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الجامعــــة
والتطبيقي

المكتب الثقافي يقيم ديوانية كل شهر للتواصل مع الطلبة

الغيص: طلبتنا في لبنان يعكسون الصورة المشرفة للكويت
ـ كونا: أعربت مديرة  بيروت 
املكتب الثقافي التابع لســــفارتنا 
لدى لبنــــان د.منى الغيص امس 
عن افتخارها بالطلبة الكويتيني 
الدارسني في اجلامعات اللبنانية 
بأنهــــم يعكســــون  ووصفتهــــم 
الصورة املشرفة للمستوى العلمي 
والثقافي الذي يتحلى به املجتمع 

الكويتي.
وقالت الغيــــص في تصريح 
لـ »كونــــا« خــــالل اقامتها حفال 
مبناســــبة انتهاء العام الدراسي 
2010/2009 على شــــرف عدد من 
الطلبة الكويتيني املتخرجني والذين 
مازالوا يتابعون دراستهم ان هذا 
العام كان متميزا من ناحية العطاء 
اذ ان 15 طالبــــا وطالبة كويتيني 

تخرجوا في تخصصات متنوعة من 
أرقى اجلامعات في لبنان ومعظمهم 

من املتفوقني.
وقالـــت ان تلـــك النتائـــج 
تعكس مـــدى جدية الطلبة في 
االنكباب على التحصيل العلمي 
واألهداف املستقبلية التي خطوا 
بها طريقهم نحو مستقبل زاهر 
يخدم في الدرجة األولى الكويت 

وتنميتها.
وأكدت د.الغيص أن التنسيق 
مستمر بني املكتب الثقافي ووزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 
في الكويت ملتابعة أحوال الطلبة 
الدارسني في لبنان وتقدمي كل 

التسهيالت الالزمة لهم.
كما أكدت د.الغيص متسك 

الطلبــــة بالعــــادات والتقاليد 
الكويتية في كل مناسبة تقام 
في لبنان منوهة في الوقت نفسه 

بالكفاءات واملستوى العالي الذي 
يتمتع به الطلبة.

وقالت د.الغيص ان الديوانية 
التي تقيمها كل شهر في مقر املكتب 
الثقافي تشكل فرصة لالستماع من 
الطلبة الكويتيني الى اقتراحاتهم 
وتبادل االفكار البناءة الهادفة الى 
تفعيل حضور الطلبة الكويتيني في 
اجلامعات اللبنانية وفي املجتمع 

اللبناني.
من جهته أكــــد الطالب محمد 
السيف احلائز على ماجستير في 
الدراسات االسالمية من كلية االمام 
األوزاعي ان هذا اللقاء يعبر عن 
االهتمام الكبير الذي يوليه املكتب 
الثقافي الكويتي بالطلبة الكويتيني 
الدارســــني في لبنان، وشدد على 

ضرورة مشاركة الطلبة الكويتيني 
في كل ما من شانه ان يرفع اسم 

بلدهم في اخلارج.
من جهتها أعربت الطالبة الطاف 
التركيت عن ارتياحها للحضور الى 
مقر املكتب الثقافي واالجتماع مع 

د.الغيص والعاملني في املكتب.
وقالــــت التركيت وهي طالبة 
ادارة اعمال في اجلامعة األميركية 
ان هذا اللقاء يشكل فرصة للتعاون 
والتعارف بني الطلبة الكويتيني.

ويعقد املكتب الثقافي الكويتي 
كل شــــهر ديوانية جتمع الطلبة 
الى  وتستمع فيها مديرة املكتب 
الطلبة وتقــــدم لهم  مالحظــــات 
النصائح واالرشادات الالزمة خالل 

فترة الدراسة.

