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 آالء خليفة
نظمت كلية العلوم االجتماعية ملتقى أول 
مشروع تطوعي في وحدة الدراسات األميركية 
بالكلية بحضور س���فيرة الواليات املتحدة 

األميركية لدى البالد ديبورا جونز.
وقالت السفيرة جونز في كلمة ألقتها خالل 
امللتقى الذي يس���تمر يومني ان الشباب هم 
مستقبل أي دولة واالهتمام بهم هو السبيل 
الى النجاح خصوص���ا ان العمل التطوعي 

عمل إنساني بالدرجة األولى.

وأضافت انه م���ن خالل العمل التطوعي 
»نستطيع مساعدة احملتاجني ومد يد العون 
لهم من خالل رسالة نبيلة وسامية تعود على 
الفرد واملجتمع بالنفع وتظهر املودة وتنشر 

احملبة بني أفراد املجتمع«.
من جانب���ه، ق���ال عميد كلي���ة العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا أس���يري ان العمل 
التطوعي نشاط مختلف وغريب نوعا ما على 
املجتمعات العربية، الفتا الى ان اإلسالم يدعو 
الى التعاون ونبذ التفرقة واحلث على التطوع 

خلدمة احملتاجني »ويجب علينا االقتداء بديننا 
احلنيف«.

واشار الى انه ما تقوم به وحدة الدراسات 
األميركي���ة ف���ي الكلية يهدف ال���ى تعويد 
الطلب���ة على االهتم���ام باملجتمع من خالل 
العمل التطوعي في مجاالت مختلفة والذي 
يعتبر جزءا رئيسيا ومحوريا في املجتمعات 

الغربية.
وبني ان الوح���دة بذلت جهودا مضاعفة 
بهدف تعريف وتوعية وتسجيل الطلبة في 

أمور توعوية هدفها خدمة املجتمع من خالل 
القطاع اخلاص خلدمة احملتاجني واالنخراط 

في العمل التطوعي.

استقطاب المتطوعين

أما رئيسة وحدة الدراسات األميركية في 
الكلية د.مرمي الكندري فقالت »اننا نعمل 
على استقطاب املتطوعني سواء من طلبة 
جامع���ة الكويت او م���ن خارجها لتعزيز 
قيم العمل التطوعي الذي من شأنه خدمة 

قضاي���ا املجتمع الكويت���ي وتقدمي الدعم 
واملساندة لقضاياه اإلنسانية واالجتماعية 

واالقتصادية«.
وأوضحت انها عملت خالل فترة الدراسة 
في الواليات املتحدة في املجال التطوعي 
وهذا اكسبها خبرة بكيفية العمل مع اجلماعة 
ومساعدة احملتاجني وتقدمي املساعدة لهم، 
مشيرة الى انها استغلت حماسة الطلبة في 
اجلامعة وشغفهم بالعمل التطوعي وأعطتهم 
بعض خبراتها وحثتهم على دعم القضايا 

اإلنسانية من خالل العمل التطوعي.
وبينت ان للوحدة املزيد من األنشطة 
املقبل���ة التي تصب ف���ي مصلحة العمل 
التطوعي، الفتة الى ان عدد املتطوعني وصل 
حتى اآلن الى 50 طالبا وطالبة من مختلف 
كليات اجلامعة وهناك طلبة متطوعون من 

خارج اجلامعة.
يذكر ان وحدة الدراسات األميركية تابعة 
لكلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت 

وافتتحت في عام 2006.

