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جيل واعي لوطن باقي

طالبوهم بتنفيذ ما جاء في برامجهم االنتخابية على أرض الواقع

طالب لـ »األنباء«: نأمل أن يضع النواب مصلحة الوطن واملواطن نصب أعينهم
آالء خليفة - سان فرانسيسكو

دائما ما يشعر املغتربون عن أوطانهم باحلنني والرغبة في العودة إليها، وخاصة طلبة العلم الذين دفعهم حب 
التعلم والرغبة في التسلح بكل ما هو جديد في مجاالت العلوم الى السفر، وهكذا كان احلال مع الطلبة الكويتيني 
الدارسني في الواليات املتحدة األميركية الذين حملوا مع حقائب سفرهم أحالمهم وطموحاتهم في العودة الى 

»الديرة« وهم يحملون الشهادات العليا في مختلف التخصصات، لكن وجودهم في أميركا لم ينسهم الوطن العزيز. 
»األنباء« التقت عددا من الطلبة الكويتيني الدارسني في أميركا والذين حضروا من مختلف الواليات األميركية حلضور 

املؤمتر السنوي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع أميركا، ملعرفة آرائهم ووجهات نظرهم فيما يريدونه من 
نواب مجلس األمة، متمنني أن يحقق النواب الذين انتخبهم الشعب الطموحات واآلمال املعقودة عليهم، آملني 
التعاون بني احلكومة واملجلس املقبلني لتحقيق املزيد من االستقرار خالل الفترة املقبلة. وفيما يلي التفاصيل: 

في البداية، قال الطالب حسني العلي الذي 
يدرس الهندسة امليكانيكية، انه بالرغم من 
وجوده حاليا في أميركا للدراسة، فإنه يتابع 
أخبار مجلس األمة من خالل وسائل االعالم 
املختلفة، مطالبا اعضاء املجلس القادم بان 
يضعــوا مصلحة الكويت نصــب أعينهم، 
مناشدا اللجنة التعليمية مبجلس االمة املقبل 

ان تتابع قضية التأمني الصحي للطلبة.
من جانبه، أوضح محمــد البناي الذي 
 wright state يدرس الهندسة الكهربائية في
university انــه يطالــب املجلــس بتحقيق 

طموحات الشعب وإقرار القوانني والتشريعات 
التي تصب فــي مصلحة املواطنني، كما أن 
عليه القيام بدوره في مراقبة أداء احلكومة 
واستخدام أدواته الدستورية في حال وجود 
تقصير فــي أي وزارة مــن وزارات الدولة 
فهنا يتجســد دور النائب في القيام بدوره 
التشريعي والرقابي ووضع مصلحة املواطنني 
نصب عينيه، متمنيا ان يقوم النواب بتحقيق 
ما جاء في برامجهم االنتخابية التي اعلنوا 

عنها خالل فترة االنتخابات 
وطلــب البناي من أعضاء مجلس االمة 

االهتمام بالتعليم في الكويت وإقرار القوانني 
التي تســمح بإنشــاء جامعات جديدة في 

الكويت.
من ناحيتــه، رأى الطالــب عبدالعزيز 
اجلويعد، ان هناك تشابها كبيرا بني انتخابات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع أميركا 
وانتخابات مجلس االمة فكالهما ميثل الشعب 
الكويتي ولكن االختالف الوحيد ان انتخابات 
االحتاد متثل الطلبة الكويتيني الدارسني في 
أميركا وانتخابات مجلس االمة متثل الشعب 
الكويتي ولكن األهداف واحدة فهدف مجلس 

االمــة إيصال صوت الشــعب الكويتي الى 
احلكومة وهدف احتاد طلبة أميركا إيصال 
صوت الطلبة املغتربني في أميركا الى اجلهات 

املسؤولة.
ومتنى اجلويعد من املجلس االســتماع 
الى صوت الشباب فهم أساس بناء األجيال 
القادمــة وهم الذين تعــول عليهم في بناء 

مستقبل الكويت الى األفضل.
أما عبدالرحمن اســماعيل الذي يدرس 
تخصص الهندســة امليكانيكية في أميركا، 
فأوضح انه يتابع ما يحدث في الكويت أثناء 

وجوده في أميركا وكل االخبار والتغطيات 
التي تنشــر عــن مجلس االمة ســواء عبر 
وســائل االعــالم املختلفة أو عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، آمال ان يكون املجلس 
»مبشرا باخلير« ويحقق طموحات الشعب، 
وان يتعاون املجلس مع احلكومة لتحقيق 
االســتقرار املنشــود والذي يطمح اليه كل 
اطياف الشــعب الكويتي واالهتمام بإقرار 
القوانني والتشــريعات التي ترسم مالمح 