د.منى الغيص

المنيس: تعلم المزيد من المهارات
 في أكاديمية مبدعي الكمبيوتر للناشئين

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املســــتمر بجامعة الكويت 
اكادميية مبدعي الكمبيوتر للناشئني ويبدأ البرنامج يوم االحد املوافق 
27 اجلاري وهو برنامج تدريبي يعنى بعلوم الكمبيوتر التطبيقية 
لشريحة الناشئني للفئة العمرية من 12 لـ 16 سنة، وتأهيل هذه الفئة 

بحيث تكون نواة مجتمع املعلوماتية املستقبلي في الكويت.
جاء ذلك في تصريح لنائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية 
املســــاندة د.احمد املنيس، حيث قال: يهدف هذا البرنامج الى خلق 
جيل متميز من الناشئني املبدعني عند االنتهاء من احدى هذه الدورات 
املتخصصة والشاملة في مختلف علوم الكمبيوتر واملبنية على اسس 
علمية بعيدا عن نطاق التعليم التقليدي أو النظامي، لالنطالق نحو 
تعلم املزيد من املهارات املعلوماتية والتكنولوجية بطريقة احترافية 
قدر االمكان، وفي نهاية البرنامج ســــيضيف الناشئ املتدرب بندا 

ايجابيا الى سيرته الذاتية بالرغم من عمره الصغير.
وأضاف د.املنيــــس ان هناك العديد من مراكز التدريب املتميزة 
ولكنها معنية بالكبار وغير معنية بشريحة الناشئني، اضافة الى 
وجود دورات مختلفة لشريحة الناشئني تطرح من فترة الى اخرى 

من قبل جهات مختلفة ولكنها عامة.

رئيس االتحاد الوطني للطلبة فرع البحرين أعلن عن تنظيم االنتخابات في أكتوبر المقبل

مشاري العنزي لـ »األنباء«: نأمل توفير مقر دائم 
  وإقرار ميزانية خاصة التحاد الطلبة في البحرين

 آالء خليفة

انضم االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع مملكة البحرين الى افرع االحتاد الستة 
االخرى ليصبح الفرع السـابع من افرع االحتاد في مختلف الدول العربية واالجنبية. 

»األنباء« التقت رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع مملكة البحرين مشاري العنزي، 
الذي حدثنا عن نشأة االحتاد ومرحلة تأسيسه باإلضافة الى املطالب املدرجة على 
اجندة عمله خالل الفترة احلالية. وحتدث العنزي عن العالقة بني االحتاد وسـفارتنا 

في مملكة البحرين ووزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية مبجلس االمة، كما اشاد 
بجهود الهيئة التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة الكويت، وغيرها من االمور التي حتدثنا 

فيها خالل اللقاء،واليكم تفاصيل احلوار:

مشكلة التنقالت والقرارات العشوائية لبعض الجامعات الخاصة أهم العقبات أمام الدارسين بالبحرين

الحضـور إلزامـي فـي الجامعـات مما يعرض بعـض الطلبـة للوقوع تحـت طائلة اإلنـذارات وقد يصـل األمر إلى حـد الفصل 
نعـم نؤيـد إشـهار االتحـاد ولكن تحـت مظلـة »التعليـم العالـي« ونتمنـى إقـرار التصويـت اإللكترونـي أثنـاء االنتخابات

مشاري العنزي

في البداية نود ان تعطينا نبذة عن نشأة فرع 
االحت��اد بالبحرين، متى ب��دأت املطالبة ومتى مت 

التأسيس والدعوة لالنتخابات؟
بدأت املطالبة بإنشاء فرع البحرين عام 2007 
بعد تأسيس نادي طلبة الكويت في البحرين 
مباشــــرة، واقمنا جمعية عمومية تأسيسية 
ومتت املوفقة على انشاء فرع االحتاد ورفعنا 
االمــــر الى مجلس الــــوزراء البحريني ومتت 
املوافقة ومزاولة انشــــطة االحتاد في مملكة 
البحرين وفق القانــــون البحريني، ولكن لم 
يتم اجراء انتخابات نظرا الننا كنا في مرحلة 
تأسيســــية وبعد االنتهاء من ايجاد مقر دائم 
لالحتاد ستكون هناك دعوة الجراء انتخابات 
وبالفعل حصلنا على املوافقة في توفير مقر 
لالحتاد وسنشتري املقر في مملكة البحرين 
واتوقع عقد االنتخابات شــــهر اكتوبر املقبل، 
ونحن نعتبر الفرع الســــابع من افرع االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت.
هل لديكم ميزانية خاصة ملزاولة انشطتكم؟

