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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

   محمد هالل الخالدي
  أخطرت ادارة أوروبا في وزارة اخلارجية مؤسسات 
التعليم العالي في الكويت بخصوص قواعد واســــئلة 
املسابقة السنوية لعامي ٢٠١٠ و٢٠١١ الواردة اليها من 
األكادميية امللكية لعلوم عبر البحار عن طريق سفارة 

الكويت في بروكسل، وتشمل مواضيع املسابقة:
  عمل دراسة حول إدارة املخاطر في البيئة االستوائية، 

عمل دراسة انثروبولوجية اجتماعية حول تطور العالقات 
بني الرجل واملرأة في اطار التغير االقتصادي احلالي، عمل 
دراسة حول تطور طرق النقل في املناطق االستوائية، 
عمل دراســــة عن العالقات االقتصادية السياسية بني 
بلجيــــكا واالمبراطورية العثمانية في القرن التاســــع 
عشــــر، وعمل دراســــة عن التأثير اإليجابي والسلبي 

إلنشاء اجلسور على أنهار الدول النامية. 

 األكاديمية الملكية لعلوم عبر البحار في بروكسل أعلنت عن مسابقتها السنوية

 خالل اللقاء اإلرشادي الذي نظمه االتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع فرنسا والدول المجاورة  وفد من اتحاد الطلبة فرع أميركا زار الحمود ورشا الصباح

 التنيب: تعديل الالئحة الداخلية للماجستير 
إلتاحة فرصة الدراسة ألكبر عدد من الطلبة

 «المستقلة»: فكرنا معتدل
  ونبتعد عن تحالف المصالح 

 تقيمها لجنة الشؤون الطالبية في جمعية المهندسين

 الكندري: دورة رمضانية
  لطلبة «الهندسة والبترول» ٢١ الجاري

 ضمن انشطة لجنة الشؤون 
العلمي في  الطالبية والبحـــث 
جمعيـــة المهندســـين، تنظـــم 
اللجنة دورة رمضانية لكرة القدم 
لطلبة كلية الهندسة والبترول، 
بعد اكتمال جميع اســـتعدادات 

تنظيمها.
  وقال مقرر اللجنة م.عبدالعزيز 
الكنـــدري: انطالقـــا من حرص 
لجنة الشؤون الطالبية والبحث 
المهندسين  العلمي في جمعية 
التواصل مـــع طلبة كلية  على 
الهندسة والبترول، تقيم اللجنة 
الرمضانية األولى لكرة  الدورة 
الهندسة هذا  القدم لطلبة كلية 
العام خـــالل الفترة من ٢١ حتى 
٢٣ اغســـطس المقبـــل وذلـــك 
بملعـــب الجمعية، بمشـــاركة 
جميع الجمعيات المهنية في كلية 

الهندسة والبترول وهي كاآلتي: 
الهندســـة والبترول،  جمعيـــة 
الجمعية األميركية للمهندسين 
المدنييـــن ASCE، جمعية طلبة 
الهندسة الكهربائية SEES، معهد 
الخرسانة األميركي ACI، الجمعية 
التكييف  األميركية لمهندســـي 
 ،ASHRAE والتبريـــد والتدفئة
جمعية المهندسين الكهربائيين 
وااللكترونييـــن IEEE، جمعية 
 ،SEDS استكشاف الفضاء وتعميره
 ،CPE جمعية مهندسي الكمبيوتر
 ،SPE جمعية مهندسي البترول
جمعية طلبة الهندسة الكيميائية 
CHESS، الجمعيـــة األميركيـــة 
 ،ASME للمهندسين الميكانيكيين
جمعية العمارة KASA، وجمعية 

