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فريق جائزة غلوريا ديزاين

1000 دينار جوائز نقدية يحصلن عليها عبر التحكيم والتصويت 

»غلوريا ديزاين« ... 14 طالبة يتنافسن 
على لقب أفضل مصّممة 

الحرم التطبيقي في مدينة االستقالل
... مشروع طال انتظاره

تتنافس 14 طالبة من جامعة الكويت والهيئة العامة 
في  ال��ت��خ��رج،  وح��دي��ث��ات  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
تقام،  التي  والديكور  للتصميم  ديزاين  غلوريا  مسابقة 
ال��ص��ب��اح رئيسة جمعية  ال��ح��م��ود  أم��ل  الشيخة  ب��رع��اي��ة 
شباب الكويت الوطنية، وبالتعاون مع لجان الطالبات 
في االتحاد الوطني لطلبة الكويت ولجان الطالبات في 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
رئيس  من  املكونة  التحكيم  لجنة  من  جولة  وأقيمت 
ال��ص��ف��ران اس��ت��اذ محاضر وع��ض��و بهيئة  ن��اي��ف  اللجنة 
ت��خ��ص��ص تصميم داخ��ل��ي وم��ح��ك��م هندسي  ال��ت��دري��س 
دول�����ي، ووس�����ام ح��س��ون��ة امل���دي���ر ال���ع���ام ل��غ��ل��وري��ا ج��ي��ن��ز، 
ب���االض���اف���ة ال����ى س��م��ي��ة امل��ي��م��ن��ي امل���س���ت���ش���ارة االع��الم��ي��ة 

للكافيه وذلك في كل من سوق شرق ومجمع البيرق.
وأوض��ح د. نايف الصفران أن الطالبات بذلن جهودا 
م��ن خالل  املختلفة  األق��س��ام  اع���داد وتصميم  ف��ي  كبيرة 
اب���داع���ات امل��ش��ارك��ات، ح��ي��ث وج��دن��ا م��س��ت��وي��ات مختلفة 
وم��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ل��م��س��ات ال��ت��ي ت��ن��م ع��ن شخصية وفكر 

ت���ه���ا ف���ي ه����ذا امل���ج���ال،  ال���ط���ال���ب���ة، وم�����دى خ��ب��رت��ه��ا وق���راء
والس���ي���م���ا ان ال��ب��ع��ض ب���ذل���ن ال���ج���ه���ود الي���ج���اد خ��ام��ات 
يدوية باالعتماد على النفس بالكامل في حني البعض 
اآلخر اعتمدن على شراء الجاهز من األسواق مع بعض 

االضافات.
وأشار وسام حسونة الى أن التحكيم من قبل اللجنة 
ال��ث��ان��ي من  ال��ج��زء  التقييم، بينما  م��ن  األول  ال��ج��زء  ه��و 
التقييم عبارة عن التصويت عبر املسجات وااليميالت، 

والتي تستمر حتى شهر مارس.
أن ج��وائ��ز املسابقة قيمة ج��دا عبارة  وأك��د حسونة 
عن 400 دينار للمركز االول و300 دينار للمركز الثاني، 
و200 دي���ن���ار ل��ل��م��رك��ز ال���ث���ال���ث، أم����ا ال���راب���ع وال��خ��ام��س 
الرياضية  بالروح  التحلي  للجميع  آملني  دينار،   100
وامل��ن��اف��س��ة ال��ش��ري��ف��ة ل��ل��ف��وز ب��امل��راك��ز األول�����ى، وس��ي��ق��ام 
ح��ف��ل خ��ت��ام��ي ك��ب��ي��ر ف��ي ن��ه��اي��ة ش��ه��ر م����ارس بحضور 
الفائزات  على  الجوائز  لتوزيع  الصباح  أم��ل  الشيخة 

في املسابقة.

