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الخليجية  املسابقة  في  الكويت،  جامعة  في  الحاسوب  وهندسة  علوم  كلية  طالبات  من  فريق  شــارك 
التي  الخليجية  املنافسة  إلــى  وتأهل  الثاني  املركز  على  وحصل   GCC Robot Competition للروبوت 
تقام في 29 أبريل املقبل في قطر، والطالبات املتأهالت للنهائيات هن شيخة بوغيث، روان الحبيل، مريم 

الظفيري، سعاد الشمري، مريم الظفيري وسلوى علي.

مسابقة 
الروبوت

فصل القطاعني
كشف العميد األسبق لكلية العلوم 
الصحية رئيس اللجنة املكلفة بدراسة 
الشريفي  فيصل  د.  القطاعني  فصل 
أن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها 
الـــحـــيـــاديـــة الـــتـــامـــة لــــدراســــة الـــخـــيـــارات 
الــثــالثــة املــوصــى بــهــا مــن قــبــل الفريق 
الــكــنــدي، واخــتــيــار أفــضــلــهــا للوصول 
إلى هدف أسمى وهو االرتقاء بالتعليم 

والتدريب على حد سواء.

زراعة املالعب 
بارك رئيس لجنة البرامج واألنشطة 
رئــيــس اللجنة الــريــاضــيــة فــي االتــحــاد 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  الــعــام لطلبة ومــتــدربــي 
إبراهيم  والــتــدريــب  التطبيقي  للتعليم 
الـــحـــمـــادي، لــزمــالئــه الــطــلــبــة اســتــجــابــة 
مالعب  بــزراعــة  االتــحــاد  ملطلب  الهيئة 
كـــلـــيـــة الـــتـــربـــيـــة األســــاســــيــــة بــالــعــشــب 
ـــتـــكـــون مـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــم  الـــطـــبـــيـــعـــي، ل
ملمارسة هواياتهم الرياضية واستثمار 

طاقاتهم في ما هو نافع ومفيد.

قائمة العميد
تنظم عمادة كلية الهندسة والبترول 
يـــومـــا مــفــتــوحــا لــطــلــبــة قــائــمــة الــعــمــيــد 
للعام  األول  الدراسي  للفصل  الشرفية 
مساء  من  والنصف  الرابعة  الجامعي، 

اليوم في ساحة 14 خ الخالدية.

نظم املعلومات
للتدريب  الــخــوارزمــي  أقــام مركز 
املعلومات  نظم  مركز  مــع  بالتعاون 
في جامعة الكويت ستة ورش عمل 
والتسجيل  الــقــبــول  عــمــادة  ملوظفي 
 Office 365 بــــنــــظــــام  لـــلـــتـــعـــريـــف 
تــحــت إشــــــراف وتـــدريـــب نــخــبــة من 
املختصني في مجال الحاسب اآللي.

مجال الرياضة 
أكــــــد الـــعـــمـــيـــد املــــســــاعــــد لـــلـــشـــؤون 
الــطــالبــيــة فــي كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريــــــة د. 
كأحد  الرياضة  أهمية  الشمري،  نايف 
ومجهودا  اإلنسانية،  املــواهــب  مجاالت 
جسديا عاديا ومهارة تمارس بموجب 
قواعد متفق عليها للترفيه أو املنافسة 
أو املتعة أو التميز أو تطوير املهارات أو 
تقوية الثقة بالنفس أو الجسد. كان ذلك 
خـــالل اســتــضــافــة املـــشـــرف الــريــاضــي 
الــطــالبــيــة  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة  إلدارة 
بعمادة شؤون الطلبة عبداهللا املطيري، 
اللقاء إلى بحث أهمية تشجيع  وهــدف 

موهبة الرياضة لدى الطلبة.

التعليم العالي
«االطالع عليها مطلع أبريل»

الفارس: متفائلون بميزانية الجامعة الجديدة
مشاري الخلف

أعــــــرب وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
العالي د. محمد الفارس عن تفاؤله بعودة 
مــيــزانــيــة الــســنــة املـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة لــلــعــام 
إلى طبيعتها، وأال يتكرر ما   2018/2017

حدث لها في السنة املالية الحالية.
وأكــــــد الــــفــــارس خـــــالل حــــضــــوره حــفــل 
أوائل الطلبة املتفوقني للعام 2016/2015، 
والبالغ عددهم 219 طالبًا وطالبة، أمس 
األول، أن الجامعة ستتمكن في األول من 
أبــريــل املــقــبــل، مــن االطـــالع على امليزانية 
الــنــهــائــيــة الــتــي تــم اعــتــمــادهــا لــهــا بشكل 
نهائي من قبل وزارة املالية، حيث سيفتح 

النظام الخاص بها في ذلك اليوم.
وبني أن التقشف الذي مرت به الجامعة 
في السنة املالية للعام 2017/2016 كانت 
لظروف خاصة، وكانت امليزانية مختلفة 

