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الفائزة مبسابقة التحدي أفنان الرخيص تتسلم جائزتها من »الوطنية لالتصاالت«

أكدوا أن قرار الـ 50 طالباً جائر ومن الضروري إعادة النظر فيه

طلبتنا في القاهرة: مصر آمنة وال تأجيل ألي اختبارات وعلى الطلبة االلتزام بالقوانني
اإلعالن عنه وهناك تنسيق قائم 
حاليا، كما سيتم عقد مؤمتر كبير 
يدعى اليه كبار املس���ؤولني عن 
التعليم العالي بالكويت واعضاء 
مجلس األمة. وبالنسبة ألنشطة 
يوم اجلالي���ات باجلامعات، أكد 
الدول  الكوي���ت من  العجمي ان 
التي حتصد دائما املراكز األولى 
في أنشطة اجلاليات حيث تنظيم 
اجلناح اخلاص بالكويت وعرض 
الكتب وطرح التراث الكويتي بشكل 
يبرز الوجه احلضاري للكويت. 
ومن اجنازات الهيئات السابقة انه 
مت صرف كارنيهات صحية للطلبة 
غير محددي اجلنسية وسنطالب 
بص���رف االعانة للطالب البدون 
مثل الطالب الكويتي.وبخصوص 
اللقاء التنويري بالكويت، أوضح 
ان اللق���اء تنظمه وزارة التعليم 
العالي ويتم اعداد كتيب خاص 
بالطلبة املس���تجدين وفي مبنى 
االحتاد وس���يتم صرف كتيبات 
تهم الطالب وفيها رد على جميع 
األس���ئلة واالستفسارات وهناك 
توجه خلف���ض أس���عار تذاكر 
الطيران اخلاصة للطالب وكذلك 

املطاعم.

ترميم االتحاد

بدوره قال احمد هادي العنزي 
نائ���ب رئيس الهيئ���ة االدارية 
للعالقات العامة ان مشاكل الطلبة 
تنحصر في ترميم االحتاد وزيادة 
ميزانية االحتاد خاصة ان مبنى 
االحتاد يحتاج الى اعادة ترميم 
وزيادة عدد القاعات الستيعاب 
أعداد الط���الب خاصة في فترة 
االختبارات حيث يدرس الطالب 
بجامع���ات مختلفة ويحتاجون 
الى قاعات الس���تقبال األساتذة 
للتدريس في جو يس���اعد على 
التحصي���ل وأوضح العنزي ان 
املبنى مازال يحتاج الى تعديالت 
أكثر وق���د أقرت وزيرة التعليم 
العالي السابقة د.موضي احلمود 
دعم االحتاد وأقرت باملوافقة ولكن 
الى اآلن لم يتم التجديد، وأشار الى 
اهتمام املكتب الثقافي لعقد اللقاء 
الشهري اخلميس نهاية كل شهر 
في لقاء مفتوح يحضره املكتب 
الثقافيان  الصحي وامللحق���ان 
وأحيانا يشاركنا سفيرنا ووالدنا 
د.رشيد احلمد وهذا التواصل مهم 
جدا للطالب لطرح املشاكل التي 

تواجههم وكيفية حلها.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

من الكويت ومجموعة 58% ويتم 
خفض مجموعة لنسبة تصل الى 
4% ليصبح 54% وبهذا ال يقبل في 
اي جامعة ونحن كاحتاد نطالب 
بإلغاء الدرجات التي يتم خفضها 
ألنه في حال���ة خفض الدرجات 
يضط���ر الطالب للحصول على 
استثناء من رئاسة اجلمهورية 

لقبوله في اجلامعة.

