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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

العوضي لـ «األنباء»: القرار األميركي مبغادرة طلبة «األونالين»
يبدأ تطبيقه من اخلريف وال يشمل الفصل الصيفي احلالي

رئيسة املكتب الثقافي بواشنطن أكدت أنهم على تواصل دائم مع اجلامعات األميركية

األوضاع الصحية في أميركا تزداد سوءًا بالنسبة إلصابات «كورونا» السيما بأماكن وجود الطلبة الكويتينيالرؤية بشأن التسجيل «أونالين» في اجلامعات األميركية ستتضح األسبوع املقبل بعد قرارات «التعليم العالي» 

«هارفارد» ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»  
لوقف تنفيذ قرار حظر بقاء الطالب الوافدين

رويتــرز: قال رئيس جامعة هارفارد 
أمس األربعاء في رسالة بالبريد اإللكتروني 
إن اجلامعــة ومعهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا (إم.آي.تي) طلبا من محكمة 
احتادية وقف تنفيذ قرار إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب الذي يحظر بقاء الطالب 
األجانب في الواليــات املتحدة إذا كانت 
جامعتهم تعقد الدورات التعليمية عبر 

اإلنترنت هذا اخلريف.
وقال لورانس باكو في الرسالة التي 

بعث بها إلى كل املنتسبني لهارفارد «خالل 
الساعة املاضية، قدمنا   التماسات بالتعاون 
مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
في محكمة بوســطن نطلب فيها إصدار 

أمر مؤقت ملنع تنفيذ القرار».
ومضى يقول «سوف نتابع هذه القضية 
باهتمام حتــى يتمكن طالبنا الدوليون، 
والطالب الدوليون في املؤسسات بجميع 
أنحاء البالد، من مواصلة دراستهم دون 

التهديد بترحيلهم».

وكيل «التربية» وديبلوماسيون أميركيون 
ناقشوا التعاون في املجاالت التعليمية

أسامة دياب

 التقــت مستشــارة العالقــات العامة 
والشؤون الثقافية لورديس الميال وامللحق 
الثقافي نيلســون وين الوكيل املســاعد 
لقطــاع التعليم العام في وزارة التربية 
ووكيل الوزارة باإلنابة أسامة السلطان 

واملوجهة الفنية العامة للغة اإلجنليزية 
سوزان البشيتي   ملناقشة سبل التعاون 
في املجاالت التعليمية املختلفة. وتواصل 
السفارة بحث التعاون مع وزارة التربية 
في مختلف املجاالت لتقدمي فرص التدريب 
والتبادل الثقافي للمعلمني الكويتيني رغم 
التحديات الناجمة عن ڤيروس كورونا.

بحضور املوجهة الفنية العامة للغة اإلجنليزية

أسامة السلطان وسوزان البشيتي مع لورديس الميال ونيلسون وين

طلبة دارسون بأميركا لـ «األنباء»: وقعنا في حيرة بني القرار املفاجئ وكثرة اإلصابات بـ«كورونا»

في البداية، قال أمني صندوق 
الكويتيني في  منظمة الطلبة 
جامعة متبل الطالب ســعود 
اجلاســم لـــ «األنبــاء»: : من 
وجهي نظري ومن وجهة نظر 
معظم الطلبة ان القرار مفاجئ، 
موضحا انه يدرس في جامعة 
متبل في مدينة فيالدلفيا بوالية 
بنسلفانيا بأميركا واجلامعة 
حتــى اآلن لــم تقــرر طبيعة 

الدراسة في فصل اخلريف ولكن 
مت وضع خطة مبدئية بان تكون 
معظم احملاضرات أونالين ولكن 
ايضا ســيكون هناك محاضرات 
تتطلب احلضور الشخصي، الفتا 
الى انه حتى هذه اللحظة لم يتم 
اإلعالن بشــكل رسمي عن خطة 
اجلامعة وبالتالي فالطلبة أصبحوا 
في حيرة من أمرهم بسبب قرار 

إدارة الهجرة األميركية.

