
االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

السفيرة األميركية لـ «األنباء»: مستقبل الكويتيني الدارسني بأميركا في أمان

إلى أي مدى تعتبر القرارات 
التي اتخذتها إدارة الهجرة 

واجلمارك األميركية في 
مجملها إيجابية أو سلبية 
بالنسبة للطالب الكويتيني 
الذين يدرسون في أميركا؟

٭ خلقت أزمة كورونا العديد 
التحديــات والشــكوك،  مــن 
وبدورهــا حتــاول حكومــة 
الواليات املتحدة أن تفعل ما في 
وسعها حلماية صحة اجلميع 
مع االســتمرار فــي الترحيب 
بالطالب الدوليني. والستيعاب 
الطــالب الدوليــني خالل هذه 
الفترة العصيبة، سمحت إدارة 
الهجــرة واجلمارك األميركية 
للطالب الدوليني بأخذ نسبة 
أكبر من املقررات الدراسية عبر 
اإلنترنت مما كان مسموحا به 
قبل ذلك. ويســمح التحديث 
اجلديد للطالب الدوليني بالدمج 
بني املقررات الدراســية داخل 
الدراســية وعبــر  الفصــول 
اإلنترنت لتلبية املتطلبات التي 
الدوليني  الطــالب  يجب على 
اتباعها للمحافظة على وضعهم 
القانوني كطلبــة في الفصل 

الدراسي املقبل.
ومت رفع القيود الســابقة 
والتي اشــترطت أخذ الطالب 
ما ال يزيد على مقرر دراســي 
واحــد عبــر اإلنترنــت لــكل 
فصل دراسي. أما اآلن، فيمكن 
للطالب الدوليني أخذ أكثر من 
مقرر واحد عبر اإلنترنت في 
الفصل الدراســي الواحد، إذا 
أقرت جامعتهم بأن الطالب لم 
يتجاوز احلد األقصى من عدد 

أجرى احلوار: أسامة دياب

كشفت الســفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي عن اجتماع سيعقده 
اليوم عدد من مسؤولي السفارة مع وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح املخيزمي 
لبحث كل القضايا التي تهم الطلبة ودراستهم العليا في ضوء القرارات األخيرة 
التي اتخذتها إدارة الهجرة واجلمارك األميركية، موضحة أن بالدها تولي الطالب 
الكويتيني أهمية كبيرة وتفخر بالنجاح الذي حققوه في اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية األميركية. وأوضحت رومانوسكيـ  في لقاء خاص بـ «األنباء»ـ  أن مستقبل 
الطالب الدارسني في اجلامعات األميركية في أمان والقرارات اخلاصة بالطالب 
مؤقتة بسبب تفشي جائحة «كورونا»، مبينة أن احلكومة األميركية تسعى إلى 
حتقيق التوازن ما بني احلفاظ على سالمة اجلميع والترحيب بالطالب الدوليني، 
معربة عن أملها في أال تؤثر هذه القرارات على أعداد الطالب الذين يرغبون في 
الدراسة في أميركا التي التزال موطنا ألفضل املؤسسات التعليمية في العالم. 
ودعت الطالب الكويتيني املســجلني حاليا في برنامج دراسي في الواليات 
املتحدة الى التحقق من مستشار الطلبة الدوليني قبل اتخاذ أي قرارات نهائية 
تتعلق بدراســتهم، موضحة أن لكل جامعة ظروفها اخلاصة وستتخذ قراراتها 
بشكل مستقل بناء على الظروف احمليطة من حيث تفشي ڤيروس كورونا في 
املنطقة التي تقع فيها، مشددة على أن الطالب اجلدد الذين سيسجلون في 
الفصل الدراسي املقبل عليهم التحقق من طبيعة الدراسة في جامعاتهم سواء عبر 
اإلنترنت أو وفق النظام املختلط او من خالل احلضور الشخصي، فإلى التفاصيل:

اجلديدة.  ونظرا ألن كل جامعة 
تتمتع بظروف فريدة خاصة 
بها، فإنني أنصح جميع الطالب 
الكويتيني بالعمل مع مستشار 
الطلبة الدوليني أو مســؤول 
اجلامعة اخلاص بالطالب في 
اجلامعة التي يدرس بها لفهم 

قواعد برنامجهم احملدد.

كم عدد الطالب الكويتيني 
الذين يدرسون عن طريق 
األونالين وكم عدد أولئك 

الذين يدرسون وفق النموذج 
املختلط وعدد الطالب الذين 

يدرسون بنظام احلضور 
الشخصي؟

٭ التزال اجلامعات في الواليات 
املتحدة بصدد تطوير خططها 
الدراســية لفصــل اخلريــف 
ولذلك من املبكر احلديث عن 
األرقام، وســتتخذ كل جامعة 