خالل ملتقى أول مشروع تطوعي في وحدة الدراسات األميركية

جونز: العمل التطوعي إنساني بالدرجة األولى.. والشباب مستقبل أي دولة

جولة في املعرض املصاحب للملتقى درع تكرميية للسفيرة األميركية ديبورا جونز من د.عبدالرضا أسيري السفيرة األميركية ديبورا جونز تتابع بعض اللقطات اإلنسانية

اتحاد التطبيقي ينظم دورات للغة اإلنجليزية 
بالتعاون مع معهد »إكسبرشن«

األسعار ستكون مفاجأة للجميع

دعا نائب رئيس االحتاد 
الهيئة  العام لطلبة ومتدربي 
التطبيقي  للتعلي��م  العام��ة 
العجمي  والتدريب عب��داهلل 
زم��اءه الط��اب والطالبات 
التي  الدورات  للتسجيل في 
ينظمها االحتاد بالتعاون مع 
معهد اكسبرش��ن بأس��عار 
الى ان  مخفض��ة، مش��يرا 
االحتاد ح��رص على توفير 
تلك الدورات بالتعاون مع معهد 
اكسبرشن كونه عالي اجلودة 

ومن أرقى املعاهد التي تقدم مثل تلك الدورات، 
مضيفا ان هذه الدورات خاصة برفع املستوى 

اللغة االجنليزية، فضا  في 
عن توفير دورات متخصصة 
الختب��ارات التوفل وااليلز، 
ودورات اخرى تتعلق باللغة 
االجنليزية حسب تخصص 

ومستوى كل طالب.
وقال العجمي ان اس��عار 
تلك الدورات سيكون مفاجأة 
للطاب والطالبات، وعلى من 
يرغب بالتسجيل مراجعة مقر 
االحت��اد الكائن بالفيحاء ق8 
جادة 80 بجوار مكتبة الطالب، 
من الساعة 6 الى 8 مساء طوال أيام األسبوع 

عدا اجلمعة والسبت.

أكد تقديمه باقات من الخدمات والبرامج ورعاية الموقع الرمضاني

الكاظمي: »بيت التمويل الكويتي« راع أساسي 
ألنشطة اتحاد أميركا وداعم دائم للطلبة

 آالء خليفة
أش���اد أمني صندوق االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة االميركية محمد 
الكاظمي ب���دور »بيت التمويل 
الكويت���ي« في رعاي���ة االحتاد 
واملس���اهمة في اجناح انشطة 
االحتاد في خدمة ودعم الطالب 
والطالبات الكويتيني الدارسني في 

الواليات املتحدة االميركية.
وبني الكاظمي ان دور »بيت 
الكويت���ي« كان فعاال  التمويل 
للغاية منذ العام املاضي حيث 
قام بيت التمويل برعاية كرمية 
ملقر االحتاد الرسمي الواقع في 
املنطق���ة احلرة بج���وار وزارة 
التربية والتعليم العالي، حيث 

ان مبساهمة بيت التمويل متكن 
االحتاد م���ن افتت���اح اول مقر 
رسمي الحتاد طلبة خارجي في 
الكويت، وبني الكاظمي ان املقر 
كان وال ي���زال حتى يومنا هذا 
اداة فعالة في استقبال الطالب 
الدارسني  الكويتيني  والطالبات 
في اميركا والتواصل معهم خالل 
الكويت وايضا  ف���ي  تواجدهم 
اس���تقبال الط���الب والطالبات 
الراغبني في الدراسة في الواليات 
املتحدة ملساعدتهم واالجابة على 
استفساراتهم حول كل ما يتعلق 
باملعيشة والدراسة في اجلامعات 

االميركية.
وأض���اف الكاظم���ي أن دور 
»بيت التمويل« لم يقتصر على 

املقر إمنا ايضا على رعاية موقع 
احتاد طلب���ة اميركا الرمضاني 
املميز والذي قدمه االحتاد للطلبة 

خالل الشهر الفضيل وحوى باقة 
كبيرة من اخلدم���ات والبرامج 
واملسابقات مثل برامج االحتاد 
التلفزيونية والتي اعدها طلبة 
اميركا وقدموها من خالل املوقع 
 Action In NUKS مثل برنام���ج
والذي قام���ت فيه مجموعة من 
الطلبة بزيارة العديد من املرافق 
واالماكن في الكويت للتعرف اكثر 
على ه���ذه املرافق والقاء نظرة 
على ما وراء الكواليس، اضافة 
الى برنامج 7+1 والذي قام فيه 
طلبة اميركا مبقابلة العديد من 
الشخصيات املرموقة واحلوار 
معها حول مجاالتها مثل الفنان 
القدير عبداحلس���ني عبدالرضا 
والعب منتخب الكويت الوطني 

