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وزير التربية أكد أن الوزارة مستمرة في تطوير وتبسيط إجراءات العمل والتحول إلكترونيًا في أعمالها

احلجرف أطلق معادلة الشهادات إلكترونيًا: ستقضي على تكدس املعادالت

وأش����ار احلجرف الى ان ادارة 
املعادالت تتلق����ى معادلة جلميع 
موظفي الدولة سواء كانوا مواطنني 
او مقيمني جلميع اجلهات املعنية 
بالدولة التي توظف موظفني تقوم 
بإرس����ال بياناتهم لوزارة التعليم 
العالي من اجل اعتماد ش����هاداتهم 
وبالتالي جند انفسنا أمام كم كبير 
من املعادالت التي تتطلب جهدا كبيرا 
من اجل معادلتها، الفتا الى ان جلنة 
املعادالت مشكلة من اساتذة أجالء 
غير متفرغني ويعقدون اجتماعات 
الناحية األخرى  مرة شهريا ومن 
تراكمت طلبات املعادالت ووصلت 

الى آالف الشهادات وكنا امام حتد 
في كيفية التعامل مع هذا امللف مع 

زيادة اعداد الطلبة يوميا.
واضاف احلج����رف: وكان هذا 
امللف مرشحا للتفاقم وارتفاع األعداد 
مبا يصعب اجناز املعامالت وبالتالي 
كانت اخلطوة األولى في إبقاء تلك 
األعداد على م����ا هي عليه لضمان 
عدم زيادتها وبالتالي ميكن معاجلة 
امللفات املتراكمة، واخلطوة الثانية 
متثلت في زي����ادة اعداد املوظفني 
واستعنا بأكثر من 20 موظفا في 
ادارة املعادالت للقيام بأعمال ترتيب 
امللفات ولكن مازالت األعداد كبيرة 

وكانت اخلطوة املهمة متمثلة في 
ان يتم تطبيق نظام لتقدمي طلبات 
املعادالت الكترونيا ومن ثم فيمكن 
ألي طالب ان يقدم بياناته اون الين 
ويرسلها للوزارة كما مت ربط النظام 
بأجهزة الدولة األخرى ومنها الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، الفتا الى 
ان هذا النظام سيساعد في القضاء 
التي  على االزدحام والضغوطات 
يتعرض لها املوظفون كما ان طلبات 
الطلبة املبتعثني  معادلة شهادات 
من قبل وزارة التعليم العالي تتم 
عن طريق املكتب الثقافي من خالل 
التفويضات املمنوحة لهم والذين 
يقومون بإرسالها ايضا الكترونيا 
الى ادارة املعادالت بالوزارة وايضا 
بالنس����بة للطلبة الدارس����ني على 
نفقتهم اخلاصة ميكنهم ارس����ال 
طلبات معادالت الشهادات الكترونيا. 
وقال: مت اطالق هذا النظام الساعة 
الواحدة والنصف صباح اول من 
امس ومت ارس����ال 35 ملفا متكامال 
حتى ه����ذه اللحظة وخالل يومني 
يتم اإلجابة عنها ومن يوم الثالثاء 
املاضي حتى يوم اخلميس مت اعتماد 
اكثر م����ن 350 معادلة من التي مت 
تقدميها ورقيا ومت توقيعها وحاليا 
هناك موظفون قاموا باجناز اكثر من 
1700 معادلة من اصل 4000 معادلة 
مت استكمالها بنسبة 95% ونعمل في 
هذا االجتاه الستكمال امللفات التي 
مت تقدميها بشكل يدوي ونستمر 

في التقدمي الكترونيا.
: هذه اخلطوة  وقال احلجرف 
هي احدى خطواتنا نحو حتسني 
بيئة العمل بوزارة التعليم العالي 
ونس����عى الى املعادل����ة والتقدمي 
البعثات  االلكتروني وفي خط����ة 
العام احلالي كانت عن طريق االون 

