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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن نائب اجلمعي���ة التربوية محمد 
املطيري عن تنظي���م اجلمعية التربوية 
معرضا ختاميا لبرامجها وانشطتها حتت 
شعار »سيرة عطاء«، حيث عرض املعرض 
سير عطاء اجلمعية التربوية طوال العام 
الدراسي واحتوى املعرض على العديد من 
االركان ب���دءا بالبرامج كبرنامج ل�»بدنك 

عليك حق« و»كن للتمييز عنوان« ومعرض 
»انصر نبيك« باالضافة لالحتفاالت التي 
اقامتها اجلمعية كاالحتفال بالعيد الوطني 
وعيد االضحى ومرورا بأنشطة اجلمعية 
كمس���ابقة املعلمة املبدعة ومسابقة ربيع 
القلوب حلفظ القرآن الكرمي وايضا معارض 

االختبارات.

الجمعية التربوية اختتمت أنشطتها

خالل لقائها وفدًا من اتحاد الطلبة فرع الواليات المتحدة

جونز: تسهيل إجراءات حصول الطلبة على ڤيزا السفر والدراسة في الواليات المتحدة
 آالء خليفة

قام االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركي���ة nusk.org بزيارة 
س���فيرة الوالي���ات املتح���دة 
الب���الد ديبورا  األميركية في 
جونز في مقر السفارة األميركية 
الكويت ملناقشة مجموعة  في 
املتعلقة بالطلبة  القضايا  من 
الكويتيني الدارسني في الواليات 
املتح���دة األميركية والراغبني 
الڤيزا للس���فر  بالتقدمي على 

والبدء بالدراسة هناك.
وشكر وفد االحتاد السفيرة 
امللح���وظ في  التط���ور  على 
اخلدمات التي تقدمها السفارة 
األميركية للمراجعني وسالسة 
اجراءات التق���دمي على الڤيزا 
إن دل ذل���ك على ش���يء فإنه 
ي���دل على ان طاقم الس���فارة 
بقيادة السفيرة ديبورا جونز 
حريص���ون كل احلرص على 
الس���ماع ملالحظات املراجعني 
ووفد االحتاد الذي يقوم بزيارة 
السفارة كل عام فاملستفيد األكبر 
في نهاي���ة املطاف هو املراجع 
الذي يقوم بزيارة الس���فارة. 
كما استفس���رت السفيرة عن 
الكويتيني في  الطلبة  اوضاع 
اخلارج وانطباعهم عن الدراسة 
في اجلامعات األميركية ودور 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
كممثل شرعي وحيد للطلبة في 

أميركا بخدمة الطلبة ومساعدتهم 
على تهيئة بيئة دراسية مريحة 
الغربة  لهم قدر املستطاع في 
التفاعل مع  ومساعدتهم على 
املجتمع األميركي واملنظمات 
التي  واجلامع���ات األميركية 
الطالب خالل  تصقل خب���رة 

السنوات األكادميية.
ثم اس���تمعت السفيرة الى 

رؤى االحتاد في ش���أن تذليل 
العقب���ات بأكبر ق���در ممكن 
الذين  للطلب���ة املس���تجدين 
الڤيزا  يقومون بالتقدمي على 
للسفر والدراسة في الواليات 
املتحدة األميركية حيث اكدت 
السفيرة االستمرار في تسهيل 
االجراءات على املراجعني وانهاء 
املعامالت خالل فترة ال تتعدى 

ثالثة ايام وبالنس���بة جلميع 
املعامالت التي تستغرق فترة 
أطول فقد حرص االحتاد على 
التعجيل في  ش���رح ضرورة 
انهاء اج���راءات الڤيزا للطلبة 
خالل أقل فترة ممكنة وانشاء 
قناة اتصال بني السفارة وهذه 
الفئة من املراجعني عن طريق 
االحتاد حت���ى يتمكن الطلبة 

الوقوف على  املستجدون من 
آخ���ر املس���تجدات مبا يخص 

اجراءات الڤيزا اخلاصة بهم.
باالضافة الى ذلك فقد شرح 
االحت���اد للس���فيرة ضرورة 
التسهيل على الطلبة الدارسني 
الوالي���ات املتحدة حلظة  في 
وصولهم للمطارات االميركية 
مبا يضم���ن مروره���م خالل 

اجراءات الهجرة بأسهل وأسرع 
طريقة ممكنة. وأثنى االحتاد 
على جهود الس���فارة ووزارة 
األمن القوم���ي االميركي التي 
بدأ من خاللها تسهيل اجراءات 
الهجرة على الطلبة في املطارات 

االميركية.
وفي اخلتام شكر وفد االحتاد 
السفيرة االميركية ديبورا جونز 

والقنصل االميرك���ي باتريك 
وولش على س���عة الصدر في 
الس���ماع القتراح���ات الطلبة 
والطالبات الدارسني في الواليات 
املتح���دة األميركي���ة ممثلني 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع الواليات املتحدة األميركية 
ومتنى ان يستمر هذا التعاون 

بني االحتاد والسفارة.

