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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 

 آالء خليفة
  تزامنا مع بدء العام الدراسي اجلديد في الواليات املتحدة 
االميركية متنت قائمــــة الوحدة الطالبية ان يكون هذا العام 
عاما موفقا خيرا مليئا باعلى درجات التحصيل العلمي جلميع 
طالبات وطالب الواليات املتحدة االميركية الساعني للحصول 
على البكالوريوس او املاجستير او الدكتوراه ليرفعوا رأس 
ابائهم وامهاتهم. ومبناسبة حلول شهر رمضان والعام الدراسي 

اجلديد اعلن رئيس اللجنــــة الرياضية واالجتماعية لقائمة 
الوحــــدة الطالبية طارق الفارس عــــن اقامة حفل افطار على 
شرف الطالب والطالبات الكويتيني في مدينة ستيت كولدج 
في والية بنسلفانيا في جامعة «Penn State» و حرصت القائمة 
على توفير جو رمضاني قريب من جو الكويت، وبعد االفطار 
نظمت القائمة دورة كوت بوستة حيث حصل اعضاء الفريق 
الفائز امللقب بـ «RAR» على بطاقات شراء بقيمة ٥٠ دوالرا. 

 «الوحدة الطالبية» تقيم حفل إفطار في والية بنسلفانيا

 د.علي الكاظمي مع بعض الطلبة املستجدين

 السفير الشيخ عزام الصباح 

 عزام الصباح: الكويت سباقة في دعم العلم
  وجامعة الخليج العربي تشجع البحث العلمي

 املنامة – كونا: قال سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح امس ان الكويت سباقة 
دائما في دعم العلم وتشجيع 
البحـــث العلمي، مشـــيدا مبا 
تقدمه جامعة اخلليج العربي 
من خدمة للعلم والبحث العلمي 

في مختلف املجاالت.
  وذكرت سفارتنا في املنامة 
في بيان عقب استقبال الشيخ 
عزام الصباح لرئيس جامعة 
اخلليج العربي اجلديد د.خالد 
العوهلـــي ان اجلامعة تعتبر 
«صرحا علميا خليجيا بارزا 
وجتســـيدا حقيقيـــا للروح 

اخلليجية الواحدة».
  وأضاف البيان ان اجلامعة 
تعتبر «منارة علم في اخلليج 
أبناءه كافة لينهلوا  حتتضن 
من معني العلم خدمة ألوطانهم 
ومبا يعود علينا جميعا باخلير 

واالزدهار».
الكويت على    وأكد حرص 
دعم جامعـــة اخلليج العربي 
وتطويرها كمشروع خليجي 
مشترك، السيما في ظل تنامي 
االهتمــام باالستثمار فــي قطاع 

املعرفة واملؤسسات املعرفية.
  من جانبه، أشـــاد رئيس 
جامعـة اخلليج العربي بالدعم 
الكويتي املســـتمر للجامعة 
وطاقمها مؤكـــدا أن للكويت 
أيادي بيضاء في دعم مشاريع 

اجلامعة والنهوض بها.
  وقال ان الكويت من الدول 
الرائدة في مجال التعليم على 
مســـتوى املنطقة ولديها من 
العلمية  اخلبرات والكـــوادر 
التربوية  العملية  التي تثري 
والتعليمية في منطقة اخلليج 

ككل.

  وأعـــرب عـــن االمـــل بأن 
املزيد من  تشـــهد اجلامعـــة 
الى  التقدم واالزدهار، مشيرا 
أن االهتمـــام الذي ملســـه من 
املسؤولني اخلليجيني السيما 
الكويتيـــني يجعلـــه متفائال 
مبستقبل هذا الصرح العلمي 

اخلليجي.
  يذكـــر أن وزارة التعليـــم 
العالي وقعت الشـــهر املاضي 
اتفاقيـــة تعاون مـــع جامعة 
البحرين  العربي في  اخلليج 
يتم مبوجبها قبول ١٦ طالبا 
اضافيا للدراسة في كلية الطب 
والعلـــوم الطبيـــة باجلامعة 
الســـابقة  املقاعد  الى جانـب 
املخصصـــة للكويت ليصبح 
مجموع الطلبة الكويتيني ٣٦ 

طالبا سنويا.
  ونصـــت االتفاقية على أن 
يســـتمر قبول هذا العدد من 
الطالب ملدة ست سنوات في 
 ١١ البرنامج مدة  حني يستمر 
سنة الى حني تخرج آخر دفعة 
إذ ســـيصل اجمالي  مقبولة، 
الطلبـــة املقبولـــني ٩٦ طالبا 

وطالبة. 

