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احتاد طلبة أميركا.. جهود متواصلة خلدمة الدارسني الكويتيني بالواليات املتحدة

آالء خليفة

جنود مجهولون يواصلون 
الليل بالنهار خلدمة اجلموع 
الطالبية الكويتية بجامعات 
الواليات املتحدة سواء كانوا 
طلبة مبتعثني أو دارسني على 
نفقتهم اخلاصة، إنهم أعضاء 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فــرع أميــركا واملتواجدون 
حاليا في مقر االحتاد ببرج 
حمد فــي الكويت للرد على 
كل أســئلة واستفســارات 
الطلبــة ومســاعدتهم فــي 
اختيار اجلامعات وتعريفهم 
بأسلوب املعيشــة واحلياة 
في أميركا، وال يتوقف عمل 
أعضاء االحتاد داخل الكويت 
وامنا ميتد عبر مراحل بدءا 
من استقبال الطلبة في أميركا 
ومساعدتهم في احلصول على 
خط هاتــف وفتح حســاب 
بنكــي واســتئجار منــزل 
للســكن وغيرها من األمور 
التــي يحتاج اليهــا الطالب 
املستجد، «األنباء» زارت مقر 
االحتاد ورصدت الدور الكبير 
الــذي يقوم بها األعضاء في 
التسهيل على الطلبة، وفيما 

يلي التفاصيل:
في البداية، بارك رئيس 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة يوسف 
أشكناني للطلبة والطالبات 
الكويتيــني املقبولني بخطة 
البعثات للدراسة في أميركا، 
مشددا على ان االحتاد املمثل 
الشــرعي والوحيــد للطلبة 
املســتجدين واملســتمرين، 
إلــى ان األعضــاء  مشــيرا 
متواجــدون في مقر االحتاد 
الكائن في برج حمد للرد على 
جميع استفسارات الطلبة من 
الساعة ١٠ صباحا إلى ١ ظهرا 

ومن ٤ عصرا إلى ٩ مساء.
وقال أشــكناني ان هناك 
حتــركات ومطالبات كثيرة 
علــى أجنــدة عمــل االحتاد 
لتحقيق املكتسبات الطالبية 
للدارســني في أميركا وعلى 

منها فــي جميــع الواليات، 
الفتــا إلــى ان الطلبــة قــد 
يواجهون مشاكل خالل فترة 
دراستهم في أميركا، مطالبا 
إياهم بالتواصل مع االحتاد 
حللها، مؤكدا ان االحتاد هو 
خط الدفاع األول عن جميع 
الطلبة والطالبات وهواتف 
أعضائه متاحة للجميع على 

مدار العام.
االلتزام بالقوانني

ونصــح جميــع الطلبة 

املالحق الثقافية في أميركا 
وأعضــاء االحتــاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع أميركا، 
متوجها بالشــكر والتقدير 
الى وزارة التربية والتعليم 
العالــي ممثلة فــي الوزير 
د.علي املضف حلسن تعاونه 
مــع االحتاد ووكيــل وزارة 
التعليــم العالــي د.صبيح 
املخيزمي والوكيل املســاعد 
لشؤون املعادالت والبعثات 
والعالقــات الثقافية فاطمة 
الســنان وجميع املسؤولني 

أمورهم والرد على األسئلة 
واالستفســارات اخلاصــة 
بالدراســة واملعيشــة فــي 
أميركا، مهنئا الطلبة الذين 
مت قبولهم للدراسة بالواليات 
املتحدة، موضحا ان اللجنة 
تقدم أيضا خدماتها للطلبة 
الدارســني علــى نفقتهــم 
اخلاصــة، الفتــا الــى انهم 
متواجدون علــى مدار أيام 
األســبوع خــالل فترتــني 
صباحية ومســائية خلدمة 
الطلبة وتلبية احتياجاتهم 
بدءا من إعالن قبولهم وصوال 

إلى الواليات املتحدة.
ولفــت الصابري إلى ان 
جلنة املســتجدين تســاعد 
الطلبــة فــي التقــدمي على 
املعاهــد واجلامعــات مــع 
األخذ بعني االعتبار رغباتهم 
وتوجهاتهم الدراسية، مشيرا 
إلى ان دورها ال يقتصر على 
خدمة الطلبة داخل الكويت 
ولكنها تقوم بدور كبير في 
أميركا بــدءا من اســتقبال 
الطلبة في املطار ومساعدتهم 
في احلصــول على خطوط 
لهواتفهــم وفتــح حســاب 
بنكي والسكن ومعرفة موقع 
اجلامعــة وكيفية الوصول 

الدراســة  فــي  بااللتــزام 
العـلـمــــي  والتحصـيـــــل 
واالستفـــادة مــــن فتـــرة 
تواجدهم في أميركا، فضال 
عن تطبيق القوانني األميركية 
حتى تنتهي فترة دراستهم 
دون أي مشــكالت، وعليهم 
ان يكونــوا خيــر ســفراء 
لوطننا احلبيب الذي أعطانا 
الكثير وينتظر منا العودة 
ورد اجلميــل واملســاهمة 
في التنميــة والتطوير مع 
ضرورة التواصل الدائم مع 

واملالحق الثقافية والقنصلية 
الكويتية في أميركا واملكتب 
الصحي على تواصلهم الدائم 
مع االحتاد ملــا فيه حتقيق 
املصلحة العامة للدارسني.