بدر املط���وع، واوضح الكاظمي 
ان الرعاي���ة كان لها الفضل في 
جناح املوقع حيث ان مواقع احتاد 
اميركا الرمضانية اصبحت رائدة 
املواقع الطالبية الرمضانية من 
ناحية اخلدمات واالعمال الطالبية 

التي يوفرها املوقع.
وفي اخلتام ش���كر الكاظمي 
»بيت التموي���ل الكويتي« على 
ادارة بيت  الكبير وشكر  الدعم 
الرئيس  التمويل وعلى رأسها 
التنفيذي محمد سليمان العمر 
على استقبالهم لالحتاد والتعاون 
املستمر والذي يصب اوال واخيرا 
في مصلحة الطالب والطالبات 
املغتربني، متمنيا ان يستمر هذا 

التعاون في املستقبل.

محمد الكاظمي

نقابة »التطبيقي«: إقرار كادر اإلداريين دون تعديل وسام فخر نعتز به
العجمي: النقابة ستبقى خط الدفاع األول عن الموظف

 محمد المجر
بارك����ت نقابة الهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب للعاملني االداريني اقرار 
كادر االداريني في الس����نوات املاضية وان 
حتقيق املساواة بعد طول انتظار وتأجيل 
املقترح الذي قدمته النقابة بصورة كاملة 
ودومن����ا اي تعديل هو وس����ام فخر نعتز 

به.
وقال امني سر نقابة التطبيقي م.فنيس 
العجمي نش����عر بالفخر والسعادة القرار 
مقترح النقاب����ة بتحقيق مس����اواة كاملة 
لالداريني باجلامعة واملوافقة على املقترح 
بكام����ل تفاصيله 100% مم����ا يؤكد اقتناع 
اجلميع كحكومة ومسؤولني بهذه املطالب 

العادلة.
واضاف العجمي وعدنا واوفينا وخاضت 
النقابة سلسلة من االضرابات واالعتصامات 
حتى جنحت في ايصال صوتها، واقرار الكادر 
يشعرنا بأننا جنحنا جناحا كبيرا وتاريخيا 

بالتع����اون م����ع االدارة 
والعامل����ني جميعا في 
احلصول على هذا احلق، 
واكمل نتوجه بالش����كر 
للحكومة ممثلة بسمو 
رئيس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد الذي وعدنا 
بدعم العملية االكادميية 
وتشجيع العاملني فيها 
وصدق فيما وعدنا بدعم 
وتشجيع اقرار الكادر وال 
ننسى الدور الكبير لنائب 
الوزراء  رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ 

د.محمد الصباح الذي بشرنا بالكادر قبل 
اسبوعني واالشادة ايضا للدكتورة موضي 
احلمود وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي التي ش����اركتنا االهتمام باملساواة، 
ووعدت بدعم الكادر وساهمت في ترتيب عدة 

لقاءات مع املسؤولني مما 
ساعد في اقراره والشكر 
ايض����ا ملدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي والذي 
سيسجل له هذا االجناز 
كمدير عام مت في عهده 
وقدم الكثير لدعم النقابة 
في ه����ذا اجلانب ونقل 
ايضا املطالب للحكومة 
وقيادييها وال ننس����ى 
د.حمود املضف ودوره 
الس����ابق حينما قدمت 
النقاب����ة املقترح القدمي 
بالتنس����يق والترتيب 
معه وايضا الشكر للرئيس احلالي لالحتاد 
الوطني لعمال وموظف����ي الكويت رئيس 
النقابة وزميل الدرب عبدالرحمن السميط 
ولكل اعضاء النقابة واللجان العاملة معنا 
والتي ساهمت في الكثير ولوالهم ملا حتقق 

