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«األنباء» في مقر احتاد طلبة أميركا.. «خلية نحل» خلدمة اجلموع الطالبية

أجرت احلوار: آالء خليفة 

يقــوم االحتــاد الوطنــي 
لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحــدة األميركيــة بتقــدمي 
خدمات عديدة للطلبة سواء 
املستجدون منهم أو املستمرون 
وكذلك اخلريجون، باعتباره 
املمثل الشرعي الوحيد لهم أمام 
اجلهات الرســمية، وال يدخر 
أعضاء االحتاد جهدا في خدمة 
اجلموع الطالبية طيلة العام 
الدراسي، حيث يعتبر االحتاد 
خط الدفاع األول عن حقوق 

ومكتسبات الطلبة.
وبعد افتتاح املقر اجلديد 
لالحتاد في برج التجارية زارت 
«األنباء» املقر اجلديد والتقت 
أعضــاء االحتــاد بحضــور 
رئيــس االحتــاد عبدالعزيز 
الكنــدري وخرجنــا معهــم 
بهذا اللقاء: بداية قال رئيس 
اللجنــة الطالبيــة باالحتــاد 
الوطنــي لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحــدة األميركية 
محمد املوسوي: حياكم اهللا 
في مكتــب االحتــاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع أميركا في 
مقره اجلديد ببرج التجارية، 
موضحــا أن أعضــاء االحتاد 
متواجدون الستقبال الطلبة 
املســتجدين من يوم السبت 
إلى يوم اخلميس على فترتني 
صباحية ومسائية، الصباحية 
من الســاعة ١٠ صباحا إلى ١ 
ظهرا، واملسائية من ٤ عصرا 

وحتى ٨ مساء.
وأكد املوسوي أن أعضاء 
االحتــاد على أمت االســتعداد 
خلدمــة إخوانهــم الطلبة في 
التقدمي على املعاهد واجلامعات 

والڤيزا الدراسية.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
جلنــة املســتجدين باالحتاد 
الوطنــي لطلبة الكويت فرع 
املتحــدة األميركية  الواليات 
يوسف أشكناني: بداية نبارك 
إلخواننا الطلبة املقبولني في 
خطة البعثات السيما الطلبة 
املقبولني في خطــة البعثات 
بالواليات املتحدة األميركية، 
موضحا أن جلنة املستجدين 
تســاعد الطلبة على تسهيل 
إجراءات االبتعاث إلى أميركا 
ســواء فــي الكويــت أو عند 

وصوله إلى أميركا.
ولفــت أشــكناني إلــى أن 
جلنــة املســتجدين تســاعد 
الطالب في الكويت عن طريق 
التقدمي على املعاهد واجلامعات 
والڤيزا الدراسية والرد على 
استفســاراتهم ســواء كانت 
استفســارات خاصــة بنظام 
الدراســة في اجلامعة او في 

املعيشة والسكن.
وأفاد أشكناني بأن ممثلي 
االحتاد من األعضاء يتواجدون 
في جميــع املناطــق بأميركا 

االحتاد مفتوحة دوما جلميع 
الطلبة املستجدين واملستمرين 

واخلريجني.
وشدد أشــكناني أن على 
جميع الطلبة التواصل فقط 
مع االحتــاد الوطنــي لطلبة 
الكويت فرع أميركا كونه هو 
املمثل الشرعي الوحيد للطلبة 
الكويتيني الدارسني في أميركا.
بــدوره، أوضــح رئيــس 
الثقافيــة باالحتــاد  اللجنــة 
الوطنــي لطلبة الكويت فرع 
املتحــدة األميركية  الواليات 
يوســف الرفاعــي، أن الهيئة 
اإلدارية منذ تســلمها االحتاد 

مكررا إمنا عمل مجسد في كافة 
اخلطوات التي يتخذها االحتاد 
ســواء فــي الشــق األكادميي 
او الثقافــي او االجتماعي أو 
الطالبــي وذكــر الرفاعــي أن 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