خدمات دائمة

بدوره، ذكر رئيس جلنة 
املستجدين باالحتاد مبارك 
الصابري ان اجلنة متواجدة 
حاليا في مقر االحتاد ببرج 
حمــد بالكويت الســتقبال 
الطلبة املستجدين وأولياء 

إليها وغيرها من اخلدمات، 
داعيا الطلبة ألن يكون هناك 
تواصــل دائم ومباشــر مع 
االحتاد كونه املمثل الشرعي 

والرسمي لهم.
من جانبها، هنأت عضو 
جلنــة الشــؤون الطالبيــة 
باالحتاد أبيار الزلزلة الطلبة 
والطالبات املقبولني في خطة 
البعثــات للدراســة، داعية 
إياهم للتواصل مع أعضاء 
االحتاد وعــدم التعامل مع 
أي مكاتب جتارية خارجية 
حتى ال يتعرضوا ألي مشاكل 

أثناء تواجدهم في أميركا.
ان  الزلزلــة  وأضافــت 
احتــاد الطلبة فــرع أميركا 
يســاعد الطلبة في التقدمي 
علــى اجلامعــات واملعاهد 
الڤيــزا  واحلصــول علــى 
الدراسية والرد على أسئلتهم 
واستفساراتهم بخصوص 
اجلامعــات واملناطــق فــي 
أميركا وأســلوب املعيشــة 
واملجتمع األميركي بشــكل 
الطلبــة  عــام. ونصحــت 
بااللتزام بالدراسة وتطبيق 
القوانني األميركية ومتثيل 
الكويت بصورة مشرفة في 

اخلارج.

«األنباء» زارت مقر االحتاد ببرج حمد في الكويت واطلعت على اخلدمات املقدمة من مختلف اللجان واألعضاء

جانب من الطلبة مبقر االحتاد في برج حمد

أبيار الزلزلة مبارك الصابري يوسف أشكناني

(قاسم باشا) جهود متواصلة للرد على أسئلة الطلبة  

رأســها زيــادة املخصصات 
املالية متاشــيا مع التضخم 
العاملي، مبينــا ان الواليات 
الســنوات  املتحــدة خــالل 
األخيرة تشهد غالء معيشيا 
وزيادة في إيجارات السكن 
واملــواد الغذائيــة وتكلفــة 
مــن  وغيرهــا  اإلنترنــت 
األمــور التــي يحتــاج الهــا 
الطالب املبتعث، مشيرا الى 
ان االحتــاد يطالــب بإقــرار 
التأمني الصحي وزيادة عدد 
اجلامعات واالعتراف باملزيد 

ضرورة إقرار التأمني الصحي للطلبة وزيادة عدد اجلامعات واالعتراف باملزيد منها في الواليات املتحدةأشـكناني: مطالـب عـدة علـى أجندة االحتـاد حاليـًا أبرزهـا زيـادة املخصصـات املالية 
الزلزلـة: ندعـو الطلبـة إلـى التواصل مع االحتـاد والبعـد عـن أي مكاتب جتاريـة خارجيةالصابـري: دور جلنة املسـتجدين يبدأ مـن الكويت وميتد حتـى وصول الطالب إلـى أميركا 

ملشاهدة الڤيديو

السلطان يطلب من املناطق التعليمية 
الرد على مالحظات «احملاسبة»

عبدالعزيز الفضلي

طلب وكيل التعليم العام بوزارة التربية 
أســامة الســلطان من املناطــق التعليمية 
وبصورة عاجلة الرد على مالحظات ديوان 
احملاسبة. جاء ذلك في كتاب وجهه السلطان 
إلــى املناطق التعليميــة، وتلقت «األنباء» 
نســخة منه، قال فيه «باإلشارة إلى كتابنا 

املرسل إليكم حتت رقم (٦١٦٩٠٠) املؤرخ في 
٢٠٢٢/٦/٢١م بشأن تقرير ديوان احملاسبة 
عن املالحظات التي أســفرت عنها عمليات 
التدقيق والفحص واملراجعة لوزارة التربية 
للســنة املالية ٢٠٢١، ٢٠٢٢م. وحرصا على 
سرعة إجناز املعامالت املهمة بصورة عاجلة، 
لذا يرجى التكــرم بإفادتنا بردكم بصورة 

عاجلة، حتى يتسنى لنا اتخاذ الالزم».