|   كتب محمد نزال |

2012 ستكون   / 2011 املقبل  ال��دراس��ي  العام  في 
على  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
العارضية  منطقة  في  الجديدة  مبانيها  مع  موعد 
والتي تضم أربعة مباٍن لكليتي التربية األساسية 
وال�������دراس�������ات ال����ت����ج����اري����ة )ب����ن����ني - ب�����ن�����ات( ب��ط��اق��ة 
طالب  أل��ف  ال��ى خمسة وعشرين  استيعابية تصل 
وط��ال��ب��ة ف��ي ال��ح��رم ال��ج��دي��د منها ث��الث��ة ع��ش��ر ألفا 
ل��ك��ل��ي��ة ال��ت��رب��ي��ة األس��اس��ي��ة واث���ن���ا ع��ش��ر أل��ف��ا لكلية 
أل��ف متر  التجارية وبمساحة تبلغ 950  ال��دراس��ات 

مربع. 
العارضية  في  التطبيقي  كليات  مجمع  ويواكب 
الرغبات والحاجات األكاديمية والتعليمية لألقسام 
ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ي كليتي ال��ت��ج��اري��ة واألس��اس��ي��ة م���زودا 
التكنولوجية  والخدمات  االتصال  وسائل  بأحدث 
عليها  عفى  التي  الحالية  للمباني  الحديثة خالفا 
الطالبي  التدفق  في ظل  متهالكة  الزمن وأصبحت 
اق��ب��اال كبيرا  ت��ش��ه��دان  ع��ل��ى ه��ات��ني الكليتني ح��ي��ث 
من الطالب والطالبات عاما بعد اآلخر حيث تأخذ 
ن��ص��ي��ب األس����د م���ن اج��م��ال��ي ال��ط��ل��ب��ة ال���دارس���ني في 

الهيئة واملستجدين املتقدمني في كل عام.
ك��ل��ي��ة ال��ت��رب��ي��ة االس��اس��ي��ة )ب��ن��ني - ب���ن���ات( ُبنيت 
بموقع قدرت مساحته االجمالية ب���50001.583 متر 
الطالبات وبها  الطالب ومبنى  مربع شملت مبنى 
الدراسية  والفصول  العلمية  واالقسام  الكلية  ادارة 
السكن  وايضا  االدوار  متعددة  للسيارات  ومواقف 
وامل��س��ج��د وامل��الع��ب ال��ري��اض��ي��ة امل��ك��ش��وف��ة وص���االت 
م����ت����ع����ددة االغ����������راض وت���ح���ي���ط االش�����ج�����ار ب��امل��ب��ن��ى 
الدراسي بالكامل، أما كلية الدراسات التجارية فقد 
ال��دراس��ات  كلية  ل��ب��ن��اء  مساحته  ب��م��وق��ع  خصصت 
مربعا  م��ت��را   306.000.417 ب���  ل��ل��ط��ال��ب��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ق���اع���ات  ال��ك��ل��ي��ة واالق�����س�����ام  ب���ه���ا ادارة 
الدراسية وتعتبر مباني الكليات من ضمن املساحة 
التجارية بنني تأتي بموقع  ال��دراس��ات  بينما كلية 
ب��م��س��اح��ة 142 ال���ف م��ت��ر م��رب��ع وت��ض��م ال��ع��دي��د من 
بمتناول  لتكون  املرافق  ومختلف  العلمية  االقسام 
الكلية وت��ح��ل ب��دي��ال ع��ن امل��ب��ن��ى ال���دراس���ي امل��وج��ود 
اح��د اصغر  في منطقة حولي حاليا وال��ذي يعتبر 

االع���داد  استيعاب  وال يستطيع  ال��دراس��ي��ة  امل��ب��ان��ي 
الهائلة التي تقبل بالكلية.

املبنى الذكي... اللوحة الذكية
ان ما يميز مجمع العارضية التربوي التجاري هو 
ادخال نظام التكنولوجيا املميز وهو املباني الذكية 
االرض  املعلومات تحت  لنقل  كيبل  خ��الل وض��ع  م��ن 
ح��ي��ث ان ذل���ك ي��ط��ور ش��ب��ك��ة االت���ص���االت وامل��ع��ل��وم��ات 
والخدمات الذكية للبنية التحتية وايضا ان الفصول 
املعلومات  تلقي  الطلبة  على  تسهل  ذك��ي��ة  ال��دراس��ي��ة 
ال���ت���واج���د ب��ال��ف��ص��ل  ب���امل���ح���اض���رات دون  وامل����ش����ارك����ة 
ال���دراس���ي ن��ف��س��ه ال����ذي ي��ل��ق��ي ب���ه األس���ت���اذ امل��ح��اض��رة 
ال��ذي  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ان���واع  م��ن  ن��وع��ًا  ويعتبر 

يشهده العالم في عصر العوملة.