الين ومت ارسال ملفاتهم الى املكاتب 
الكترونيا،  الثقافية املعنية به����م 
وهدفنا الطموح ان تكون الوزارة 
منوذجية في تعاملها مع اجلمهور 
املعني بخدمات وزارة التعليم العالي 
مؤكدا على اجلهد الكبير الذي يقوم 
به موظف����و الوزارة وحجم العمل 
املناط بهم واهمية هذا العمل مؤكدا 
ان الوزارة تس����عى لتقدمي خدمة 
متميزة ترقى مبس����توى الوزارة 
وحتسني بيئة العمل وتسهيل الكثير 

من االجراءات.
من ناحيته ق����ال وكيل وزارة 
التعليم العالي باإلنابة سامي األحمد 
ان هذه اخلطوة هي تفعيل جلزء من 
اخلطط واألهداف املوضوعة ضمن 
ورقة التخطيط االستراتيجي للكويت 
وفقا لرؤية الدولة وتدعم االجتاه 
الى تفعي����ل احلكومة االلكترونية 
ضمن اخلطة اخلمس����ية للكويت 
والتي تعمل على توسيع تطبيقات 
تكنولوجي����ا املعلومات في جميع 
املج����االت، اذ تعمل وزارة التعليم 
العالي على رفع كفاءة العمل واالداء 
وقدرات مجتمع املعلومات للتوافق 
الى جانب األهداف االستراتيجية 
للدولة مع هدف الوزارة باالرتقاء 
باخلدمات املقدمة للطلبة وتفعيل 
النظام املؤسسي احلديث في وزارة 
التعليم العالي وتعمل الوزارة على 
دعم هذه املنهجية وتشدد على تهيئة 
الظروف وتشجيع فرق العمل في 
مختلف االدارات لالستعجال بهذه 

اخلطوة الكبيرة، 
وأش����ار االحمد ال����ى ان اجتاه 
ال����وزارة الى اطالق وتفعيل نظام 
معادلة الشهادات االلكتروني حتما 
سيخفف الضغط على مبنى الوزارة 
ومينح فرصة اكبر للموظفني في 
قسم معادلة الشهادات الى تطوير 
نظم العمل بدل انشغالهم باستقبال 
املعامالت يدويا وأرشفتها ورقيا، 
حيث أصب����ح صاحب العالقة هو 
من يقوم به����ذا الدور ضمن نظام 
حديث وسهل التطبيق ال يتطلب 
منه سوى الولوج الى موقع الوزارة 
االلكترونية وإنشاء حساب خاص 
به برقم سري ومن ثم تقدمي طلب 
املعاملة ورفع املستندات املطلوبة 
بالنظام وارس����ال هذه املستندات 
مع الطلب ال����ى موقع الوزارة في 
االنترن����ت واخيرا متابعة س����ير 

املعاملة من خالل النظام.
من ناحيته اشار مدير ادارة مركز 
نظم املعلومات بوزارة التعليم العالي 
طارق املرزوق الى ان االدارة مناط 
بها تطوير وتنفيذ هذا النظام، الفتا 
الى ان ادارته قد قامت بإنشاء نظام 
معادلة الشهادات الكترونيا لتقدمي 
طلبات معادلة الشهادات العلمية، 

بعد دراسات وخطط استراتيجية 
ضمن مجموعة من اخلطوات التي 
ستعمل حاليا ومستقبال على تفعيل 
أكبر لالستفادة من املوقع االلكتروني 
للوزارة حيث ميكن للطالب اجناز 
العالق����ة مبعادلة  معاملت����ه ذات 
الش����هادات العلمية ابت����داء من 7 
اجلاري وغيرها من املعامالت االخرى 
التي مت تفعيلها الكترونيا مسبقا 
كالتسجيل بالبعثات الدراسية عبر 

موقع الوزارة االلكتروني التالي
وال����ذي   www.mohd.edu.kw
ميكنه احلص����ول ايضا على كافة 
املعلوم����ات ذات الصلة والتي قد 
يحتاجها الطلبة املبتعثون او الطلبة 
الدارس����ون على نفقتهم اخلاصة 
الراغبون في اس����تكمال دراستهم 