الصحي للطلبة حتى يتضمن 
عالج كورونا وعمل املســحة 
اخلاصــة بڤيــروس كورونا 
باإلضافة إلى الدور الذي قام 
بــه االحتاد خالل خطة إجالء 
الطلبة الكويتيني من الواليات 
املتحــدة األميركيــة والــذي 
أثنى عليه مشــكورا السفير 
الكويتي لدى الواليات املتحدة 
األميركية. وأفاد الرفاعي بأن 
االحتــاد يعمل علــى حتقيق 
اإلجنازات واملكتسبات الطالبية 
واألكادميية ومن أبرزها إعادة 
اعتماد طب األسنان في جامعة 
متبل باإلضافة إلى متديد سنة 
اللغة للطلبة مستجدين عام 
٢٠٢٠ إلى عامني وفقا ملعطيات 

كورونا.
وحول أبرز املشاكل التي 
واجهــت الطلبــة الكويتيــني 
الدارســني فــي أميــركا خالل 
الفترة املاضية ودور االحتاد 
في حلها قال الرفاعي: الطلبة 
يواجهون أحيانا مشــاكل في 
االعتماد األكادميي وفي تعامل 
امللحقية الثقافية معهم وكذلك 
يواجهــون مشــاكل خاصــة 
بالظروف املعيشــية لهم في 
الغربة، مضيفــا: ومن ضمن 
جلــان االحتاد هنــاك اللجنة 
الطالبية اخلاصة باســتقبال 
الطالبيــة  املشــاكل  كافــة 
وتعمل على حلها بالتنسيق 
مع املالحــق الثقافية ووزارة 
التعليــم العالي، ومن ناحية 
أخرى أشاد الرفاعي بالتعاون 
اإليجابي من قبل وزارة التعليم 

وهي تعمل ليل نهار لتحقيق 
املكتســبات الطالبية للطلبة 
الكويتيني الدارسني في أميركا، 
مشيرا إلى أن االحتاد هو خط 
الدفاع األول إلخواننا الطالب 
والطالبات وهو ليس شعارا 

فرع أميركا هو رفيق الطالب 
منذ اليــوم األول عندما يقرر 
الدراسة في الواليات املتحدة 
حلني تخرجه، متابعا: بل حتى 
بعــد التخرج فاالحتــاد لديه 
جلنة خاص مبتابعة شؤون 
اخلريجني للتسهيل عليهم في 

التوظيف بعد التخرج.
وعلــى صعيــد متصــل، 
أشــار الرفاعي إلى أن الهيئة 
اإلدارية قامت بإجنازات عدة 
أبرزها ما قامت به منذ اليوم 
األول لإلعــالن عــن جائحــة 
كورونا الفتــا إلى أن االحتاد 
عمــل علــى توســيع التأمني 

العالي واملالحق الثقافية مع 
كافة مطالب االحتاد، موضحا 
أن التواصل مستمر ومباشر 
مــع كافــة املســؤولني ولهم 
الشــكر والتقديــر.  خالــص 
وذكر الرفاعي أن الدراسة وفق 
نظام «األونالين» تختلف عن 
الدراسة وفق النظام التقليدي، 
الفتا إلــى أن االحتــاد حاول 
تهيئة بيئة مناســبة للطالب 
الطالــب  وضمــان حتقيــق 
لالعتماد األكادميي فيما يخص 

مواد «األونالين».
وأوضح أن االحتاد كانت 
له مطالبات في بداية جائحة 
كورونــا عــام ٢٠٢٠ لضمان 
استمرارية العملية التعليمية 

للطالب.
وحول أبرز املطالب احلالية 
املوجــودة على أجنــدة عمل 
االحتاد، قال الرفاعي: االحتاد 
يعمــل علــى إجنــاز املزيــد 
مــن االعتمــادات األكادمييــة 
للجامعات باإلضافة إلى اعتماد 
 MERIT املزيــد من جامعــات
مؤكدا أن االحتاد مســتمر في 
عقد اللقاءات مع وكيل وزارة 
العالي واملســؤولني  التعليم 
فــي املالحــق الثقافيــة على 
حتقيق املزيد من املكتسبات 
الطالبية. وشدد الرفاعي على 
أن االحتــاد الوطنــي لطلبــة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية هو اجلهة الشرعية 
الوحيــدة املخولــة مــن قبل 
وزارة التعليم العالي لتمثيل 
الطالب والطالبات الكويتيني 
الدارســني في أميركا والدفاع 
عــن حقوقهم ومكتســباتهم، 
داعيا كافة الطلبة املستجدين 
للحضور إلى مقر االحتاد في 
برج التجاريــة للتقدمي على 

