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»األنباء« تأكدت من صرامتها وسالمتها واستحالة تجاوزها

إجراءات »التعليم العالي« ال تسمح باالبتعاث جلامعات وهمية
يقوم املدير العام في نهاية املطاف بإصداره وإحالته الى ادارة 
البعثــات ملخاطبة امللحق الثقافي ببلد االبتعاث والتنســيق 
مع املكتب ملتابعة املبتعثني عن طريق التقارير الدورية التي 

تطلب من اجلامعة وامللحق الثقافي.

 صالبة إجراءات االبتعاث 
بناء على هذه اإلجراءات يتضح أنه من املستحيل أن يتم 
اعتمــاد جامعة وهمية أو جامعــة مزورة، ومن غير املعقول 
اجتيازها لكل هذه اللجان وأعمال التدقيق، ناهيك عن املتابعة 
احلثيثة مــن ادارة البعثات ملبتعثــي الهيئة والوقوف على 
اوضاعهم في دول االبتعاث عن طريق التقارير الدورية التي 
يقوم بإرســالها امللحق الثقافي بالتنســيق املباشر مع ادارة 
اجلامعة، وهذه التقارير تكون سرية وشخصية يقوم املبتعث 
فــي اول يوم له باجلامعة على تفويض اجلامعة بإرســالها 
الى امللحق الثقافي بشكل دوري في نهاية كل فصل دراسي.

صراعات شخصية 
هناك تســاؤل مهم يفرض نفســه هنا: هل الصراعات 
الشخصية والسياسية، جعلت هذا املوضوع يأخذ منحى 
آخر بعيدا عن العقل واملنطق، حتى بتنا أمام أمر في غاية 
اخلطــورة؟ فمــا يتم كيله من اتهامات هنا وهناك بشــأن 
الشهادات الوهمية لبعض املبتعثني من اجلامعة والتطبيقي 
هو جتاوز لــكل القوانني وتعد على الدســتور، وهذا امر 
خطير، خصوصا أن هناك مبدأ قانونيا يقوم على استقرار 
القوانني وعدم رجعية القرارات وحتصينها، وعدم االلتزام 
بهــذا املبدأ يفتح الباب على مصراعيه للمزيد واملزيد من 
اللغط والتطاول على منتسبي هذه املؤسسات التعليمية 
العريقة والذي لن يكون احد مبنأى عنه في يوم من األيام، 
بل نالحظ انسحاب االمر الى فئات اخرى كبعض الوزراء 
واعضاء مجلس االمــة والقياديني في الدولة، وكأن هناك 
من يريد نزع الثقة من بلد املؤسســات بإدخاله في دوامة 
من التشكيك وتوجيه االتهامات الباطلة كسبيل وذريعة 

لتصفية احلسابات الضيقة.
والسؤال هنا: هل مع كل هذا احلرص والتشدد في عملية 
االبتعاث هناك شــك بــأن الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي 
او اجلامعــة ميكن أن تقوم بإرســال مبتعثيها الى جامعات 

وهمية او مزورة؟

لالبتعاث الى جلنة البعثات بالكلية والتي تتكون من: عميد 
الكلية رئيسا، وعضوية مساعدي عميد الكلية، وثالثة اعضاء 
هيئة تدريس من الكلية ال تقل درجتهم عن اســتاذ مســاعد 
يتم تشــكيلها ســنويا بقرار من نائب املديــر العام للتعليم 

التطبيقي والبحوث.
وتختص هذه اللجنة بالتالي:

١ـ  اعتماد اخلطة السنوية لبعثات الكلية من حيث التخصصات 
واالعداد املطلوبة.

٢ ـ إبداء الرأي في التقارير الدورية التي ترد من الهيئة عن 
مبتعثي الكلية. 

3ـ  إبداء الرأي حول طلبات الوقف والتمديد 
أو اإللغــاء قبــل عرضهــا على جلنة 

البعثات العامة في الهيئة. 
وعندما تنتهي جلنة البعثات 
في الكليــة من أعمالها تقوم 
بإرســال امللف كامال شامال 
توصياتها وقرارات جلنة 
بعثات القسم العلمي الى 
اللجنة العليا للبعثات في 

الهيئة.

