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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن رئيس جلنة النش���اط الطالبي في رابطة 
طلبة الطب حسني ميرزا ان الرابطة اختتمت مخيمها 
الربيعي لهذا العام. واضاف ميرزا ان املخيم تكلله 
العديد من االنشطة الناجحة ومبشاركة عدد كبير 
من طلبة الكلية، حيث اقامت الرابطة خالل املخيم 

دورات رياضية وثقافية وترفيهية عدة.

رابطة الطب اختتمت مخيمها الربيعي

بمشاركة 11 دولة و44 حكمًا

طالبان من »الهندسة« يشاركان باختراعين 
في منافسة علمية بمؤتمر دولي بتايوان

الداخل دون استهالك كهرباء او 
حتى طاقة السيارة، وقد القت 
فكرة الطالب العليمي استحسان 
احملكمني الذين أكدوا انها فكرة 
ميكن تطبيقها بسهولة وبنفس 
الوق����ت س����تكون ذات كفاءة 

عالية.

نفاد الكمية من األسواق.
اما الطالب محمد العليمي فقد 
عرض فكرة تبريد السيارة عن 
طريق االشعة الشمسية، وهي 
فكرة تعد األولى من نوعها في 
العالم من خالل استخدام األشعة 
الشمسية لتبريد السيارة من 

آالء خليفة
ش����ارك الطالب����ان محم����د 
الدوسري من  العليمي وسالم 
كلية الهندسة واملوفدان من قبل 
الطلبة بجامعة  عمادة شؤون 
الكويت في املؤمتر الدولي العلمي 
التايواني وقد ش����اركوا ضمن 
املنافس����ات العلمية التي بدأت 
امس األول بني احدى عشرة دولة 
متثل اقطار العالم في الشؤون 

العلمية املختلفة.
وبدأت املنافس����ات بحضور 
44 حكم����ا ميثل����ون مختل����ف 
العلمية املختلفة  التخصصات 
الطلبة  ومراجعة اختراع����ات 
ومناقشتهم فيها الختيار االفضل 

مبني االفكار املقدمة.
الطالب س����الم  وقد عرض 
الدوسري )تخصص الهندسة( 
التس����ويق  الصناعي����ة فكرة 
االلكتروني م����ن خالل معرفة 
احتياجات املستهلكني حتى قبل 

»علمية العلوم« هّنأت المستجدين في الجامعة
آالء خليفة

هنأ املتحدث الرسمي للقائمة العلمية بكلية العلوم بجامعة الكويت 
مطلق العتيبي الطالب والطالبات املستجدين املقبولني للدراسة بالكلية 
في الفصل الثاني من العام الدراس����ي 2010/2009.وقال العتيبي: تعتبر 
املرحلة اجلامعية هي مرحلة لرسم خارطة املستقبل الوظيفي لإلنسان 
وأنصح الطلبة املستجدين باستغالل أوقاتهم في سبيل التحصيل العلمي 
وحتقيق أعلى الدرجات السيما وأننا نعيش في عصر ال يعرف لغة إال 
لغ����ة العلم، الفتا إلى أن قبولهم في جامعة الكويت فرصة ثمينة يجب 
عليهم حسن اس����تغاللها. وأكد أن القائمة لن تتوانى في خدمة الطلبة 
املستجدين اضافة إلى املستمرين منهم، حيث ستقدم لهم دورات تدريبية 
ودورات تق����ومي وأيضا برامج ترفيهي����ة واجتماعية وطالبية متنوعة 
تساهم في كسر الروتني الدراسي اليومي داعيا الطلبة املستجدين إلى 
التواصل مع اعضاء القائمة في حالة حدوث أي مشكلة لهم في مسيرتهم 

مطلق العتيبيالدراسية حتى يتم حلها لهم وإزالة العراقيل من طريقهم.