طبيعة الدراسة في خريف ٢٠٢٠ 
وكذلك القرارات التي ستصدر من 
وزارة التعليم العالي في اجتماعهم 

اليوم.
قرار قدمي

من ناحيته، ذكر الطالب محمد 
عبدالباري الشــمري لـ «األنباء» 
 Florida وهو يدرس فــي جامعة
international university بواليــة 
فلوريــدا فــي ميامــي بالواليات 
القــرار  ان  املتحــدة األميركيــة 
الذي صدر من قبل إدارة الهجرة 
األميركيــة  قــرار قــدمي ولكــن 

مجــرد تذكير للطلبــة ألن أغلب 
اجلامعات في أميركا حاليا حتولت 
الى الدراســة من خالل األونالين 
بســبب تداعيــات أزمــة ڤيروس 
كورونا املستجد - كوفيد ١٩، وذلك 
حفاظا على صحة وسالمة الطلبة.

الڤيزا انتهت

أما الطالب ناصر الدوســري 
الذي يدرس في جامعة سان دييغو 
بواليــة كاليفورنيا في الواليات 
املتحــدة فقــال لـــ «األنبــاء» ان 
هناك عددا من الطلبة الكويتيني 
الدارســني في أميركا يعانون من 

وأشار اجلاسم الى أن اإلشكالية 
احلالية في ان عدد حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا حاليا في أميركا 
في زيادة، موضحا انه بالتأكيد مت 
اتخاذ هذا القرار خوفا من ازدياد 

حاالت اإلصابة.
وأفاد اجلاســم بأنــه متواجد 
حاليا في أميركا وال يعلم حقيقة 
ماذا سيفعل والرؤية غير واضحة 
حتى اآلن، الفتا الى انه في انتظار 
القرارات التي ستصدر من وزارة 
التعليم العالي في اجتماعهم املزمع 
عقده «اليوم»، السيما ان غالبية 
اجلامعات األميركية لم تصدر قرارا 
نهائيا بخصوص فصل اخلريف 
وطبيعة الدراسة به سواء كانت 
أونالين او عــن طريق احلضور 
الشــخصي اإللزامي، كما كشــف 
اجلاســم عن ان منظمــة الطلبة 
الكويتيــني في جامعــة متبل في 
أميركا تعمل على التواصل حاليا 
مــع اجلامعــات األميركيــة ومع 
امللحقية الثقافية وفي انتظار ما 
سيصدر من قرارات في االجتماعات 
املزمع عقدها في اجلامعة إلعالن 

معظم الطلبة لم تكن تعرف به، 
موضحــا ان من قوانــني الهجرة 
للطلبة األجانب يلزم ان يسجل 
الطالب ١٢ وحدة دراسية تعتمد 
على احلضور الشخصي في فصل 
اخلريف والربيع لكي يكون الطالب 

متبعا قانون اإلقامة.
وأوضح الشمري ان الطالب ال 
يستطع في فصل اخلريف والربيع 
بتســجيل كامل جدوله الدراسي 
مواد أوناليــن ألن ذلك يتعارض 
مع قانون اإلقامة باستثناء الفصل 
الصيفــي يحق للطالب تســجيل 
اي عــدد، موضحا ان هــذا القرار 

