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 محمد المجر
  أعلنت رئيسة اللجنة الطالبية في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب - جلان الطالبات ضحى 
احلمـــادي ان االحتاد انتهى من ترميم وإعادة 
تأهيل استراحة انتظار الطالبات بكلية التربية 
األساسية بنات بالشامية من صيانة املكيفات 

وصبغ وفرش، وكذلك تأهيل وفرش املصلى 
اخلاص بالطالبات.

  كما انه جار العمل حاليا على إعادة تأهيل 
وفرش استراحة الطالبات بكلية العلوم الصحية 
بنات، الفتة الى انـــه مت اجناز ما يقارب ٩٠٪ 
من خطة إعادة التأهيل على مستوى الكليات 

واملعاهد. 

 اتحاد «التطبيقي»: أنجزنا ٩٠٪ من خطة ترميم المصليات واالستراحات

 «اإلسالمية» نظمت حملة للتبرع 
بالدم لضحايا حريق الجهراء

 آالء خليفة
  اعلنت القائمة االسالمية عن البدء بحملتها للتبرع بالدم لضحايا 
اجلهراء، وقد متــــت دعوة جميع الطلبة للتجمع في ديوان القائمة 
وانطلقوا منها الى بنك الدم، واعرب املنسق العام للقائمة االسالمية 
محمد عبدالصمد عن شكره وتقديره لكل من شارك في هذه احلملة 
وتبرع انطالقا من واجبه الديني والوطني، كما دعا الى االستمرار 
في احلملة في االيام املقبلة وعدم التوقف، فاجلميع مسؤول وعليه 
ان يؤدي دوره في مساعدة اخواننا املصابني، واضاف قائال: التاريخ 
واحلاضر يشهدان على روح التضامن التي جتمع اهل الكويت في 
مثل هذه احملن، فعلينا ان نقوي هذه الروح ونعبر عن مدى تالحمنا 
فــــي مثل هذه الظروف، بل ان وحدتنا وتضامننا البد ان يكونا في 
كل وقت وحلظة وال يقتصر ذلك على احملن، وقال منسق االسالمية 
في كلية العلوم االجتماعية حسني صرخوه: ان مشاركتنا في هذه 
احلملة تأتي انطالقا من مبادئنا االسالمية السمحة التي تدعونا الى 
الوقوف مع اخواننا في الدين والوطن، فـ «مثل املؤمنني في توادهم 

وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد». 

لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
انه مســـتمر في لقاء املسؤولني 
في الكويت إليصال صوت طلبة 
أميركا وحل القضايا العالقة. كما 
قابل االحتاد وكيلة وزارة التعليم 
العالي د.رشا الصباح وقابل وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود وقد قابل االحتاد 
الكثير من اعضاء اللجنة التعليمية 
في مجلـــس األمة وجهات كثيرة 
أخرى اليصال صوت طلبة أميركا 

ومطالباتهم. 

للمساهمة في إظهار أهمية نظم 
املعلومات اجلغرافية، ودورها في 

خدمة التنمية في الكويت.
ـ معـــارض ومهرجانـــات   ٥  
مختلفة مثل: مهرجان «لن نطالب 
بحقوقنا، بل سنكتسبها» لضمان 
حصولها على املستقبل الوظيفي، 
الذي يرقى الى طموحاتنا، (اليوم 
اجلغرافي) بالتنسيق مع أعضاء 
هيئة التدريس بالقسم، معرض 
الـ GIS بالتنســـيق مـــع جهات 
مختلفـــة، فعاليـــة «بيئتنا هي 
حياتنا»، مهرجان «ناديك يناديك» 
بإشراف وتنظيم وتنسيق «النادي 

اجلغرافي». 

االحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت 
الواليات املتحدة األميركية  فرع 
كونه ممثل الطلبة الرسمي وناقل 
صوتهم للمسؤولني، وفي ختام 
اللقاء وعد د.فيصل املسلم مبتابعة 
هذه القضايا واملطالبات وطرحها 
في اللجنة التعليمية، وبدوره شكر 
االحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت 
الواليات املتحدة األميركية  فرع 
النائب الفاضل د.فيصل املســـلم 
على اهتمامه بقضايا الطلبة وقربه 
منهم. هذا وقد اكد االحتاد الوطني 

اهللا، بالتنســـيق مـــع د.محمد 
اخلزامي عزيز، د.جاسم العلي، 
فاطمة الغزالي، أحالم احملارب، 
 OpenWare، والشـــركات مثـــل
Intergraph ومؤسسات ومعاهد 

مختلفة.
  ٣ ـ التنسيق لتوفير وظائف 
النـــادي  Part-Time ألعضـــاء 
اجلغرافي: خلدمة أعضاء النادي 
اجلغرافي من خالل اكتسابهم خلبرة 
عملية وتطبيقية، و«تيســـير» 
الوظيفي، بالتنسيق  مستقبلهم 
مع شـــركات في القطاع اخلاص، 

ومؤسسات ومعاهد مختلفة.
  ٤ـ  اقامة ندوات علمية وعملية: 

 آالء خليفة
  أوضح نائـــب رئيس االحتاد 
الكويت فرع  الوطنـــي لطلبـــة 
الواليات املتحدة األميركية علي 
النصف ان وفدا من االحتاد الوطني 
لطلبـــة الكويت فـــرع الواليات 
املتحدة األميركية برئاسة رئيس 
االحتاد صالح التنيب التقى عضو 
اللجنة التعليمية النائب د.فيصل 
املســـلم، حيث طرح الوفد عليه 
بعض القضايا املعلقة واملختلفة 
وقدم أيضا املقترحات التي تخدم 
مصلحة طلبة وطالبات الكويت 
في الواليـــات املتحدة األميركية، 
ومن أهم القضايا التي مت التركيز 
عليها: تعديـــل الالئحة الداخلية 
لطلبة الدراسات العليا املبتعثني 
عن طريق التعليم العالي، وزيادة 
املخصصات املالية لطلبة أميركا 
التي باتت قريبة، وتعديل نظام 
«البلـــوك» للجامعات في أميركا 
خاصة بعد زيادة عدد املبتعثني 
الكويت  وتأخر بعثـــات جامعة 
للماجســـتير والدكتوراه وأيضا 
متت مناقشة أمور الطلبة املبتعثني 

من التطبيقي.
   وأكد احتاد أميركا ان د.فيصل 
املسلم كان متفهما لهموم ومطالب 

 آالء خليفة
  أشار رئيس النادي اجلغرافي 
هشام العود الى انه متت املوافقة 
واالعتماد من قبل عميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا أسيري، 
مليثاق «مسيرة اجنازات» للنادي 
اجلغرافي للعمل به بدءا من الفصل 
الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩. ولفت العود 
الى ان هذا امليثاق احتوى على بنود 
عدة ومحاور مختلفة، من شأنها 
خدمة طلبة كلية العلوم االجتماعية 
بشكل عام، وخدمة اعضاء النادي 
وطلبة قسم اجلغرافيا بشكل خاص، 
ومن هذه البنود: ١ـ  معرض «فرص 
وظيفية»: لتنوير الطلبة املستجدين 
واملســــتمرين واخلريجني حول 
مستقبلهم الوظيفي، مبشاركة كل 
من: وزارة املالية، وزارة الداخلية، 
وزارة الدفاع، معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، الهيئة العامة للصناعة، 
بلدية الكويت، ومن القطاع اخلاص 
 KOC - KNPC - OpenWare -

.Intergraph
  ٢ـ  إقامة دورات تدريبية عملية: 
إلفادة أعضاء النادي اجلغرافي 
وطلبة القسم وأن يكون في ختام 
كل دورة شهادة متيز تعطى إلى 
املشاركني تفيد بأنهم اجتازوا تلك 
الدورة بنجاح، ما يساهم بشكل 
مباشر، في «تيسير» مستقبلهم 
الوظيفي ودون صعوبات بإذن 

 طالبان خالل تبرعهما بالدم

 د.فيصل املسلم خالل لقائه وفد االحتاد

 د.عبدالرضا أسيري يتسلم امليثاق من هشام العود

 وفد من االتحاد زار فيصل المسلم

 التنيب لتعديل الالئحة الداخلية لطلبة 
الدراسات العليا المبتعثين إلى أميركا

 أسيري اعتمد ميثاق «مسيرة إنجازات»
  للنادي الجغرافي في «العلوم االجتماعية»