خارج الكويت.
وأك����د املرزوق ان ه����ذا النظام 
االلكتروني هو نظ����ام آمن ومرن 
يسمح للطالب بالتعديل على طلب 
املعادلة وانه بإمكان الطالب اضافة 
اي مستندات قد ال تكون متوافرة 
حلظة تقدمي طلب معادلة الشهادة 
العلمية وفي حال عدم معرفة طريقة 
حتميل املستندات او ملعرفة االوراق 
املطلوبة في نظام املعادالت فقد اشار 
املرزوق ال����ى ان صاحب املعاملة 
ميكنه الذهاب ال����ى اي من مراكز 
خدمة الطالب للمساعدة في حتميل 
هذه املستندات الدخالها في نظام 
التسجيل كما فتحت الوزارة املجال 
للطالب باالتصال على مركز نظم 
املعلومات لالستفسارات الفنية على 
الرقم الهاتفي 22257374 او البريد 
االلكتروني IT@mohe.edu.kw في 
حال وجود مش����اكل في النظام او 
حتميل املستندات كما ميكن للطالب 
مشاهدة الڤيديو اإلرشادي لكيفية 
استعمال النظام االلكتروني ملعادلة 
الشهادات العلمية والذي مت حتميله 

على موقع الوزارة االلكتروني.
وأشار املرزوق الى ان التواصل 
مع الطالب سيكون الكترونيا ايضا، 
اما من خالل إرسال رسائل نصية 
لصاحب العالقة لتوجيهه او ابالغه 
ف����ي حال وجود اي خلل قد يؤخر 
معاملته كالنقص في املس����تندات 
املرسلة على سبيل املثال وباملقابل 
قيام املوظف املسؤول عن معاملته 
بارسال رسائل الكترونية للطالب 
للتواصل معه ما يعمل على توفير 
املباش����ر  التفاعل  الوقت وضمان 
بني الطالب وموظف قسم معادلة 
الشهادات ما يؤكد تعاون الوزارة 
مع الطلبة املبتعثني او الراغبني في 
استكمال دراستهم اجلامعية او العليا 
ومستخدمي النظام ألقصى احلدود 

وتسهيل االجراءات عليهم.
آالء خليفة  ٭

املشروع األول هو االبتعاث لدرجة 
البكالوريوس ألفضل 100 جامعة 
في العالم وايضا الشهادات املهنية 
وهي موجهة لطلبتنا املبتعثني ممن 
يرغبون في اس����تكمال دراستهم 
واحلصول على شهادات مهنية في 

تخصصاتهم ملدة سنة كاملة. 
مضيفا: ولعل امللف األكبر واألهم 
والذي حظي بكثي����ر من االهتمام 
اإلعالمي في الفترة االخيرة هو ما 
يتعلق باملعادالت، فإدارة املعادالت 
بالوزارة تقوم بجهد كبير جدا لكن 
اآللية املطبقة في معادلة الشهادات 

تفوق االمكانيات املتاحة.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن 
إطالق نظام الكتروني جديد ملعادلة 
الشهادات ما ميثل بادرة أمل جديدة 
للطلبة املبتعثني والطلبة الدارسني 
عل����ى نفقتهم اخلاصة في اخلارج 
الوافدين والذين  اضافة للطلب����ة 
كانوا يقومون مبراجعة مبنى وزارة 
التعليم العالي لتقدمي طلبات معادلة 

الشهادات العلمية.
وأعل����ن وزير املالي����ة ووزير 
التربي����ة والتعليم العالي باإلنابة 
د.ناي����ف احلج����رف ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده أمس أن هذا النظام 
جاء ليتواكب مع اجتاهات الوزارة 
بتطبيق النظم االلكترونية احلديثة 
في أغلب معامالتها وذلك س����عيا 
منها الى تبس����يط اجراءات العمل 
والس����رعة في االجناز، والذي من 
ش����أنه العمل عل����ى توفير الوقت 
واجلهد على الطالب واملوظف على 

حد سواء.
وأك����د احلجرف ان����ه كان على 
اطالع دائم على جهود ادارة نظم 
املعلومات في وزارة التعليم العالي 
في سعيها لتحويل املعامالت ذات 
الش����خصية  الصل����ة باملراجعات 
للطالب من النظام الورقي الى النظام 
االلكتروني ضم����ن اخلدمات التي 
يقدمها موقع الوزارة االلكتروني، 
حيث كانت االنطالق����ة منذ العام 
املاضي بعد فتح املجال للتسجيل 
االلكترون����ي للبعثات الدراس����ية 
اخلارجية للطلبة عن طريق املوقع 
االلكتروني للوزارة بدل املراجعة 
الشخصية للطالب ملبنى الوزارة، 
مؤكدا ان الوزارة مستمرة في تطوير 
وتبسيط اجراءات العمل والتحول 