املستقبل االفضل لكويتنا احلبيبة.
أما الطالب يوسف العنزي فأوضح انه 

يتابع وسائل االعالم ملعرفة آخر املستجدات 
في االنتخابات، آمال ان يضع النائب مصالح 
الطلبة نصب عينيه، متمنيا أن تكون قضايا 
الشباب من أولويات املجلس املقبل، السيما 
ان املجتمع الكويتي تزيد فيه نسبة الشباب 

وهم من سيبنون مستقبل الكويت.
وأكد العنزي ان الطالب الكويتي يتمتع 
بوعي نقابي وأكبــر دليل على ذلك تواجد 
4٠٠٠ طالب كويتي ممن يدرسون في مختلف 
الواليات املتحدة األميركية في املؤمتر السنوي 
الحتاد أميركا للمشاركة في عملية التصويت.

يوسف العنزي عبدالعزيز اجلويعد محمد البناي عبدالرحمن إسماعيل حسني العلي 

رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا وعد الطالب والطالبات بتحقيق المكتسبات الطالبية التي يستحقونها

عبداهلل السويري لـ»األنباء«: التأمني الصحي وسياسة البلوكات وقلة املرشدين 
األكادمييني أبرز مشاكلنا وسنعمل على حلها مبد جسور التعاون مع جميع اجلهات

سان فرانسيسكو ـ آالء خليفة

أكد رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا عبداهلل 
السويري أن االحتاد سيكون في خدمة جميع الطالب والطالبات 

الكويتيني الدارسني في أميركا، وقال السويري لـ»األنباء« في أول حوار 
صحافي له بعد توليه رئاسة االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا: 
ان من ابرز مشاكل الطلبة التأمني الصحي وسياسة البلوكات، آمال إيجاد 

حلول مناسبة لها في اقرب وقت ممكن.
واعرب السويري عن أسفه لألحداث التي صاحبت انتخابات االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا، آمال عدم تكرار تلك األمور في 
السنوات املقبلة، كما اكد السويري ان االحتاد جلميع الطالب 

والطالبات الكويتيني الدارسني في أميركا ينادي مبطالبهم ويحقق لهم 
املكتسبات الطالبية.. واليكم تفاصيل احلوار:

في البداية وبعــد تهنئتكم على الفوز 
وكما نعلم ان قائمة املستقبل الطالبي 
تفوز هذه السنة للمرة االولى بانتخابات 
االحتــاد الوطني لطلبة الكويت - فرع 
أميركا منذ ان تأسست عام 2005، فما 

سر النجاح العام احلالي؟
٭ اود ان اشكر جريدة »األنباء« على 
التغطية املميــزة لفعاليات املؤمتر 
وايضا النتخابــات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت - فرع أميركا وهذا ليس 
بغريب على جريدة »األنباء« في دعمها 
الكامل للطلبة الكويتيني، أما فوزنا 
في انتخابات احتاد أميركا فهو بفضل 
اهلل ثم نتيجة جهود مستمرة لعاملي 
وعامالت القائمة الذين عملوا ليل نهار 
حتى نتمكن من الفوز باالنتخابات، 
فعاملو وعامــالت القائمة يتصفون 

بالعطاء والتالحم وأبوا اال ان يكونوا 
هم التغيير الذين يودون رؤيته في 

االحتاد.
ما كلمتكم لـ 1268 صوتا منحوا قائمة 
املســتقبل الطالبي الثقة لتولي قيادة 

احتاد أميركا؟
٭ نشكر اجلموع الطالبية التي وثقت 
في قائمة املستقبل الطالبي ومنحتنا 
الثقة في قيادة االحتاد العام احلالي 
كما نشــكر جميع الطلبة الكويتيني 
الدارسني في أميركا الذين حرصوا على 
احلضور الى املؤمتر واملشاركة في 
االنتخابات ليختاروا من ميثلهم على 
مقاعد الهيئة اإلدارية باحتاد أميركا 
ونعدهم بان نكون على قدر املسؤولية 
امللقــاة على عاتقنا كمــا نعدهم بان 
نأخذ كافة مطالباتهم على محمل اجلد 

وسنسعى جاهدين القرارها بشتى 
الطرق املمكنة.