أسامة السلطان

الهولي: ال أعذار لـ «التربية» حال وجود 
أي عقبات خالل العام الدراسي اجلديد

عبدالعزيز الفضلي

تفاعلت جمعية املعلمني 
الكويتيــة مــع خطــة وزارة 
التربيــة لالســتعداد للعــام 
الدراســي اجلديــد، والتــي 
نشرتها «األنباء» في عددها 
امــس، حيــث أشــاد رئيس 
اجلمعية حمد الهولي باخلطة 
التي اعتمدهــا وزير التربية 
د.علي املضــف لالنتهاء من 
االستعدادات للعام الدراسي 
علــى الوجه األكمل، مشــيرا 
إلــى أن مهام ومســؤوليات 
القطاعات املعنية التي شملتها 
اخلطــة باتت واضحــة وإن 
األعمــال املنوطة بها تالمس 
االحتياجات الفعلية لتجاوز 
العقبــات وتهيئــة األجــواء 
املناســبة للبدء بعام دراسي 
جديد خال من املعوقات التي 
عانت منها اإلدارات املدرسية 
خالل األعوام املاضية، خاصة 

اســتكملت كل االستعدادات 
ويكون مســتقرا في خططه 
وواضحا في مساره، وال أعذار 
ميكن تقبلها في حالة وجود 
أي نقــص أو عقبات في ظل 
املرحلة اجلديدة وبعد جتاوز 
جائحة كورونا، مشــيدا في 
الوقت نفســه باجلهود التي 
بذلت خالل العام املاضي في 
ظل حتديات صعبة للغاية. 
مــن جانــب آخر، كشــف 
املشــاريع  عــن  الهولــي 
واملقترحات التي تقدمت بها 
اجلمعيــة خالل مشــاركاتها 
اللجنــة  اجتماعــات  فــي 
التعليميــة مبجلــس األمــة 
بهدف تطويــر التعليم بدءا 
من املعلمني ومرورا باملناهج 
وانتهــاء بالطالــب والــذي 
الركيزة األساســية  يعتبــر 
فــي رؤيــة ٢٠٣٥، مضيفا ان 
من أبرز املقترحات مشــروع 
رخصــة املعلــم، واملطالبــة 

فيما يتعلق بأعمال الصيانة 
والبناء والعمالة والنقليات 
وتسكني الوظائف اإلشرافية 
وسد أوجه النقص من الهيئتني 
التعليمية واإلدارية إلى الكتب 

املدرسية والشؤون املالية.
وقــال الهولي إن اإلدارات 
امليــدان  وأهــل  املدرســية 
بشــكل عــام يتطلعــون إلى 
أن يبدأ العام الدراســي وقد 

بتعديــل املراســيم اخلاصة 
باملجلــس األعلــى للتعليــم 
واملركــز الوطنــي لتطويــر 
التعليم ونقــل صالحيتهما 
بشــكل مباشــر إلــى رئيس 
مجلس الــوزراء، إلى جانب 
تعديل وإعداد املنهج الوطني 
والتحقيق من مالءمة املناهج 
الدراســية ملتطلبات التعليم 
وأهدافــه لضمــان حوكمــة 
التعليمية  وجودة املنظومة 
وتعديل نظام تقومي القياس 
التعليمية  ليالئم املخرجات 
واملتغيرات احلديثة، باإلضافة 
إلى املطالبة بزيادة صالحيات 
اإلدارات املدرســية (ماديــا 
وإداريــا) مع وجــود الرقابة 

عليها.
وعبر الهولي عن شــكره 
لرئيــس اللجنــة التعليمية 
د.حمد املطر وأعضاء اللجنة ملا 
حظيت به مشاركات اجلمعية 

ومقترحاتها ومشاريعها.

حمد الهولي

اعتصام موظفني أمام «التعليم العالي» 
ثامر السليم

اعتصمــت مجموعة مــن املوظفني 
الكويتيــني الراغبــني فــي اســتكمال 
دراستهم اجلامعية والدراسات العليا 
أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي، 
احتجاجا على القرارات التي أصدرتها 
الوزارة بشأن تقييد حرية املوظف في 

استكمال دراسته العليا إال بتفرغ دراسي 
كامل من العمل رغم موافقة جهة عمله 
على عدم تعارض الدراسة مع العمل.

واستنكر املعتصمون الصمت على 
قرارات «التعليم العالي» اخلاصة بتقييد 
حرية املوظف الكويتــي في مواصلة 
دراســته العليا في اجلامعات احمللية 
وتقليص عدد اجلامعات املعترف بها في 

الدول العربية، مطالبني اجلهات املعنية 
بوقفة جادة ملنع التالعب مبســتقبل 
املواطن الراغب في استكمال دراسته 
العليا خلدمة وطنه، مشيرين إلى ان 
التعليم حق مكفول دستوريا وصدرت 
عدة أحــكام تناقض قــرارات الوزارة 
واألجهزة التابعة له ولكن دون حترك 

جاد لتعديلها.

استنكروا تقييد حرية املوظف في استكمال دراسته العليا إال بتفرغ كامل من العمل


