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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن واملستشار د. حنفي اجلبالي وسفيرنا لدى القاهرة محمد الذويخ املستشار د. حنفي اجلبالي خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن بحضور سفيرنا محمد الذويخ

مرزوق الغامن: الكويت قيادة وحكومة وبرملانًا وشعبًا تقف بجانب مصر
اجتمع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
مبقر البرملان املصري أمس إلى رئيس مجلس 
النواب املصري املستشار د.حنفي اجلبالي. 
الغامن في تصريــح للصحافيني  وقال 
عقب االجتماع الذي حضره ســفيرنا لدى 
القاهرة محمد صالح الذويخ «تشرفت حقيقة 
بهذه الزيارة الرسمية لرئيس مجلس النواب 
املصري املستشــار د. حنفي اجلبالي، كما 
تشرفت خالل زيارتي ملصر بااللتقاء بالرئيس 
عبدالفتاح السيسي ناقال له رسالة من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وســمو نائب األمير ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، جتسد عمق 

وخصوصية العالقة التاريخية بني الكويت 
ومصر وتؤكد على اســتمرار هذه العالقة 
اخلاصة ودعم الكويت ملصر في كل املجاالت 
والقضايا ومنها قضية مياه النيل وغيرها 

من القضايا احلالية».
وأضاف الغامن «ان الكويت قيادة وحكومة 
وبرملانا وشــعبا تؤكد على وقوفها بجانب 
الشــقيقة مصر في مواجهة كل التحديات 

التي تواجهها».
وقال الغــامن «ال يخفى على اجلميع أن 
مصر الشقيقة هي القلب النابض للعالم العربي 
ومتى ما تعافت مصر تعافى العالم العربي 
بأجمعه، لذلك فإن الكويت والكثير من الدول 

العربية تؤمــن بهذه احلقيقة وتطبقها على 
أرض الواقع».

وذكر الغامن «على صعيد العالقات البرملانية 
كانت هناك مباحثات مهمة ومثمرة مع الرئيس 
حنفي اجلبالــي متخضت عن االتفاق على 
التنسيق في كل احملافل االقليمية والدولية 
للتصدي للتحديات التي تواجه العالم االسالمي 
والعربي والقضايا التي تهم مصر والكويت». 
وأضاف الغامن «قدرنــا ان نكون في هذه 
الدقيقة واحلساسة،  املناصب بهذه املرحلة 
وأســأل اهللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن 
نكون على مستوى طموحات الشعبني املصري 

والكويتي وأن نحقق األهداف املرجوة».

واختتم الغامن تصريحه قائال «أشــكر 
االخوة في مصر وأؤكد على عمق العالقة 
اخلاصة، ونشــكرهم علــى االعتناء بكل 
الكويتيني املوجودين في مصر سواء طلبة 
او غيرهم، وايضا نؤكــد على الدور الهام 

لالخوة اجلالية املصرية في الكويت».
من جهته، قال رئيــس مجلس النواب 
املصري املستشار الدكتور حنفي اجلبالي 
في تصريح للصحافيــني «أرحب برئيس 
مجلس األمة الكويتي وهذه مناسبة تاريخية 
ان يلتقــي االخوة واألحبة في مقر مجلس 
النواب املصري، وهــذا ليس جديدا علينا، 
فالشــعب املصري والشعب الكويتي واحد 

طوال التاريخ وعبر كل األزمنة وهذا يظهر 
ويبدو واضحا من املواقف الواحدة في كل 

املناسبات».
وأضاف اجلبالي «الرئيس الغامن شرفنا 
اليوم (أمس) وأعتبرها زيارة تاريخية ملجلس 
النواب املصري حتســب له واشكره على 
تفضله بكلمته الرقيقة اجلميلة عن العالقات 
بني الكويت ومصر وهــي تعبر عن واقع 
حقيقــي». وذكر اجلبالي «ســوف نتبادل 
البرملانية  التنســيق والتعاون في احملافل 
الدولية بإذن اهللا، ونتمنى للشعب الكويتي 
الشقيق كل اخلير والرفاهية والسعادة بقيادة 

سمو األمير، حفظه اهللا».