»الفكر الطالبي« تقيم 
لقاء تنويريًا للمستجدين 

3 أغسطس
 محمد المجر

صرح نائب املنسق 
العام لقائمة الفكر الطالبي 
الواليات املتحدة  � فرع 
األميركية املتحدة � هاشم 
البهبهان���ي بأن القائمة 
تقيم لقاء تنويريا موجه 
للطلبة املبتعثني للدراسة 
في الواليات املتحدة يوم 
االثنني 3 اغسطس 2009، 
والذي سيقام في جمعية 
املهن الطبية في منطقة 
اجلابرية قرب مستشفى 

مبارك.
وأكد البهبهاني حرص 
القائمة عل���ى توظيف 
جميع خبراتها الطالبية 
واألكادميية في توجيه 
الطلبة حديثي االلتحاق 
للدراس���ة بالوالي���ات 
املتحدة، وذلك تيسيرا 
الدراس���ية  ألموره���م 
واألكادميي���ة باإلضافة 
الى أمورهم املعيش���ية 

واالجتماعية.

السفيرة األميركية ديبورا جونز خالل لقائها وفد احتاد الطلبة فرع أميركا

)سعود سالم(جانب من الطلبة املشاركني

د.يعقوب الرفاعي خالل جولته في صالة التسجيل

د.يعقوب الكندري في مقدمة احلضور

خالل لقاء تنويري نظمته قائمة المستقبل الطالبي فرع الواليات المتحدة

الكندري للطلبة: التزموا بتقاليدنا وواجهوا تحديات الغربة

الرفاعي تفقّد سير عملية التسجيل  بـ »التطبيقي« 

 محمد هالل الخالدي
قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي بجولة تفقدية لعملية 
تس���جيل الطلبة الراغبني ف���ي االلتحاق بكليات 
ومعاهد الهيئة، حيث قام بزيارة صالة التسجيل 
بديوان ع���ام الهيئة بالعديلية، رافقه في جولته 
عميد القبول والتس���جيل باالنابة علي املطاوعة 

ومس���اعد مدير مكتب العالقات العامة واالعالم 
جنم الرومي، وقد ق���ام د.الرفاعي خالل اجلولة 
باالطالع على سير التسجيل واستمع لشرح من 
عميد القبول والتسجيل عن عملية التسجيل وابدى 
ارتياحه لالجراءات املتبعة وحرص املوظفني على 
النظام وتسهيل اجراءات التسجيل على الطلبة 

وفقا للوائح والنظم.

»الشباب والرياضة« نظمت جولة تفقدية لطلبة التدريب الميداني
أعلن مراقب إدارة شؤون اإلعالم والنشر بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة مسعود رشيد ان ادارة التطوير االداري 
بالهيئة قامت بتنظيم جولة تفقدية لطلبة التدريب امليداني 
ش����ملت العديد من املنش����آت الرياضية منها ستاد جابر 
الدولي ومركز ش����باب العارضية ون����ادي املعاقني ونادي 
الفتاة الرياضي وغيرها من املرافق الرياضية والشبابية 
التابعة للهيئة، بإشراف نائب مدير ادارة مكتب التطوير 

االداري سعاد حاكم.
وقال رش����يد ان الهدف من زيارة املتدربني للمنش����آت 

واملرافق الرياضية يكمن في تعريف الش����باب مبا تقدمه 
هذه املرافق من دعم البناء الوطن، وما تقوم به من خدمات 
متطورة وحديثة للنهوض باملسيرة الرياضية الشبابية على 
مستوى البالد.وأضاف رشيد ان املتدربني اشادوا بالدور 
احليوي ملثل هذه املنشآت وأبدى اجلميع وجهات نظرهم 
واس����تعرض الطلبة آراءهم ح����ول العديد من االيجابيات 
والس����لبيات ملثل هذه املش����اريع الكبيرة، مشيرا إلى أن 
املتدربني التقوا برئيس الهيئة اللواء فيصل اجلزاف وزودهم 
بالنصائح والتوجيهات األبوية واثنى على انخراطهم في 

العمل بروح عالية ومتن����ى للجميع التقدم واالزدهار في 
حياتهم الوظيفية املس����تقبلية وخدمة الكويت في جميع 

املجاالت وعلى مختلف األصعدة.
واختتم مراقب ادارة ش����ؤون اإلعالم والنشر بقوله ان 
املتدربني في ختام جولتهم اشادوا بدور الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ملا تقوم به من دور حيوي مهم في خدمة الرياضة 
والشباب كما تقدموا بالشكر لرئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للهيئة على ما وجدوه منه من اهتمام ورعاية طوال 

فترة تدربهم مبرافق الهيئة واداراتها املختلفة.