سكن الطالبات

وعن مشكلة سكن الطالبات 
التي لم حتل حتى اآلن، اوضح 
انه مت التوقيع من وزارة التعليم 
العالي على عقد ملبنى جديد لسكن 
الطالبات وسوف يتابع االحتاد 
هذا االمر م���ن اجل تنفيذه على 

الصيف املقبل.
وبشأن التواصل بني االحتاد 
والطلبة الدارسني في محافظات 

جمهورية مصر العربية؟
قال انه يتم مباشرة عن طريق 
مبنى االحتاد واملكتب الصحي 
وعن طريق السفارة ومن خالل 
»فيس بوك« وموقع االحتاد على 
النت، وكذلك يوجد مبقر االحتاد 
مكتب للشكاوى واملقترحات كما 
يوج���د ايضا اتصال بيننا وبني 
احتاد الطلبة شعبة االسكندرية، 
فالطلبة الكويتيون في مختلف 
محافظات مص���ر على تواصل 
دائ���م، ونطالبهم بالتواصل مع 
الهيئة مسجلة  الهيئة وأعضاء 
هواتفهم عل���ى لوحة اإلعالنات 
مبقر االحتاد وكما يتم التنسيق 
ب���ني االحتاد واملكت���ب الثقافي 
لسفارتنا بالقاهرة، حيث قامت 

الهيئة االدارية بزيارة لسفارتنا 
والتقت السفير د.رشيد احلمد 
وكذلك املكتب الثقافي والقنصلية 
عقب االنتخابات األخيرة وكان 
لقاء ممي���زا ووجدن���ا ترحيبا 
شديدا، باالضافة لزيارتنا للمكتب 
الصحي، مشيرا الى اخلدمات التي 

يقدمها.
وع���ن دور احت���اد طلب���ة 
الكوي���ت بالقاهرة جتاه الطلبة 
اجل���دد وتقدمي اخلدم���ات لهم، 
أك���د العجمي ان���ه توجد جلنة 
للمس���تجدين تقوم بتس���جيل 
الطلبة املس���تجدين عن طريق 
وزارة التعليم العالي الكويتية 
حي���ث يكون منه���ا أعضاء في 
الكويت يرشدونهم الى اجلامعات 
واملعيشة، باالضافة الى اننا في 
االحتاد نتعاقد مع مكاتب عقارات 
وشركات طيران وفور وصول 
الطالب الى مصر جنيب عن جميع 
أسئلته، باالضافة الى وجود كتيب 
)دليل( للطالب املستجد يجد فيه 
اجابة على أي س���ؤال وعناوين 
اجلامعة واملستشفيات والعيادات 
والصيدليات واملطاعم وعنوان 
السفارة والبعثة الديبلوماسية 
وأرقامه���ا واألماكن التي ميكنه 
الذهاب اليها واجراءات تسجيل 
العقارات وأرقام الهواتف املهمة 
للطالب الكويتي ويتم توزيعها 
في االحتاد ووزارة التعليم العالي 

بالكويت.

تواصل دائم

كم انه يوج���د تواصل دائم 
ويتم تش���كيل وفد من االحتاد 

لزيارة الوزارة عند حدوث مشكلة 
أو وج���ود طلبات لدى االحتاد، 
واألح���داث الت���ي تعرضت لها 
مص���ر مؤخ���را أدت الى تخلف 
الطلب���ة عن دخول  العديد من 
االمتحانات لذلك هناك تنسيق 
الثقافي  بني اجلامعات واملكتب 
بخصوص الطلبة الذين تخلفوا 
عن أداء االمتحانات واالحتاد حلقة 
وصل بني املكتب الثقافي والطلبة 
وأي مس���تجدات سنقوم بإبالغ 
الطلبة بها والس���فارة متجاوبة 
معنا وهناك ارشادات مت توزيعها 
على الطلبة خاص���ة ما يتعلق 
باألمن وااللتزام بحظر التجوال 
للحف���اظ على س���المة الطالب 
الكويتي ولن يكون هناك تأجيل 
الهيئة  ألي امتحانات وستقوم 
االدارية اجلديدة بزيارة اجلامعات 
املصرية لتشجيع الطلبة ومعرفة 