 اللجنة العليا للبعثات
تتشــكل اللجنــة العليا 
للبعثات بالهيئة من: مدير عام 
الهيئة رئيسا، وعضوية كل من 
نواب املدير، وعمداء الكليات، واحد 
مديري املعاهد، مدير مكتب الشــؤون 
القانونية، مدير ادارة البعثات مقررا للجنة، 

وتختص اللجنة بالتالي:
١ ـ رسم السياسات واعتماد خطط االبتعاث للهيئة. 

٢ ـ اعتماد االسماء املرشحة لالبتعاث. 
3 ـ البــت في طلبــات الوقــف وااللغاء والتمديــد بناء على 

توصيات جلان البعثات في الكليات. 
ومبوافقــة جلنة البعثات العليا على البعثة يحول امللف 
الى ادارة شــؤون املوظفني والتي تقوم بدورها بإرساله الى 
ادارة الشؤون القانونية للتأكد من تطبيق اللوائح والقوانني 
ذات الصلــة باملوضوع متهيدا إلصدار قرار االبتعاث والذي 

هذه اجلامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة 
االعتمــاد االكادميي وجلنة البعثــات في الهيئة، فنجد ان 
اعتــراف وزارة التعليم العالي باجلامعة ال يعني موافقة 
ادارة البعثــات علــى االيفاد إليهــا وان كان هذا االعتراف 
مطلبا اساســيا لاليفــاد، بل تقوم االدارة بالتنســيق مع 
اللجنــة العليا للبعثات بالهيئة علــى فلترة هذه القوائم 
واختيار افضلها في كل تخصص ومن ثم إلزام املبتعثني 

بعدم اخلروج عن هذه القوائم.
وبعد ذلك يقوم املبتعث بتسليم القبول إلدارة البعثات، 

والتي تقوم بدورها بالتأكيد على امرين هما: 
اوالـ  ان تكون اجلامعة معتمدة وموصى 

بها من قبــل جلنة ادارة البعثات في 
التخصص العام والدقيق للمبتعث. 

ـ أال يتعــدى عــدد  ثانيــا 
املبتعثني الى هذا التخصص 
في اجلامعــة عن ثالثة من 

نفس القسم.

 دور لجان االبتعاث
بعــد املوافقــة األولية 
تقوم ادارة البعثات بإعداد 
النماذج وارسالها الى جلنة 

القســم العلمي، وهي جلنة 
يتم تشكيلها في بداية كل سنة 

دراسية بقرار من عميد الكلية 
وتتكون من رئيس القسم واربعة 

اعضاء من القسم العلمي.
وتختص هذه اللجنة بالتالي:

١ـ  مراجعة طلب البعثة والتأكد من مطابقة برنامج 
الدراسة خلطة البعثات في القسم.

٢ ـ التوصيــة باملوافقــة على االبتعــاث أو الوقف أو األلغاء 
للبعثة حســب التقارير الواردة من ادارة البعثات وامللحق 

الثقافي في حال وجود ما يستدعي ذلك. 
3 ـ عمل خطط البعثات السنوية للقسم العلمي. 

4 ـ عمل االختبارات واملقابالت واختيار االســماء املرشــحة 
لالبتعاث ورفعها إلى جلنة االبتعاث في الكلية. 

وتقوم هذه اللجنة في نهاية أعمالها برفع أسماء املرشحني 

عبداهلل الراكان

طغــت مؤخــرا قضية الشــهادات الوهمية على الســاحة 
التعليمية بل والسياسية وأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين 
من املهتمني بهذا الشأن املهم الذي ميثل أحد األركان األساسية 
في املجتمع. وفي هذا السياق حرصت »األنباء« على أن تسبر 
أغوار جانب مهم من هذا املوضوع وهو الذي يتعلق باملبتعثني 
من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين هم 
أبعد ما يكون عن مسألة الشهادات الوهمية ألنهم مبتعثون 

من قبل مؤسسات تعليمية في الدولة. 
والســؤال الذي يطرح نفســه هنا هو »من املســتفيد من 
تشويه صورة مؤسسات تعليمية عريقة وأساتذة محترمني 
سواء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي او في اجلامعة؟«

لقد طال التجريح والتشويه في السنوات االخيرة منتسبي 
أعلى مؤسســتني تعليميتني في الدولــة، فنجد من يتهمهما 
بالتزوير وآخرون يلصقون بهما تهمة إفســاد عقول الطلبة 
وغيرها من االتهامات التي يندى لها اجلبني، والتي وجدوا بيئة 
خصبة في أوساط الفضاء اإللكتروني حيث وسائل التواصل 

االجتماعي، وبطبيعة احلال دون دليل او مسوغ قانوني.