لم تصرف ميزانية لنا حتى اآلن الن هناك 
اجراءات ادارية نقوم بتنفيذها مع وزارة التعليم 
العالي والديوان االميــــري واجلهات املانحة، 
ونقوم حاليا بتنظيم انشطتنا من خالل جهود 
فردية من قبل اعضــــاء االحتاد ونأمل صرف 

امليزانية في اقرب وقت ممكن.

7815 طالبا وطالبة

كم عدد الطلبة الكويتيني الدارسني في مملكة 
البحري��ن وهل يتصلون باالحتاد في انش��طته 

ومطالباته؟
حوالــــي 7815 طالبا وطالبــــة من الكويت 
يدرسون في اجلامعات مبملكة البحرين، ونحن 
حاليا نعــــرف الطلبة الكويتيني في البحرين 
بأنشطة الفرع واملطالبات التي نطالب بها من 
اجل الطلبة ولكن مع االسف هناك ضعف في 
الوعي النقابي لدى الطلبة، ونحاول تعريفهم 
وزرع الروح النقابية بداخلهم ملعرفة حقوقهم 
وواجباتهــــم، ولقد اقمنا عدة ندوات تعريفية 

باالحتــــاد في جامعات مبملكــــة البحرين من 
اجلامعة اخلليجية وجامعة اخلليج وجامعة 

دملون واجلامعة االهلية.
ما اهم املش��اكل التي تواجه الطلبة الكويتيني 

في البحرين؟
يواجه الطلبة الكويتيون مشكلة التنقالت 
التي  وصعوبة مواجهة اجلامعــــات اخلاصة 
تصدر قرارات عشوائية خوفا من تطبيق قوانني 

التعليم العالي البحريني.
والى اين وصلت مشكلة ال� 77 طالبا الكويتيني 
الذين كانوا يدرسون شهادة دكتوراه من اجلامعة 
اخلليجية في مملكة البحرين ومت سحب ترخيص 
تلك اجلامعة دون سابق انذار من قبل وزارة التعليم 

العالي البحريني؟
بالفعل لقد اصدرت وزارة التعليم العالي 
قرارا بشكل مفاجئ بسحب ترخيص اجلامعة 
اخلليجية في مملكة البحرين، ومازلنا نحاول 
مع الطلبة ايجاد حلول لهؤالء الطلبة واجتمعت 
معهــــم مؤخرا كما انني التقيت االيام املاضية 
بوكيل وزارة التعليم العالي الكويت د.خالد 
الســــعد وعرضنا عليه مشكلة هؤالء الطلبة 

ووعدنا خيرا بحلها.

اعتماد شهادات الخريجين

ه��ل مت حل مش��كلة تأخر اعتماد ش��هادات 
اخلريجني؟

قمنا بعدة حتركات حلل هذه املشكلة ومنها 
اننا جمعنا الطلبة املتضررين من ذلك املوضوع 
وكان عددهم اكثر من 550 خريجا وخريجة لم 
يحصلوا على شهادتهم وحترك معنا سفيرنا في 
مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ورئيس 
املكتب الثقافي بالسفارة د.علي الدمخي حيث 
التقوا ببعض املسؤولني في مملكة البحرين 
كما حتركنا اعالميا حلل مشكلة هؤالء الطلبة، 
ولكن املشــــكلة كانت في سعي بعض الطلبة 
للتشهير ببعض املسؤولني في مملكة البحرين 
وبرئيس املكتب الثقافي ولكن حللنا املشكلة عن 
طريق سمو رئيس مجلس الوزراء في مملكة 

البحرين الشيخ خليفة بن سلمان الذي اصدر 
قرارا استثنائيا وكانت وقفته ابوية حانية وقام 

بحل املشكلة بنظرته احلكيمة الصائبة.
وما هو تقييمك حلال الطلبة الكويتيني الدارسني 
في اجلامعات البحرينية سواء في حياتهم العلمية 
داخل اجلامعة او من خ��الل احتكاكهم باملجتمع 