مشاكلهم.
ال� 50  العجمي قرار  واعتبر 
طالبا قرارا تعسفيا وسنطالب 
بإعادة النظر فيه خاصة ان مصر 
من ال���دول التي يدرس بها عدد 
كبير م���ن الطالب. وعن اجلديد 
بالنسبة للهيئة اجلديدة أوضح 
انه ستتم مخاطبة املكتب الثقافي 
ليتم توفير سكن للطالبات فترة 
الصيف ألن »فندق املروة« الذين 
يسكنون فيه يحتاج الى صيانة 
وجتديدات لذلك سيتم حتويل 
سكنهم خالل فترة االصالحات 

الى فندق سفير الدقي.
الى ان هناك  العجمي  وأشار 
أنشطة س���تجمع تلك االحتادات 
اخلليجية في يوم خليجي سيتم 

التنسيق بني اللجنة التي قامت 
بإعداد خطة لتطوير مبنى االحتاد 
الثقافي  املكتب  ونتابع ذلك مع 
حيث متت املوافقة على الترميم 
وسيتم صرف املبلغ الذي حتدد 
للترميم وس���يتم تغيير املبنى 
متاما وس���يتم انش���اء قاعات 
لالس���تقبال واخ���رى للترفيه، 
وديوانية للطالبات، مشيرا الى 
اللجنة التي اوفدتها وزارة التعليم 
العالي مؤخ���را وقامت بجولة 
في عدد م���ن اجلامعات والتقت 
الطلبة في ح���وار مفتوح مبقر 
االحتاد حضره سفيرنا بالقاهرة 

د.رشيد احلمد واملستشار الثقافي 
د.عيس���ى األنص���اري وامللحق 
الثقافي د.عوض العنزي واملكتب 
الصحي وننتظر قرارات وزارة 
العجمي  العالي واشار  التعليم 
الى ان اجلامعات التي بها تذبذب 
بني االعت���راف م���ن عدمه هي 
جامعة 6 اكتوبر ومصر للعلوم 
والتكنولوجيا هذا باإلضافة الى 
حتديد 50 طالبا فقط في كل كلية 
وهي نسبة بس���يطة ال ترضى 
طموح طلبتنا بالقاهرة كما توجد 
مشكلة اخرى تتعلق بإجراءات 
خفض مجموع الطالب فمثال يأتي 

حتدث عدد من طلبتنا الدارسني 
في مصر عن بعض من همومهم 
وطالبوا بحل الكثير من القضايا 
التي تهمهم وفي حوار خاص ل� 
»األنباء« وجه فواز ناصر العجمي 
الطالب بكلية احلقوق � جامعة 
القاهرة في بداية احلوار املباركة 
لصاحب السمو األمير وحلكومة 
الكويت اجلديدة ووزير التربية 
ووزي���ر التعلي���م العالي احمد 
املليف���ي ووجه العجمي الدعوة 
للوزي���ر للقاء ابنائ���ه الطالب 
الدارس���ني في مصر خالل ندوة 
يعقدها االحتاد، مشيرا الى انه 
يطلب لقاء الوزير الطالعه على 
عدد من األمور املتعلقة بالطالب 
الدارس���ني باجلامعات املصرية 
وأش���ار العجمي الى انه شارك 
في االحتادات السابقة من خالل 
جلان االحتاد الثقافية واالعالمية 
وغيرها من اللجان، مشيرا الى 
ان االحتاد املصري يعد من اقدم 
االحتادات حيث تأسس عام 1964، 
وبداية احلرك���ة الطالبية كانت 
من احتاد مصر وذكر ان ميزانية 
االحتاد ال تكفي ونطالب بإعادة 
النظر لتصبح 12 ألف دينار بدال 
من 7 آالف دينار خاصة أن هناك 
انشطة ضخمة ينظمها االحتاد 
ومنها حفل املتفوقني واستقبال 
الذي يكون  الطلبة املستجدين 
عادة على مستوى عال ويحضره 
كبار الش���خصيات واملسؤولني 
بالكويت ومصر وكذلك االنشطة 
الرياضية والثقافية واالعالمية 
ويعد االحتاد حلقة الوصل بني 
الطلبة والتعليم العالي وسنستمر 
في املطالبة بزيادة امليزانية حتى 

