكتور 
وجمع  باجلامعة  التدريس  هيئة 
األمور  واولياء  الطلبة  من  غفير 
في   ، واإلعالم  الصحافة  ورجال 
هامش  على  صحفي  تصريح 
شؤون  عميد  أوضــح  املعرض 
والتسجيل  والقبول  الطلبة 
معرض  ان  القدومي  د.صباح 
واملوسيقية  التشكيلية  الفنون 
جامعة  تطلقها  رسالة  هو 
اخلليج لتنمية الطالب ومواهبه، 
ال  اجلامعة  دور  ان  على  مؤكدا 
االكادميي  اجلانب  على  يقتصر 
فقط، بل يشمل تطوير الطالب 
بشكل كامل خالل االربع سنوات 
اجلامعة  في  يقضيها  التي 

القدومي  ولفت  يتخرج،  حتى 
ان  الــى  صحفي  تصريح  في 
املعرض مينح الطالب والطالبات 
مواهبهم  البراز  املميزة  الفرصة 
شاهدنا  حيث  وابداعاتهم، 
الطالبية  االبداعات  من  العديد 
اجلامعة  اهتمام  مدى  تبني  التي 
في هذا اجلانب ودعمها لطلبتها، 
كما ان اجلامعة تطمح ان تدعم 
من  اكبر  بشكل  النشاط  هذا 
وجتهيز  واملكانية  املالية  الناحية 
من  حتتاجه  ما  بكل  اخملتبرات 
اللوحات  ان  موضحا  اخلام،  مواد 
خاص  ملك  هــي  املــعــروضــة 
وبامكانهم  والطالبات  للطالب 
ــهــدوا  ي ان 
هذه اللوحات 
 ، معة للجا
ان  ـــا  ـــم ك
قد  اجلامعة 
بعض  اهدت 
ــات  ــوح ــل ال
باسم الطالب الى سفراء قاموا 
جامعات  من  ــود  ووف بزيارتنا 
ان  الــقــدومــي  ولفت  ـــرى،  اخ
االمور  في  دائما  تنظر  اجلامعة 
والطالبات  الطالب  تخدم  التي 
الى  مشيرا  مواهبهم،  وتنمي 
ان هناك تصور في ان يكون لدى 
وتوسع  حرفي  نشاط  اجلامعة 
وفيما  الطالبية،  النشاطات  في 
للفنون  كلية  انشاء  يخص 
الدكتورصباح  قــال  اجلميلة 
يحتاج  املوضوع  القدومي”هذا 
مثل  ان  اتوقع  لكن  دراسة،  الى 
تدرس  ان  ممكن  الفكرة  هــذه 
اخملتصة  اجلهات  الى  تقدم  وان 

العتمادها”.   

  GUST معر�س للفنون الت�صكيلية واملو�صيقية يف

 د.�صباح القدومي : معر�س 
الفنون الت�صكيلية واملو�صيقية 

هو ر�صالة تطلقها جامعة اخلليج 
لتنمية الطالب ومواهبه

مشاركة أمام لوحاتها في املعرض

املشاركات في املعرض

جانب من الفرقة املوسيقية

د. الزميع ود. القدومي أمام إحدى اللوحات املشاركة
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النشاط  قسم  يعتبر   TIMES

احليوية  األفسام  من  الرياضي 
للعلوم  اخلــلــيــج  بــجــامــعــة 
ماجنده  دائما  والذي  والتكنولوجيا 
التي  واملشاركات  باحليوية  مفعم 
سواء  عاليا  اجلامعة  أسم  ترفع 
مشاركات داخلية أو خارجية وعلى 
سبيل املثال كانت تلك املشاركات 
إجنازات  للجامعة  تسجل  التي 
حتسب للقائمني على القسم ومن 

تلك املشاركات مايلي :
الرابعة  رمضانية  دورة  نظمت 
أيام  ثالث  ملدة  اجلامعة  لطلبة 
/الطائرة  /القدم  السلة  لفرق 
أرضي. تنس   / طاولة  تنس   /

الكؤوس  وزعت  نهايةالدورة  وفي 
وامليداليات على الفائزين.