ذات املشــكلة خصوصا دفعة 
مواليــد ١٩٩٧ والدفعات التي 
تسبقها، وذلك بسبب ان الڤيزا 
الدراسية اخلاصة بهم ستنتهي 
العام احلالي، الفتا الى ان الڤيزا 
الدراسية اخلاصة به قد انتهت 
بالفعــل وبالتالي فلن يتمكن 
مــن اســتخراج ڤيــزا جديدة 
خصوصا انه سيتخرج شهر 
١٢ املقبل. وأفاد الدوسري بأنه 
وفقا لتلــك القرارات اجلديدة 
قد يتم رفــض طلبه بتجديد 
الڤيزا الدراســية مبا سيؤثر 
سلبا على مشواره الدراسي في 
أميركا بل قد تنتهي مسيرته 
الدراسية بأكملها، موضحا ان 
هناك الكثير من الطلبة يعانون 
من اإلشكالية نفسها، وأوضح 
ان اجلامعــة التــي يدرس بها 
قامت بإرسال بريد إلكتروني 
للطلبة توضح من خالله انه 
سيتم وضع احللول املناسبة 
جلميع الطلبة األجانب خالل 
األيام املقبلة وسيتم التعامل 

مع كل طالب على حدة.

ناصر الدوسريمحمد الشمريسعود اجلاسم

احتاد طلبة أميركا: نتواصل مع املعنيني لتبسيط األمور للطلبة
آالء خليفة

أوضح نائب الرئيس للشؤون الطالبية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية عبدالعزيز 
الكندري، انه قد مت التواصل مع السفارة األميركية لدى 
البالد، ومناقشة آخر قوانني الهجرة التي تخص الطلبة 
والطالبات الدارسني في الواليات املتحدة ومت التعرف على 
أهم القوانني الصادرة من الهجرة األميركية بشــأن آلية 
تواجد الطلبة في الواليات املتحدة في فصل خريف ٢٠٢٠.

وذكر الكندري ان االحتاد على تواصل دائم مع اجلهات 
املعنية ملتابعة آخر التطورات التي تخص عودة الدراسة 
في خريف ٢٠٢٠ وأن االحتاد سيسعى لتوضيح الصورة 

الكاملة جلميع الطلبة لتجنب اي مشكلة تخص قوانني الهجرة في الواليات املتحدة.
وتقدم الكندري بالشكر للســفيرة األميركية ألينا رومانوسكي وألعضاء السفارة 
على تعاونهم الدائم وتوضيح النقاط التي تهم الطلبة والطالبات الدارســني في الواليات 

املتحدة األميركية.
وختــم الكندري قائال: اننا في االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية سنعمل جاهدين للتواصل مع اجلهات املعنية وتبسيط األمور للطلبة ونقوم 
باإلجابة عن كل األســئلة التي تخص ســفرهم وعودتهم للدراسة، آملني ان نكون عند 

حسن ظن الطلبة.

يجيب عن األسئلة املتعلقة بسفرهم وعودتهم إلى الدراسة

عبدالعزيز الكندري

«اخلارجية األميركية»: الفرصة قائمة لدراسة 
الطلبة الدوليني بالواليات املتحدة في فصل اخلريف

أسامة دياب

أكدت وزارة اخلارجية األميركية 
أن الطالب الذين خططوا للدراسة هذا 
اخلريف في الواليات املتحدة رمبا ال 
تزال لديهم فرصة للقيام بذلك، وذلك 
بحسب بيان صدر مساء الثالثاء من 

مكتب املتحدثة باسم الوزارة.
وأشــار البيان إلــى التعديالت 
املؤقتة التــي أدخلتها وزارة األمن 
الداخلي مؤخرا على متطلبات تأشيرة 
 ١-F الدخول لغير املهاجرين من نوع
و M-١ واملتعلقة بالدورة الدراسية 
خلريــف ٢٠٢٠. وأوضح البيان أن 

للتأشــيرات أو قيود السفر بسبب 
كوفيد-١٩. ودعت وزارة اخلارجية 
األميركيــة الطــالب الراغبــني فــي 
الدراســة بالواليــات املتحــدة، إلى 
التواصل مع السفارة أو القنصلية 
األميركية في بالدهم للحصول على 

املعلومات الالزمة.