هذا االجناز.
وقال العجمي االجناز يحسب للجميع 
ونحن كنقابة نطمئن اآلن الى ان عهد االحباط 
وّلى وان التسرب الوظيفي الذي كنا نخشاه 
انتهى واننا كعاملني بالتطبيقي سنتحرك 
اكثر واكثر في االيام القادمة لتطبيق اعلى 
معايير العمل وسنس����اهم بتطوير ودعم 
الكوي����ت وتعليمها وليعلم اجلميع ان هذا 
الكادر مس����تحق وحق للعاملني وقد طال 
انتظاره لكن احلمد هلل وصلنا في النهاية 

الى االجناز.
واختتم العجمي قوله بالتأكيد على ان 
النقابة توجه شكرا خاصا لكل موظف شارك 
ووقف في االعتصامات واالضطرابات املاضية 
وان املواقف التاريخية تسجل بأحرف من 
ذهب وان النقابة س����تكون وكما عودتكم 
دائما خط الدفاع االول عن املوظف والعامل 
ضد كل من يحاول ان يعتدي على حقوق 

العاملني او ان يحرمهم مكتسباتهم.

السالم: الجمعية الجغرافية تشجع كتابة 
وإصدار البحوث والدراسات الميدانية

مركز خدمة المجتمع يطرح الدورات
الطالبية والنسائية والمجتمعية لشهر مايو

ينظم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر 
متمثال بقسم تنمية المجتمع مجموعة من الدورات 
المتميزة خالل شهر مايو المقبل للفصل الدراسي 
الثاني للعام الجامعي 2010/2009 وهي كالتالي:

الدورات الطالبية وهي )دورة الحياكة كروشيه 
للفتيات 8-14 سنة ايام االحد � الثالثاء � الخميس 
خ���الل الفترة من 2 وحتى 13 مايو من الس���اعة 
5-7 مس���اء(، )دورة الرسوم المتحركة الرقمية 
باس���تخدام برنامج فالش 6-14 سنة يوميا من 
االحد الى الخمي���س خالل الفترة من 9-13 مايو 

من الساعة 6 وحتى 8 مساء(.
الدورات النس���ائية وه���ي: )دورة التفصيل 
والخياطة أي���ام األحد � الثالثاء � الخميس خالل 
الفترة من 2-13 مايو من الس���اعة 5-8 مساء(، 
)دورة اليوج���ا العالجية أي���ام األحد � الثالثاء � 
الخميس خالل الفترة من 9-20 مايو من الساعة 
5-7 مساء(، )دورة الرسم باأللوان الزيتية أيام 
االحد � الثالثاء � الخميس خالل الفترة من 20-9 

مايو من الساعة 7-9 مساء(.

الدورات المجتمعية وهي )دورة تقنيات ومهارات 
العمل الحقلي الجيولوجي خالل الفترة من 8-1 
مايو من الس���اعة 9 صباحا � 3 مس���اء(، )دورة 
لغة اإلشارة الخاصة بالصم أيام األحد � الثالثاء 
� الخميس خالل الفترة من 2-13 مايو من الساعة 
5-7 مساء(، )دورة تعلم مبادئ الفنغ شوي يومي 
االثني���ن واالربعاء خالل الفت���رة من 3-19 مايو 
من الساعة 5-7 مساء(، )دورة تقنيات الفهرسة 
والبحث المكتب���ي يوميا من االحد الى الخميس 
خ���الل الفترة من 16-20 مايو من الس���اعة 7-5 
مساء(، )دورة تحليل الصور الجوية يوميا من 
االحد الى الخميس خالل الفترة من 23-27 مايو 

من الساعة 7-9 مساء(.
للتس���جيل: جامعة الكويت � الشويخ � مركز 
خدمة المجتمع والتعليم المستمر � مبنى أكاديمية 
12 � قسم التسجيل والمتابعة � من الساعة 8:30 