الكترونيا في أعمالها. 
من جان����ب آخر ق����ال الوزير 
احلجرف ان وزارة التعليم العالي 
جلمه����ور عري����ض وأصبحت في 
اآلون����ة االخيرة محل تس����اؤالت 
وانتقادات وشكاوى موجها جزيل 
الشكر جلميع العاملني بالوزارة على 
حتملهم عن����اء الضغوط اليومية، 
مش����يدا بتطبي����ق نظ����ام معادلة 
الشهادات الكترونيا والذي سيقضي 
على الطوابير واالزدحام وتكدس 

املعادالت بالوزارة.
وتابع قائال: هناك خطوات قامت 
بها وزارة التعليم العالي في اآلونة 
االخيرة ولعل من اهمها اإلعالن عن 
خطة االبتع����اث وكان لدينا خطة 
طموحة لالبتعاث تصل الى 4000 
مقعد ولكن متت االعتمادات ل� 3300 
مقعد ومت ش����غل نسبة كبيرة من 
خطة االبتعاث حسبما رأت وزارة 
التعليم العالي وكانت الوزارة من 
اول����ى الوزارات الت����ي أعلنت عن 
برنامجني من ضمن برامج »كويتنا«، 

)هاني الشمري( د.نايف احلجرف وسامي األحمد وطارق املرزوق خالل املؤمتر الصحافي 

جمعية »البنات« شّكلت هيئتها اإلدارية

آلية تقدمي الطلب إلكترونيًا

أعلنت رئيس الهيئة االدارية جلمعية كلية البنات مرمي العجمي، عن 
تشكيلة الهيئة االدارية للعام النقابي 2013/2012 وهي كالتالي: رئيس 

الهيئة االدارية مرمي العجمي، نائب رئيس الهيئة االدارية غزوة 
العتيبي، أمني الصندوق هيا العويش، أمني سر لطيفة الصالل، 

رئيس اللجنة الثقافية عهود العازمي، رئيس اللجنة الترفيهية سارة 
املسعود، رئيس اللجنة االجتماعية أسماء الدوسري، رئيس اللجنة 

الدعوية ملى الصفوري، رئيس اللجنة االكادميية نوف العنزي، 
رئيس اللجنة الطالبية أسرار العتيبي، رئيس اللجنة املستجدين 

اميان العنزي، رئيس جلنة العالقات العامة حصة الهاجري، ورئيس 
اللجنة اإلعالمية مرمي اخلليفي.

آالء خليفة  ٭

فيما يخص اخلطوات املطلوبة من الطالب، فعليه 
تسجيل الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة 

مرور ومن ثم ستظهر صفحة تفاصيل حساب 
الطالب فيقوم بإدخال كل بياناته الشخصية ويقدم 

معاملة جديدة ملعادلة الشهادة عن طريق الضغط 
على كلمة »طلب جديد« ميني الصفحة، ومن ثم يحدد 
الشهادة التي سيدرسها وبلد الدراسة واسم اجلامعة 

والتخصص وتاريخ بداية الدراسة وتاريخ التخرج 
ومدة الدراسة وتاريخ احلصول على الشهادة ونظام 
الدراسة اجلامعية ونوع الطالب )مبتعث من الوزارة 
أو على نفقته اخلاصة( وهل سبق له احلصول على 

معادلة من قبل؟
ثم يضغط الطالب زر »التالي« فتظهر له صفحة 

 PDF إضافة املستندات ويقوم بتحميل مستنداته
ومنها شهادة التخرج وصورة البطاقة املدنية 

وصورة جواز السفر وكشف الدرجات والشهادة 
السابقة للشهادة املراد معادلتها، وإفادة التخرج من 

املكتب الثقافي )إن وجدت( ثم يضغط »التالي« ومن 
ثم يضغط على تأكيد ومن ثم يتم إرسال الطلب 