رياضي  نشاط  اقامة  وكذلك 
األسترالية  الكلية  مع  باألشتراك 

بالكويت في كرة السلة.
واجلامعات  اجلامعة  أقامة  كما 
اخلاصة  اجلامعات  دوري  اخلاصة 
في  ــاب  ــع األل خملتلف  الثالثة 
تاريخ08/4/21  من  الفتره 
مالعب  على  الى08/5/15 وذلك 
في  املشتركة  اجلامعات  من  كل 

هذا النشاط
العامليه  البطوله  في  املشاركة 
للتايكوندو في بورتالند امريكا وفوز 
بامليدالية  الرشيدي  حمد  الطالب 
بامليدالية  ابرار  الذهبية/والطالبة 

الوحيد  الفريق  ونحن  البرونزية 
سنة  البطولة  بداية  منذ  واألول 
2002 وتعتبر الكويت هي الدولة 
مستوى  على  املشاركة  العربية 

اجلامعات وليس املنتخبات
مؤسسات  بطولة  في  املشاركة 
من  الفرق  وجتهيز  العالي  التعليم 
التدريبات  واألهم  وأدوات  مالبس 
مع املدربني املؤهلني علميا وتدريبيا 
وحصول اجلامعة على املركز الثاني 
القدم  في  والثالث  اليد  كرة  في 
وهذه  السلة  في  الرابع  واملركز 
األلعاب اقيمت في الكورس األول .    
البطولة  في  املشاركه  كذلك 
األملبية  اللجنة  قبل  من  املنظمه 
والرياضة(  املرأة  )جلنة  الكويتية 
فبراير  شهر  في  اقيمت  التي 
املركز  على  وحصولنا   2009

الثالث في كرة القدم نساء.
 واملشاركه في مسابقة الطائرات 
على  وكانت  بول  ريد  مع  الورقي 
-18-17 تاريخ  في  اجلامعة  ارض 
العبنا   فاز  وقد   2009/3/19
الكندري  محمد  فــواز  الطالب 
باملركز األول وكسر الرقم السابق 
وهو33م  كبير  بفارق  وهو24م 
للعلوم  اخلليج  جامعة  مــن 

والتكنولوجيا. 
شارك  العاملي  املستوى  وعلى   
لعبة  فــي  اجلــامــعــة  منتخب 
بطولة  في  املشارك  التايكواندو 

السابعة   الــدولــيــة  اسبانيا 
فلنسيا  في  واملقامة  للتايكواندو 
 2009/04/20 من   الفترة  خالل 

وحتى 2009/04/29 .
علما بان عدد الدول املشاركة هي 
االوروبي  االحتاد  دول  من  دولة   41
ودول  االمريكية  املتحدة  والواليات 
املغرب  ومن  السوفيتي  ــاد  االحت
وكوريا  وصربيا  والكويت  وتركيا 
مشاركة  الى  باالضافة  والتشيك 
العدد  ليصبح  اسبانيا  ناديا   132
هذه  في  للمشاركني  االجمالي 

البطولة 1600 العبا والعبة .
لالستعداد  االعبني  جتهيز  مت  و 
الالعبني  اول  وكــان  للمباريات 
املشاركني هو االعب حمد الرشيدي 
حالته  بسبب  املباراة  خسر  والذي 
هبوط  حلالة  نتيجة  الصحية 
الالعب  مع  مباراته  اثناء  واغماء 
 ، باالنسحاب  فاز  الذي  االيطالي 
محمد  الالعب  جتهيز  مت  ثم  ومن 
العطار الذي خسر مباراته بعد ان 
كان متقدما عليه في اجلولة االولى 
من خسارته  وبالرغم   ، املباراة  من 
حصل  االسباني  الالعب  ــام  ام
محمد العطار على جائزة الالعب 
بأن محمد  اخللوق تقديرا له علما 
املباراة  العطار كان فائزا علما في 
الالعب  جتهيز  ومت   ، بالباي  االولى 
جزر  من  العب  ليواجة  الرواف  نور 
 3 في  نور  على  فاز  والذي  الكناري 
الالعبة سفانه  ، ومت جتهيز  جوالت 
الشواف لتفوز باملباراة االولى على 
على  وفازت  اسبانيا  نادي  العبة 
املباراة  في  اسبانيا  العبة منتخب 
االربعة  دور  في  لتالقي  الثانية 
الالعبة التركية  والتي فازت على 
لتحرز  الثانية  اجلولة  في  سفانة 

املركز الرابع في مجموعتها
( علما بان مجموعة  ) السيدات 
الالعبة سفانة هي اجملموعه االولى 
من  )اكثر  اسبانيا  من  كل  وتضم 
واملانيا  منتخب(  العبة   + العبة 
وتركيا )اكثر من العبة  واستراليا  
اجملموع  في  الفرق  ترتيب  ليصبح 