عن السنوات التي قبلها، ونحن متفائلون 
التي  الجديدة  امليزانية  تكون  بــأن  حاليًا 
التي  للتقديرات  وفــقــًا  أيـــام  بعد  سنراها 

تقدمنا بها للجهة املعنية.
وأكـــــــد حــــــرص الـــجـــامـــعـــة فــــي كــــل عـــام 
دراســـــي عــلــى تــكــريــم مــتــفــوقــي الــجــامــعــة 
لــيــرســخ فـــي أذهـــانـــهـــم أن هـــنـــاك تــكــريــمــا 
ومــــكــــافــــأة لـــلـــتـــفـــوق، مــبــيــنــًا أنــــهــــا تــعــمــل 
بــاســتــمــرار عــلــى تــشــجــيــع أوائـــــل الطلبة 
مواصلة  على  وحثهم  علميا،  املتفوقني 
التفوق بخلق روح التنافس العلمي بني 

الطلبة.
من جانبه، أعرب عميد شؤون الطلبة 
د. علي النامي عن ســروره بتكريم أوائل 
املــتــفــوقــني الـــذيـــن حـــصـــدوا ثـــمـــار جــدهــم 
ليتفوقوا ويتميزوا، مطالبًا  واجتهادهم 
إيـــاهـــم بــمــواصــلــة الــنــبــوغ حــامــلــني على 
فاألوطان  املستقبل،  بناء كويت  أعناقهم 

تنمو وتزدهر بقدر عطاء أبنائها.

كوريا الجنوبية..
وجهة دراسية جديدة للكويتيني

 «العلوم االجتماعية» افتتحت ملتقى «التنمية والمجتمع»

املعتوق: العمل اإلنساني
تجاوز حدود املمارسة اإلغاثية

أميرة بن طرف

أضـــحـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
جــــديــــدة  وجـــــهـــــة  مــــــــــرة،  وألول 
وزارة  وّقــعــت  بــعــدمــا  لطلبتنا، 
باملكتب  ممثلة  العالي  التعليم 
الـــثـــقـــافـــي فــــي أســـتـــرالـــيـــا أمــــس، 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم إلرســــــــال طــلــبــة 
كــويــتــيــني لــلــدراســة فـــي جامعة 

هانيانغ في كوريا الجنوبية.
الثقافي  املكتب  رئيس  وقــال 
في أستراليا د. وليد الرفاعي لـ 
z، إن توقيع االتفاقية يفتح 

آفــاقــا جــديــدة للتعليم فــي شـــرق آســيــا، وفـــق الــقــرارات 
الـــصـــادرة مـــن الــجــهــاز الــوطــنــي لــالعــتــمــاد األكــاديــمــي 
املــذكــورة تعتبر  أن الجامعة  الــشــأن، مشددا على  بهذا 
مــن الــجــامــعــات املــتــمــيــزة فــي آســيــا، خــاصــة فــي مجال 
املــجــال  أن  الــرفــاعــي  والــتــعــلــيــم. وأضــــاف  التكنولوجيا 
جامعة  فــي  لــلــدراســة  الكويتيني  الطلبة  أمـــام  سيفتح 
والعلوم  الهندسة  هانيانغ في عدة تخصصات منها 

وفق األسس واملعايير املحددة للطلبة األجانب.

من جانبه، بّني امللحق الثقافي في أستراليا محمد 
املعتوق أن توقيع االتفاق خطوة أولى لنقلة نوعية في 
العالي، وذلــك في حال  التعليم  لــوزارة  خطة االبتعاث 

اعتماد كوريا الجنوبية في الخطة البعثات السنوية.
الرفاعي  يذكر أن االتفاقية تم توقيعها بني كل من 
لــي، وبحضور  د. كي جونغ  ورئيس جامعة هانيانغ 
املـــعـــتـــوق ومـــمـــثـــل عــــن ســــفــــارة الـــكـــويـــت فــــي ســيــئــول 
عبدالعزيز حمادة، إلى جانب رئيس مركز الكويت في 

الجامعة د. عبدالعزيز النجار.

افــــتــــتــــحــــت كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
السنوي  امللتقى  االجتماعية 
الــــــــــــــــــ13 لـــــقـــــســـــم االجــــــتــــــمــــــاع 
والــــــــخــــــــدمــــــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
«التنمية  شــعــار  تحت  أمـــس، 
واملجتمع.. قضايا معاصرة»، 
الــدولــة لشؤون  برعاية وزيــر 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهللا في الحرم الجامعي 

بالشويخ.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر الــــجــــامــــعــــة 
إن  األنـــــــــصـــــــــاري  حـــــســـــني  د. 