البحريني؟
 الطلبة الكويتيون الدارســــون في مملكة 
البحرين ال يعتبرون في غربة فنحن في ديرتنا 

الثانية.
ما اهم مطالب االحتاد في الوقت احلالي وهل 

حتقق شيء منها؟
من اهم مطالبنا في الوقت احلالي توفير املقر 
واقرار امليزانية وتعريف الطلبة بأنشطة االحتاد 
وسنقوم بافتتاح مقر االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع البحرين في القريب العاجل.
ما تقييمك لعالقتكم مع امللحقية الثقافية، سفارة 

الكويت في البحرين؟
عالقة ممتازة وسفيرنا في مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح هو والدنا الكبير وعالقته 
بنا ابوية، ورئيس املكتب الثقافي د.على الدمخي 
نعتبــــره األب الروحي للطلبــــة وحتركاتهما 

واضحة وجهودهما ملموسة ونوجه لهما كل 
الشكر والتقدير.

وم��اذا عن عالقتك��م بوزارة التعلي��م العالي 
في الكويت وعلى رأس��ها وكيل الوزارة د.خالد 

السعد؟
جتاوبه مثمر وجيد في جميع القضايا التي 
عرضناها عليه وهو انســــان متفهم ومستعد 
ملناقشة مشاكل الطلبة في جميع االوقات وابوابه 

مفتوحة ألبنائه الطلبة.
وكيف جتــــدون جتاوب اللجنة التعليمية 

مبجلس االمة ملطالبكم؟
حاولنا لقاء رئيسة اللجنة التعليمية مبجلس 
االمة د.سلوى اجلسار ولكنها ولألسف الشديد 
تعتذر دوما عن لقائنا بسبب انشغالها ولكن 
هناك نوابا افاضل لــــم يقصروا معنا ومنهم 
النائب عدنان املطوع ومحمد احلويلة ومبارك 
الوعالن ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم 
ود.حسن جوهر الذين ابدوا استعدادهم حلل 

جميع مشاكلنا.

جامعات ممتازة

ما تقييمك ملستوى اجلامعات البحرينية التي 

يلتحق بها طلب��ة وطالبات الكويت من الناحية 
العلمية واالكادميية؟

هي جامعات ممتازة وتقدم خدمات علمية 
واكادميية على مستوى عال وهناك جامعات 
طالها قرار وقف التســـجيل بها ولكن ليس 
تشكيكا في مستوى تلك اجلامعات وامنا وقف 
تسجيل العادة التقييم. والبد من التأكيد على 
ان احلضور الزامي للدراســـة في اجلامعات 
البحرينية ووزارة التعليم العالي في البحرين 
تشدد على ذلك االمر والطالب يقع حتت طائلة 
االنذارات والتي قد تصل الى حد الفصل اذا 
تكرر غيابه عن احلد املسموح به ويشترط 
تقدمي عذر مقبول في حال غاب عن حضور 

احملاضرات.
وهل مازال الطلبة الكويتيون يعانون من مشاكل 

في اجلامعة اخلليجية مبملكة البحرين؟
نعم مازالت املشاكل مستمرة ومع االسف 
الشديد ونتمنى انهاءها في اسرع وقت ومن 
اهم تلك املشاكل ان املرشد االكادميي يوقع 
على جدول الطالب بعد تســـجيله للمواد، 
واســـتغرب اجبار الطالب على اعادة املادة 
وتضييع الوقت ويتأخر تخرجه بسبب ان 
تلك اجلامعة مخالفة للشروط التي وضعتها 
وزارة التعليم العالي البحرينية، يفترض اال 
يقع الطالب ضحية تلك االمور وان تتحمل 
اجلامعة دفع ثمن ذلك التأخير وعدم التالعب 

مبستقبل الطلبة.