االولى هي كالتالي :
 1ºSEVCAN TOKAC

--TURQUIA
 2ºHELENA FROMM

 -ALEMANIA-3ºNUR
-TATAR -TURQUIA
 3ºLEYRE MATUTE

-ESPAÑA,CAR
 4ºSAFANAH Al-SHAWAF

-KUWAIT
جامعة  احرزت  اخرى  ناحية  ومن 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 
اجلامعات  بطولة  في  االول  املركز 
 – القدم  كــرة  من  كل  اخلاصة 
رجال   – الطاولة  تنس  وفي  رجال 

والسباحة  رجال   واالسكواش-   ،
في  الثاني  املركز  واحرزت  رجال   –
كل من التايكواندو بفارق ميدالية 
واحدة عن غرميه االسترالي ، واملركز 
رجال   – الطائرة  كرة  في  الثاني 
ايضا  الطاولة  تنس  وفي  وسيدات 
للعلوم  اخلليج  جامعة  لتحرز   ،
لهذا  التفوق  كأس  والتكنولوجيا 
مرة  الول   2009/2008 العام 
سنة  البطولة  تأسيس  منذ 

. 2006

اجنازات تتحدث عن نف�ضها يف ق�ضم الن�ضاط الريا�ضي 

د. صباح القدومي يكرم فريق اجلامعة

د/ القدومي ومشرفة النشاط الرياضي وإحدى الفائزين

فريق الكرة باجلامعة

تكرمي إحدى الفائزين

... وتكرمي آخر
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إيهاب عبدالواحد  باجلامعة  التدريسية  الهيئة  بالبداية بعضو  -التقينا 
فقال:

والثقافية  احلضارية  الواجهة  هي  اجلامعة  الن  القانون،  أؤيدهذا  أنني 
أن  يتحمل  للمجتمع الكويتي الشاب، ولذلك  على كل طالب وطالبة 
الكويتي.  اجملتمع  مع  يتناسب  وبشكل  مبسؤولية  الواجهة  هذه  اظهار 
ولذلك فاحلرية الشخصية تقف عند احترام حرية اآلخرين ومشاعرهم، 
الزي  بارتداء  االخرين  مشاعر  احترام  وطالبة  طالب  كل  على  فيحتم 

املناسب للجامعة.

احترام الصرح االكاديمي

الن الطلبة ميثلون اجلامعة، وأن بعض  القانون،  وتؤيد شهد المؤمن هذا 
الطالب والطالبات ليس لديهم هذا االحساس فيظنون انهم في مجمع 
آخر، وذلك من  زيا  زي ولغيره  جتاري وليس حرم جامعي، فللحرم اجلامعة 
بأن  يقول  من  على  وردًا  اجلامعة،  وهو  أكادميي  صرح  أكبر  احترام  واجبنا 
باحترام  احلرية  هذه  تكون  أن  بشرط  أؤيده  فإني  شخصية  حرية  هناك 

اجلامعة، علما بأن هناك قوانني بكل اجلامعات بشأن الزي الدراسي.

من  انه  أرى  ألنني   ، تأييده  يجب  القانون  هذا  أن  جحيل  شهد  وأشارت 
الواجب احترام اجلامعة التي تعتبر مكانًا للعلم، وليس للتفاخر باللبس 
التي  الفاضحة  املالبس  تؤيد  ال  وتقاليدنا  عاداتنا  أن  كما  األجسام،  أو 

يرتديها البعض، فهذا القانون معقول وليس صعًبا.

احترام  ويقول: يجب  راشد عبدالوهاب الهارون القانون  يؤيد  -وكذلك 
احلرم اجلامعي باحتشامنا للزي اليومي، وكما يجب علينا احترام الشريعة 
االسالمية عند ارتداء بعض االزياء املنافية لالخالق، باإلضافة إلى واجبنا 

في احترام أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارة اجلامعية.

احترام  علينا  ويجب  القانون،  هذا  تؤيد  أنها  العنزي  ناصر  أنوار  وتقول   
اسوار  خارج  مناسبا  يرونه  ما  ارتداء  للطلبة  ميكن  وكما  اجلامعي،  احلرم 

اجلامعة، وذلك النهم ميثلون اجلامعة بأكملها.