� 12:30 ظهرا.
لالستفسار: قسم تنمية المجتمع 24985854 

� 24985855 � فاكس: 24830804

 ليلى الشافعي
صرح عضو مجلس اإلدارة 
بالجمعية الجغرافية الكويتية 
والمدير التنفيذي لوحدة البحث 
السالم بأن  والترجمة س���الم 
الكويتية  الجغرافية  الجمعية 
تشجع كتابة وإصدار البحوث 
العلمي���ة والجغرافية وتهتم 
الميدانية ورسم  بالدراس���ات 
الخرائط لألكاديميين والباحثين 
والطلب���ة والت���ي تربط هذه 
العل���وم »الجغرافيا« بقضايا 
المجتمع الذي نعيش فيه وذلك 
للمساهمة في تقديم المشورة 

وحل المشكالت.
البحث  وتابع بأن وح���دة 
والترجمة أنش���ئت عام 1979 
بالتع���اون بي���ن الجمعي���ة 
الكويتية وقس���م  الجغرافية 
الجغرافي���ا بجامع���ة الكويت 

بمبادرة كريمة من د.عبداهلل 
الغنيم وبدعم من االس���اتذة 
المختصين في قسم الجغرافيا، 
واهتمت وحدة البحث والترجمة 
بالنش���ر العلم���ي والنهوض 
بالدراسات والبحوث الجغرافية 
التي تتطلع  لتحقيق االهداف 

إليها.
وأض���اف كان���ت إصدارات 
ومنشورات الوحدة على النحو 

التالي: 
الرس���ائل الجغرافي���ة:   �1
هي رس�����الة دوري��ة علمي��ة 
محك�م�����ة تعن�����ى باألبحاث 

الجغرافية.
2� اإلصدارات الخاصة: توفر 
هذه اإلصدارات معلومات حديثة 

للباحثين والطلبة.
3� المنشورات: تلقي الضوء 
عل���ى موضوع���ات جغرافية 

متنوعة ومتعددة.
4� إص���دارات CD: تحتوي 
على الرسائل الجغرافية التي 

اصدرتها الجمعية.
ودعا الس���الم للمس���اهمة 
في نش���ر وابراز هذه األبحاث 
والرس���ائل  واالص���دارات 
الجغرافي���ة للراغبي���ن م���ن 
الباحثين واألكاديميين والطلبة 
والمحبين للعلوم الجغرافية 
والتي ال ش���ك تس���اعدهم في 
مج���ال دراس���اتهم وأبحاثهم، 
كما ندعو الراغبين في اقتناء 
المنشورات واإلصدارات  هذه 
)المؤسسات واألفراد( عن طريق 
االشتراك الشهري لتصلك تلك 
االصدارات والمنشورات وفقا 
الذي  العن���وان  لطلبك وعلى 

تريده.

طلبة طاجيكستان زاروا عميد شؤون الطلبة: 
دعوة لزيادة عدد مقاعد  المنح في الجامعة

 آالء خليفة
زار نخبة من طلبة طاجيكستان الدارسين في جامعة الكويت 

عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب وهم الطالب: 
نور الدين غانيوف ومحمد إقبال من تخصص العل��وم السياسية 
والطالب ن��زاروف إله��ام الدي��ن من كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية.
وفي هذا الصدد، ذكر الطلبة أن الهدف االساسي من هذا اللقاء 
ينصب ضمن مصلحة البلدين للمساهمة في فتح مجاالت التعاون 
واالستفادة من خبرات الجامعة في مجالها العلمي، وذلك سعيا 
وراء ايجاد الطريق لفتح المجال امام الشعب الطاجيكي للدراسة 
في جامعة الكويت، ومدى امكانية زيادة عدد مقاعد المنح لطلبة 

طاجيكستان.
وختاما شكر الطلبة عميد شؤون الطلبة على هذه االستضافة 
وجامعة الكويت كذلك على اعطائهم الفرصة للدراسة في الكويت 

طلبة طاجيكستان خال زيارتهم للدكتور عبدالرحيم ذيابوالتي اعتبروها بلدهم الثاني.

م.فنيس العجمي

عبداهلل العجمي