املعاهد واجلامعات.
وشدد على أن جميع أعضاء 
االحتــاد على أمت االســتعداد 
خلدمتهم والرد على أسئلتهم 
واستفساراتهم، متابعا: فمع 
األسف اليوم جند بعض املكاتب 
التجارية وبعض املكاتب التي 
تعمل وفق املصالح االنتخابية 
وندعو الطلبة للبعد عن تلك 
املكاتب حفاظا على مستقبلهم 
التعليمي وان يتواصلوا مع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

فرع أميركا.

رصدنا داخل موقعه اجلديد في برج التجارية اجلهود املكثفة للمساهمة في تقدمي النصائح للمبتعثني اجلدد ومساعدتهم في تسريع استخراج «الڤيزا»

يوسف الرفاعي متحدثا إلى الزميلة آالء خليفة                                 (ريليش كومار)«خلية نحل» داخل احتاد الكويت - فرع الواليات املتحدة ملساعدة املبتعثني اجلدد

جانب من اللقاءات مع الطلبة املستجدينإجناز تسجيل بيانات أحد الطلبة املبتعثنيتوفير جميع وسائل الدعم للطلبة املستجدين

يوسف أشكناني محمد املوسوي يوسف الرفاعي

ويقومون باســتقبال الطلبة 
املبتعثني وتســهيل إجراءات 
وصولهــم إلى املطار ومن ثم 
مساعدتهم في توفير السكن 
وخط الهاتف وكارت البنك وأكد 
أشكناني أن اللجنة تكون على 
تواصل مستمر مع الطلبة في 
متابعة أحوالهم ومساعدتهم 
في حال طلبوا املساعدة والرد 
على كافة استفساراتهم ومن 
ناحية أخرى أشــاد أشكناني 
بتعاون املسؤولني في وزارة 
التعليــم العالي مــع االحتاد 
الوطنــي لطلبة الكويت فرع 
املتحــدة األميركية  الواليات 
موجها جزيل الشكر والتقدير 
لوكيل وزارة التعليم العالي 
د.صبيح املخيزمي على تعاونه 
الدائم مع أعضاء االحتاد ومع 
جميع أبنائه الطلبة الدارسني 

في اخلارج.
وذكر أن اللجنة تســتقبل 
كافــة املشــاكل التــي تواجه 
الدارســني  الكويتيني  الطلبة 
في أميركا ســواء مستجدون 
أو مستمرون وتعمل اللجنة 
على حلها بالتعاون مع وزارة 
العالــي واملالحــق  التعليــم 
الثقافية متابعا: أود أن انتهز 
الفرصة لتقدمي الشكر والتقدير 
لبنك بيــت التمويل الكويتي 
على رعايتهم الســنوية ملقر 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع أميركا كما نشــكر وكيل 
وزارة التعليم العالي د.صبيح 
املخيزمي على تعاونه املستمر 
مع االحتاد مشــددا أن أبواب 

أعضاء احتاد طلبة أميركا من مقرهم اجلديد لـ«األنباء»: أبوابنا مفتوحة يوميًا خلدمة زمالئنا املستمرين واخلريجني وتسريع إجراءات ابتعاث املستجدين

 املوسوي: نستقبل الطلبة يوميًا ما عدا اجلمعة على فترتني صباحية ومسائية ومستعدون خلدمتهم
الرفاعي: الهيئة اإلدارية تعمل ليًال ونهارًا منذ توليها املسؤولية لتحقيق املكتسبات الطالبية

 أشكناني: جلنة املستجدين تساعد الطلبة سواء في الكويت أو عند وصولهم إلى الواليات املتحدة