الواليات املتحدة أكبر عدد من 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اخلارج ويقف موظفو السفارة 
على أهبة االســتعداد لتقدمي 
الدعــم ألي طالــب يرغب في 
الدراســة في جامعة أو كلية 
الطــالب  أميركيــة. ونولــي 
كبيــرة  أهميــة  الكويتيــني 
وإننــا نفتخــر بالنجاح الذي 
حققــه الطــالب الكويتيــون 
فــي اجلامعات واملؤسســات 
التعليمية األميركية إلى اآلن.
صحــة  حمايــة  وتأتــي 
الطالب الدارسني في الواليات 
املتحدة على رأس أولوياتنا. 
وفــي حــال انعقــاد الفصول 
الدراسية بالكامل عبر اإلنترنت 
(أونالين)، ســيكون مبقدور 
الطالــب إكمالها من أي مكان. 
مبا أن الدراسة ستكون متاحة 
من املنزل، فإنــه من املنطقي 
تقليل اخلطــر الذي يصاحب 
السفر كتخفيف إضافي للحد 

من انتشار املرض.

ما مصير أكثر من ١٥ ألف 
طالب كويتي يدرسون في 
الواليات املتحدة األميركية 

وما موقف اجلامعات من هذه 
القرارات؟

٭ أنصح كل الطالب الكويتيني 
املســجلني حاليا فــي برنامج 
دراســي في الواليات املتحدة 

حول هذا املوضوع. ونتمنى 
مــن خــالل املعلومــات التي 
ســوف نبثهــا على وســائل 
التواصــل االجتماعي وموقع 
السفارة الرســمي واملقابالت 
اإلعالمية نشر أكبر قدر ممكن 
من التحديثات حول شــروط 

التقدمي للڤيزا.
ويقوم موظفو القسم القنصلي 
باإلجابة على االستفســارات 
اإلمييــل:  عبــر  املرســلة 
KuwaitNIV@state.gov وميكن 
للطالب التواصل مع املستشارة 
اإلمييــل:  عبــر  األكادمييــة 
KuwaitCity@EducationUSA.

org لالستفسار عن اجلامعات 
والبرامج الدراسية التي ينوون 
االلتحاق بها. إننا نتطلع لعقد 
االجتماع القادم مع وكيل وزارة 
التعليــم العالــي لبحــث هذا 
املوضوع وغيره من القضايا 
التي تهم الطلبة ودراســتهم 

العليا.

هل ستؤثر هذه القرارات على 
أعداد الطالب الذين يرغبون 

بالدراسة في أميركا عبر 
برنامج البعثات التي حتددها 

في الواليات املتحدة قراراتها 
بشــكل مســتقل بنــاء علــى 
الظــروف التي حتيط بها من 
حيث تفشي ڤيروس كورونا 
فــي املنطقــة التي تقــع فيها 
هذه اجلامعــة. وتظل حماية 
صحة الطالب ورفاهيتهم هي 
أولوية قصوى للجميع. ونظرا 
لوجود مجموعة من الظروف 
الفريدة اخلاصة بكل جامعة، 
فإننــا ننصح جميــع الطالب 
الكويتيني بالعمل مع مستشار 
الطلبة الدوليني أو مســؤول 
اجلامعــة املعني للطالب لفهم 

قواعد برنامجهم.

البعض قرأ في هذه القرارات 
حدة وتعنتا غير معهود من 

السلطات األميركية جتاه 
طالب يرون في أميركا الوجهة 
الدراسية األولى لهم في العالم، 

فما تعليقك على ذلك؟
٭ لعقــود، كانــت الواليــات 
املتحدة الوجهة األولى للطالب 
الدوليني ويوجــد حاليا أكثر 
مــن مليون طالــب من جميع 
أنحــاء العالــم يدرســون في 
الكليات واجلامعات األميركية. 
وسيواصل العديد من الطالب 
الدوليني دراستهم في الواليات 
املتحدة في الفصل الدراســي 

املقبل.
وإننا فخورون باستضافة 

التحقق من مستشــار الطلبة 
الدوليني قبل اتخاذ أي قرارات 
نهائيــة تتعلــق بدراســتهم. 
القادر  فهــذا املستشــار هــو 
على حتديد طبيعــة برنامج 
الطــالب وتأكيــد مــا إذا كان 
البرنامــج «خليطا بني األون 
الين واحلضور الشــخصي». 
وعلــى الطالب اجلــدد الذين 
االلتحــاق بجامعــة  ينــوون 
أميركية في الفصل الدراســي 
القــادم التحقق مــا إذا كانت 
التي سيســجلون  اجلامعات 
بها ســتعقد جميــع الفصول 
الدراســية عبــر اإلنترنت أو 
عقد جزء من الدراسة من خالل 

احلضور الشخصي.

إلى أي مدى تتواصلون مع 
السلطات الكويتية املعنية في 

هذا الصدد؟
٭ ســأواصل، ومعي موظفو 
الســفارة، بالعمل مــع وزارة 
الكويتيــة  العالــي  التعليــم 
واحتاد طلبة الكويت - فرع 
الواليات املتحــدة للتأكد من 
الكويتيني  الطلبــة  حصــول 
على أدق وأحــدث املعلومات 

وزارة التعليم العالي؟
٭ أمتنى بالتأكيد عدم حدوث 
ذلك فالتزال الواليات املتحدة 
موطنــا ألفضــل املؤسســات 
التعليمية فــي العالم. وعبر 
عديــد مــن األجيــال، تبــوأ 
الطالب الكويتيون - خريجو 
اجلامعات األميركية - مناصب 
قيادية في كل قطاعات املجتمع 
الكويتــي. ونحــن علــى أمت 
االستعداد ملساعدة أي طالب 
كويتي يخطط للدراســة في 
الواليات املتحدة، وسنواصل 
التعليــم  العمــل مــع وزارة 
العالي للرد على أي تخوفات 

أو استفسارات.