جهود ومتابعة
ان م��ج��م��ع ال��ع��ارض��ي��ة ال��ت��رب��وي ال��ت��ج��اري يحظى 
للتعليم  العامة  الهيئة  بمتابعة كبيرة من مدير عام 
النفيسي  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
ال���ذي يسعى دائ��م��ا ال���ى ت��ذل��ي��ل اي ص��ع��وب��ات ت��واج��ه 
ان��ش��اء امل��ش��روع ال���ذي س��ي��دخ��ل ض��م��ن ان��ج��ازات��ه منذ 
ت��ول��ي��ه ادارة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي اض���اف���ة ال����ى ت���واج���د ف��ري��ق 
ال��ع��م��ل امل���وج���ود ب��ه ل��الن��ش��اءات ال��ه��ن��دس��ي��ة املهندس 

عبدالرحمن املطوع.
وان عملية البناء بدأت وقطعت شوطًا كبيرًا تسابق 
الزمن من أجل تجهيزه للعام 2011 / 2012 ليستقبل 
ط�����الب وط����ال����ب����ات ك��ل��ي��ة ال���ت���رب���ي���ة األس����اس����ي����ة وك��ل��ي��ة 
الدراسات التجارية حيث تم االنتهاء اآلن من مرحلة 
البناء بشكل نهائي وبقي فقط تأثيث املبنى باألجهزة 
واألدوات ال��الزم��ة وك��ل ما هو ض��روري وبلغت تكلفة 
املشروع الى اآلن من دون مصاريف التأثيث والتجهيز 

الى ما يقارب 140 مليون دينار كويتي.
ال��ت��ي ستحل ف��ي ه��ذه املباني هي  وأب���رز املشكالت 
لها حل هناك بعكس  السيارات حني سيكون  مواقف 
امل���ع���ان���اة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا ط��ل��ب��ة ه���ات���ني ال��ك��ل��ي��ت��ني في 
مواقعهما الحالية في منطقة حولي لكلية الدراسات 
التربية  لكلية  والشامية  العديلية  ومنطقة  التجارية 
ي��ق��ارب ثالثة عشر  م��ا  ت��م تخصيص  األساسية حيث 

ونصف ألف موقف في الكليات الجديدة.

األندية الطالبية في »GUST« ... حاجة أم موضة؟

|   كتب علي الفضلي |

تشهد جامعة الخليج للعلوم 
ح��راك��ا   GUST وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ط��الب��ي��ا م��م��ي��زا ط���وال أي���ام ال��ع��ام 
الجامعة  وأن  ال��دراس��ي، السيما 
لطلبتها  واس���ع���ا  م���ج���اال  ت��ه��ي��ئ 
ل���ص���ق���ل م����ه����ارات����ه����م وم����م����ارس����ة 
هواياتهم، عبر عدة مجاالت مثل 
االن��ت��خ��اب��ات، واالن��دي��ة الطالبية 