 التنيب: نتعاون مع مكتبنا الثقافي في واشنطن خالل لقائه رئيس جامعة الخليج العربي الجديد
  الستقبال الطلبة المستجدين في الواليات المتحدة

العوضي  الكاظمـــي ود.شـــفيقة  د.علي 
الثقافـــي وباقي اعضـــاء املكتب  امللحق 
الثقافي واملرشدين االكادمييني، وفي هذا 
الصدد اعرب د.علي الكاظمي عن خالص 
متنياته البنائه وبناته الطلبة والطالبات 
بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، 
وحثهم على االجتهاد واملثابرة سعيا وراء 
التحصيل العلمي، وعلى ان يكونوا خير 
سفراء لوطننا احلبيب، كما دعا الكاظمي 
الطلبة والطالبات الى التكاتف والتواصل 
مـــع بعضهم البعض وااللتزام في الوقت 

نفسه بالقوانني االميركية املعمول بها، كما 
يتطلع املكتب الى تنفيذ خطة طموح تضيف 

املزيد من اخلدمات للطلبة والطالبات.
  باالضافة الى ذلك رحب د.علي الكاظمي 
بانضمام امللحق الثقافي د.شفيقة العوضي 
الى طاقم املكتب الثقافي في لوس اجنيليس 
متمنيا لها التوفيق في العمل على خدمة 
ابنائنا الطلبـــة والطالبات، واثنى كذلك 
العوضي، حيث  التنيب على د.شـــفيقة 
بادرت بالتواصل مـــع الطلبة حتى قبل 
الوصول الى لـــوس اجنيليس من خالل 

 آالء خليفة
  اعلـــن صالح التنيـــب رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويـــت ـ فرع الواليات 
املتحدة االميركية عن تعاون االحتاد مع 
املكتب الثقافي في لوس اجنيليس الستقبال 
الطلبة املســـتجدين في الواليات املتحدة 
االميركية، وقال ان االحتاد يسعى من خالل 
هذه اخلطوة الى تســـهيل انتقال الطلبة 
املستجدين ومساعدتهم على التأقلم على 
املعيشة في الواليات املتحدة االميركية، فمما 
ال شك فيه ان الوصول الى الواليات املتحدة 
هـــو بداية الطريق والبد من االســـتعداد 

املرحلة اجلديدة على الطالب.
  وتتضمن هذه اخلدمة عدة مميزات حيث 
يرسل املكتب الثقافي ممثال عنه الستقبال 
الطالب املستجد في مطار لوس اجنيليس 
الدولي، بعدها يقوم الطالب بزيارة املكتب 
الثقافي للقاء مرشده االكادميي الستكمال 
متطلبات التســـجيل وتقـــدمي بعض من 
االرشـــادات االساســـية، ويقوم املرشد 
االكادميي للطالب املستجد بالتعاون مع 
االحتاد بلقاء تنويري مبسط عن املعيشة 
في الواليات املتحدة االميركية، وبعدها يتم 
اخراج التأمني الصحي للطالب واستكمال 

مخصصاته املالية.
  ودعا التنيب الطلبة املســـتجدين إلى 
زيارة املكتب الثقافي ملا في ذلك من فائدة 
لهم، باالضافة الى فرصة االلتقاء بأعضاء 
املكتب الثقافي ممثلني في املستشار الثقافي 

مشاركتها في اللقاء التنويري الذي اقامه 
االحتاد للطلبة املستجدين وحضره اكثر 

من ٦٠٠ طالب وطالبة.
  ودعا التنيب الطلبة املســـتجدين الى 
www. مراســـلة االحتاد عن طريق املوقع
nuks.org حتى يتم التنســـيق مع املكتب 
الثقافي الستقبالهم في املطار وتقدمي افضل 
خدمة ممكنة للطلبة وتسهيل انتقالهم الى 
الواليات املتحدة االميركية، والتنسيق مع 
ممثلي االحتاد في املدن الستقبال الطالب 
فيما بعد، حيث يتشرف االحتاد بوجود 
اكثر من ٦٠ ممثال لالحتاد في مختلف املدن 
والواليات االميركية، ويساهم كل مندوب 
لالحتاد في مســـاعدة الطلبة املستجدين 
وتسهيل امورهم املعيشية وما قد يواجههم 

من صعاب في البداية.
  حول هذا املوضوع اعرب الطالب علي 
اليوســـفي عن ســـعادته ملا حظي به من 
اهتمام من قبل املكتب الثقافي واالحتاد، 
قائال: «بالنسبة لي كطالب مستجد اصعب 
مرحلة هي مرحلة الوصول الى الواليات 
املتحدة األميركية، وبداية الغربة االعتماد 
على النفس، اال ان جهود االحتاد واملكتب 
الثقافي ساهمت في ازالة ما لدي من خوف 
ورهبة، وانصح الطلبة بالذهاب الى املكتب 
الثقافي والتواصل مع االحتاد، حيث انه 
كان في استقبالي كذلك ممثل لالحتاد في 
كولورادو بعدما اكملت االجراءات املطلوبة 

في لوس اجنيليس». 
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