الطالب محمد العليمي يشرح فكرته

أهمها توفير الب توب لكل طالب

اتحاد الطلبة يطالب بإعادة النظر
في ميزانية الجامعة حرصًا على المشاريع الطالبية

آالء خليفة
اعلن رئيس الهيئة االداري����ة باالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
اجلامعة عم����ار الكندري ان االحتاد انتقد املعلوم����ات الواردة االولية 
الصادرة من قبل وزارة املالية بش����أن املوازنة العامة للجامعة للعام 
2010 � 2011، واعتبر تلك االرقام غير مشجعة باملرة وتهدد العديد من 
املش����اريع الطالبية وتوقف عجلة التنمية باجلامعة، كما حدث خالل 
العام املاضي 2009 � 2010، والذي ساء وتأخرت وقل فيه دعم اجلامعة 
للعديد من املش����اريع خلفض املوازنة العامة للجامعة وللدولة بشكل 

عام نتيجة االحداث االقتصادية التي مرت بالعالم اجمع.
واضاف الكندري انه انطالقا من حرصنا الدائم على كل االجنازات 
الطالبية واملشاريع التي من شأنها دعم الطالب نحو مواكبة كل التطورات 
العلمية والدراس����ية وغيرها من االمور في العالم، فإن االحتاد يطالب 
وزارة املالي����ة بالتعاون مع جامعة الكويت في اعادة النظر بامليزانية 
املخصصة للجامعة خالل العام 2010 � 2011 حتى ال تتهدد مشاريع الطلبة 

ومن اهمها توفير جهاز الب توب لكل طالب والذي تأخر اقراره من العام 
املاضي نتيجة لالحداث االقتصادية، لكن بعد ان حتسنت تلك الظروف 
وزال����ت آثارها فإننا نطالب باعادة النظر في تلك املوازنة حرصا على 
مش����اريع الطلبة في اجلامعة. واشار الكندري الى ان هذا املشروع بل 
االجناز الطالبي ليس سوى خطوة في االجتاه الصحيح نحو التطبيق 
ملش����روع التعليم االلكتروني وكذلك مش����روع انشاء الفصول الذكية 
وال����ذي اصبح بدوره ايضا مهددا بالتخفي����ض في امليزانية، وهذا من 
شأنه االضرار ليس باجلامعة فحسب بل سيمتد تأثيره على جموعنا 
الطالبية بكل مستوياتها. واختتم الكندري تصريحه متمنيا من وزارة 
املالية اعادة النظر في تلك املوازنة حرصا على هذا الصرح الكبير وما 
يقدمه من خدمات تقدم لآلالف من الطلبة من ابناء هذا الوطن والذين 
هم آمال ومس����تقبل البالد، فيجب أال نبخل عليهم حرصا على تخريج 
جي����ل قادر وواعد يحمل في طياته كل تط����ورات العصر ويواكب كل 

عمار الكندرياحداثه وكل مستوياته خلدمة هذا الوطن الغالي.

فاطمة عبداملجيد وسهيلة شهاب مع وفد رابطة اآلداب

إدارة الرعاية االجتماعية التقت رابطة »اآلداب«

»شؤون الطلبة« تفتح مخيمها الربيعي للمعاقين 14 الجاري
دعا عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذياب جميع الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة باجلامعة 
حلضور افتتاح اول مخيم ربيعي للمعاقني والذي افتتح 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد وذلك 
في متام الس���اعة السادسة والنصف من مساء اخلميس 
14 اجلاري، يذكر ان االفتتاح س���يتم مبشاركة وحضور 
نخبة من اعضاء مجلس االمة، وسيس���تمر املخيم طوال 

عطلة الربيع.
الى ذلك التقت مديرة ادارة الرعاية االجتماعية بعمادة 
شؤون الطلبة بجامعة الكويت فاطمة عبداملجيد ورئيسة 
قسم ذوي االحتياجات اخلاصة سهيلة شهاب رئيس رابطة 
كلية اآلداب جاسم احلذيفي للرد على جميع استفساراتهم 
بش���أن بعض األمور اخلاصة بطلب���ة ذوي االحتياجات 

اخلاصة بكلية اآلداب.