تكفي تغطية االنشطة.
وق���ال العجمي ان من ضمن 
االجن���ازات التي حققتها الهيئة 
اإلدارية السابقة هي زيادة اإلعانة 
الشهرية للطالب من 100 دينار الى 
200 دينار واعتقد انه اجناز كبير 
وسنكمل مسيرة الهيئة السابقة 
وليتساوى في احلصول على هذه 
اإلعانة الطالب الكويتي والطالب 

البدون.
التي تواجه  وعن املش���اكل 
الطلبة الدارس���ني في مصر اكد 
الطلب���ة في حاجة  العجمي ان 
لوسائل ترفيهية وقاعات للدراسة 
بخالف القاعات املوجودة باالحتاد 
ونطالب بترميم االحتاد وإعادة 
قاعات���ه وزيادة ع���دد القاعات 
لتتناس���ب وع���دد الطالب ومت 

)ناصر عبدالسيد(الطلبة املتحدثون ل� »األنباء« في لقطة تذكارية فواز العجمي متحدثا للزميلة هناء السيد 

االعتراف باجلامعات أهم مشاكلنا
أكد الطالب بكلية طب األسنان جامعة 6 أكتوبر 

طالل احلربي نائب رئيس الهيئة االدارية 
للشؤون الطالبية ان الكويت تهتم بأبنائها 

الطالب مشيدا بالوفد الذي زار مصر أخيرا 
من وزارة التعليم العالي للوقوف على مشاكل 

الطلبة، خاصة جامعة 6 أكتوبر كلية طب 
االسنان ـ والصيدلة ومعاملة اجلامعة واالعداد 

الزائدة، وكذلك الرسوم اخلاصة باجلامعة.
وذكر فارس الشمري نائب رئيس الهيئة 

وأمني السر ان هناك 6 جلان باالحتاد منها 
اللجنة الرياضية وجلنة املستجدين واللجنة 

االجتماعية والثقافية وجلنة شؤون املقر 
وتعمل تلك اللجان خلدمة الطالب وعقد ندوات 

ودورات رياضية.
وأشار الشمري الى ان هناك توجها جديدا 

لتغيير األنشطة بشكل أفضل، فهناك توجه 
لعمل أنشطة رياضية متنوعة من سباحة وكرة 

قدم وكرة طائرة، وكذلك الرحالت الطالبية.
وطالب سعد الظفيري أمني الصندوق بالهيئة 
االدارية بزيادة ميزانية االحتاد، حيث تصل 
امليزانية التي متنحها التعليم العالي لالحتاد 

حوالي 7 آالف دينار ومن صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد تصل الى 12 ألف 

دينار وشعبة االسكندرية عندما يصل دعم 
االحتاد نخصص لهم جزءا من الدعم ويصل 

عدد طالب االسكندرية حوالي 250 طالبا ويقيم 
االحتاد االنشطة املتعددة، لذلك نحتاج لزيادة 

املخصصات املالية لالحتاد، خاصة أن مصر بها 
أكثر من 21 ألف طالب وطالبة، لذلك امليزانية ال 

تكفي لتقدمي اخلدمات وغيرها من األنشطة.

تطوير 5 برامج تدريبية للطيران 
املدني واستحداث برنامج رئيس 

بحارة قريبًا في »االتصاالت واملالحة«
اختتم قسم املالحة باملعهد العالي لالتصاالت واملالحة ورشة 
العمل بالتعاون مع مرك���ز تطوير البرامج واملناهج بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واخلاصة بتطوير 5 برامج 
تدريبية وهي املراقب���ة اجلوية ومعلومات الطيران وتنظيم 
احلركة وأمن وسالمة املطارات وتسهيالت املطار وذلك لصالح 
االدارة العامة للطي���ران املدني، بحضور ممثلني من مختلف 
التخصصات اخلمسة، باإلضافة إلى املختصني من قسم املالحة 