-  أما سبيكة الشميالن فتقول :
أعتقد إنه يجب على أي طالب أو طالبة عندما يذهبا إلى اجلامعة عليهما 
وأيضا  هيبته  للمكان  ويحفظ  اجلامعي  باحلرم  تليق  مالبس  يختارا  أن 
احترامهما للمكان الذي يتلقيان فيه العلم، وهذا املوضوع ليس محتاجا 

لقانون ولكنه محتاج لقناعة شخصية واحترام للمكان والنفس.

وتؤيد نورة بويابس هذا القانون، وذلك النه من واجب الطلبة احترام احلرم 
اجلامعي واملكان الذي يجمعهم مع العديد من فئات اجملتمع، كما يجب على 
من يعارض هذا القانون احترام وجهة قرار االدارة اجلامعية ومؤيدي القانون، 

وأنا أعتبر أرتداء الزي مرتبط بالتربية التي تلقاها الطالب مع آسرته.

يعيد له وقاره

وأكدت شروق السويلم أن القانون أصدر حتي يحافظ على احلرم اجلامعي 
ويعيد له وقاره، ألن ديننا االسالمي حث على االحتشام، ومن اجلانب االخر 

هي العادات و التقاليد التي حترص على االلتزام بالزي احملترم.

القانون وقالت ، الن هذه  الهنوف المطيري للمؤيدين لهذا  -  وانضمت 
زي  بارتداء  احترامها  علينا  الواجب  فمن  جتاري،  مجمع  وليست  جامعة 

محتشم من أجل احلفاظ على سمعة هذا احلرم اجلامعي.

في الكويت لدينا  والننا  القانون،  هذا  اؤيد  نورة المناعي أنني  -  وتقول 

عادات وتقاليد حتث على احترام املظهر اخلارجي واالحتشام بالزي.

- وتبدي إسراء بدر البناو تأيدها لهذا القانون قائلة : ألن هناك فئة من 
البنات يرتدون ما يلفت االنتباه، ويأتي هذا بإرتدائهم “الشفاف والضيق 

والقصير”، وينطبق ها الكالم على املتحجبات وغيرهم.

سوء منظر الجامعة !!

وتؤيدها سارة الراشد فيهذا القانون وتقول هناك بعض البنات ال يلتزمون 
باالمور الدينية واالخالقية، حيث يرتدون ما ال يناسب احلرم اجلامعي، وقد 

يؤدي هذا الى سوء منظر اجلامعة، وسوء الظن بالطالبة.

-  وتقول أبرار بهزاد أنني اؤيد هذا القانون، ألن الزي يجب أن يتماشى مع 
أنه يعكس صورة جيدة للكويت، وكلك  املكان اخملصص للدراسة، وكما 

يجب احترام مشاعر العني .

االنظار  يلفت  لبس  لوجود  وذلك  القانون،  هذا  الشمري  أريج  وتؤيد   -
واالنتباه بدرجة تتعدى املتوقع، مما سيشتت تفكير الطالب الذي يتواجد 
في اجلامعة للدراسة، وكما أن اللبس يعكس صورة الطالب والبيئة التي 

يعيش بها. 

- ويشارك بندر خالد بورسلي املؤيدين لهذا القانون، حيث قال” أعارض 
تطبيق  اجلامعية  اإلدارة  من  وأمتنى  محتشم،  الغير  البنات  لبس  بشدة 
القانون الذي مت اقراره لوقف هذا الشيء الذي يخل باالداب العامة وأخالق 

الدين .

الزي الراقي

-أما عبدالكريم نبيل القلوشي فيعارض هذا القانون، ويقول الزي يعكس 
الذي  بالفاضح  يعني  ال  نقصده  الذي  والزي  للدراسة،  الطالب  نفسية 
في  هناك حدود  يكون  أن  يجب  أنه  الطالب. نعم صحيح  حياء  يفضح 
اللباس ولكن ان ال يكون اللباس مقيد به، وكما نعلم ان جامعة اخلليج 

معروفة بالزي الراقي.