بعد اجتماعه إلى رئيس مجلس النواب.. حنفي اجلبالي: الشعبان املصري والكويتي واحد طوال التاريخ وعبر كل األزمنة

«التعليمية»: زيادة مقاعد البعثات ومراجعة تظلمات الطلبة

محمد الفارس: آلية فرز األسماء خلطة البعثات وفق النظام اآللي
آالء خليفة

أكد وزير النفط والتعليم العالي د.محمد الفارس 
حرص وزارة التعليم العالي على جودة التعليم في 
مؤسساتها التعليمية، وذلك من أجل إعداد خريج 
قادر على حتقيق حاجات املجتمع، وزيادة اإلنتاج، 
والتنافس في سوق العمل احمللي واإلقليمي والعاملي.
جاء ذلك في تصريــح صحافي بعد اجتماع 
اللجنة التعليمية برئاســة د.حمد املطر بحضور 
وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس 
وقياديي الوزارة، حيث أوضح د.الفارس أن وزارة 
التعليم العالي حتــرص دائما على إتاحة فرصة 
التعليم ألبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من خالل 
تقدمي اخلدمات التعليمية بجودة عالية، دون متييز، 
وفي إطار مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن، 
ليصبــح في النهاية قادرا على صياغة إنســان 
مفكر، ومتمكن علميا وتقنيا، لذا حرصت وزارة 
التعليم العالي قبــل إعالن وزارة التربية لنتائج 
الطلبة احلاصلني على الثانوية بشقيها احلكومي 
واخلاص على عقد عدت اجتماعات تنسيقية مع 
قياديي الوزارة ملراجعة خطط االبتعاث والقبول 
وتنسيقها، والتأكد من جهوزية مؤسسات التعليم 

العالي الستقبال أبنائنا وبناتنا اخلريجني.
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قبلت قرابة 
٩١٥٧ طالبا وطالبة لهــذا العام في خطة البعثات 
للعــام اجلامعي  للوزارة  اخلارجيــة والداخلية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ منهم ٣٣١١ طالبا وطالبة مت قبولهم في 
خطة البعثات اخلارجية األصلية فقط بزيادة ٤٠٠ 
مقعد عن العام املاضي، والذي بلغ عدد املبتعثني 
في خطة البعثات اخلارجية األصلية والشــواغر 
٢٩١١ طالبا وطالبة، موضحا أن آلية القبول مبقاعد 
البعثات اخلارجية تعتمد على عدد املقاعد احملددة 
من قبل كل دولة لالبتعاث لها وقبول الطلبة األعلى 

نسبة إليها.
وأضاف د.الفــارس أن وزارة التعليم العالي 
حرصت هذا العام على طرح تخصصات جديده 
ومتميزة، بخطة البعثات اخلارجية جتاوزت ٢٠ 
تخصصا، متاشيا مع متطلبات واحتياجات سوق 
العمل وذلــك لتمكني القدرات الوطنية لالنخراط 
والتنافس محليا وعامليا، وقد القت هذه التخصصات 
إقباال كبيرا من قبل أبنائنا وبناتنا املتقدمني، كما 
كان أيضا اإلقبال على التخصصات الطبية والطبية 
املساندة كبيرا، حيث جاءت نسبة عدد املقبولني 
في التخصصات الطبية خلطة البعثات اخلارجية 

لهــذا العام ٢٠٪ زيادة عن العام املاضي، وبزيادة 
وصلت إلى ٤٧٪ عن عام ٢٠١٩.

أما فيما يتعلق بعدد الطلبة املقبولني في خطة 
البعثات الداخلية لهذا العام، فأشار د.الفارس إلى 
أنه مت قبول ٥٨٤٦ طالبا وطالبة، حيث جاءت آلية 
حتديد عدد مقاعد الطلبــة في البعثات الداخلية 
لكل مؤسسة تعليمية حسب طاقتها االستيعابية، 
ونسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة 
التعليمية،  املكانية للمؤسسة  امللتحقني، والسعة 

والنسبة املئوية خلريجي الثانوية العامة.
وأوضح أن آلية فرز أسماء الطلبة والطالبات 
املتقدمني خلطة البعثات الداخلية واخلارجية تتم وفق 
النظام اآللي دون تدخل العنصر البشري حسب 
الرغبات التي مت حتديدها من قبل الطالب خالل 
فترة التسجيل، واملقاعد احملددة لكل تخصص، 
ونسبة الطالب، مشددا أن الوزارة تتعامل مع جميع 
أبنائنا املتقدمني بكل شفافية ودون أي محسوبية.

وبهذه املناسبة، تقدم د.الفارس بالتهنئة إلى أبنائه 
وبناته الطلبة والطالبات املقبولني في خطة البعثات 
الداخلية واخلارجية لهذا العام اجلامعي، داعيا اهللا 
لهم التوفيق والنجاح في حياتهم األكادميية، فهم 

االستثمار احلقيقي لوطننا الغالي الكويت.