 إجراءات سليمة
حتــى تقف »األنباء« على حقيقة األمر، عملت على التأكد 
حتــى تبني لهــا أن اجــراءات االبتعاث املعمــول بها في هذه 
املؤسسات صارمة ومن التعقيد بحيث ال ميكن جتاوزها بأي 
شــكل من االشــكال، حيث انها متر بلجان مختلفة ومتعددة 
مما يؤكد ســالمة إجراءات االعتماد واالبتعاث للدارســة من 
قبل هذه املؤسسات والتي على ضوئها يتم ايفاد العديد من 

الطلبة للدراسة فيها ببعثات دراسية.
وفي الســطور التالية سنســتعرض إجــراءات االبتعاث 
فــي الهيئــة العامة للتعليم التطبيقــي والتي ال تختلف عن 

جامعة الكويت.

 خطوات االبتعاث
فــي البداية، جند أن املوافقة على االبتعاث تتطلب من 
املبتعث أوال وقبل كل شيء ان يلتزم بإحضار قبول معتمد 
غير مشروط من احدى اجلامعات املوصى بها من قبل ادارة 
البعثات، وتضع هذه اإلدارة في كل ســنة قائمة بأســماء 

امللحقة الثقافية في القاهرة أكدت أن معظمهم من املتفوقني

املذكور جلامعة بنها: الرسوب اجلماعي 
لطلبتنا سيؤثر سلباً على االلتحاق بجامعتكم

ثامر السليم

تفاعال مع ما نشرته »األنباء« 
حول رســوب جماعي لطلبتنا 
في جامعة بنهــا املصرية بعد 
حرمانهم من »الرأفة« أرســلت 
امللحــق الثقافيــة فــي املكتب 
الثقافي بالقاهرة د. مرمي املذكور 
خطابا إلى جامعة بنها تستفسر 
فيه عن سبب االنخفاض املفاجئ 
للطلبة الكويتيني الدارسني في 

كلية التربية.
املذكــور في  واستفســرت 
خطابهــا الــى رئيــس جامعة 
بنها عن السبب احلقيقي وراء 
تدني نسب النجاح بني الطالب 
الكويتيــني بكليــة التربية في 
جامعة بنها كون معظم هؤالء 
الطالب حاصلني على نسبة %9٠ 
وهم مبتعثون للحصول على 
درجة املاجستير، الفتة إلى ان 
بعثتهم ترتبط مبواعيد محددة 
للقيد والدراسة وتكرار رسوبهم 
يعرضهم للضرر املادي واألدبي 

من قبل جهة ابتعاثهم.

وأشــارت املذكــور إلــى ان 
غالبية هؤالء الطالب مت حرمانهم 
من درجات اعمال السنة من قبل 
أعضاء هيئة التدريس مما اثر 
سلبا على نتائجهم، مؤكدة ان 
رســوب الطلبة ســيؤثر سلبا 
علــى التحــاق الطــالب اجلدد 
بجامعتكم وذلك لعزوف الطالب 
عن الدراسة باجلامعة او تأخر 
التحاق طالب آخرين نظرا لعدم 
انخفاض االعــداد لعدم تخرج 

الطالب املقيدين حاليا.
وطالبت ملحقتنا الثقافية في 
القاهرة جامعة بنها بإعادة النظر 
في نتائج هــؤالء الطلبة دعما 
للتواصل بني املكتب واجلامعة، 
داعية الى تقدير ظروف الطالب 
وان ينالوا موافقتكم الكرمية.

يذكر ان »األنباء« نشرت في 
وقت سابق شكوى عدد من طلبة 
الكويت الدارسني في جامعة بنها 
املصرية من قيام إدارة اجلامعة 
بحرمانهــم من درجــات الرأفة 
املسموح بها ما أدى إلى رسوب 
عدد كبير مــن الطلبة رغم ان 

تقديرهم جيد في االختبارات، 
إال أنهم فوجئوا بحاالت الرسوب 
اجلماعي، فضال عن جتاهل إدارة 
اجلامعة شكواهم ما دفعهم إلى 
التوجــه إلــى املكتــب الثقافي 
للدفاع عن حقوقهم املســلوبة 

واسترجاعها.