للوزارة.
٭ أما اخلطوات اخلاصة باملوظف فهي كالتالي: يقوم 
موظف املعادالت بالدخول على النظام ويضغط على 

قائمة طلبات جديدة، ويطلع على البيانات كاملة 
والتأكد من صحتها وسالمتها ومن ثم يتم اعتماد 
املعادلة أو رفضها أو وضع مالحظات للطالب يتم 

إرسالها عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد 
االلكتروني، وإذا مت االعتماد يتم الضغط على كلمة 

»موافقة«.
٭ واملرحلة الثانية يقوم موظف آخر بالدخول على 

امللفات التي مت حتويلها اليه ويضغط ع ى موافقة 
أو رفض أو إرسال مالحظات عن طريق الرسائل 

القصيرة أو البريد االلكتروني.
٭ واملرحلة الثالثة يأتي دور موظف آخر في االعتماد 

النهائي للمعاملة وإرسالها الى الطالب.

وفد من هيئة االعتماد الكويتية سيزور األردن قريبًا

الشمري: قبول أكثر من 800 طالب وطالبة
في مختلف التخصصات باجلامعات األردنية

عمان � كونا: أكد رئيس املكتب الثقافي الكويتي 
في اململكة األردنية الهاشمية د.عطية الشمري ان 
تكاملية التخطيط في العملية التعليمية وتوجيهها 
ملتطلبات سوق العمل هي الوسيلة الوحيدة لتلبية 
احتياجات الدولة من التخصصات العلمية األكثر 

إحلاحا، السيما في ظل العملية التنموية.
وقال الشمري وهو رئيس مجلس املستشارين 
وامللحقني الثقافيني الع����رب في االردن في لقاء 
مع »كون����ا« أمس إن أعداد الطلبة الكويتيني في 
األردن تضاعف خالل السنتني املاضيتني، حيث 
وصل الى نح����و 5 آالف طالب وطالبة، ما يؤكد 
متيز التعليم والبيئة اآلمنة في االردن وتعاون 

املسؤولني األردنيني في هذا الصدد.
وأك����د جناح خطة املكتب الثقافي الس����نوية 
وحتقيق أهدافه، السيما فيما يتعلق بطلبة الطب، 
حيث مت قبول أكثر من مائة طالب وطالبة لدراسة 
الطب العام واجلراحة وطب األسنان في مختلف 
اجلامعات األردنية، مبينا أن نس����بة من هؤالء 
الطلبة مت حتويلهم من جمهورية مالطا واململكة 

املتحدة الى اجلامعات األردنية.
وش����دد على حرص القيادة السياسية الدائم 
واالهتمام الكبير بالطال����ب الكويتي أينما كان، 
مؤكدا ان نحو 800 طالب وطالبة مت قبولهم هذا 
العام التحقوا بجامعاتهم للفصل الدراسي االول 

مبختلف املجاالت واحلقول العلمية واملعرفية.
وحول قيام املكتب الثقافي الكويتي بتقييم 
االداء في مختلف اجلامعات األردنية قال الشمري 
ان مؤسسات التعليم العالي االردني تضع شروطا 
ال يتم التنازل عنها او املجاملة فيها وكذلك تقوم 
هيئة االعتماد االكادميي االردني التي تقوم بدورها 
الرقابي على تنفيذ شروط االعتماد وبشكل دقيق 

وذلك للتأكد من املتطلبات اجلامعية الضرورية 
االكادميية واالدارية.

وأض����اف ان هناك جلانا علمي����ة وأكادميية 
كويتية تق����وم بزيارات دوري����ة الى اجلامعات 
األردنية، مبينا ان وفدا من هيئة االعتماد الكويتية 
سيقوم بزيارة االردن قريبا لالطالع عن كثب على 
اجلامعات االردنية ومدى تطابق املعايير الفنية 

لهذه اجلامعات.
وعن سبب ارتفاع االقساط اجلامعية السيما 
في مجال الط����ب والعلوم الطبية قال ان ارتفاع 
االقساط اجلامعية للتخصصات النادرة مربوط 
بشكل مباشر وغير مباشر باقتصاد الدولة نفسها، 
مضيفا انه رغم ارتفاع هذه الرس����وم فانها تظل 