.IIE المهندسين الصناعيين
  وبيـــن الكنـــدري ان جميع 

المباريـــات ســـتقام بعد صالة 
الفرق  العشـــاء، داعيا جميـــع 
المشاركة الى االلتزام بتعليمات 
الدورة التـــي وضعتها اللجنة، 
مشيرا الى ان التأخر عن حضور 
المباراة يعني فوز الفريق اآلخر، 
واعلن عن رصـــد جوائز قيمة 
المتقدمة،  للفائزين بالمراكـــز 
متمنيـــا التوفيق لجميع الفرق 

المشاركة.
  ومن جهة أخرى، دعا الكندري 
الجمهور الى الحرص على حضور 
المباريات حتى نهايتها، الفتا الى 
توزيع هدايا قيمة على الجمهور 
عقب انتهاء كل مباراة، داعيا اهللا 
ان يعيد شهر رمضان على الكويت 
قيادة وحكومة وشـــعبا، وعلى 
األمة االسالمية بالخير واليمن 

والبركات. 

 أصدرت القائمة املستقلة بيانا امس جاء فيه: نحمد 
اهللا على مـــا ننتهجه في القائمة املســـتقلة من حق 
نســـير عليه في طريقنا، مؤمنـــني بأنه احلق الذي ال 
يتجزأ وال يقسم وال ينشطر الى شطرين ولقد كلفنا 
هذا احلق امتعاضات الغيـــر ممن يكرهونه فلقد قال 
تعالى: (وأكثرهم للحق كارهـــون)، فقد فوجئنا مبا 
صدر كبيان مشـــترك من قائمتي االئتالفية واالحتاد 
اإلسالمي تصفان فيه القائمة املســـتقلة بأنها «ابناء 
الفكر الوصولي واالنتهازي» وانها ممن يطعنون في 
وحدة الصف احملافظ، فلله احلمد القائمة املستقلة منذ 
تأسيسها حتمل الفكر اإلسالمي املعتدل وصاحبة توجه 
محافظ بعيدا عن املزايـــدات واملماحكات غير املتزنة 
ولسنا بحاجة ملن اخذته عادته للقفز على املبادئ بني 

احلني واحلني لتحقيق مآربه الشخصية.
  فاذا كانت املستقلة صاحبة فكر وصولي فلقد تفتحت 
الســـبل امامها لتتحالف مع اي احد من قوائم جامعة 
الكويت لتحقق طفرة انتخابية في االنتخابات املقبلة 
ولكن مهارة بيع املبادئ ال منلكها وال نتملكها كغيرنا 
فنحن اول من صرح بأن باب التحالفات مغلق نهائيا مع 
اي قائمة من قوائم جامعة الكويت فهي قيادة ال تعرف 
التنازالت في وقت اصبح فيه التنازل عن املبادئ امرا 
هينـــا لينا ولكن حتى ال نكون ممن يقذف باالتهامات 
جزافا سنورد ما لدينا من أدلة نؤكد ان الصوت اإلسالمي 
يجب اال يدخل في هذه املهاترات والترهات التي أساسها 
زيـــف قد خالطه كثير من الباطل، فأول هذه األدلة ان 
كان اساس التحالف هو توحيد الصوت اإلسالمي فلماذا 
صرح من قبل بأنه مت االنفصال؟ هل مت متزيق الصوت 
اإلســـالمي لفترة والعودة لتوحيده؟ أيعتبر الصوت 
اإلســـالمي بال قيمة حتى يتـــم التخلي عنه لفترة من 
الزمـــن؟ فإن كان التحالف قد قام على العروة الوثقى 
فال يفتح مجال حتى لو حلظة للتلويح باالنفصال كما 
هو احلال في حتالف املصالح واما ما يثير االستغراب 
فهو ان القائمتني اثبتتا للجميع ان التحالف مبني على 
مصالح انتخابية بحتة. وان الصوت اإلسالمي بريء 

من هذه املمارسات التي ال ترتقي اليه. 