املتخصصة. 
تعلن  واألخ�����رى،  الفينة  وب���ني 
م���ج���ام���ي���ع ط���الب���ي���ة ف����ي ج��ام��ع��ة 
ال���خ���ل���ي���ج ع�����ن ت���أس���ي���س���ه���ا ل���ن���اد 
ط����الب����ي م��ت��خ��ص��ص ف����ي م��ج��ال 
م����ع����ني، وه������و األم��������ر ال��������ذي أخ���ذ 
ن���ص���ي���ب���ا ك����ب����ي����را ف������ي ال����ت����زاي����د 
واالت����س����اع ف���ي اآلون������ة األخ���ي���رة، 
ح������ي������ث وص�����������ل ع�����������دد االن�������دي�������ة 
يدنو  م��ا  الجامعة  ف��ي  الطالبية 
اخ���ت���ل���ف���ت  ت����ق����ري����ب����ا،  ن������ادي������ا   14
اهدافها وادواره���ا، مع  وتعددت 
وج��ود تشابه كبير نوعا ما في 
م���ه���ام ب��ع��ض االن����دي����ة ال��ط��الب��ي��ة 
األندية  بعض  أن  ال��ى  باالضافة 
ش��ري��ح��ة ص��غ��ي��رة من  تستقصد 
ال��ط��ل��ب��ة، وب��ع��ض��ه��ا ل���م ي��ق��م منذ 
م������دة ط���وي���ل���ة ب���ع���م���ل أي ن��ش��اط 
ي��ذك��ر، وب��ال��ت��ال��ي ف���ان ذل���ك يثير 
ع���الم���ات اس��ت��ف��ه��ام ك��ث��ي��رة ح��ول 

مغزى وجود هذه االندية.
»ال����������راي« أل���ق���ت ال����ض����وء ع��ل��ى 

املوضوع فكانت اآلراء التالية:
ي��ق��ول رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ت��دري��ب 
وال���ت���ط���وي���ر ف���ي ن�����ادي ال��ت��م��وي��ل 
االس��الم��ي زب��ن ال��زب��ن ان ال��ن��ادي 
ي�������ه�������دف ال�����������ى زي����������������ادة م����ع����رف����ة 
االقتصاد  تخصص  ف��ي  الطلبة 
وال���ت���م���وي���ل االس����الم����ي، وت��ن��م��ي��ة 
لدى  العلمية  القيادية  الجوانب 
أعضائه، باالضافة الى الحرص 
وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت���وج���ي���ه ط���اق���ات 
ال��ط��ل��ب��ة ف����ي ت��ن��م��ي��ة اب���داع���ات���ه���م 
وم��ع��رف��ت��ه��م، ع�����الوة ع��ل��ى صقل 
ش���خ���ص���ي���ة ال���ط���ل���ب���ة ورؤي����ت����ه����م 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع����ن ط���ري���ق ب���رام���ج 

النادي وفعالياته.
وي��وض��ح ال��زب��ن أن ت��زاي��د عدد 
األن��دي��ة أم��ر جيد ي��ع��زز الجانب 
االب���داع���ي ل���دى ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ة، 
ت���ك���ون  أن  األن�������دي�������ة  ع����ل����ى  ل����ك����ن 
ل��ه��ا أه������داف م���ح���ددة م���ع وج���ود 
ل��ت��ح��ق��ي��ق  ي���س���ع���ى  اداري  ط����اق����م 
االهداف ويساهم في تقديم عمل 
متنوع  دائ��م��ا،  وم��ت��ج��دد  متميز 
ال����ت����خ����ص����ص����ات امل�������وج�������ودة ف��ي 
ال��ج��ام��ع��ة، وي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا وج��ود 
ن��������واد ع�����دي�����دة ت����خ����دم م��خ��ت��ل��ف 
على طلبة  وتعود  التخصصات 

التخصص بالفائدة واملنفعة.
وم���ض���ى ق���ائ���ال: ال ي��م��ك��ن الي 
ف��ك��رة  م����ن دون  ي���خ���رج  أن  ع���م���ل 
م��م��ي��زة وت��ط��ب��ي��ق رائ�����ع ي��ح��اك��ي 

ظروف الواقع، فاذا كانت أهداف 
هناك  فسيكون  م��ح��ددة  ال��ن��ادي 
ت��م��ي��ز، وان ك���ان م��ن دون اه���داف 
ف��ان��ه الي��زي��د على ان��ه تجمع من 
ال���ن���ظ���ر ع��ن  ب���غ���ض  دون ه�������دف، 