الشديد شــخصيا ومبعاونة  وأكد حرصه 
إخوانه قياديي وزارة التعليم العالي على متابعة 
كل حاالت الطلبــة والطالبات ممن لم يحالفهم 
القبــول في بعثــات وزارة التعليم العالي عبر 
التظلمات املقدمة ملكتب الوزير، ومت عمل جلنة 
خاصة لدراسة كل حاله على حدة ورفع تقريرها 
بعد عيد األضحى املبارك لعمل الالزم بشأنها، 
كما لوحظ من خالل احلاالت املتقدمة أن هناك 
عددا من الطلبة خالل فترة التسجيل لم يختاروا 
سوى رغبة واحدة فقط، وبالتالي يصبح التنافس 
على رغبــة واحدة والقبول للمعدل العالي، مما 
أدى إلى عدم قبول عدد من الطلبة في البعثات، 
وخاصة مع زيادة نسب الطلبة خريجي الثانوية 
لهذا العام وتقدمهم مــع خريجي العام املاضي 
أيضا، علما أن هناك فئة أخرى من أبنائنا الطلبة 
والطالبات لم يستكملوا إجراءات تسجيلهم مما 
أدى بالتالي لعدم قبولهم، ولذلك أطمئن أبنائي 
وبناتي الطلبة والطالبات ممن لم يحالفهم القبول 
في البعثات الداخليــة واخلارجية، أن الفرصة 
مازالت مواتية لهم مــن خالل التقدم في خطة 
الشواغر للبعثات اخلارجية والتي سيتم طرحها 
بعد عيد األضحى املبارك، كما سيتم طرح خطة 

الشــواغر للبعثات الداخلية في شهر أغسطس 
القادم، مشــيرا إلى أن خطة الشواغر الداخلية 
واخلارجية للتعليم العالي لهــذا العام مختلفة 
عن السنة السابقة لوجود أكثر من ٤٠٠٠ طالب 
وطالبة ممن لم يتمكنوا من أداء اختبارات الثانوية 
بسبب إصابتهم بڤيروس كورونا أو مخالطتهم 
للمصابني خالل فترة اختبارات الثانوية العامة 
وسيؤدون االختبارات االستثنائية لوزارة التربية، 
فلذلك وحرصا على مبدأ تكافؤ الفرص جلميع 
النظر  الطلبة والطالبات املتقدمني سيتم  أبنائنا 
في زيادة عدد املقاعد في خطة شواغر للبعاث 

اخلارجية والداخلية للوزارة.
بالشــكر اجلزيل  وختاما، توجه د.الفارس 
لتعاون اللجنة التعليمية مبجلس األمة برئاســة 
النائب د.حمــد املطر وأعضاء اللجنة، مؤكدا أن 
على رأس أولوياته في قيادة مؤسســة التعليم 
العالي رفع جودة عملية التعليم العالي، وتقييم 
مســتواه النوعي، وخلق نظام تعليمي ألبنائنا 
الطلبة لتمكني قدراتهم البشــرية للوصول إلى 
مجتمع معرفي مستدام وقدرات وطنية تنافس 
محليا وعامليا دون اإلخالل بجودة التعليم والطاقة 

االستيعابية للمنظومة التعليمية.

سامح عبداحلفيظ

ناقشت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد في اجتماعها 
أمس تكليف املجلس لها ببحث 
ودراسة سبل تطوير مؤسسات 
التعليم العالي ورفع كفاءتها من 
الناحيتني األكادميية واإلدارية.

كما ناقشت اللجنة معاجلة 
قضية قبــول الطلبة خريجي 
الثانويــة العامــة املســتوفني 
للشروط الذين لم تكن لديهم 
الفرصة في القبول بالبعثات 

الداخلية واخلارجية.
وقــال مقرر اللجنة النائب 
د.محمد احلويلة في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس األمة 
إن اللجنة بحثت املشكالت التي 
تواجه الطلبــة الذين تقدموا 
لالنضمام إلى البعثات الداخلية 
واخلارجيــة بحضــور وزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
ووكيل وزارة التعليم العالي 
وأمني عــام مجلس اجلامعات 

اخلاصة وعدد من النواب.
أن  احلويلــة  وأضــاف 
االجتماع شــهد عرضا مفصال 
باإلحصائيــات واألعــداد فــي 
التخصصــات التــي عرضــت 
في خطــة االبتعــاث الداخلي 
واخلارجــي. وأشــار إلــى أن 
اللجنة استعرضت املشاكل التي 
واجهت الطلبة هذا العام منها 
ما يتعلق بعدم توافر الرغبات 
التي طلبوها، وحتويلهم إلى 

تخصصات أخرى.
وبني احلويلة أن اللقاء كان 
إيجابيــا وأن الوزير وعد بأن 

كافية حتى يتم توفير الفرص 
املطلوبة ألبنائنا الطلبة.