اقل من رسوم نظيراتها في أوروبا.
وحول فكرة دعم طلبة التخصصات النادرة 
لتغطي����ة احتي����اج الدولة من خالل املس����اهمة 
التشجيعية بدفع االقساط اجلامعية للطالب املجتهد 
قال »ان سد النقص واإلسراع بتلبية احتياجات 
الدول����ة من هذه التخصص����ات يتطلب تخفيف 
العبء املالي عن الطالب املتحفز لهذا التخصص«. 
وأضاف »اننا تلمسنا القبول والرضا لدى سوق 
العمل في املؤسسات الكويتية ومبختلف الوزارات 
التي يعمل بها خريجو اجلامعات االردنية السيما 
مخرجات الطب والعلوم الطبية التي جتد اشادة 
كبيرة بأدائهم بصورة عامة واجلامعة االردنية 

وجامعة العلوم والتكنولوجيا بشكل خاص«.
وأشاد الشمري بتعاون املجلس االعلى للتعليم 
العال����ي وإدارة اجلامع����ات االردني����ة مبختلف 
محافظاتها مبا يلقاه املكتب الثقافي الكويتي من 
تسهيالت تس����هم في إزالة العراقيل واالشكاالت 

التي تواجه ظروف العمل.

يناقش 4 محاور أساسية

أسيري: »االجتماعية« تنظم منتدى حوار التعاون اآلسيوي  10 اجلاري
أعل����ن عميد كلي����ة العلوم 
الكويت  االجتماعي����ة بجامعة 
والرئي����س األعل����ى للمنتدى 
د.عبدالرضا أسيري عن املنتدى 
األكادميي الذي سيقام األربعاء 
واخلميس 10 و11 اجلاري حتت 
رعاي����ة نائب رئي����س مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجي����ة 
الشيخ صباح اخلالد مبناسبة 
انعقاد مؤمتر القمة األول حلوار 
التعاون اآلسيوي والذي تقيمه 
اللجن����ة اإلعالمية املنبثقة عن 
اللجنة العليا لتنسيق املؤمترات 
والقمم في الكويت »آسيا: رؤى 
مستقبلية« على مسرح املرحوم 
الشيخ عبداهلل اجلابر باحلرم 

اجلامعي بالشويخ.
ج����اء ذل����ك خ����الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده أس����يري 
ام����س بحضور عضو  صباح 
اللجن����ة األكادميي����ة للمنتدى 

د.ملك الرشيد.
وقال أسيري: يشرف وحدة 
الدراسات اآلس����يوية اليابانية 
بكلي����ة العل����وم االجتماعي����ة 
املنتدى األكادميي  اس����تضافة 
ال����ذي يقام للم����رة األولى في 
الكويت، مشيرا الى ان منظمة 
حوار التعاون اآلسيوي أنشئت 
عام 2002 وذلك كإطار مؤسسي 
آسيوي شامل للحوار بني مختلف 
املؤسسات اإلقليمية وذلك بناء 
عل����ى اقتراح رئي����س الوزراء 
التايلندي الس����ابق »ثاكس����ني 
شيناواترا« وقد القى االقتراح 
الدول اآلسيوية مما  قبوال من 
أدى الى انش����اء املنظمة وعقد 
أول مؤمتر وزارة في تايلند في 
يونيو ع����ام 2002 في بانكوك 
حضرته 18 دولة وس����رعان ما 
زاد عددها الى 31 دولة تش����مل 
الت����ي انضمت في 21  الكويت 
يونيو س����نة 2003 في املؤمتر 

الوزاري الثاني.
تابع: وقد عقد حوار التعاون 
اآلسيوي حتى اآلن 10 مؤمترات 
وزارية كان آخرها املؤمتر العاشر 
في الكويت في 10و11 أكتوبر 2011 
والذي من خالل���ه دعا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

فاعلية وإيجابية في إحالل السالم 
املتبادل واالزدهار.