 ساندرا بالسيل: القسم الثقافي في السفارة الفرنسية يوّفر 
  للطالب كل ما يحتاجه من معلومات خالل مسيرته التعليمية

  آالء خليفة
  أكد رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع فرنسا 
والدول املجاورة خالد الفيلكاوي ان أعضاء وعضوات االحتاد 
يبذلون قصارى جهدهم خلدمة اخوانهم وأخواتهم الطالب 

والطالبات الدارسني في فرنسا والدول املجاورة، 
  وبــــارك الفيلكاوي أثناء اللقاء اإلرشــــادي الذي نظمه 
االحتاد مساء أمس األول في فندق املارينا للطلبة والطالبات 
املستجدين الذين مت قبولهم في خطة البعثات بوزارة التعليم 
العالي للدراسة في جامعات فرنسا والدول املجاورة، متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح ومؤكدا على دور االحتاد في خدمة 
جميع الطلبة والطالبات وان أبواب االحتاد مفتوحة دوما 
أمامهــــم في اي وقت وحني باعتبــــار ان االحتاد هو املمثل 
الشرعي جلميع الطلبة والطالبات الكويتيني الدارسني في 

فرنسا والدول املجاورة.

  الحصول على التأشيرة

  من جهتها حتدثت املمثلة عن السفارة الفرنسية بالكويت 
ساندرا بالسيل عن كيفية احلصول على التأشيرة، الفتة 
الى انه اذا كانت مدة الدراســــة او التدريب اقل من ٣ أشهر 
يجب طلب تأشــــيرة ملدة قصيرة واذا كانت كل الشروط 
متوافرة سيتسنى للطالب احلصول على ٩٠ يوما ممتدة 
على فترة ستة أشــــهر، وال يتخذ أي إجراء بعد ذلك لدى 
احملافظة، اما اذا كانت مدة الدراسة بني ٣ وستة أشهر فيجب 
طلب تأشيرة ملدة طويلة لفترة مؤقتة متكن من البقاء ملدة 
٦ أشهر مســــتمرة في فرنسا غير انها ال متكن من تأجيل 
اإلقامة وال يتخذ أي إجراء بعد ذلك لدى احملافظة، وفي حال 
كانت مدة الدراسة تتعدى الـ ٦ أشهر يجب طلب تأشيرة 
ملدة طويلة واملعنــــي باألمر يجب ان يقوم بكل اإلجراءات 
لدى احملافظة مبجرد وصوله الى فرنسا كي يحصل على 
االقامة، وفي معظم احلاالت تقوم املؤسسة التعليمية املعنية 
باألمر وعلى وجه التحديد املكتب املكلف باستقبال الطلبة 

األجانب مبساعدتكم في اإلجراءات املتعلقة باإلقامة.
  وأفادت بالسيل بأن القسم الثقافي في السفارة الفرنسية 
يوفر للطالب كل املعلومات التي يحتاجها حول مسيرته 
التعليمية، وهذا القســــم يزود الطالب باســــتمارات طلب 
التأشيرة التي يجب ملؤها وكذلك الئحة من الوثائق التي يجب 
تقدميها، موضحة ان الطالب سيجري مقابلة مع الشخص 
املكلف بالطالب واخر مع الشخص املكلف بالتأشيرات عند 

تقدميهم مللف طلب التأشيرة.
  وعن الوثائق املطلوبة قالت: ان التأشيرة قصيرة األمد 
تتطلب استمارة مملوءة وصورة شخصية ونسخة من جواز 