وشدد على أن هذا املوضوع 
يحظــى باهتمــام نيابي كبير 
داخل مجلــس األمة حتى يتم 
اســتيعاب كل من تتوافر فيه 
الشــروط اخلاصــة لالبتعاث 

الداخلــي واخلارجي وغربلته 
وإعادة تقييمه حتى يتم تالفي 

هذه املشاكل مستقبال.
بعــض  أن  إلــى  ولفــت 
اجلامعات ال تلتــزم بتحقيق 
املعاييــر اخلاصــة باالعتماد 
األكادميي، مطالبا بخضوعها 

الطلبــة وأولياء أمورهم حتى 
نوفر لهم االستقرار والفرص 

املناسبة.
مــن جهتــه، قــال عضــو 
اللجنة النائب د.حسن جوهر 
إن اجتمــاع اللجنة اليوم كان 
مهمــا وماراثونيا حيث ناقش 
احلــدث األكبــر وهــو وجود 
شــكاوى كثيــرة واعتراضات 
وعــدم وضــوح الرؤيــة فيما 
يتعلــق بالبعثات الدراســية، 
وحضره عدد كبير من النواب.

وأضاف جوهر في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس األمة 
إن وزيــر التعليم العالي وعد 
بعقد مؤمتــر صحافي لبحث 
حلول بشأن البعثات الدراسية، 
مبــا يضمــن إنصــاف أبنائنا 
الطلبة خاصة املتفوقني منهم 

وأن توفر له الرغبات املناسبة، 
خاصة من حصلوا على درجات 

عالية.
وقال احلويلــة إن اللجنة 
طالبت مسؤولي التعليم العالي 
بإعادة النظر في النظم املعمول 
بها والبرامج اخلاصة باالبتعاث 

لإلشراف واملراقبة من قبل جهاز 
مســتقل. وأعرب احلويلة عن 
تطلعه لألخذ بجميع املقترحات 
والتوصيات التي رفعتها اللجنة 
والنواب احلضور ووضع حلول 
جذريــة فــي الفتــره القريبة 
العاجلة لكل املشاكل التي أبداها 

وأصحاب املعدالت الدراســية 
العالية وتلبيــة رغباتهم في 
التخصصــات التي يرغبونها 
خاصــة تخصصــات العلــوم 
الطبية والهندسة في البعثات 
الداخلية. وأوضح جوهر أنه 
«تلمســنا جتاوبــا كبيــرا من 
القيادات املوجــودة وطرحنا 
كثيرا من األفكار واملقترحات 
واحللول ملعاجلة أوجه اخللل 
التــي شــابت البعثــات العام 
احلالــي الــذي يعتبــر عامــا 
استثنائيا بكل املقاييس سواء 
في األعداد الكبيرة للخريجني 
وأيضا املعــدالت العالية غير 
املســبوقة في تاريخ الكويت 
فيما يتعلــق بنتائج الثانوية 
العامة». وأوضــح جوهر أنه 
ستكون هناك مراجعة جلميع 
التظلمــات املقدمة وســتكون 
هناك حلــول واقعية وعملية 
فيمــا يتعلــق بالتخصصات 
الطبية وإعادة النظر في أماكن 
البعثات الشــاغرة، متمنيا أن 
تستوعب أكبر عدد من أبنائنا 
الطلبة املتفوقــني والطالبات 
املتفوقات سواء على مستوى 
دول االبتعاث أو على الدول التي 
سيتم االبتعاث لها في العلوم 
الطبية. وأكد جوهر«أن اللجنة 
لن تدخر جهدا في التعاون مع 
وزارة التعليم العالي ومجلس 
اجلامعــات اخلاصــة حملاولة 
تلبية رغبات أبنائنا الطلبة»، 
مشيدا بتعاون املسؤولني في 
وزارة التعليــم العالي والذي 
يدعو للتفــاؤل بإيجاد الكثير 

من احللول احلاسمة.

د. حسن جوهرد. محمد احلويلة خالد العتيبي وفارس العتيبي وشعيب املويزري ود.حسن جوهر ود.حمد املطر وفايز اجلمهور خالل االجتماع

يعــرض في مؤمتــر صحافي 
جميــع احللــول واملعاجلــات 
لهذه املشــاكل والتحديات كما 
وعد بأخذ قرارات عاجلة بزيادة 
املقاعــد فــي خطة الشــواغر 
الستيعاب أكبر عدد ممكن من 
الطلبــة الذين لــم يقدموا في 
االبتعــاث الداخلي واخلارجي 

في مراحله األولى.
أنــه وفقــا ملــا مت  وبــني 
توضيحه في االجتماع سيكون 
التقدمي في االبتعاث اخلارجي 
خالل ثالثة أيام بعد عطلة عيد 
األضحى مباشرة، أما الشواغر 
في االبتعاث الداخلي فستكون 

الشهر املقبل.
وأكد احلويلة على ضرورة 
أن تتضمن هذه اخلطة الكثير 
مــن التخصصــات وبأعــداد 

وزير التعليم العالي سيعلن في مؤمتر صحافي حلوالً للقضية

مرزوق اخلليفة والصيفي الصيفي د. محمد الفارس ود. صبيح الصبيح وم. عمر الكندري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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