هل تعتقدين أنه ميكن التوصل 
إلى حل سريع يحمي مستقبل 

الطالب الكويتيني أم سيكون 
احلل هو حتويل مسار هؤالء 

الطالب للدراسة في دول 
أخرى؟

٭ نعيــش فــي ظــل ظروف 
اســتثنائية وغير مســبوقة، 
ولذلــك نطلــب مــن اجلميع 
التحلــي بالصبر فيما تتضح 
الظروف.  الصورة وتتطــور 
مــن الصعب اآلن الســفر إلى 
أي مــكان، وما زالــت الرؤية 
غير واضحة ملا ستكون عليه 
األوضاع في فصــل اخلريف 
(موعد بدء الدراســة للســنة 
األكادميية القادمة). وسنواصل 
عمل كل ما بوسعنا ملساعدة كل 
طالب كويتي يرغب في الدراسة 
في الواليات املتحدة ألننا نؤمن 
إميانا راســخا بأن جامعاتنا 
توفر أفضــل الفرص للطالب 
الكويتيني. وتعد الكويت ثالث 
أكبر دولة في الشرق األوسط 
من حيث عدد الطالب الدارسني 
في الواليات املتحدة. وأؤكد لكم 
بأن مستقبل الطالب الكويتيني 
في اجلامعات األميركية بأمان.

ألينا رومانوسكي أكدت أن بالدها تولي الطالب أهمية كبيرة وتفخر بالنجاح الذي حققوه في مختلف املؤسسات التعليمية األميركية

اخلارطة تبني توزيع الطالب الكويتيني في اجلامعات األميركية على امتداد الوالياتالسفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي

الوحدات املسموح بأخذها عبر 
اإلنترنت لبرنامجهم الدراسي.
الهجــرة  إدارة  وقــررت 
بــأن  واجلمــارك األميركيــة 
الطالب الدوليني املقيدين في 
برنامج دراسي عبر االنترنت 
(أونالين) فقط ليسوا مؤهلني 
وال يستوفون شروط احلصول 
على وضع قانوني كطالب في 
الواليــات املتحــدة. ونتيجة 
لذلك، يجب على هؤالء الطلبة 
إكمال برنامجهم الدراسي عبر 
اإلنترنت من دولهم حلني سماح 
الدراسة  الظروف باستئناف 
الشــخصي فــي  باحلضــور 
الواليــات املتحــدة. القرارات 
احلاليــة مؤقتة وتســتهدف 
احلفــاظ علــى أمن وســالمة 

اجلميع من جائحة كورونا.
وهنا أود التأكيد على قيام 
موظفــي الســفارة األميركية 
تســاؤالت  مــع  بالتعامــل 
واستفســارات الطالب وإننا 
نبذل قصــارى جهدنــا لنقل 
الدقيقــة حــول  املعلومــات 
اإلرشــادات اجلديــدة. كمــا 
يقوم موظفو القسم القنصلي 
باإلجابــة عن االستفســارات 
KuwaitNIV@ املرسلة باإلمييل

state.gov، وميكن التواصل مع 
مستشارة السفارة األكادميية 
KuwaitCity@ :عبــر اإلمييــل

EducationUSA.org لالستفسار 
عــن اجلامعــات والبرامــج 
الدراسية التي ينوون االلتحاق 
بها. وإننــا أيضا على اتصال 
منتظم مع السلطات الكويتية 
ذات الصلة لشرح التوجيهات 

نتطلع لعقد اجتماع مع وكيل «التعليم العالي» اليوم لبحث كل القضايا التي تهم الطلبة ودراستهم العليا

نطلب من اجلميع التحلي بالصبر حتى تتضح الصورة خصوصًا أنه من الصعب اآلن السفر إلى أي مكان

أمتنى أال تؤثر القرارات على أعداد الطالب الراغبني في الدراسة بأميركا التي التزال موطنًا ألفضل املؤسسات التعليمية

أنصح كل املسجلني حاليًا في برنامج دراسي بالتحقق من مستشار الطلبة الدوليني قبل اتخاذ أي قرارات نهائية 

لكل جامعة ظروفها اخلاصة وستتخذ قراراتها بشكل مستقل بناء على الظروف احمليطة من حيث تفشي ڤيروس «كورونا» 

على الطالب اجلدد الذين سيسجلون في الفصل الدراسي املقبل التحقق من طبيعة الدراسة في جامعاتهم 

القرارات اجلديدة مؤقتة واحلكومة تسعى إلى حتقيق التوازن بني احلفاظ على سالمة اجلميع والترحيب بالطالب