السفر وشهادة تسجيل للدراسة أو التدريب ووثائق تثبت 
الدخل واإلقامة و٢٥ دينارا تأمينا، اما التأشــــيرة الطويلة 
األمد أو املؤقتة أو فوق الـ ٦ أشهر فتتطلب استمارة مملوءة 
وصورة فوتوغرافية ونســــخة من اجلــــواز ومنوذج من 
العالمات املدرسية أو من الشهادة األصلية فضال عن منوذج 
من التسجيل في مؤسسة تعليمية أو جامعية ومنوذجا من 
وثيقة تثبت الدخل ومنوذج من وثيقة مكان اإلقامة و٤٢ 
دينارا تأمينا. الفتة الى ان قســــم التأشيرات في السفارة 
الفرنسية يعمل على دراسة ملف التأشيرة، واملدة املتوقعة 
للحصول على اإلجابة تكون من ٢ الى ٤ أيام للتأشــــيرة 
قصيرة األمد ومن ٤ الى ٥ أسابيع للتأشيرة مؤقتة أو طويلة 
األمد، موضحة ان الرفض اجلائز للتأشيرة ليس مبررا إال 
ان الطالب ميكنه ان يتقدم الى جلنة االستعانة ضد قرارات 
رفض تأشيرة الدخول الى فرنسا، ومتنت جلميع الطلبة 

والطالبات التوفيق في حياتهم الدراسية في فرنسا.

  خطة البعثات

   وممثلة عن وزارة التعليم العالي بالكويت حتدثت 
املرشدة األكادميية شروق اجلدي مرحبة بجميع الطلبة 
والطالبـــات الذين مت قبولهم في خطة البعثات بوزارة 
التعليم العالي، الفتة الى ان الوزارة حترص على ابتعاث 
الطلبة في اجلامعات املعتمدة من قبل مؤسسات االعتماد 
األكادميي في مقر هذه اجلامعات والتي تعتمد الوزارة 
الدرجات العلمية الصادرة عنها بالتنسيق مع املكاتب 
الثقافية، وحتدثت عن الشروط الواجب توافرها في طالب 
البعثة والواجبات املطلوبة منه وأيضا التزامات طالب 
البعثة الدارس في اجلامعات التي تتبع نظام الساعات 
املعتمدة او النظام الســـنوي، الفتا الى شروط تغيير 
اجلامعة او الكليـــة ومتديد البعثة وتغيير التخصص 
وشـــروط جتميد البعثة وايضا االنسحاب من البعثة 
ســـواء بعذر او دون عذر، وأيضا لفتـــت الى احلاالت 
التي يفصل فيهـــا الطالب من البعثة واإلجراء املترتب 
على فصل الطالب والعديد من األمور األخرى اخلاصة 
بالطلبة املتميزين وشروط استكمال مرحلة املاجستير 

والتدريب امليداني للطلبة اخلريجني.
  هــــذا ومت تعريف الطلبة والطالبــــات باملكتب الثقافي 
بباريس الذي يرأســــه د.فايز الكنــــدري وامللحق الثقافي 
د.مشعل جوهر حياة، وهو مكتب يتبع وزارة التعليم العالي 
بالكويت ويعمل في باريس حتت مظلة سفارة الكويت لدى 
اجلمهورية الفرنسية ويتابع املكتب جميع الطلبة املبتعثني 
الى جمهورية فرنسا والدول األوروبية املجاورة: فرنسا، 

اسبانيا، ايطاليا، أملانيا، االحتاد السويسري، مالطا، بلجيكا، 
هولندا، وجميع الدول األوروبية األخرى.

  اما عمل املكتب فينقســـم الى دورين أساسيني وهما 
الدور األكادميي والدور الثقافي، الدور األكادميي يختص 
بان يقوم املكتب الثقافي باإلشراف «األكادميي واملالي» 
على أوضاع الطلبة الكويتيني الدارسني في اجلمهورية 
الفرنسية والدول األوروبية املجاورة، ومساعدة الطلبة 
الكويتيني للحصول على قبول في اجلامعات الفرنسية 
وجامعات الـــدول األوروبية املجاورة املعتمدة من قبل 
وزارة التعليم العالـــي، والقيام بأعمال التصديق على 
الشهادات اجلامعية الصادرة من اجلمهورية الفرنسية 
والدول األوروبية املجاورة وإثراء برنامج تبادل األساتذة 
والباحثني بني جامعة الكويت ومعاهدها ومؤسساتها 
التعليمية ومثيالتها في اجلمهورية الفرنسية والدول 
األوروبيـــة املجاورة ومعاهدها ومؤسســـاتها العلمية 
والبحثية واألكادميية وأيضا إثراء برنامج تبادل الطلبة 
بني جامعات الكويت واجلامعات في اجلمهورية الفرنسية 
وجامعات الدول األوروبية املجاورة واستقطاب أعضاء 
هيئـــة التدريس جلامعة الكويـــت واملعاهد التطبيقية 
األكادميية سواء بصورة استاذ زائر أو محاضر لفترة 

وجيزة.