م���ن ناحيته���ا، قالت عضو 
اللجنة األكادميية للمنتدى د.ملك 
الرشيد: يأتي تنظيم هذا املنتدى 
ليكون خطوة في طريق حتويل 
املنتدى ملنظمة ملا فيه مصلحة 
شعوبها ومبا يحقق التنمية على 

جميع املستويات.
وأضاف���ت: وارت���أت اللجنة 
األكادميية املنظمة ملنتدى حوار 
التعاون اآلسيوي بكلية العلوم 
االجتماعية اس���تضافة كوكبة 
من املختصني بالشأن اآلسيوي 
اخلليجي وحرصت على التنوع 
الفك���ري واخللفي���ات الثقافية 
للمتحدث���ني املش���اركني إلثراء 
املنتدى  النقاش حول مح���اور 

األربعة التي حددتها اللجنة.
وأشارت الرشيد الى محاور 
املنتدى األربع���ة، الفتة الى ان 
احملور األول يرك���ز على رؤى 
سياسية استراتيجية آسيوية 
برئاسة سليمان الشاهني ويتحدث 
فيه ضي���وف من املختصني من 
تايلن���د وأفغانس���تان وكوريا 

اجلنوبية والهند وإيران.
واحملور الثاني خاص برؤى 
اجتماعية ثقافية برئاسة د.محمد 
الرميحي وسيتحدث فيه نخبة 
من املختصني بالشأن اآلسيوي 
اجتماعيا وثقافيا من كل من تركيا، 
اندونيسيا  البحرين، روس���يا، 

وماليزيا.
أم���ا احمل���ور الثالث فخاص 
برؤى اقتصادية آسيوية برئاسة 
د.يوسف اإلبراهيم ويغطي هذا 
احملور أس���اتذة مختصون في 
الشأن االقتصادي اآلسيوي من 
ماليزيا، الصني، الكويت، اليابان 

والبحرين.
الرابع  وأخيرا فإن احمل���ور 
يركز على رؤى خليجية ملستقبل 
آس���يوي برئاس���ة د.عب���داهلل 
بشارة ويتحاور فيه نخبة من 
األساتذة املهتمني بالشأن اآلسيوي 
الكويت، اإلمارات  اخلليجي من 
العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية.
آالء خليفة  ٭

األكادميية في اجتماعات احلوار 
لتق���دمي األفكار ح���ول تطوير 

التعاون.
وتاب���ع قائ���ال: إن جامع���ة 
الكوي���ت يناط به���ا تنظيم هذا 
املنتدى األكادميي وهي مسؤولية 
أكادميي���ة ووطني���ة واجلامعة 
مؤسسة رائدة في خدمة املجتمع 
ورسالتنا تربوية تعليمية ولكننا 
منتلك من الطاقات واخلبرات ما 
يؤهلنا الستكمال دورنا في خدمة 

املجتمع.
املنتدى  وأفاد أس���يري بأن 
م���ن  مجموع���ة  يس���تضيف 
املتخصصني في الشأن اآلسيوي 
من الكويت ودول اخلليج والدول 
اآلسيوية ومن تلك الدول دولتان 
دائمتا العضوية في األمم املتحدة 
وهما روسيا والصني الشعبية، 
ودول اخرى مهم���ة في النظام 
النظام  السياس���ي واخرى في 
االقتصادي، موضحا ان املنتدى 
أكادمي���ي علمي ترب���وي وفني 

وثقافي.
وعن أهداف املنتدى قال أسيري: 
يهدف املنتدى الى تعزيز االعتماد 
املتبادل بني الدول اآلسيوية في 
جميع مجاالت التعاون من خالل 
حتديد مواضيع القوى املشتركة 
التي من شأنها  الفرص  السيما 
احلد من الفقر وحتسني نوعية 
احلياة لشعوب آسيا، باالضافة 
التجارة واألسواق  الى توسيع 
املالية في آس���يا وزيادة القوى 
التفاوضية للدول اآلسيوية بدال 
املنافس���ة وبالتالي تعزيز  من 
القدرة التنافس���ية االقتصادية 