ألن  القانون،  لهذا  املعارضة  الدريهم  ابراهيم  عبدالعزيز  ويشاركه   -
الدستور الكويتي ينص على احلرية الشخصية املكفولة للجميع، ولك 
جينز  يلبس  خلق  له  من  وقال”  كان،  شخص  أي  من  الوصاية  برفض 

وجواتي بالصيف “

أعارض هذا القانون، وذلك الن بعض  أنني  السعد  محمد  سعد  ويقول   -
“الشورت”،  ارتداء  ويفضلون  “البنطلون”  بارتداء  يرتاح  ال  الشباب 
واعتقد بان اللبس يؤثر على التركيز الدراسي، فمن يرتدي لباًسا ال يرتاح 
به كيف سيركز دراسًيا؟ ، وها القرار هو قرار شخصي وليس قرار جامعي، 

وكل شخص مسؤول ولديه حرية شخصية مبا يراه مناسبا.

- بينما يرى عبدالعزيز سعود الهاجري أنه مؤيد لهذا القانون، الن اللبس 
مسألة شخصية، وكل شخص أعلم مبا يجب أن يرتديه.

- ويؤيد ضاري رياض الرميح املعارضني لهذا القانون، فنحن نعيش في دولة 
دميقراطية، وهذا القانون ميس الدميقراطية، فهناك الكثير من الناس الذين 
اخلريجني  الطلبة  لتنفير  رئيسي  الرأي، وهذا سبب  يتماشون مع هذا  ال 
من املرحلة الثانوية من الدخول في جامعة اخلليج، وكما ذكرت سابًقا أن 
الناس يختلفون في آرائهم، فلماذا تضر هذه الفئة، فال أرى أهمية لهذه 

اآلراء املقيدة، وأمتنى أن يسمع رأينا النه هو األغلب.

الزي احملتشم هل هو فرد أم رؤية وقناعة شخصية ؟ هذا السؤال طرحنا على شريحة من الطالب والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية ، جاءت 
االجابات متنوعة ومختلفة كتنوع الكثير من االمور التي ال جتد اجماع عليها عند طرحا !! لكن برغم اإلختالف في األراء إال أن اجلميع املؤيد 

واملعارض لقرار الزي احملتشم أجمعوا على أن اجلامعة مكانا لتلقي العلم وليس شيء آخر ،، حول هذا املوضوع كان هذا التحقيق :