املتحــدة، مع توفير بيئة مناســبة 
للتباعد االجتماعــي في اجلامعات 

املفتوحة في جميع أنحاء البالد. 
ومــع ذلك، ال يــزال يتعني على 
الطــالب الدوليــني احلصــول على 
التأشيرة املناسبة، وحسب البيان، 
قد يظلون خاضعني ملعاجلات أخرى 

هــذا التعديل سيســمح مبزيج من 
الدراســية الشــخصية  الــدورات 
والدورات الدراسية عبر اإلنترنت، 
لتلبية متطلبات وضعية الطالب غير 
املهاجر. ويوفر هذا التعديل املؤقت 
مرونة أكبر للطالب غير املهاجرين 
ملواصلــة تعليمهــم فــي الواليات 

دعت الطالب الراغبني في الدراسة هناك للتواصل مع السفارة أو القنصلية في بالدهم للحصول على املعلومات الالزمة

توضيح آخر التطورات بشأن قوانني الهجرة
- سيتم السماح للطالب بالدخول الى الواليات املتحدة األميركية 
إذا كانت الدراسة في فصل اخلريف ٢٠٢٠ تعتمد على احلضور 

الشخصي في اجلامعة اخلاصة به.
- لن يســمح ألي طالب بالدخول الى الواليات املتحدة األميركية 
إذا كانت الدراسة في فصل اخلريف ٢٠٢٠ اونالين في اجلامعة 

اخلاصة به.
- لن يســمح ألي طالب بالدخول الــى الواليات املتحدة إذا كان 
عدد الوحدات الدراســية اقل من ١٢ وحدة دراسية وتعتمد على 

احلضور الشخصي للطالب في احلرم اجلامعي.
- لن يتم إصدار التأشــيرة الدراسية ألي طالب جديد إذا كانت 
الدراسة في فصل اخلريف ٢٠٢٠ اونالين في اجلامعة اخلاصة 
به حيث ميكنه التقدمي على التأشيرة الدراسية بعد انتهاء فصل 

اخلريف ٢٠٢٠.
- على جميع الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية F-١ مغادرة الواليات 
املتحدة األميركية قبل بداية فصل اخلريف ٢٠٢٠ في حال أخذ 
مــواد «أونالين» في فصل اخلريف ٢٠٢٠ او إعالن اجلامعة عن 

الدراسة عن بُعد.

التعديالت املؤقتة ستسمح مبزيج من الدراسة الشخصية وعبر اإلنترنت
التعديالت توفر مرونة للطالب غير املهاجرين ملواصلة تعليمهم في أميركا
التأشيرة املناسبة ضرورية وقد تكون هناك قيود على السفر بسبب «كورونا»

آالء خليفة

أعلنت رئيســة املكتــب الثقافي 
بواشنطن في ســفارتنا بالواليات 
املتحدة األميركية د.أسيل العوضي 
أن القرار الصادر من إدارة الهجرة 
واجلمارك األميركية بشأن ضرورة 
أن يغــادر الطالب الذين ســتكون 
دراستهم من خالل برامج األونالين، 
الواليــات املتحدة بــدءا من خريف 
٢٠٢٠، ال يشمل الطلبة املتواجدين 
في أميركا حاليا للدراسة بالفصل 
الصيفي، موضحة أن هؤالء الطلبة 
وضعهم القانوني سليم وال توجد 

أي اشكالية. 
وذكــرت العوضــي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن القرار يشمل 
الطلبة الذين سيسجلون في فصل 
اخلريــف ٢٠٢٠ والــذي يبــدأ فــي 
اجلامعــات في نهاية أغســطس أو 

بداية سبتمبر على حسب التقومي 
اجلامعي لكل جامعة. 