النتائج.
من جهته، يؤكد رئيس نادي 
الروافد الثقافي جراح الصبحان 
أن ال����ن����ادي ي��س��ع��ى ال����ى اح����داث 
توعية  تستهدف  ثقافية  نهضة 
ال��ط��ال��ب ال��ج��ام��ع��ي ب��أه��م��ي��ة ه��ذا 
ال��ج��ان��ب امل��م��ي��ز وج���ع���ل ال��ث��ق��اف��ة 
ج��������زءًا م�����ن ح���ي���ات���ه ال��ش��خ��ص��ي��ة 
م��ب��ي��ن��ا أن األن����دي����ة  وال���ع���م���ل���ي���ة، 
النور اال لوجود  الطالبية لم تر 
ح����اج����ة م���ل���ح���ة الن���ش���ائ���ه���ا ف��م��ن 
يقول انها ظاهرة أو موضة فهو 

مخطئ.
م���س���ت���درك���ا ب����ال����ق����ول: ك����ل ن���اد 
ط����الب����ي ل����ه أه�����داف�����ه ف����ي م��ج��ال��ه 
املعني، وفي الحقيقة فان الهدف 
األس�����م�����ى وال����������ذي ت���س���ع���ى ال���ي���ه 
جميع األندية هو خدمة الطالب 
والعمل على صقل شخصيته من 
خالل املجاالت املتاحة، موضحا 
أن ت��زاي��د ع��دد األن��دي��ة الطالبية 
في جامعة الخليج يجعل املجال 
رح��ب��ا أم����ام ال��ط��ال��ب ف���ي ت��ط��وي��ر 
لكن  والعملية،  العلمية  مهاراته 
قد نالحظ في الوقت نفسه عدم 
وجود أي نشاط لبعض األندية 
التي أعلنت عن نفسها وتعهدت 
ب��أن ت��ق��دم ك��ل م��ا لديها م��ن أجل 
خ����دم����ة ال���ط���ال���ب ف����ي م����ج����ال م���ا، 
وه���و األم����ر ال����ذي ي��ث��ي��ر ع��الم��ات 

استغراب كثيرة!
ويتفق الصبحان مع من يتهم 
ب��ع��ض األن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة بأنها 
ت��س��ت��ق��ص��د ج����ذب ال��ط��ل��ب��ة ال��ي��ه��ا 
ل���خ���دم���ة ق����وائ����م ط���الب���ي���ة أخ�����رى، 
ن��اد له  مبينا حسب قوله ان كل 
ك��ي��ان��ه وه��ي��ئ��ة ط��الب��ي��ة مستقلة 
لكن  الجامعة،  ف��ي  قائمة  أي  ع��ن 
األندية  أن هناك بعض  ق��د نجد 
م�����ا ه�����ي اال م���ج���ام���ي���ع م��ص��غ��رة 
ل��ب��ع��ض ال���ق���وائ���م ال���ط���الب���ي���ة ف��ي 

الجامعة، مؤكدا في الوقت نفسه 
أن األن����دي����ة ال��ط��الب��ي��ة أص��ب��ح��ت 
ذات مكانة مهمة، السيما وأنها 
ت��ل��ع��ب دورا م��ه��م��ا ف���ي ان��ت��ع��اش 

االنشطة الطالبية.
وع���ل���ى ال���ج���ان���ب اآلخ�������ر، ي���رى 
األن�����دي�����ة  أن  ال����رئ����ي����س����ي  أح�����م�����د 
ال����ط����الب����ي����ة ل����ي����س ل����ه����ا ف�����ائ�����دة، 
م����ت����س����ائ����ال ب�����ال�����ق�����ول: م������ا ال������ذي 
ت��ق��دم��ه ه����ذه امل��ج��ام��ي��ع ل��ل��ط��ال��ب 
س�������وى ب����ع����ض األق����������الم ال���ج���اف���ة 
وال���ق���رط���اس���ي���ات؟!، م���ؤك���دا أن ما 
تقدمه األندية أمر من السهل أن 
يحصل عليه الطالب فما الجديد 