للجامعة،  أولــويــة  يمثل  املستدامة  التنمية  مــوضــوع 
ويـــتـــوافـــق مـــع رســالــتــهــا ودورهــــــا فـــي طــــرح الــقــضــايــا 
املجتمعية والتنموية املهمة لبناء كوادر وطنية قادرة 

على العطاء ملواجهة املستجدات الحديثة.
من جانبها، ذكرت مديرة مكتب اإلنماء االجتماعي 
ـــــى اهــتــمــامــا  د. وفـــــاء الــــعــــرادي أن مــكــتــب اإلنــــمــــاء أول
للوصول  وسياساتها،  وأهــدافــهــا  البشرية  بالتنمية 
إلى التنمية املجتمعية، حيث أنشئ عام 1991 بمبادرة 

من سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد.
وأكـــــدت الــــعــــرادي أن مـــن أســـاســـيـــات إنـــشـــاء املــكــتــب 
تحقيق األمــــن الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي الــــذي امــتــد إلــى 
يــومــنــا هــــذا، لــيــؤكــد مــفــهــوم الــتــنــمــيــة املــجــتــمــعــيــة بكل 
واملجتمعية  والنفسية  الثقافية  وأبــعــادهــا  عــوامــلــهــا 
ضمن مجموعة من األهــداف التي تسعى إلــى تحقيق 

املواطنة والوحدة الوطنية.
مــن جهته، بــني رئــيــس قسم االجــتــمــاع والــخــدمــة د. 
التنمية  مــن  الــبــشــريــة جـــزء  التنمية  أن  غــلــوم  يــوســف 
الــشــامــلــة الــتــي يــســعــى إلــيــهــا املــجــتــمــع لــضــمــان رخـــاء 
أفراده، وهي نتاج للتفاعالت االجتماعية التي تحتاج 

إلى عمل جاد لبلوغها.
بــــدوره، أوضـــح رئــيــس الهيئة الــخــيــريــة اإلســالمــيــة 
املجتمعية  الــتــنــمــيــة  أن  املــعــتــوق  عـــبـــداهللا  د.  الــعــاملــيــة 
ضرورة تفرضها الظروف االقتصادية واإلنسانية في 
العمل  أن  والنامية. وأوضــح  الفقيرة  البلدان  كثير من 
التقليدية  اإلغاثية  املمارسة  حــدود  تجاوز  اإلنساني 
إلى العمل اإلنتاجي التنموي والتأهيل كأحد املجاالت 
عليه  القائمون  أدرك  أن  بعد  الخيري،  للعمل  الرئيسة 
التنموي، وآمنوا بأن هناك حاجة  التوجه  أهمية هذا 

ملحة إلى االهتمام ببرامج التنمية املجتمعية.

«األسترالية»: االرتقاء بجودة الهندسة
وّقــــعــــت الــكــلــيــة األســـتـــرالـــيـــة اتــفــاقــيــة 
شـــــــراكـــــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــــع جـــمـــعـــيـــة 
بموجبها  لتصبح  أستراليا،  مهندسي 
في  للمؤسسة  الرئيسي  الشريك  الكلية 
الــــشــــرق األوســـــــط وشـــمـــال  دول مــنــطــقــة 

أفريقيا، إضافة إلى قبرص وتركيا.
وشــــهــــد مـــراســـيـــم تـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة 
رئـــيـــس مــجــلــس أمــــنــــاء الــكــلــيــة عـــبـــداهللا 
الـــشـــرهـــان ورئـــيـــس الــكــلــيــة الــبــروفــســور 
عـــــصـــــام زعـــــــبـــــــالوي ورئــــــيــــــس جــمــعــيــة 

مهندسي أستراليا جون مكنتوش.
وذكر العميد املشارك بكلية الهندسة 
أن االتفاقية املوقعة تعد  د. محمد غيث 
الـــخـــطـــوة األولـــــــى فــــي تـــأســـيـــس الـــفـــروع 
الـــدولـــيـــة لــجــمــعــيــة مــهــنــدســي أســتــرالــيــا 
الــكــويــت والـــــدول األخــــرى باملنطقة،  فــي 

مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــكــلــيــة ســـتـــتـــعـــاون مــع 
املبادرات  إلصــدار  أستراليا»  «مهندسي 
املــشــتــركــة الــتــي تــخــدم كـــال مـــن املجتمع 
ـــــة، لـــالرتـــقـــاء بــــجــــودة ومــفــاهــيــم  ـــــدول وال

الــهــنــدســة فـــي الـــشـــرق األوســـــــط. وتــابــع 
ســـيـــكـــون  أســـــتـــــرالـــــيـــــا»  «مــــهــــنــــدســــي  إن 
مـــن شــأنــهــا الــتــســهــيــل عــلــى املــهــنــدســني 
املنطقة،  فــي  األســتــرالــيــني  غــيــر  املهنيني 

وتطوير مساراتهم الوظيفية والحصول 
عــلــى اعـــتـــراف بــخــبــراتــهــم مــن قــبــل هيئة 
هندسية مرموقة، ليتسنى لهم االلتحاق 

بالجمعية والحصول على اعتمادها.

الفارس يكرم إحدى الطالبات ●

الشرهان ومجموعة من االكاديميني خالل توقيع اتفاقية الشراكة ●

الرفاعي ولي يوقعان االتفاقية              (كونا) ●

املعتوق واالنصاري والصحاف والقشعان خالل جولة على أحد املعارض ●
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