 آالء خليفة
نظمت قائمة املس����تقبل الطالبي التي 
الوطني لطلبة  انتخابات االحتاد  تخوض 
الكويت � فرع الواليات املتحدة األميركية، 
الثاني بحضور  التنويري السنوي  اللقاء 
عدد كبير م����ن الطلبة والطالبات الراغبني 
في الدراسة بأميركا واولياء امورهم حيث 

فاق عدد احلضور 350 شخصا.
وأكد عضو القائمة خالد اجلاراهلل حرص 
القائمة على تنظيم هذا اللقاء ملساعدة الطلبة 
الراغبني في الدراسة بأميركا والرد على جميع 
استفس����اراتهم وأسئلتهم التخاذ القرارات 
املناسبة انطالقا من دور القائمة في خدمة 
اجلموع الطالبية حيث ان القائمة سخرت 
جمي����ع خبراتها من طلب����ة البكالوريوس 
واملاجس����تير والدكتوراه ملنفعة اخوانهم 
الطلبة والطالبات. ومت تقدمي فقرة »نصائح 
من جتربتي« حيث متت استضافة شخصيات 
متميزة ومرموقة درست في أميركا، ومنهم 
د.يعقوب الكندري العميد الس����ابق لكلية 
العل����وم االجتماعية بجامعة الكويت الذي 
اوضح ان املجتمع األميركي يختلف بثقافته 
وعادات����ه وتقاليده ع����ن املجتمع العربي، 
موضحا انهم واجهوا الكثير من التحديات 
ومنها حتدي اللغة وكيفية اكتس����اب لغة 
العلم واسلوب املعيشة واالحتكاك باملجتمع 
الغربي ولكنهم باإلصرار واملثابرة متكنوا 

من مواجهة تلك التحديات.
كما افاد د.الكندري ان املجتمع األميركي 
مجتمع صديق ومجتمع دراسي والشعب 
األميرك����ي طيب ويقدمون املس����اعدة ملن 
يحتاجه����ا ولكن في املقاب����ل على الطلبة 

الكويتي����ني التعامل معهم وفق اخالقياتنا 
وعاداتنا الشرعية واالسالمية.

كما اشار د.الكندري الى ان الطالب بعد 
مرور فترة على س����فره الى أميركا يشعر 
باحلنني ال����ى الوطن ولكن عليه ان يتذكر 
دوما انه قادم للدراس����ة وعليه بذل اجلهد 
للتسلح بالعلم الذي سيفيد به وطنه عند 
العودة اليه، ونصح الطلبة بالتوكل على 
اهلل والتركي����ز على اجلوان����ب الروحية 
والنش����اطات االجتماعي����ة والتركيز على 
الدراسة، متابعا: وعليكم ان تكونوا خير 
س����فراء لدينكم واهلكم وديرتكم الكويت 

متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
التغذية  ومن ناحيته حتدث اخصائي 
د.عبداهلل املطوع عن جتربته في الدراسة 
بأميركا موجها للطلبة عدة نصائح كان قد 
وجهها له والده عند س����فره ألميركا قائال: 
اتقوا اهلل في كل االمور في املأكل واملشرب 
وامللبس واملعاملة، وحافظوا على الصالة في 
مواعيدها والسنن واقرأوا القرآن يوميا ولو 
صفحة واحدة وخاصة بعد صالة الفجر، 
وايض����ا حافظوا على ق����راءة األدعية عند 
الدخول الى املنزل واخلروج منه وعند النوم 
وغيرها من األدعية وحافظوا على دراستكم 
وارفعوا رأس والديكم بالشهادة العليا وال 
تكتفوا بالنجاح بل بالتفوق فأنتم مسلمون 
كويتيون وطنيون متثلون بلدنا، وال تغيبوا 
ع����ن اي درس حتى لو كنتم تعتقدون انه 
سهل او سخيف واجعلوا االولوية في الوقت 

