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مكتب العالقات العامة والاعالم

المواضيع:
•

2

»«GUSTتختتم مؤتمر معالجة المعلومات للشركات اإللكترونية

•

 700طالب في حملة «األسترالية» للتبرع بالدم

•

طلبة « »AUMيزورون قسم جراحة األطفال في مستشفى ابن سينا
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اختتم في الكويت المؤتمر الـ 17لالتحاد العالمي لمعالجة المعلومات للشركات والخدمات والمجتمعات اإللكترونية،
والذي أقيم في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا () ،GUSTبرعاية األمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د .حبيب
أبل ،وحضور رئيس الجامعة د .وليد صالح بوحم ار وقيادات الجامعة وضيوفها.
وأشاد بوحم ار بالمؤتمر وتوصياته التي تصب في مصلحة المجتمع والكويت ،مشي ار إلى «ما تقدمه الجامعة من
إمكانات واستعدادات في كل الفعاليات التي نقوم بتنظيمها ،والتي تعد من الوجهات الحضارية واألكاديمية» .وأضاف
أن ما تقدمه الجامعة يأتي من واقع مسؤولياتها االجتماعية تجاه المجتمع المحيط بها« ،ومن هنا أشكر الصحف
اليومية بالكويت على تغطيتها اإلعالمية للمؤتمر ،والتي كانت على مستوى الحدث» .وذكر نائب رئيس جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا للشؤون األكاديمية د .صالح الشرهان« :مع تغير العالم من حولنا ،كان لزاما علينا التكيف
مع المعطيات الجديدة والتغير تبعا لذلك ،وبوصفنا أكاديميين يجب أن نسعى باستمرار إليجاد طرق للتواصل على
نطاق أوسع مع دول العالم».
وأشار د .الشرهان إلى ان المؤتمر هذا العام مثل فرصة ممتازة لالستفادة من علماء وأكاديميين آخرين ،والتعرف على
كيفية تطبيق نتائجهم محليا ،وتعزيز مكانة الجامعة كمركز إقليمي حقيقي الكتساب المعرفة.
من جانبه ،قال الرئيس المشارك والمسؤول عن تنظيم المؤتمر البروفيسور أنتونيس سيمينتيراس« :أنا فخور جدا بما
أثمر عنه هذا المؤتمر من النتائج المثيرة للدراسة واالهتمام ،ولقد استمعت إلى وجهات النظر المختلفة التي قدمها لنا
العلماء من جميع أنحاء العالم».
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ووافق بنك الدم على جعل فترة التبرع يومين ،وكان الهدف من هذه الفعالية التي كانت تحت شعار «كل نقطة دم
تعني الكثير» ،نشر أهمية التبرع بالدم في إنقاذ األرواح ،ورفع الوعي بشأن تلقي الدم والتبرع به.
اختبار سريعا يتعلق بأنواع الدم ويسلط الضوء على أهلية تلقي الدم
ا
وتم استقبال المتبرعين بشكل منظم ،وإعطاؤهم
والتبرع به من كل نوع ،وتم جمع  300كيس دم من متبرعي الكلية ،الذين بلغ عددهم قبل الفحص ما يقارب 700
شخص.
وعبر بنك الدم عن تقديره للكلية ،إذ تعتبر مشاركتها من أكبر مشاركات التبرع بالدم من جانب المؤسسات التعليمية
ّ
في الكويت ،واقترح أن تستضيف الكلية هذه الفعالية مدة أسبوع كامل في المستقبل.
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نظمت جامعة الشرق األوسط األميركية ( )AUMزيارة لمجموعة من طالبها إلى قسم جراحة األطفال في مستشفى
محصن بالقيم اإلنسانية والصفات المرتبطة
ابن سينا ،وذلك ضمن إطار النشاطات التي تهدف إلى بناء جيل
َّ
بالمسؤولية االجتماعية.
وذكرت الجامعة ،في بيان صحافي ،أمس ،أن طالب الجامعة جالوا على األطفال ،وأمضوا أوقاتا جميلة معهم
باللعب ،كما قدموا لهم الهدايا ،وتمنوا لهم الشفاء العاجل.
من جانبها ،قالت الطالبة بيبي الغانم ،من قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة والتكنولوجيا ،إن فرح األطفال
وأهاليهم واستقبالهم هو أكثر ما أثر في نفسها.
وأضافت« :لجامعتنا دور أساسي وفعال في تحفيزنا على أن نكون مواطنين مسؤولين على صعيد مجتمعنا ودولتنا.
هذه الثقافة تترسخ من خالل نشاطات مماثلة لهذا النشاط ،تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لمساعدة ودعم اآلخرين».
بدورها ،لفتت الطالبة بدور القطان ،من قسم التسويق بكلية إدارة األعمال ،إلى أن التجربة كانت مميزة على أكثر من
صعيد.
وأكدت أن «لهذا النوع من النشاطات التي تنظمها لنا الجامعة ُبعدا إنسانيا يساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية في
المجتمع ،وعلى اكتساب أخالقيات اجتماعية ،كااللتزام والمسؤولية تجاه اآلخرين ،والتعاون والمشاركة ،كما تنمي
مهاراتنا االجتماعية بشكل عام».
ولفتت إلى أن «الجامعة تعتبر تنمية مفاهيم المسؤولية االجتماعية وقيمها لدى الطالب من صلب العملية التعليمية

وعنص ار أساسيا للتقدم الفردي والجماعي ،لذلك تسعى إلى تنظيم النشاطات التي تساهم في جعل الطالب عنص ار
فاعال في المجتمع ،مهتما بمشكالته وحاجاته ،مما يشجعه على المساهمة الفعلية في حلها».
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