وممثل مركز تطوير البرامج واملناهج بالهيئة.
وأكد مدير املعهد عباس السماك أن سياسة املعهد هي التطوير 
الدائم واملستمر جلميع برامج املعهد للتعامل مع االحتياجات 
اآلنية واملستقبلية جلهات سوق العمل بل وليس عند هذا احلد 
فقط بل التعامل مع املتغيرات التي تفرضها علينا التكنولوجيا 
احلديثة، حيث مت خالل الورش االتفاق على جميع األمور التي 
من شأنها معاجلة نواحي القصور في البرامج باالضافة الى 
مواكبة االحتياجات اآلنية واملستقبلية لإلدارة العامة للطيران 
املدني. واضاف رئيس قسم املالحة الكابنت منذر الكندري أن 
ورشة العمل حققت اهدافها بالشكل املطلوب مبينا أن القسم 
سعى الى تطوير برامج القسم اجلوية وذلك بعد االطالع على 
احتياج���ات االدارة العامة للطي���ران املدني والتي تبني بأنها 
تصل إلى 500 خريج للخمس س���نوات القادمة التي ستشهد 
تطورا ملموس���ا في مجال النقل اجلوي حيث ان الكويت في 
طريقها النشاء مدينة الشحن اجلوي، وبني الكندري ان القسم 
ف���ي طريقه إلى تطوير البرامج التدريبية البحرية باالضافة 
إلى استحداث برنامج رئيس بحارة، ولكن بعد القيام مبسح 

احتياجات اجلهات املختلفة لسوق العمل البحرية.
محمد المجر  ٭

زيادة ميزانية االحتاد 
من 7 آالف دينار إلى 
12 ألف دينار ضرورة 

لتنظيم العديد من 
األنشطة

احتاد أميركا أطلق
خدمة الوظائف الصيفية

أعلن أمني الصندوق باالحت���اد الوطني لطلبة الكويت � 
ف���رع الواليات املتحدة األميركي���ة )Nuks.org( فواز العبيد 
 )Nuks Internships( ان االحتاد قد قام مؤخرا بإطالق خدمة
وهي خدمة معنية بتوفير وظائف صيفية لطلبة وطالبات 
الوالي���ات املتحدة األميركية في كبرى الش���ركات والبنوك 
الكويتية حتى تتوافر لهم أكبر 
إفادة ممكن���ة لهم عبر التطبيق 
العملي املباش���ر بهذه الوظائف 

الصيفية.
وأضاف العبيد انه ومن خالل 
هذه الوظائف سيكتسب الطلبة 
خبرة وظيفية من خالل العطلة 
الصيفية املقبلة عبر الدخول في 
دورات تدريبية مع هذه الشركات 
الرائدة في الكويت، كما بني العبيد 
ان هذه اخلدمة تأتي إكماال لوعود 
قطعها االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت � ف���رع أميركا للجموع 
الطالبية ببذل جهود حثيثة من أجل رفع مس���توى اخلبرة 
لطلبة وطالبات والواليات املتحدة األميركية، وإضافة عنصر 
خبرة وظيفية على اخلبرة األكادميية املميزة التي يحصل 
عليها الطلبة ف���ي الواليات املتحدة حت���ى يكونوا مهيئني 
بأفضل طريقة ممكنة فور العودة للكويت بعد إكمال الدراسة 
واخلوض بس���وق العمل الكويتي مبؤهالت إضافية، وفي 
نهاية حديثه بني العبيد ان حملة االحتاد لهذا العام توجت 
مبشاركة أكبر من القطاع اخلاص ومع فرص وظيفية أكثر 
ملختلف املجاالت الدراس���ية ومن أهمها تخصصات العلوم 

اإلدارية والهندسية.
آالء خليفة  ٭

فواز العبيد

جامعة اخلليج العربي تعقد املسابقة السنوية للمحادثة

وفاز في املرك���ز األول الطالب 
محمد العوضي واملركز الثاني 
مرمي الدوسري والثالث زينب 

خان.
خضعت املسابقة للتحكيم 
من قبل أس���اتذة وحدة اللغة 
اإلجنليزية باجلامعة واملركز 

الثقاف���ي والبريطاني واملركز 
الثقافي األميركي، وقالت د.ديان 
مالك���وم مديرة وح���دة اللغة 
اإلجنليزية ان املش���اركني في 
التحكيم هم: سام ستيفنسون 
وجين���ي هيت���ون وأندري���ا 

بيلسكي.