آلسيا في السوق العاملية.
املنتدى  أه���داف  وايضا من 
العم���ل كوس���يلة اتص���ال في 
آسيا وذلك بالبناء املعتمد على 
االمكانيات اآلس���يوية من خالل 
التعاون  استكمال وتقوية أطر 
احلالي���ة حتى يتكون ش���ريك 
حي���وي لألقالي���م اجلغرافي���ة 
األخرى وايض���ا حتويل القارة 
اآلسيوية الى مجتمع آسيوي على 
املدى البعيد قادر على التفاعل 
مع بقي���ة دول العالم على قدر 
املساواة واملساهمة بشكل اكثر 

على عقد إلى قمة آسيوية.
ويشمل عمل املنظمة بعدين 
هما احلوار واملشروعات، أما فيما 
يتعلق بالبعد األول فإنه يناقش 
االجتماعات الوزارية حيث تطرح 
كل القضايا اآلسيوية للنقاش مع 
التركيز على القضايا االقتصادية 
والثقافية، أما البعد الثاني فهو 
مش���روعات التعاون وتش���مل 
الطاق���ة، الزراعة، التكنولوجيا 
احليوية، السياحة، وتكنولوجيا 
املعلومات، ومن أهم املشروعات 
املطروح���ة »مبادرة الس���ندات 
املالي«  اآلس���يوية والتع���اون 
لبناء سوق للسندات اآلسيوية 
في القارة كذلك مت إنشاء منتدى 
بنوك التفكير وتشارك املؤسسات 

د.عبدالرضا أسيري ود.ملك الرشيد خالل املؤمتر

إجناز أكثر من 1700 
معادلة من أصل 4000 

مت استكمالها بنسبة 
95% ونعمل في هذا 

االجتاه الستكمال 
جميع امللفات التي مت 

تقدميها يدويًا

األحمد: تطبيق النظام 
سيخفف الضغط ومينح 

فرصة أكبر للموظفني 
في قسم معادلة 

الشهادات لتطوير نظم 
العمل

مشاريع »كويتنا«
قال د.نايف احلجرف إن مشاريع »كويتنا« املعنية بها وزارة التعليم 

العالي تتلخص في مشروعي:ن أولهما مشروع االبتعاث لدرجة 
البكالوريوس ألفضل 100 جامعة، معربا عن استعداده إلرسال أكبر 

عدد ممكن والهدف من هذا املشروع هو التركيز ودفع أبنائنا الطلبة 
والطالبات الى التميز، ومؤكدا أنه معني بتوفير تلك الفرصة لكل كويتي 
يسعى لتحقيق هذا التميز وفق برنامج معني سيتم االعالن عنه الحقا. 
وأضاف: وأتطلع شوقا لالحتفال بأول كويتي أو كويتية منضمة لهذا 

البرنامج، أما املشروع الثاني فخاص باالبتعاث للشهادات املعنية، 
فالطلبة املبتعثون من وزارة التعليم العالي والراغبون في احلصول 

على شهادة مهنية ميكنهم حتقيق ذلك الهدف خالل عام كامل بهدف 
دمج التحصيل االكادميي مع املهني، وبالتالي تلك الشريحة ستكون 

مؤثرة ومهمة جدا في قوة العمل الوطنية بحيث سيكون لديها اخللفية 
العلمية االكادميية وأيضا اخلبرات املهنية.

الظفيري هنأ محمد الصباح مبناسبة اختياره 
ضمن أعضاء مجلس احلكماء

هنأ رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.عواد الظفيري نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السابق وعضو 
هيئة التدريس بجامعة الكويت الشيخ د.محمد 
الصباح مبناسبة اختياره ضمن أعضاء مجلس 
احلكماء التابع ل���ألمم املتحدة. والذي يعتبر 
إجنازا وطنيا لدولتنا ولشعبها يرفع من اسمها 

في احملافل الدولية.

وأض���اف د.الظفيري أن اختي���ار د.محمد 
الصباح من ضمن أعضاء مجلس احلكماء التابع 
لألمم املتحدة يعتبر مفخرة جلامعة الكويت، 
حيث إن الشيخ د. محمد الصباح من الكفاءات 
الوطنية التي يشهد لها بالبنان طوال مسيرته 
السياسية واألكادميية فهو حاصل على شهادة 
الدكتوراه في االقتصاد م���ن جامعة هارفارد 

األميركية العريقة.