شهد المؤمن

راشد الهارون

سبيكة الشميالن

نورة بويابس

أنوار العنزيسعد السعدنورة المناعيالهنوف المطيريشروق السويلم

بندر بورسلي

أريج الشمري

أبرار بهزاد

سارة الراشد

مارأيك بالقانون الجامعي الجديد بشأن الزي المحتشم ؟

قنا
قي

تح
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االنسان،  املراحل في حياة  اهم  اجلامعية من  املرحلة  تعتبر 
احلياة  من  جديد  طور  نحو  تأخذه  ثابته  انطالق  ونقطة 
االنسان  على  وجب  ثمينة  وفرصة  والعمل،  باجلدية  تتميز 
اهلل  من  وبفضل  بها.  التفريط  وعدم  استغاللها  حسن 
املرحلة  تتطلبها  التي  الرئيسية  االدوات  فان  منه  ورحمة 
التعليمية من  العملية  تيسير  التي تساهم في  اجلامعية 
مباني وخدمات ومناهج وادارة واعضاء هيئة تدريس متوفرة 
اخلليج  جامعة   – فجامعتنا  وأحسنها،  صورها  بأفضل 
متتلك  التي  اجلامعات  ارقى  من  والتكنولوجيا- هي  للعلوم 
بيئة تعليمية خصبة تساعد الطالب من خاللها على جني 
في  ويرغب  لنفسه  رسمها  التي  االهداف  متثل  التي  ثماره 
الطلبة  العديد من  اراءه من  ما  املؤلم حقا  حتقيقها. ومن 
من  جامعتنا،  به  تتمتع  ما  كل  من  الرغم  على  والطالبات 
حيود عن الوجهة الصحيحة في هذه املرحلة الذهبية من 
عمرهم وعدم اكتراثهم وقلة اهتمامهم بها، باالضافة الى 
االجتماعية  اجلامعية  احلياة  الهمية  االدراك  حاسة  ضعف 
صياغة  على  تعمل  جمة  فوائد  من  للطالب  تقدمه  وما 
شخصيته مبا ينسجم مع التطلعات املطلوبة في النهوض 
الطالبي  اجملتمع  الى  الناظر  ولعل  ومجتمعه.  بنفسه 
يقسم  ان  يستطيع  وطبائعهم  لنفسياتهم  واملالمس 
االول  فالقسم  اقسام،  ثالثة  الى  الشأن  هذا  في  الطالب 
املنعزلني  فهم  الثاني  والقسم  )الغافلني(،  املهملني  هم 
)احمليدين(، والقسم الثالث هم اجملتهدون املثاليون. وعندما 
وبكل  نرى  فاننا  االول  القسم  اصحاب  عن  احلديث  نفصل 
النوعية،  هذه  لدى  املتفشي  االهمال  ذلك  ووضوح  جتل 
بالتحصيل  االهتمام  عدم  الفئة  هذه  صفات  اهم  فمن 
ولو بنصف درجة عن  تبعدهم  نتيجة  باي  والرغبة  العلمي 
احملاضرات،  عن  غيابهم  كثرة  على  عالوة  الهاوية،  منطقة 
واذا ما حضروها كانوا صما بكما عميا، كما نرى ان العديد 
واالياب  الذهاب  بكثرة  يتميزون  الفئة  هذه  الى  ينتمون  ممن 
داخل احلرم اجلامعي كأنهم في مجمع جتاري غير مكترثني 
في  يستغلونة  ان  باميكانهم  والذي  يهدرونه  الذي  للوقت 
ما هو مفيد، لكن وعلى الرغم من كل هذه السلبيات فإن 
من  النقيض  على  االجتماعية،  بروحها  تتسم  الفئة  هذه 
مخالطة  يحبون  ال  الذين  )املنعزلون(  الثاني  القسم  فئة 
نفسية  بحاالت  الصابتهم  رمبا  عليهم،  والتعرف  اآلخرين 
النفسهم  يخلقون  بذلك  االستحياء. وهم  او  التكبر  مثل 
واخيرا  اوال  النهم  وكسرة  رميه  السهل  من  زجاجيا  حاجزا 
وحقيقة  اليهم،  بحاجة  واجملتمع  اجملتمع  الى  بحاجة  هم 
غالبا ما يكون اصحاب هذه  الفئة من الطلبة )الشطار(، 
لكنهم ال  يدركون حقيقة دورهم ومشاركتهم في اجملتمع 
الطالبي واهميته بالنسبة اليهم وابلغ دليل على ذلك هو 
مقاطعتهم لالنتخابات الطالبية وتذمرهم منها وانعزالهم 
عن املشاركة في مختلف االنشطة التي تساهم في توسيع 
آفاق مدركاتهم وافكارهم. اما القسم الثالث )اجملتهدون( 
فهم الذين يعّرفون احلياة اجلامعية بانها مزيج مختلط ما 
اجلامعي، وهؤالء  اجملتمع  التحصيل  العلمي ومخالطة  بني 
ولالسف يوجدون بصورة قليلة جدا ونادرة، فدائما ما جتدهم 
في  الكبير  الفضول  وميتلكون  والنشاط  باحليوية  مفعمني 
حتصيلهم العلمي وحرصهم على اقتناص الفرصة الذهبية 
عبر  احلياتية  التجارب  واكتساب  اجلامعية،  ملرحلتهم 
مشاركتهم االيجابية في احلياة اجلامعية، وبالتالي فان هذه 
الفئة ستكون مهيئة وبكفاءة عالية ملواجهة حتديات احلياة 

ما بعد املرحلة اجلامعية. 
اجماال فان احلياة اجلامعية فريدة في حياة االنسان ال تتكرر 
هنا  ومن  انقضائها،  بعد  اال  بقيمتها  املرء  يشعر  وال  ابدا، 
فلتكن هذه دعوة لنا جميعا باستثمار احلياة اجلامعية كما 
هذه  وان  سيما  املثاليني،  الطلبة  فئة  من  نكون  وان  يجب 
التجربة في ربوع جامعة اخلليج املتميزة في كل شيء. والى 

امللتقى على اخلير واحملبة.
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عاما  الثالثني  يقارب  ما  منذ 
الكويت  جامعة  في  واالنتخابات 
الطالبية،  القوائم  لنظام  تخضع 
وجهات  تختلف  الذي  النظام  هذا 
النظر فيه عندما يوضع على كفة 
ميزان النقد العلمي البناء والتي ال 