عقدت كلية الطب والعلوم 
الطبية بجامعة اخلليج العربي 
مس���ابقتها ال� 11 ف���ي احملادثة 
باللغة اإلجنليزية، وقد شارك 
في هذه املس���ابقة 11 طالبا من 
مملكة البحرين واململكة العربية 
الس���عودية وس���لطنة عمان. 

املشاركون في املسابقة

انطلقت في فبراير املاضي مبشاركة 3 طلبة تزيد أوزانهم على 130 كغ

»GUST« الوطنية لالتصاالت« كّرمت الفائزة في مسابقة التحدي في«
اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن 
قيامها بتكرمي الفائزة مبسابقة التحدي 

التي نظمها النادي الرياضي التابع 
جلامعة اخلليج والتي انطلقت في 

فبراير املاضي مبشاركة 3 طلبة تزيد 
أوزانهم عن 130 كيلو غراما وأعلنت 

نتائجها في الفترة األخيرة.
 وقالت الشركة في بيان صحافي ان 
الطالبة أفنان الرخيص، والتي فازت 
باملركز األول في املسابقة، حصلت 

على موبايل بالك بيري )تورش( وخط 
ذهبي باإلضافة الى رحلة لشخصني 

الى دبي شاملة اإلقامة وتذاكر السفر، 
حيث قد جنحت في خسارة 19 

كيلوغراما خالل مسابقة التحدي 
وتفوقت على زمالئها املشاركني.

وحصل كل من الفائز الثاني مصطفى 
اشكناني على جائزة وهي عبارة عن 
اشتراك ملدة 9 شهور في أحد األندية 

الصحية، والفائز باملركز الثالث عبداهلل 
بوشهري على اشتراك ملدة 6 شهور 

بأحد األندية الصحية ايضا.
ومنحت »الوطنية لالتصاالت« شرف 

الراعي الرسمي للمسابقة حيث 
حرصت على تأمني الغذاء الصحي 

وتزويد املشاركني بالبرامج الرياضية 
وتوعيتهم بأنظمة التخسيس باإلضافة 
إلى توفير استشارات من املتخصصني 

في التغذية ومدربني اللياقة البدنية 
ملدة ثالثة أشهر بهدف مساعدتهم 
على الوصول إلى الوزن املطلوب 

وتغيير منط حياتهم ليتوافق مع احلياة 

الصحية السليمة.
وبهذه املناسبة وجه مدير إدارة 

العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول تهانيه للفائزين، 

قائال: »تهنئ الوطنية جميع الفائزين 
في مسابقة التحدي التي أثبتت عزم 

هؤالء الطلبة الشباب على التحلي 
باإلرادة وتغيير نظام حياتهم«.

وأضاف: »كان هدفنا األساسي هو 
تعزيز منط حياة صحي ورياضي 
ومساعدة شباب الكويت لتحقيق 

أهدافه وطموحاته، ونتطلع ملزيد من 
الرعايات واالنشطة املماثلة«.

وقد حضر ممثال عن الوطنية 
لالتصاالت مسؤول أول العالقات 
العامة حمد املطر ورئيس النادي 

الرياضي التابع جلامعة اخلليج طالل 
العوضي.

واشارت »الوطنية لالتصاالت« أنها 
تتجاوز ما هو مألوف من خالل 

جهودها الرامية إلى دعم ومساعدة 
املجتمع احمللي، مشيرة إلى أنها قامت 

على مدى السنوات املاضية برعاية 
العديد من األحداث واألنشطة املختلفة 

في العديد من املجاالت والقطاعات 
مثل البيئة والرياضة والتعليم والثقافة 

وذلك في سبيل دعم منو وازدهار 
املجتمع الكويتي.

 واكدت الشركة أنها ستواصل البحث 
عن طرق جديدة لتوفير جتارب 

مبتكرة ال تنسى من شأنها أن تضيف 
قيمة جديدة في حياة أهل الكويت.