للدراسة وبعدها للرياضة والتسلية.
واضاف: وال تقطعوا االتصال بوالديكم 
من وقت آلخر واش����تركوا في النشاطات 

الرياضية واالجتماعية خاصة مع األميركان 
والسيما النوعيات اجليدة ملعرفة عاداتهم 

وتقاليدهم واكتساب اللغة.
كما اكد د.املطوع على احترام قوانني البلد 
وأال يتأخروا في دف����ع الفواتير وان يعلم 
الطلبة ان����ه لن ينجيهم اال عملهم الصالح 
فعليهم ان يذكروا اهلل في الرخاء ليرحمهم 
وينجيهم في وقت الشدة، وان يغلقوا الباب 
جيدا عن الدخول الى املنزل واذا شكوا في 
اي شخص غريب عليهم االتصال باألمن، 
وايضا شدد على الطلبة بضرورة احملافظة 
على نظافة املنزل وترتيب االوراق والفواتير 
وجمع ارقام االطباء املتواجدين في نفس 

منطقة السكن.
وم����ن ثم قدم اعضاء قائمة املس����تقبل 
الطالبي فقرة بعنوان check list، وحتدث 
سلطان العنزي عن مرحلة اللغة والدراسة 
االكادميية مشددا على كورس اللغة للحصول 
على التوفل، وافاد العنزي ان فترة التسجيل 
باجلامعات في أميركا لشهر يناير تنتهي 
مبكرا، ونصح الطلبة عند التقدمي في معاهد 
اللغة بتقدمي االوراق للتسجيل باجلامعة 

حتى ال يفوتهم موعد التسجيل.
كما حتدث مشاري الناهض عن مرحلة 
ما قبل الس����فر قائال: البد من التقدمي على 
اجلامعات او معاهد اللغة واحضار القبول 
وال�1-20 من معهد اللغة او اجلامعة والتقدمي 
على الفيزا األميركية student visa وحجز 
تذاكر الس����فر وايضا اس����تخراج الشهادة 
الصحية للتطعيم����ات من وزارة الصحة، 
وعلى الطالب حتديد اقرب مطار من مدينته 
وان يحجز مس����ار الرحلة ما يسهل عليه 

الوصول والتأكد م����ن تاريخ انتهاء جواز 
السفر باالضافة الى استخراج اجازة قيادة 
دولية international D.L. وايضا الترتيب مع 
متطوع املستقبل في املدينة التي سيسكن بها 
الطالب ومتوافرة ارقامهم في دليل املستجدين 
وعلى املوقع االلكتروني ملجموعة مستجد، 
وتابع قائال: وعلى الطلبة ترتيب االجراءات 
النهائية مع وزارة التعليم العالي ومحاولة 
 TOFEL تقدمي بعض اختبارات القبول ومنها
او SAT، وايضا اس����تخراج نسخ مترجمة 
لشهادة الثانوية.ولفت الناهض الى مرحلة 
الوصول واالس����تقرار في أميركا موضحا 
انه على الطالب فتح حساب جار في البنك 
وفتح خط تلفون أميركي من احدى شركات 
الهواتف النقالة والبحث عن سكن وايضا 
احلصول على رخصة قيادة او هوية الوالية، 
اما بالنسبة للجامعة فعلى الطالب حضور 
اللقاء التعريفي وتسجيل املواد وعمل اختبار 
القدرات ان وجد، وترحيل التأمني الصحي 
واحلص����ول على بطاق����ة الطالب وتوفير 
الشهادة الصحية للتطعيمات املأخوذة من 
الكويت او طلبها من املكتب الثقافي ان كان 
الطالب حتت اشرافهم، وعمل التطعيمات 
التي تطلبه����ا اجلامعة ان لم تكن مأخوذة 
في الس����ابق، وفيما يخص املكتب الثقافي 
فعلى الطالب االتصال باملكتب الثقافي في 
واشنطن للتعرف على مرشده االكادميي، 
وتقدمي جميع املعلومات املطلوبة الى املكتب 
ومنها عنوان السكن ورقم الهاتف والبريد 
االلكتروني ورقم حساب البنك وصور من 
الفيزا واجلواز وال�1-20 وال�1-94 وغيرها 

من االمور.