ال ندخر جهدًا في الدفاع عن املكتسبات الطالبية .. وممثلو االحتاد متواجدون في جميع مناطق أميركا الستقبال الطلبة وحل مشكالتهم ودعم اجلدد منهم

«االحتاد خط الدفاع األول عن الطلبة» ليس شعارًا مكررًا وإمنا عمل مجسد في جميع خطواته ملساعدة جميع الطلبة أكادمييًا وثقافيًا واجتماعيًا

مبتعثون جدد لـ «األنباء»: وجدنا جهودًا حثيثة من أعضاء االحتاد
وننصح املستجدين باالستفادة منهم وجتنب املكاتب اخلارجية 

على هامش زيارة «األنباء» 
ملقر احتاد طلبة أميركا التقينا 
الطلبة املستجدين  عددا من 
الذين زاروا املقر للقاء أعضاء 
االحتاد واالستفسار منهم عن 
كل األمور التي تخص التسجيل 
في جامعات الواليات املتحدة 
األميركية وخرجنا معهم بهذه 

اللقاءات:
الطالب  بدايــة، أوضــح 
مشاري املســاعد واحلاصل 
على بعثة دراســية للواليات 
أن أعضاء  املتحدة األميركية 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
لم  أميركا «مشكورين»  فرع 
الطلبة  يألوا جهدا في خدمة 
املستجدين والذين يتوافدون 
على مقر االحتاد لالستفسار 
الدراســة  البعثة ونظام  عن 
واملعيشة في أميركا وغيرها من 

الطلبة املستجدين  اخوانهم 
وتواصلهم الدائم في الرد على 
كافة األسئلة واالستفسارات 
التي تهم الطالب املبتعث، وحث 
أبل جميــع الطلبة والطالبات 
الكويتيني املقبلني على الدراسة 
في الواليات املتحدة األميركية 

على ان يكون تواصلهم الدائم 
الوطني  والوحيد مع االحتاد 
أميركا  الكويت فــرع  لطلبة 
والبعد عن املكاتب التي تعلن 
مساعدتها للطلبة، موضحا أن 
االحتاد هو املمثل الشــرعي 

الوحيد للطلبة الكويتيني.

الطالب  بدوره، أوضــح 
عبدالوهاب البلوشي انه اختار 
الدراسة في الواليات املتحدة 
األميركيــة نظرا ملا تتمتع به 
اجلامعات األميركية من سمعة 
أكادميية متميــزة باإلضافة 
الى رغبتــه في التعرف على 
مجتمعات وثقافات جديدة ومن 
ثم يعود إلى وطنه الكويت ويرد 
له اجلميل في العمل واملساهمة 

في تنمية البلد.
 وتوجه البلوشي بالشكر 
والتقديــر إلخوانــه أعضاء 
الوطنــي لطلبــة  االحتــاد 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية، مؤكــدا أن كلمة 
الشكر ال توفيهم حقهم، موجها 
النصح جلميع الطلبة الكويتيني 
بأن يكون تواصلهم فقط مع 

أعضاء االحتاد.

عبدالوهاب البلوشيعبداهللا أبلمشاري املساعد

الوحيد للطلبة وعدم الذهاب 
إلى أي مكاتب أخرى.

من جانبه، أشــاد الطالب 
عبــداهللا أبل باجلهــود التي 
يبذلها أعضاء االحتاد الوطني 
أميركا  الكويت فــرع  لطلبة 
ومســاعدتهم وتعاونهم مع 

األسئلة واالستفسارات التي 
املبتعث، ونصح  الطالب  تهم 
املساعد جميع الطلبة والطالبات 
الكويتيني املقبلني على الدراسة 
في أميركا بالتواصل مع االحتاد 
الوطنــي لطلبة الكويت فرع 
الشرعي  املمثل  أميركا كونه 

تسهيل مهمة «األنباء»
كل الشكر والتقدير لرئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية عبدالعزيز الكندري على اجلهود 
التي قام بها خالل اللقاء لتســهيل مهمة «األنباء» في عمل هذا 

التقرير داخل مقر االحتاد «يعطيك العافية وعساك عالقوة».

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
ملشاهدة الڤيديو