أنشطة االتحاد

 ما اه��م االنش��طة الطالبية الت��ي يقدمها 
االحتاد؟

نظمنا مؤخرا ملتقيات طالبية، منها ملتقى 
في حب الوطن كما نظمنا امسية شعرية في 
جامعة اخلليج باالضافة الى ملتقى سننظمه 
قريبا وسيضم جميع القوائم الطالبية للتعريف 
بأنشطة االحتاد واهدافه ونظمنا حفل املتفوقني 
من اخلريجني باالضافة الى ملتقيات تنظمها 
جلان الطالبات باالحتاد، واجندة عمل االحتاد 

مليئة باألنشطة التي تخدم الطالب الكويتي 
الدارس في مملكة البحرين وتنمي مهاراته 
وثقافته من الناحية االجتماعية والسياسية 

والرياضية والترفيهية.
هل صرف املكافأة االجتماعية منتظم للطلبة 

الكويتيني في البحرين؟
منتظم نوعا مـــا، ويتم صرف دفعة من 

املكافأة كل 3 اشهر.

نؤيد إشهار االتحاد

هل انتم مع اشهار االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت وهل جتتمعون مع الهيئة التنفيذية 

لهذا الغرض؟
نعم اجتمعنا مع الهيئة التنفيذية، وبشكل 
عام فان االحتاد الوطني لطلبة الكويت هو 
عبارة عن مؤسسة شعبية طالبية ونتمنى 
حقيقة اشهار االحتاد بان نعمل حتت مظلة 
جهة مشهرة، ولكن اخلالف كان على هل ان 
يتم االشهار حتت مظلة وزارة التعليم العالي 
ام حتت مظلة وزارة الشـــؤون االجتماعية، 
ومن وجهة نظري افضل ان يتم االشهار حتت 
مظلة وزارة التعليم العالي ألنه االشهار حتت 
مظلة وزارة الشؤون االجتماعية سيجعلنا 
مجبرين بشـــرط اال نتحدث في امور الدين 
والسياسة وعمل االحتاد ال يخلو من االمور 
السياســـية كون الطلبة جزءا من املجتمع 
ويتابعون جميع القضايا السياســـية التي 
جترى على الساحة وأود أن انتهز الفرصة 
واشكر رئيس الهيئة التنفيذية بدر نشمي 
ونائب الرئيـــس عبدالعزيز الصقعبي على 

جهودهما احلثيثة.
هـــل االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
البحرين مؤيد لفكرة التصويت االلكتروني 

في االنتخابات الطالبية؟
نتمنى اقرار التصويت االلكتروني اثناء 
االنتخابات نظرا الن التكنولوجيا احلديثة 
غزت العالم بأجمعه وعلينا ان نواكب االساليب 

احلديثة في اجراء االنتخابات الطالبية.

)فريال حماد( مشاري العنزي متحدثا للزميلة آالء خليفة   

 محمد الخالدي
صرح عميد القبول والتسجيل د.احمد االنصاري عن حتديد موعد 
لتقدمي طلبات تغيير التخصص لطلبة الهيئة على موقع الهيئة االلكتروني 
www.paaet.edu.kw ابتداء من يوم غد حتى اخلميس 29 يوليو القادم، 
وشـــدد االنصاري على جميع الطلبة ضرورة طباعة نسخة من طلب 
التقدمي وكذلك نســـخة من موعد اختبار القـــدرات للتخصصات التي 

تتطلب ذلك.

األنصاري: تقديم طلبات تغيير التخصص بـ »التطبيقي« حتى 29 يوليو المقبل

تنــويـــه 
من وزارة التجـارة وال�صناعة

واخلا�ص  وال�صناعة  التجارة  وزارة  ــان  اإع يف  ورد 

بعقـــد اجلمعيــة العامـــة العـاديــة ل�صركـــة الأبراج 

القاب�صة موعد اجتماع اجلمعية العامة يوم الثنني 

الأحــد  يــوم  ي�صادف  وال�صحيح   2010/6/13

ولي�ص يوم الثنني لذا اقت�صى التنويه.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  اآل الـم�ضـف الكرام

لـــوفـاة فقيدهم املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

فهد �ضعود حممد امل�ضف

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