مرمي املذكور

انطلق أمس ويستمر إلى 27 اجلاري

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
تستضيف برنامج »إجناز«

م.ناهد العبيد وعبدالوهاب الزنكوي وباول زالوا

استضافت جامعة اخلليج 
 )GUST( للعلوم والتكنولوجيا
أحــدث سلســلة مــن برنامج 
»إجنــاز« في احلــرم اجلامعي 
والــذي انطلــق أمــس األحــد 
ويســتمر حتــى اخلميس ٢٧ 
اجلــاري، وجاء حتــت عنوان 
»نقطة االنطالق: تعزيز فرص 

عملك«.
وأشرف عضو جمعية إجناز 
الزنكــوي علــى  عبدالوهــاب 
البرنامج الذي كان متاحا أمام 
جميع طلبة اجلامعة املشاركني 
في برنامج التدريب »إجناز«. 
ويركــز البرنامــج على تزويد 
الطلبة بكل مــا يلزم من مواد 
غنية أكادمييا وجاذبة، بحيث 
تتبلــور لديهــم رؤى وأفــكار 
جديدة حول االستعداد األمثل 

لدخول بيئة العمل.
تضمن البرنامج ثالث دورات 
قدمهــا خبــراء متخصصــون 
فــي جامعــة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيــا، األولى كانت 
بعنوان »كتابة سيرتك الذاتية«، 
فيمــا حملــت الــدورة الثانية 
عنوان »إجراء املقابلة«، والثالثة 
»التدريب«. واكتسب الطلبة من 
هذه الدورات معلومات قيمة عن 
كتابة السير الذاتية، ونصائح 
عــن كيفية إجراء مقابلة عمل، 
والتعرف على الطرق الواجب 
اتباعها لتأدية مهام العمل أثناء 

فترات التدريب.

وقالت نائــب مدير تطوير 
األعمــال والتعاون املؤسســي 
م.ناهــد العبيد »بالنســبة لنا 
كجامعة، يقع على عاتقنا دور 
خارج نطاق الصفوف الدراسية. 
ومن خالل تأسيس هذه النوعية 
من البرامج، نأمل إعداد طلبتنا 
لدخول ســوق العمل واملراحل 
التاليــة فيــه، وجتهيزهم مبا 
يلزم للدور الهام الذي سيؤدونه 
في ســبيل تنميــة بلدهم. إلى 
جانب هذا، سيزود هذا البرنامج 
طلبتنا باملهارات احلياتية املهمة 
والعمليــة التي من شــأنها أن 
تكون مفيدة لســنوات عديدة 

بعد التخرج«.
وتعتبــر هذه املــرة األولى 
التي يتم دمج برنامج »إجناز« 
في برنامج تدريبي في جامعة 

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ليصبح جزءا منه.

اجلديــر بالذكر أن »إجناز« 
هــي جمعيــة غيــر ربحيــة 
مهمتهــا إلهام وإعداد الشــباب 
للنجــاح في عالم دائم التغير، 
وتعقد اجلمعية بشكل منتظم 
الدراسية  حواراتها، وحلقاتها 
وبرامجها فــي جامعة اخلليج 
للعلــوم والتكنولوجيا، فضال 
عن كونها تعمــل مع منظمات 
أخرى للتشجيع على التغيير 
وحتفيز الشباب ليكونوا قوة 

إيجابية داخل مجتمعاتهم.

أكثر من نصف موظفيها معلمون

»التربية«: نحتاج للتعاقد مع 685 معلماً واألولوية للكويتيني
عبدالعزيز الفضلي 

أعلنت وزارة التربية عن 
حاجتها للتعاقد مع 685 معلما 
ومعلمة للعام الدراسي املقبل 
من داخل الكويت وخارجها، 
مؤكــدة ان أولويــة التعيني 

للكويتيني.
وقال مديــر إدارة املوارد 
البشــرية في الوزارة سعود 
»التربيــة«  إن  اجلويســر 
تعاقدت مع ١٧4 معلما ومعلمة 
من األردن ومصر وفلسطني، 
مشيرا إلى ان هذه التعاقدات 
متت بعد التأكد من عدم وجود 
كويتيــني متقدمــني لشــغل 
الوظائف بنظام ديوان اخلدمة 

املدنية.
وأوضــح انه مــادام وجد 
متقدم كويتي فإن له األولوية 
في التعيني في الوزارة، مبينا 
ان أي متقــدم كويتــي مــن 