ال��ذي ج��اءت ب��ه؟، وي��زي��د بالقول 
ت��ن��ظ��م دورات  أن  األن���دي���ة  )ع��ل��ى 
علمية  ورح���الت  للطالب  مفيدة 
يستفاد منها(، موضحا أن كثرة 
 GUSTف��ي الطالبية  األندية  عدد 
م���ا ه���و اال م��وض��ة و)ت���ح���د( بني 
ال��ط��ل��ب��ة، ف��ك��ل م��ن رأى أن���ه يملك 
ال���ق���درة امل��ال��ي��ة راح ي���ه���رول ال��ى 

انشاء ناد.
ويستطرد بالقول: خلصنا من 
ال��ق��وائ��م واالن��ت��خ��اب��ات، وج���اءت 
محلها،  لتحل  الطالبية  األن��دي��ة 
وص�����ار ك���ل ن����اد ي��ت��ح��دى اآلخ����ر، 

رغم عدم حاجة الطالب لهم.
م�������ن ج������ان������ب������ه، ي������ق������ول ن����ائ����ب 
عبدالرحمن  رواد  ن����ادي  رئ��ي��س 
اس��ط��ن��ب��ل��ي: ي���ه���دف ن�����ادي رواد 
ال���ى تطبيق م��ا ي��درس��ه ال��ط��ال��ب 
ف����ي ال���ج���ان���ب ال���ع���م���ل���ي، الس��ي��م��ا 
ف��������ي ت�����خ�����ص�����ص�����ات ال����ت����س����وي����ق 
واملحاسبة، كما أن النادي شامل 

لكل ما يتعلق بادارة األعمال.
وي�����وض�����ح اس���ط���ن���ب���ل���ي ق���ائ���ال: 
أكثر  أن يكون هناك  ش��يء طيب 
ن��اد طالبي متخصص، فمن  من 
املهم  لكن  ال��ن��ادي،  انشاء  السهل 
ه�����و اث�����ب�����ات وج���������وده م�����ن خ���الل 
ت���ق���دي���م���ه الن����ش����ط����ة وف���ع���ال���ي���ات 

تخص الطالب الجامعي.
ق��ائ��ال: ال ننكر وج��ود  ويتابع 
أع���ض���اء م���ن ق���وائ���م ط��الب��ي��ة في 
ل����ك����ن ال ن����ت����دخ����ل ف��ي  األن�������دي�������ة 
ال��ن��واي��ا، ف��ك��ل ع��ض��و م��ن أع��ض��اء 
ال���ن���ادي م��ه��م��ا اخ��ت��ل��ف��ت ال��ق��وائ��م 
ال���ت���ي ي��ن��ت��م��ون ال���ي���ه���ا ي��ع��م��ل��ون 
ن������ادي������ه������م دون  ن������ط������اق  ض�����م�����ن 
ال���ت���دخ���ل ب�����االم�����ور االن��ت��خ��اب��ي��ة 
يثلج  ما  أن  مبينا  أثناء عملهم، 
التنافس بني  الصدر هو وج��ود 
االن�����دي�����ة ال���ط���الب���ي���ة ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 
وهذا  واحسنها  االنشطة  افضل 
أم����ر اي���ج���اب���ي ي��ح��س��ب ل��الن��دي��ة، 
الجامعية  االدارة  على  مقترحا 
ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة  ج������ائ������زة  ت�����ق�����دم  ان 
الخ���ت���ي���ار أف���ض���ل ن���ش���اط ت��ق��ي��م��ه 

األندية الطالبية.

م��ن ج��ه��ت��ه، ي��ؤك��د ع��ب��دال��ع��زي��ز 
امل������وس������وي ع�������دم وج��������ود اق����ب����ال 
كبير على األنشطة التي تقيمها 
ال��ج��ام��ع��ة، وبالتالي  األن��دي��ة ف��ي 
ف��������ان ك�����ث�����رة ع��������دد األن�������دي�������ة ف��ي 
مبينا  م��وض��ة،  ليست  ال��ج��ام��ع��ة 
ي��رك��زون على  ال��ط��الب  أن معظم 
التواجد  في  واالل��ت��زام  دراستهم 
في املحاضرات أوال بأول، مشيرا 
ف���ي ال���وق���ت ذات����ه ال���ى أن ال��ع��ام��ل 
املهم في جذب الطالب لألنشطة 
هو مدى مالءمة هذه الفعاليات 
م����ع ال���ن���ت���ائ���ج االي���ج���اب���ي���ة ال��ت��ي 
تحقيقها،  ال����ى  ال��ط��ال��ب  ي��س��ع��ى 
وم��ه��م��ا ي��ك��ون ف��ال��ط��ال��ب يحتاج 
ال���ى ال��ت��رف��ي��ه وك��س��ر ح��اج��ز امللل 