ميكن جتاهلها أو تهميشها..
فبعد أن أرسى هذا النظام دعائمه 
في بنية جامعة الكويت الطالبية، 
وبعد أن صار نظاما شبه مسلما 
انتخابات طالبية حرة  لتنظيم  به 
الطالبية  احلركات  عمدت  فيها، 
تشكيل  إلى  اخلليج  جامعة  في 
املوجودة في  تلك  قوائم على غرار 
التجربة  لتطبيق  الكويت  جامعة 
الدميقراطية التي عاشتها جامعة 
أرض  على  طويلة  سنني  الكويت 
)اخلليج(!  أعني  جامعتهم.. 
صالحية  مدى  في  التدقيق  أن  إال 
عدمه  من  للتطبيق  النظام  هذا 
التي  العالمات  بعض  وجود  يظهر 
ضرورة  إلى  واضحة  بصورة  تشير 
ومسئولة  الزمــة  ــرارات  ق اتخاذ 
لتغيير املنهجية التي تُنظم على 
اجلامعة،  في  االنتخابات  أساسها 
السيما وأن التغيير مطلب طالبي 
في  التعليمية  املسيرة  لتطوير 
حتقيق  والستحالة  الكويت  دولة 

ال  جامدة  أوضاع  ظل  في  التقدم 
تخضع للقوانني اإلنسانية القائمة 
احملطات  بعض  وجود  ضرورة  على 
املفاهيم  بعض  فيها  تتغير  التي 
اجلماعات  بعض  بها  تؤمن  التي 
ملصاحلها  خدمة  بها  املسّلم  إميان 

الشخصية على ما يبدو !
فمن أبرز هذه السلبيات التي أفرزها 
املؤسسات  كيان  في  النظام  هذا 
)على  الكويت  دولة  في  التعليمية 
هو  طبعا(  احلصر  ال  املثال  سبيل 
سيطرة قائمة واحدة تنتمي إلى فكر 
واحد - ديني كان أو ليبرالي – على 
املفترض  من  التي  األنشطة  جميع 
أن تقام في أوساط الطالب لسنني 
طويلة قد تصل إلى عقود من الزمن 
الرؤى  جتاهل  إلى  يؤدي  الذي  ! األمر 
واألفكار األخرى التي حتملها القوائم 
يحمله  مبا  فقط  واالكتفاء  األخرى 
أفكار  من  القائمة  هذه  أعضاء 
لتنظيم ما يرونه مناسبا ومعارضة 
كل ما يخالف النهج الذي التزموه 
والوالء  الطاعة  بيعة  له  وعقدوا 
املؤسسة  يجعل  مما  أعناقهم!  في 
أشبه  حالة  في  تعيش  التعليمية 
بقناع  املقنعة  بالديكتاتورية 
علمنا  إذا  خصوصا  الدميقراطية! 
القائمة  بنظام  جتري  االنتخابات  أن 

املغلقة وليست املفتوحة، مبعنى أن 
الطالب ال يحق له أن يختار من يراه 
مناسبا في القائمة، بل تراه مجبرا 
بأكملها،  للقائمة  يصوت  لكي 
غثها وسمينها! وهذا األمر بالطبع 
التي  السلبيات  قائمة  إلى  يضاف 

يعاني منها هذا النظام..
النظام  هذا  ملوقف  بالنسبة  وأما 
االنتخابي من الكفاءات الطالبية، 
أنه   - الطالب  أخي   - تراه  فإنك 
رَْحَمِتِه  ِفي  يََشاُء  َمن  يـُُـْدِخــُل 
يجعل  لم  اجملتهدة  والكفاءات 
هذا  يتبنى  فعندما  نصيبا!  لها 
بالقائمة  االنتخاب  خيار  النظام 
ال  من  تضم  قد  التي  املغلقة 
يصلح لشغل املنصب الذي أعدته 
له القائمة، فإنها تكون بذلك قد 
يُخرجوا  أن  من  الكثيرين  حرمت 
إبداعات  من  عقولهم  أضمرته  ما 
اجنازات  إلى  ليحولوها  ومواهب 
من  بها  بأس  ال  شرائح  تخدم  قد 
اجملتمع الطالبي الذي يتعطش إلى 
رؤية املزيد من اجنازات من أعطوهم 
أصواتهم أمال في تغيير الواقع إلى 