خريجي كلية التربية أو كلية 
التربية األساسية وخريجي 
كليــات أخرى تقــوم بإعداد 
املعلمني مــن داخل أو خارج 
البالد فإنه يتم ترشيحه للعمل 

في الوزارة بشكل مباشر. 
وأكد اجلويسر أن ذلك يتم 
طبقــا لنظام ديــوان اخلدمة 
املدنيــة وفتــرات الترشــيح 
للوظائف احلكومية، الفتا الى 
انه بالنسبة خلريجي كليتي 
التربية والتربية األساســية 
الذين لم ميض على تخرجهم 
سنة واحدة يتم اعتمادهم دون 

مقابلة شخصية.
وبــني ان مــن مضى على 
تخرجه أكثر من سنة ومن كان 
من غير خريجي كليتي التربية 
والتربية األساسية يشترط 
عليه إجراء مقابلة شخصية 
من قبــل املعنيني فــي قطاع 
التعليــم العام على ان تكون 

األولوية للمتقدم الكويتي الذي 
مت ترشــيحه من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية بشكل مباشر 

دون النظر لالحتياجات.
وأشــار الــى انــه يعقب 
الكويتي في األولوية بحسب 
القانون املتقدم للوظيفة من 
أبنــاء الكويتية ثــم املتقدم 
للوظيفة من املقيمني بصورة 
غير قانونية تعقبه املتقدمة 
التي يحمل  لطلب الوظيفة 
زوجها اجلنســية الكويتية 
ثــم اخلليجيــون ومــن ثم 

الوافدون.
وأفاد بأن املتقدمني لطلبات 
التوظيف يخضعون لســلم 
األولويــة، موضحا ان هناك 
بعــض التخصصات ال يقبل 
عليهــا املجتمــع اخلليجــي 
بصــورة عامة مــا يؤدي إلى 
وجود نقص في أعداد املعلمني 
فيها مثــل الديكور والتربية 

البدنية لالناث.
ولفت الى انه يوجد حاليا 
3١ طلبا فــي وزارة الداخلية 
ســيتم اجنازها خــالل األيام 
املقبلة ليبلغ إجمالي عدد الذين 
اكتملت اإلجــراءات اخلاصة 
بالتعاقد معهم ٢٠5 معلمني، 
الفتا إلى ان عدد العاملني في 
الوزارة يفوق ١١٠ آالف موظف 
منهــم أكثر من 64 ألف معلم 

ومعلمة. 
وذكر اجلويسر أن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
الفــارس ووكيــل  د.محمــد 
األثــري  د.هيثــم  الــوزارة 
والوكيل املســاعد للشــؤون 
اإلدارية والتطوير اإلداري فهد 
الغيص يتابعون االستعداد 
الدراســي وتغطيــة  للعــام 
احتياجــات قطــاع التعليــم 
العام من املعلمني واملعلمات 

في التخصصات املطلوبة.

سعود اجلويسر

التعاقد مع 174 
معلمًا ومعلمة 

من األردن ومصر 
وفلسطني

دور كبير لصاحب 
السمو في تقريب 

وجهات النظر حلل 
األزمة اخلليجية

افتتح اللقاء العربي لمسؤولي اإلعالم في »الروابط الكشفية«

الطريجي: برامج كشفية حلماية الشباب من اإلرهاب
عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس االحتاد الكشفي 
البرملانيــني العــرب ورئيس 
جمعية الكشافة الكويتية د. 
عبداهلل الطريجي ان صاحب 
السمو األمير يقوم بدور كبير 
وبدعم خليجي وعربي ودولي 
لتقريب وجهات النظر لالزمة 
اخلليجية الطارئة، مشيرا إلى 
اننا نأمل بــإذن اهلل ان حتل 
هــذه األزمة ويوفق ســموه 
في ذلك وتعود اللحمة بيننا 
كخليجيني وعرب وأشقاء ألن 

مصيرنا واحد ومشترك.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
بــه الطريجــي للصحافيــني 
خالل افتتاحه اللقاء العربي 
ملســؤولي اإلعالم والعالقات 
العامة في الروابط الكشفية 
العربية. والذي تســتضيفه 
الكويــت ويقام حتت شــعار 

»لتفعيــل دور الكشــافة في 
تعزيز احلوار ونبذ التطرف 

بني أوساط الشباب«.
وأضــاف الطريجــي ان 
مؤسسات اإلعالم اصبح فيها 
مــن يبني ويرتقي ومنها من 
يهدم ويفرق، الفتا إلى األشقاء 
يلتقون فــي الكويت في هذا 
اللقــاء االخوي الذي نأمل ان 

نخرج منه بتوصيات تخدم 
احلركة احلركة الكشفية.