الدمخي: الكويت ستعيد النظر في وقف التسجيل 
بعد رفع اإلنذارات عن جامعات البحرين

املنامة � كونا: قال رئيس مكتبنا 
الثقافي بسفارتنا لدى البحرين علي 
الدمخي أمس ان الكويت ستعيد 
النظر في وقف التسجيل وااللتحاق 
باجلامعات اخلاصة في البحرين 
بعد تس����لمها قرارات رسمية من 
األمانة العامة ملجلس التعليم العالي 
في البحرين تؤكد رفع االنذارات 

عن هذه اجلامعات.
وأفاد الدمخي في بيان صحافي 
باصدار الكويت لقرارين وزاريني 
أوقفت مبوجبهما التحاق وتسجيل 
الطلبة الكويتيني في عشر جامعات 
بحرينية خاصة، يأتي ذلك في سياق 
اتفاق وزراء التربية والتعليم العالي 
بدول مجل����س التعاون اخلليجي 
حول ضرورة التزام الدول األعضاء 
باحترام القرارات التي تصدرها أي 
دولة عضو حول املستوى األكادميي 
ملؤسساتها التعليمية ومن بينها 
اجلامعات اخلاصة، وبالتالي تتخذ 

بقية الدول االجراءات املناسبة.
وقال »نظ����را لتوجيه األمانة 
العام����ة ملجلس التعلي����م العالي 
في مملك����ة البحرين عدة انذارات 
للجامعات اخلاصة وألسباب تتفاوت 
من جامعة ألخرى كان صدور هذه 
القرارات تنفي����ذا واحتراما لذلك 
االلتزام وحفظ����ا حلقوق الطالب 
الكويتيني امللتحقني بتلك اجلامعات 
وانتظارا ملا س����يصدر من تقييم 

لألوضاع األكادميية بها«.
وذكر ان هذه اجلامعات اخلاصة 
هي اجلامعة األهلية وجامعة )ايه 
ام ايه( وكلية البحرين اجلامعية 
وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة 

دمل����ون للعل����وم والتكنولوجيا 
واجلامع����ة اخلليجي����ة وجامعة 
الطبي����ة واجلامع����ة  البحري����ن 
امللكية للبنات وجامعة نيويورك 
للتكنولوجيا باالضافة الى اجلامعة 

العربية املفتوحة فرع البحرين.
ونفى الدمخي وجود أزمة عميقة 
بني األمانة العامة ملجلس التعليم 
العالي واجلامع����ات اخلاصة في 
مملكة البحرين قد يذهب ضحيتها 
الطالب الكويتيون الدارسون في 
تلك اجلامع����ات، مرجحا ان ذلك 
يعود الى تباين في وجهات النظر 
بني األمانة العامة وعدد قليل من 
اجلامعات اخلاصة والذي سيحكم 
في صحتها في نهاية األمر قانون 

التعليم العالي في البحرين.
وقال ان »األمر في حقيقته ال 
أكث����ر من مالحظات  يعدو كونه 
العامة لغالبية  األمان����ة  وجهتها 
اجلامعات اخلاصة بهدف تعديل 
أوضاعها في فترة زمنية محددة 

حتى تقوم من جانبها برفع تلك 
املخالفات«.

وأوض����ح الدمخ����ي ان »هناك 
جامعتني أو ثالثا على أبعد تقدير 
ترغب حسب وجهة نظرها في ان 
تتسلم من األمانة العامة ملجلس 
التعليم العالي مالحظات محددة، 
وليس����ت عامة حتى تس����تجيب 
له����ا وتعدل أوضاعه����ا في املهلة 

احملددة«.
الدمخ���ي الطالب  وطم���أن 
امللتحق���ني بالدراس���ة حاليا أو 
املتوقع تخرجهم وأولياء أمورهم 
بأن قان���ون التعليم العالي في 
مملكة البحرين الشقيقة يحفظ 
حقوقهم املادي���ة واملعنوية في 
حالة سحب تراخيص اجلامعات 
اخلاصة ألي سبب من األسباب، 
الذي استبعده قائال  وهو األمر 
»في مث���ل هذه احلالة س���يتم 
تعويض الطالب ماليا عما صرفوه 
أو حتويلهم جلامعات أخرى في 

نفس التخصص«.
وأكد ان املستمرين في الدراسة 
في تلك اجلامعات لن يتضرروا من 
قرارات وقف االلتحاق والتسجيل 
التي ص����درت مؤخرا ولن يعرقل 
ذلك االعتراف بشهاداتهم من قبل 
العالي ماداموا قد  التعليم  وزارة 
التحقوا بتلك اجلامعات قبل صدور 
القرارين رق����م 170 و 288 ومادام 
التحاقهم بتلك اجلامعات قد مت وفق 
الطرق القانونية السليمة وضمن 
الضوابط التي أقرتها األمانة العامة 
ملجلس التعليم العالي في مملكة 

البحرين الشقيقة.

علي الدمخي