األفضل! 
عنده  التوقف  ينبغي  ما  وأكثر 
القوائم  بعض  أن  هو  إليه،  والتنبه 
التي تخوض االنتخابات - سواء في 
جامعة  في  هنا  أو  الكويت  جامعة 
لبعض  امتداد  هي  إمنا   – اخلليج 
التيارات السياسية )املتصارعة( في 
البالد! والتي اتخذت من بعض هذه 
للتغلغل  ووسيلة  ذريعة  القوائم 
في الوسط الطالبي ملا له من تأثير 
بالغ في حتريك الشارع جتاه أي قضية 
تواجه  التي  املصيرية  القضايا  من 
اجلامعي  احلرم  من  يجعل  مما  البالد! 
احلسابات  وتصفية  للتنازع  ساحة 
للطالب  ناقة  ال  التي  السياسية 

الكثير  وال جمل! وقد شهدنا  فيها 
من املصادمات التي حدثت بني أنصار 
هذه القائمة أو تلك والتي لم جتُر إال 
املزيد من العداوات بني الطالب وحتى 

الطالبات!
إيجاد  املعنيني  على  ينبغي  لذلك 
النظام،  هذا  محل  لتحل  البدائل 
لئال تعيد جامعة اخلليج مسلسل 
أحيت  ــذي  ال الكويت  جامعة 
عاما!  ثالثني  مدى  على  فصوله 
فالكرة اآلن مبلعب اإلدارة اجلامعية 
هذا  في  الفصل  الكلمة  صاحبة 
مناسبا  تراه  ما  لتقرر  املوضوع 
سواء  الطالبية،  للمصلحة  وفقا 
التي  الطالبية  باألندية  باالكتفاء 
بدأت تشد االنتباه إليها لنشاطها 
وإبداعاتها ومثابرتها، أو باستبدال 
هذا النظام بنظام آخر يقوم على 
طالبية  حكومة  انتخاب  أساس 
شتى  مذاهب  من  أعضاء  تضم 
إلى  ينتمون  ال  مختلفة  وأفكار 
على  عنوة  ليفرضوه  االجتاه  نفس 
وللطالب  الطالبية،  الساحة 
للشخص  التصويت  حرية  حينئذ 
منصب  لشغل  مناسبا  يراه  الذي 
ونائبه  الطالبية  احلكومة  رئيس 
اإلدارة  تقره  بدستور  السر،  وأمني 
عمر  طوال  به  للعمل  اجلامعية 
ما  ــذا  وه مستقبال،  اجلامعة 
في  اجلامعات  بعض  به  تعمل 
سنشهد  فهل   .. الكويت  دولة 
على  يطرأ  قد  تغييرا  مستقبال 
املعمول  واللوائح  األنظمة  بعض 
بها اآلن، أم أن الوضع سيبقى على 
ما هو عليه ؟! هذا ما ستكشفه 

حتما األيام املقبلة..

حسن الفضلي

  GUSTهل ُتعيد

مسلسل جامعة 

الكويت ؟!

جامعتي ... 
فرصة عمري

علي الفضلي

نداء من القلب 

أنتم نعم أنتم يا من يروا فينا املستقبل تارة ويعايروننا تارة آخرى بأخطائنا. نحن منكم و بكم 

كبرنا لن ننجح إال بكم فحاولوا فقط أن تفهمونا و تقدروا مواهبنا و رغباتنا نحن لسنا مالئكة 

وال شياطني خلقت لتتبروا منها و لكن كل ما في االمر أننا شباب أحيانا تغرنا الدنيا بلهوها و 

أحيانا ندرك واجباتنا و لكن لم نقصد يوما أن نخيب آمالكم فينا فحاولوا أن تستوعبوا عقولنا 

نعلم أن هناك كثير من الظواهر التي جتعلكم تكونوا أفكارا سلبية عنا و لكنها في النهاية 

بأسلوب يقنعنا القتنعنا  أن تنصحونا  لو حاولتم فقط  رمبا  تنتهي  و  تأخذ وقتها  مجرد ظاهرة 

بصدر رحب و تغيرنا و لكن لن يجدي الصراخ و التجريح نفعا. لطاملا قلتم أننا فاشلون و لن نتغير 

و لكن هل حاولتم أن متنحونا الفرصة احلقيقية و أنتم واثقون أننا سنتغير ال باالستهزاء و الزعم 

أنكم متأكدين اننا لن ننجز شيئا. أنتم مثلنا العليا و نتمنى  أن نكون مثلكم فهل أعنتمونا على 

ذلك؟ يا من أنتم لنا  املاضي اجلميل و احلاضر األجمل ساعدونا أن نكون مستقبال بشكل أروع.

سلمى علي عبد العزيز
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