وأوضــح الطريجي ان ما 
نالحظه مما يرتكب من جرائم 
ارهابية هم من فئة الشــباب 
وبالتالــي حتــاول املنظمات 
اإلرهابية ان حتتويهم، مشيرا 
الى اننا وبالتنسيق مع الرواد 
واجلمعيات الكشفية واالحتاد 
العرب  الكشــفي للبرملانيني 
ان نضــع البرامــج التي تقي 
الشباب وحتميهم من عملية 
االنخراط فــي هذه املنظمات 
اإلرهابية. وبني الطريجي ان 
اللقــاء أيضا تضمــن توقيع 
اتفاقيتــني األولى مع االحتاد 
العربــي للكشــافة والــرواد 
والثانية مع مكتب الكشــافة 
والــرواد في مجلس التعاون 
اخلليجي، الفتــا الى ان هذه 
االتفاقيــات حتتــوي علــى 
االرتقــاء باحلركة الكشــفية 

وتبادل اخلبــرات والزيارات 
بني الرواد والكشافة، متمنيا 
ان تترجم بنود هذه االتفاقيات 

على ارض الواقع.
من جانبه، قــال الرئيس 
العربــي  الفخــري لالحتــاد 
لرواد الكشــافة واملرشــدات 
الفخــري د. عبداهلل الفهد ان 
ما يهــدد مجتمعاتنا اإلعالم 
احلديث، خاصة في احلسابات 
الوهمية املسيئة، مشددا على 
ان االتصال واإلعالم احلديث 
يلعب دورا كبيرا في توجيه 
الشــباب غيــر ان احلركــة 
انها صمام  اثبتت  الكشــفية 
أمان لألمة العربية وهي مفتاح 
خير إلغالق شر. وخاطب الفهد 
املشــاركني فــي اللقــاء قائال 
»مهمتكم عظيمة وكبيرة جدا 
الســيما انكم أصحاب خبرة 
ســتمكنكم مــن التعامل مع 
اإلعالم احلديث بشكل صحيح.

د. عبداهلل الطريجي ود. عبداهلل الفهد يوقعان االتفاقية

يعقد في أرض المعارض بحضور الفارس لتهيئتهم لرحلة الدراسة بالواليات المتحدة

احتاد أميركا يقيم لقاء تنويرياً للمستجدين اليوم
يقيــم االحتــاد الوطني 
الكويــت - فــرع  لطلبــة 
لقــاءه  املتحــدة  الواليــات 
التنويري السنوي للطلبة 
املســتجدين اليــوم االثنني 
في أرض املعارض بقاعة 8 
بحضور وزير التربية ووزير 
التعليــم التعليــم العالــي 
الفارس وســفير  د.محمــد 
الواليات املتحدة األميركية 
لورانس سيلفرمان ووكيل 
وزارة التعليم العالي والعديد 

من اجلهات املسؤولة.

وشدد عضو االحتاد أحمد 
اخلتالن العنزي على ضرورة 
حضور الطلبة املستجدين 
لالستفادة من فعاليات اللقاء 
وضيوفه لتهيئتهم لرحلة 
الدراسة في الواليات املتحدة.

وأضاف العنزي أن اللقاء 
سيكون األول من نوعه حيث 
سيســتضيف موظفني من 
املعاهــد األميركيــة الذيــن 
سيشاركون في اللقاء لإلجابة 
عــن استفســارات الطلبــة 
والطالبات، علما بأن اللقاء 

سيشــمل »بوثات« جلميع 
مناطــق الواليــات املتحدة 
ليقابل الطلبة املســتجدين 
ممثلــي مناطقهــم للتعرف 
عليهــم ولتنويرهم في كل 
ما يهمهــم، وأيضــا وألول 
مرة ســيتم توزيع خطوط 
هواتــف »أميركيــة« علــى 
الطلبة والطالبات ليكونوا 
بكامل استعداداتهم للسفر 
وسيتم السحب على ١٠ تذاكر 
ســفر باإلضافة إلى أجهزة 

إلكترونية.
أحمد اخلتالن العنزي السفير لورانس سيلفرمان