 ما تقييمــك لالنتخابــات واألحداث 
املؤسفة التي حدثت؟ 

٭  بكل صراحة ناسف حقيقة ملا حدث 
من مشــاكل بني بعض الطلبة اثناء 
اليوم االنتخابي ولكن هذا األمر وارد 
ويحــدث في جميع االنتخابات التي 
جترى سواء داخل الكويت او خارجها 
وان كانت تلك التصرفات تصدر من 
قلة قليلة اال انها بالتأكيد ســاهمت 
في افساد متعة العرس الدميوقراطي 
ونامل عدم تكرار تلك التصرفات في 
االعــوام القادمة وان تقوم كل قائمة 
بتهنئــة القائمــة االخــرى ان كانوا 
يريدون جتسيد الدميوقراطية احلقة.

 ومــا دور االحتــاد للتقريــب بــني 
القوائم الطالبية هــل ضمن افكاركم 

ومقترحاتكم تنفيذ ذلك األمر؟
٭ هذه هي املرة االولى التي نتوالى 
فيها قيادة االحتاد وعلى العكس فانا 
ارحب بشكل شخصي بكافة املقترحات 
واالراء التي من شأنها حتقيق املصلحة 
الطالبية واعالء شأن احلركة الطالبية 
الكويتية لنكون خير سفراء لوطننا 
احلبيب الكويت ونحن نعتبر االخوان 
بقائمــة الوحــدة الطالبيــة وقائمة 
مستقلة أميركا اخواننا »فاالنتخابات 
يوم والزمالة دوم« ونحن جميعا جئنا 

خلدمة اجلموع الطالبية.

ما ابرز املشــاكل التــي تواجه الطالب 
الكويتي في أميركا وســتكون ضمن 

اولوياكم في املرحلة املقبلة؟
٭ من ابرز مشاكل الطلبة الكويتيني 
الدارســني في أميركا مشكلة التامني 
الصحي وسياســة البلــوكات وقلة 
املرشدين األكادمييني ونامل من اهلل 
عز وجل وبتعاون املالحق الثقافية ان 
نحل تلك املشاكل بأسرع وقت ممكن.

نود التركيــز علــى دور الطالبة في 
املســتقبل الطالبي وهل سيكوها لها 
دور ايضا في الهيئة اإلدارية اجلديدة؟

٭  نعم بالتأكيد والطالبات الكويتيات 
في أميــركا هــن »اخــوات الرجال« 
ونعتبرهن احد اجلناحني لالحتاد ولن 
نستغني عنهن ابدا وال عن اخلدمات 
التــي يقدنها للطلبة، ولعل البعض 
يتهمنا في السابق بتهميش دور املراة 

فاني اوكد ان هذا الكالم غير صحيح 
فنحن نفتخر بوجود الطالبة اليوم 
كعضوة في الهيئة اإلدارية باالحتاد 
كما نفتخر بوجودهن في تنســيق 

»مستجد« وفي جميع جلاننا. 

كيف جتدون دعم الســفارة الكويتية 
فــي أميركا واملالحــق الثقافية الذين 

حضروا معكم فعاليات املؤمتر؟
٭ الســفارة الكويتيــة في أميركا 
هي بيــت كل كويتــي يعيش في 
أميركا ونشكرهم كثيرا على الدعم 
الدائم البنائهم الطلبة الكويتيني في 
اخلارج ونقول لهم ســوف »نعني 
ونعــاون« ملا فيه مصلحة الطلبة 
وكلنــا ثقــة ان االبواب ســتكون 

مفتوحة لنا جميعا.

 مباذا تعد طلبة وطالبات أميركا؟
٭ نعدهم بان نسعى بكل إمكاناتنا 
على ان نحقــق لهم املزيد واملزيد 
من املكتســبات الطالبيــة فطلبة 
أميركا يستاهلون، كما نعدهم ان 
نكون خط الدفاع االول عنهم وعن 

مكتسباتهم. 

 كلمة اخيرة؟
٭ امتنى ان نكــون على قلب واحد 
كاخوان واخوات وامتنى ان املشاكل 
التي حدثت فــي االنتخابات والغاء 
املؤمتــر ال تتكــرر مرة اخــرى فقد 
وجدنــا من اجل العطــاء وليس من 
اجل اخلصومة فهذه أحداث مؤسفة 
والبد ان نظهر بصورة مشرفة تليق 

بسمعة ومكانة الكويت.