  الدور الثقافي 

  أما الدور الثقافي فيتمثل في متابعة تنفيذ االتفاقية 
الثنائية املوقعة بني الكويت واجلمهورية الفرنســـية 
والدول املجاورة األوروبية والعمل على توثيق العالقات 
الثقافية بني البلدين من خاللها وتعزيز العالقات الثقافية 
واالكادميية بني اجلامعات واملؤسسات والهيئات العلمية 
في جمهورية فرنســـا والدول املجـــاورة ومثيالتها في 
الكويت وكذلك توثيق أواصر التعاون بني املؤسســـات 
التعليميـــة والثقافية واجلهات الرســـمية واجلامعات 
واملعاهد واملراكز واملؤسســـات العلميـــة في الكويت 
واجلمهورية الفرنســـية والـــدول األوروبية املجاورة 
الواقعة حتت إشراف املكتب الثقافي وتنسيق التعاون 
الثقافي والعلمي والتربوي بني البلدين عن طريق تنظيم 
تبادل الزيارات واللقاءات بني املسؤولني في كال البلدين 
وايضا متابعة األنشطة الثقافية والعلمية في اجلمهورية 
الفرنسية والدول األوروبية املجاورة وتبادل املطبوعات 
واحملفوظات والوثائق واإلصـــدارات العلمية والفنية 
والتعليمية والثقافيـــة واملكتبات الوطني بني الكويت 

والدول األوروبية املجاورة. 

 «االتحاد والنهج» في بريطانيا تقيم
  لقاء تنويريًا غدًا للطلبة المستجدين

 «الهندسة والبترول» نظمت ٩٧ برنامجًا تدريبيًا
  بمشاركة ١٢٣٨ متدربًا من مختلف القطاعات

 اعلن املسؤول مبكتب االستشارات والتطوير 
املهني بجامعة الكويت محســــن املعلم ان مكتب 
االستشــــارات والتطوير املهني بكلية الهندســــة 
والبتــــرول حقق اجنــــازات مهمــــة ومتعددة في 
تقدمي البرامج التدريبية الهندسية املكثفة للعام 
٢٠٠٩/٢٠٠٨ ملختلف القطاعات احلكومية واخلاصة 
ومؤسســــات النفع العام واألفــــراد ولقد متثلت 
تلــــك االجنازات في انعقــــاد ٩٧ برنامجا تدريبيا 
مبشــــاركة ١٢٣٨ متدربا من مختلــــف القطاعات. 
واضاف قائال: كمــــا ان املكتب قام باصدار الدليل 
التفصيلي واملختصر للبرامج التدريبية الهندسية 
املكثفة للعام اجلامعــــي ٢٠١٠/٢٠٠٩ والذي يضم 
احملتوى العلمي لكل برنامج ويضم برامج عامة 
من مختلف التخصصات الهندسية ونظم االدارة 
الصناعية ونظم املعلومات باالضافة الى شهادات 
 PMP الرخص املعتمدة وهي برامج ادارة املشاريع
والهندســــة القيمية و IC٣ وهي الشهادة العاملية 
للحاسوب واالنترنت، ولقد استمر املكتب في تطوير 
البرامج التدريبية وتنويعها وفق رغبة سوق العمل 
ويقدمها نخبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس 
بكلية الهندسة والبترول، موضحا ان املكتب يقوم 
بتسويق تلك البرامج وتطوير صفحة االنترنت 
اخلاصة باملكتب حتى يتمكن املهمتني من االطالع 
والتسجيل للمشاركة في البرامج من خالل املوقع 