الدراسي بال افراط وال تفريط. 
ت���وف���ر  أن  امل������وس������وي  وي�����أم�����ل 
أم�����اك�����ن  ال�����ج�����ام�����ع�����ي�����ة  االدارة 
م��خ��ص��ص��ة ل����ألن����دي����ة ال��ط��الب��ي��ة 
ح����ت����ى ي���ت���م���ك���ن���وا م�����ن م���م���ارس���ة 

دورهم بالشكل املطلوب.
وع��ل��ى ال���ط���رف اآلخ�����ر، يعتقد 
رئ���ي���س ن�����ادي امل��وس��ي��ق��ى ه��ش��ام 
امل����ن����ص����وري أن وج������ود األن���دي���ة 
ي����أت����ي   GUST ف�������ي  ال�����ط�����الب�����ي�����ة 
م����س����اه����م����ة ف������ي اث������������راء ال����ح����ي����اة 
ال��ط��الب��ي��ة وب���ث روح االي��ج��اب��ي��ة 

في نفوس الطالب.
فكرة  كانت  اذا  ق��ائ��ال:  ويتابع 
للطلبة  ومفيدة  ناجحة  ال��ن��ادي 
ف���ال ي���وج���د م���ان���ع م���ن ت��أس��ي��س��ه، 
ف��ال��ج��ام��ع��ة ت���زخ���ر ب��ال��ع��دي��د من 
امل��واه��ب ال��ط��الب��ي��ة ال��ت��ي تحتاج 
الى من يمد لها يد الرعاية، رغبة 
ف���ي ت��ط��وي��ر وص���ق���ل م��ه��ارات��ه��ا، 
م���ؤك���دا أن ن�����ادي امل��وس��ي��ق��ى في 
جامعة الخليج يرعى املوسيقى 
ع��ام وامل��واه��ب املوسيقية  بشكل 
ب��ش��ك��ل خ����اص، ف���ال���ن���ادي يلمس 
ح�����اج�����ة ال���ط���ل���ب���ة وي����س����ع����ى ال����ى 

خدمتهم ومساندتهم.
ب�������دوره�������ا، ت����س����ت����غ����رب أن�������وار 
ال��ع��ن��زي م��ن اخ��ت��ف��اء ال��ع��دي��د من 
األن����دي����ة ال���ط���الب���ي���ة ال���ت���ي أط��ل��ت 
برأسها مرة وتالشت، خصوصا 
واالنمي  االنكليزية  اللغة  ن��ادي 
اليابانية،  اللغة  في  املتخصص 
م��ت��س��ائ��ل��ة ف���ي ال���وق���ت ذات������ه: اذا 
بالعربية  التحدث  نجيد  ال  كنا 
أصال فكيف يريد هذا النادي أن 
ال��ي��اب��ان��ي��ة؟!،  ال��ل��غ��ة  الطلبة  يعلم 
م��وض��ح��ة أن ه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
األن���دي���ة ال��ت��ي ت��ق��ول م���ا ال تفعل 
وتنتشر فيها املحسوبية بشكل 

كبير.
وتعبر العنزي عن امتعاضها 
ال���ش���دي���د م���ن م��س��ت��وى األن��ش��ط��ة 
ال�����ذي ت��ق��دم��ه األن����دي����ة ال��ط��الب��ي��ة 
ال���������ذي ال ي�����رق�����ى ال��������ى م���س���ت���وى 
ال���ط���م���وح���ات، ف���م���اذا ع��س��ان��ي أن 
أضرب مثاال على هذه األنشطة، 

اذ ان اغلبها ال تفي بالغرض.
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