)فريال حماد( عبداهلل السويري مع الزميلة آالء خليفة   عبداهلل السويري 

البنك يواصل التزامه بدعم الشباب والتعليم

»اخلليج« أجرى سحباً خاصاً للطلبة الدارسني في أميركا
يفتخر بنك اخلليج برعايته 
الذهبية للمؤمتر الـ 33 لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع 
الواليــات املتحــدة األميركية 
- أكبــر جتمع ســنوي لطلبة 
الكويت في اخلارج الذي حمل 
عنوان »جيل واعي لوطن باقي« 
والذي انطلقت فعالياته بتاريخ 
٢4 نوفمبــر في فندق ماريوت 
ماركيه - ســان فرانسيسكو، 
كاليفورنيا، حتت رعاية وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيســى، وبحضور ما 

يقارب من 4٠٠٠ كويتي.
واستهل حفل االفتتاح سفير 
الكويت فــي الواليات املتحدة، 
الشيخ سالم العبداهلل بخطاب 
توجه فيه بأسمى آيات الوالء 
والتقديــر إلــى مقــام صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد وإلى ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، كما توجه 
الســفير إلى الطالب الشــباب 
بقوله: »تواجدكم في الواليات 

املتحدة يعــد فرصة ال تتوافر 
للكثيرين، فأنتم تدرسون في 
أرقى جامعات العالم وتتوافر 
لكم أفضــل مقومــات التعليم 
وأحــدث تقنيــات التدريــس، 
فاغتنموا هذه الفرصة من أجل 
بناء مستقبل متطور ومزدهر«.
العبــداهلل: »لقد  وأضــاف 

ملا ستقدمونه للوطن«.
وتعليقا على هذه املناسبة 
قال فهــد اجلدعــان: »إن جيل 
واعــي لوطن باقي ليس مجرد 
شــعار بل رســالة ســيحملها 
كل ضيوفنا الكــرام معهم إلى 
أرض الوطــن بعــد ختام هذه 
الفعالية الوطنية«، كما ســلط 

بها املرأة في بلدنا«. 
وتبــع سلســلة اخلطابات 
عرض موســيقي حتت رعاية 
بنك اخلليج قدمت خالله فرقة 
»ذا كونســرت« أجمل األغاني 
مبشاركة محمد الصراف، عضو 
الفرقة املوسيقية وموظف لدى 

بنك اخلليج. 

وصلــت أعــداد الكويتيني في 
الواليــات املتحــدة إلــى أعلى 
املســتويات، فأنتــم جــزء من 
الوطن خــارج الوطن فكونوا 
الكويــت  لــه.  خيــر ســفراء 
بانتظــار عودتكم لالســتثمار 
مبا اكتســبتمونه من املعارف 
وجودة التعليم وتتطلع بفخر 

اجلدعان الضوء على مستقبل 
الكويــت والفــرص املتاحــة 
قائال: »ليس هناك أي عجز في 
طاقاتنا الشبابية، أو في أرباب 
العمل الذين هم على استعداد 
لالستثمار في شبابنا وتوفير 
الفــرص الوظيفية لهم، أو في 
اخلبرات واملهارات التي تتمتع 

كما أجــرى مجرن املجرن، 
مدير مساعد في بنك اخلليج، 
سحبا خاصا للطلبة قدم خالله 
البنــك جوائــز نقديــة مميزة 
للفائزين وهــم كل من: أحمد 
نور، ومبارك العطية، وســيد 
عبدالرحمن، والبتول الناصر، 
الســعيدي،  وعبدالرحمــن 
وعبد الرحمن الرشيد، وأحمد 
العازمي، وســلطان العجمي، 
العنــزي، وعلــي  وســلطان 
عبداهلل علي، ونواف الشامي.
وشــهد اليــوم الثانــي من 
املؤمتر سلسلة من ورش العمل 
واحملاضرات، قام خاللها بنك 
اخلليج بالتأكيد على التزامه 
بدعــم الشــباب والتعليم من 
خالل جناحه اخلاص واألكبر 

الذي استقطب مئات الطلبة.
ويواصــل بنــك اخلليــج 
الفعاليــات  بدعــم  التزامــه 
واملبادرات الشــبابية، ويؤكد 
علــى دوره في متكــني اجليل 

الوطني القادم.

تسجيل الطالب في سحب بنك اخلليج السفير الشيخ سالم العبداهلل في جناح بنك اخلليج

شكرًا لـ 1268 صوتًا وثقوا
بقائمة املستقبل الطالبي

وأوصلوها ملقاعد احتاد أميركا 

نأسف ملا حدث من مشاكل
بني بعض الطلبة أثناء اليوم االنتخابي 

ونأمل عدم تكرارها مستقبالً