 (www.occd-ku.com) االلكتروني
  وأشار املعلم الى ان املكتب قد حصل على ترخيص 
باضافة دورات واختبارات IC٣ من املركز االقليمي 

لتطويـــر البرمجيات وهي املنظمة االقليمية التي 
تبنى تأسيسها الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي والبرنامج االمنائـــي لألمم املتحدة. 
وتعقد حاليـــا دورات IC٣ من خالل مركز التميز 
لتكنولوجيا املعلومات التابع ملكتب االستشارات 
والتطوير املهني بجامعة الكويت (اخلالدية) من 
خـــالل مختبرات مجهزة متتلك جميع الوســـائل 
واألجهزة احلديثة واملتطورة لعقد تلك الدورات. 
وشـــهادة IC٣ مت تطويرها من قبل ٢٧٠ خبيرا من 
١٩ دولة اشتركوا لتأسيس مقياس ثقافة احلاسوب 
وتتكون من ثالثة اختبارات أساسية وهي: «أساسيات 
احلاســـوبـ  التطبيقات األساســـيةـ  التعامل مع 
االنترنت» ومـــدة كل اختبار ٤٥ دقيقة ويتضمن 
٤٥ ســـؤاال ويحصل الطالب او املتقدم على تقرير 
بنتيجة االمتحان فور االنتهاء منه عبر االنترنت، 
كما ان شهادة IC٣ في الكويت قد مت اعتمادها من 
قبل اجلهاز املركـــزي لتكنولوجيا املعلومات ومت 
قبولها كذلك من جامعة الكويت كشرط من شروط 

التقدمي للوظائف العامة.
  ومن جهة أخـــرى، اختتمت الـــدورة الصيفية 
ملعهد األبحاث الـ ٣٢ التي ســـاهم في اقامتها مكتب 
االستشارات والتطوير املهني بكلية الهندسة والبترول 
باملشـــاركة مع معهد الكويت لألبحاث العلمية من 
خالل نخبة من احملاضرين في الكلية واســـتخدام 
القاعات الدراسية واملختبرات وورش العمل وبرنامج 
أكادميي متكامل استفاد منه طلبة املرحلة الثانوية 

املتفوقني في دراستهم نظريا وعمليا. 

  محمد المجر
  دعا رئيــــس اللجنة اإلعالمية 
لقائمة االحتــــاد والنهج الطالبي 
مشاري اخللف الطلبة والطالبات 
اململكة املتحدة  املســــتجدين في 
التنويري حتت  للقــــاء  وايرلندا 
شعار «we can help» الذي ستقيمه 
القائمة بالتعاون مع االحتاد الوطني 
لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وايرلنــــدا غدا االحــــد ١٦ اجلاري 
في مبنــــى االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت باخلالدية، مقابل طريق 
امللك فيصل السريع في متام الساعة 

٦٫٤٥ مساء.
  وأكد اخللف ان قائمة االحتاد 
والنهج الطالبي منذ نشــــأتها في 
اوائــــل الثمانينيــــات وهي تقود 
الكويت  الوطنــــي لطلبة  االحتاد 

ـ فــــرع اململكة املتحــــدة وايرلندا 
وهي حريصــــة كل احلرص على 
االهتمام بالطلبة املستجدين، فهي 
رائدة احلركة الطالبية في اململكة 

املتحدة وايرلنــــدا، مذكرا جميع 
الطلبة املستجدين بتصفح الدليل 
اإللكتروني للقائمة عبر موقعها 
 et٧ad-nahj.com اإللكترونــــي 
والذي يعتبر بوابة التواصل مع 
الطلبة املستجدين وجميع طلبة 
اململكة املتحدة وايرلندا، واضاف 
اخللــــف ان لقاء املمثل الشــــرعي 
لطلبة الكويت ســــيتخلله الكثير 
من الفقرات والورش الطالبية التي 
ستفيد الطلبة وتعينهم على تذليل 

العقبات التي سيواجهونها.
  وشكر اخللف االحتاد الوطني 
لطلبة الكويتـ  فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا على جهوده التي يبذلها في 
خدمة الطلبة والطالبات املستمرين 
وكذلك املســــتجدون، مؤكدا دعم 

القائمة لهم. 