وأوضحــت العوضــي أن علــى 
جميع الطلبة مراجعة مكتب الطلبة 
الدوليني في اجلامعة التي يدرسون 
بها، الفتة الى ان الكثير من اجلامعات 
لم حتــدد حتى اآلن بشــكل نهائي 
طريقة الدراسة في فصل اخلريف. 
وأضافت أن املكتب الثقافي على 
تواصل دائم مع كل اجلامعات التي 
يتواجد فيهــا الطلبــة الكويتيون 
بالواليات املتحدة األميركية، مشيرة 
الى أن الكثير من اجلامعات بانتظار 
استقرار األوضاع الصحية في البالد 
التخــاذ القرارات املناســبة بشــأن 
طريقة الدراسة في فصل اخلريف 
ســواء «أونالين» بشــكل كامل أو 
التقليدية (باحلضور الشــخصي) 

أو املختلطة.
وتابعت أن األوضــاع الصحية 

فــي الكثيــر مــن املــدن األميركية 
وخاصة التي يتركــز فيها أبناؤنا 
الطلبــة الكويتيون في أميركا مثل 
فلوريدا وتكساس والباما واريزونا 
وكاليفورنيا تزداد سوءا في الوقت 
الراهن بســبب زيادة عــدد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد   
كوفيد -١٩، وبالتالي حتى لو اتخذت 
اجلامعات قرارات في الوقت احلالي 
فإن تلك القرارات قابلة للتغيير مع 
بداية فترة الدراسة سواء بالتحويل 
اونالين أو باحلضور الشــخصي، 
موضحة ان القرار مرتبط باألوضاع 

الصحية.
وأضافت: أرجو من أبنائنا الطلبة 
املتواجدين في أميركا عدم الهلع، أما 
بالنسبة للطلبة املتواجدين حاليا 
في الكويت فعليهم متابعة األمر مع 
املكتــب الثقافي عــن طريق البريد 
االلكتروني، مؤكدة أن املكتب الثقافي 

على تواصل دائم مع جميع اجلامعات 
ملتابعة األوضاع أوال بأول.

وأشــارت العوضي إلى أن قرار 
الهجرة حدد توقيتا للجامعات حلسم 
أمورهم وحتديد نوع الدراسة ولديهم 
وقت معني البد ان يحدده من خالله 
نوع الدراسة التي سيتم اعتمادها 
فــي فصل اخلريــف، وبالتالي فإن 
اجلامعات التي ستستمر في إلزام 
الطلبة باحلضور شخصيا فيمكن 
لهؤالء الطلبة االلتحاق بجامعاتهم، 
أما اجلامعات التي ستتحول لنظام 
االونالين فيمكن للطلبة أن يستكملوا 

دراستهم من الكويت. 
وزادت: نحــن بانتظــار قرارات 
وزارة التعليم العالي بهذا الشــأن، 
ولكــن هنــاك متســع مــن الوقــت 
وســتتضح الرؤية األسبوع املقبل 
عندما تصدر الوزارة قراراتها بشأن 
التسجيل اونالين وبشأن الطلبة. ملشاهدة الڤيديود. أسيل العوضي

آالء خليفة

بعد أن أعلنت سلطات الهجرة األميركية ان الواليات املتحدة لن تسمح 
للطالب األجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مســجلني في مؤسسات 
تعليمية قررت بسبب جائحة كورونا إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر 
اإلنترنت عند استئناف العام الدراسي اخلريف املقبل، التقت «األنباء» عددا 
من الطلبة الكويتيني الدارســني في عدد من اجلامعات بالواليات املتحدة 

األميركية للتعرف الى مدى تأثير هذا القرار على مشوارهم الدراسي.
وذكــر الطلبة ان القــرار املفاجئ أصابهم باحليرة الســيما مع عدم 
صدور قرار نهائي من جامعاتهم بطريقة الدراســة وكذلك بســبب سوء 
األوضاع الصحية بســبب انتشار ڤيروس كورونا في الواليات املتحدة. 
وأجمعوا انهم بانتظار القرارات التي ســتصدر عن وزارة التعليم العالي 
اليوم اخلميس لتحديد مصيرهم سواء بالبقاء او العودة الى الوطن. في 
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