  آالء خليفة
  التقـــى رئيس االحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحـــدة األميركية صالح التنيب 
وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح وامللحق 
الثقافي في واشـــنطن د.عبير الهولي، وذلك ضمن 
اطار املســـاعي احلثيثة املبذولة في ســـبيل زيادة 
املخصصات املالية ملبتعثي وزارة التعليم العالي 
الى الواليات املتحدة األميركية، حيث سبق لالحتاد 
ان قام بدراسة حول التضخم في االقتصاد االميركي 
وتداعيات االزمة املالية على تكاليف املعيشة هناك، 
وقد صادق املكتب الثقافي في العاصمة واشنطن، 
ومن ثم قام وفد من االحتاد بتقدمي هذه الدراســـة 
الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، وإلى اعضاء اللجنة التعليمية في مجلس 
األمة. وقد بني التنيب ان زيادة املعاشـــات لطلبة 

أميركا باتت تقترب وستتحقق.
  كما متت مناقشـــة موضـــوع تعديل الالئحة 
الداخلية للماجستير، وســـبل تطويرها التاحة 
فرصة دراسة املاجستير الكبر عدد ممكن من الطلبة، 
حيث قدم االحتاد اقتراحا يقضي بخفض املعدل 
املطلوب للحصول على بعثة املاجستير من ٣٫٥ 
الى ٣٫٠، وذلك بعد دراســـة احوال الطلبة واعداد 
الراغبني في دراسة املاجستير، فقد تبني ان العديد 
منهم يطمحون إلكمال دراستهم العليا ولكن عائق 

املعدل املرتفع حال دون ذلك، ومما الشك فيه ان 
العالم اليوم قائم على العلم واملعرفة، وال بديل 
عن التسلح بالعلم ملواكبة العصر واالنتقال الى 

مصاف الدول املتقدمة.
  وفي هذا السياق، اشاد التنيب بدور وكيلة وزارة 
التربية والتعليم العالي د.رشا الصباح في اقرار هذين 
املطلبني الطالبيني، حيث أبدت الوكيلة تفهمها حليوية 
االقتراحات والفائدة املرجوة منها، ومن املتوقع اقرار 
هذه املطالب قريبا، كما انها كانت ومازالت من ابرز 
الداعمني للطلبة عموما والحتاد طلبة الكويتـ  فرع 
الواليات املتحدة األميركية خصوصا، فقد شـــملت 
برعايتها الكرمية هذا العام مهرجان العيد الوطني 

الذي كان حتت عنوان «القرين».
  كما كانت د.عبير الهولي من املؤيدين لتحقيق 
هذه املطالب الطالبية، وقد ســـاهمت بالتعاون مع 
االحتاد في اقرار مطالبات طالبية أخرى، وذلك لقربها 
من الطلبة واحساسها املباشر بهمومهم وقضاياهم، 
لذلك فإن اقـــرار زيادة املخصصات املالية وتعديل 
الالئحة الداخلية البعثات ما هما اال ثمرة التعاون 
املشترك بني احتاد املكاتب الثقافية ممثلة باملستشار 
الثقافي في العاصمة واشنطن  د.حسن نصراهللا، 
وامللحـــق الثقافي د.عبير الهولي، وامللحق الثقافي 
د.فاطمة نذر، واملستشار الثقافي في لوس اجنيليس 

د.علي الكاظمي. 
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