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العمر: الغرفة لم تدخر جهدا في دعم العمل اإلنساني

عبداهللا الراكان

أكد نائب املدير العام في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
حمــد العمر ان العالم يعاني 
حاليا من ظروف استثنائية 
تتمثل فــي األزمات الصحية 
انهكــت  التــي  واحلــروب 
الشعوب، الفتا الى ان الغرفة 
لم تدخر جهدا في دعم العمل 
اإلنساني عبر شــراكتها مع 
جمعيــة الهالل األحمر وذلك 
بدعمها لفريق «بيت الياسمني» 
التطوعي في مشروع تعليم 
أطفال الالجئني السوريني في 

لبنان.
جــاء ذلــك خــالل املــزاد 
اخليري للسجاد املصنع يدويا 
من قبل النازحات السوريات 
بالشراكة بني غرفة التجارة 
والصناعة وبعثة االمم املتحدة 

للهجرة أمس.
وقــال العمر: في ظل هذه 
الظروف كانت الكويت بقيادتها 
وشعبها عونا للكثيرين بغض 
النظــر عــن العــرق والدين 
وخــارج حــدود اجلغرافيا، 
حتــى أطلقــت عليهــا األمم 
املتحدة مسمى «مركز العمل 
اإلنســاني»، مضيفا يجمعنا 
اليوم حــب اخلير واألهداف 
الســامية، ونتمنى أن ينجح 
املعــرض واملزاد اخليري في 
بيع نحو ١٨ سجادة نسجتها 
أيــادي نازحــات ســوريات، 
هن أخوات لنا في اإلنسانية 
والديــن والعروبة أجبرتهم 
الظروف القاسية التي ضربت 
بالدهن منذ أكثر من ١١ سنة 
توالت فيها احلروب واألزمات 
الصحية واالنهيار االقتصادي، 
مما أدى بهن إلى اللجوء إلى 
دول اجلوار لتوفير أبســط 

مقومات احلياة ألسرهن.
من جانبه، قال رئيس بعثة 
املنظمــة الدولية للهجرة في 
الكويــت مازن ابو احلســن 
بالتعــاون مــع غرفــة  انــه 
التجــارة والصناعــة، ننظم 
املزاد اخليري االول للسجاد 
املصنوع مــن قبل النازحات 
السوريات، الفتا الى انه يشمل 
١٨ ســجادة متــت صناعتها 
يدويا من قبل سوريات ضمن 
مشــروع ممول مــن حكومة 
الكويت عــام ٢٠١٩، ونتيجة 
لهذا املشروع متت إقامة عدد 
من املزادات ليكون ريعها لدعم 
املشاريع املستقبلية التي تقوم 
بها املنظمة الدولية للهجرة.

وتابــع أبو احلســن: في 
بدايــة ٢٠٢٢ قمنــا كمنظمــة 
بدعــم ومســاعدة ٣١٨ الــف 
شخص داخل سورية من خالل 
تقدمي خدمات صحية وغذائية 
وتسهيل سبل العيش عالوة 
على ارسال ٢٠٧ شحنات من 
املســاعدات العينيــة، الفتــا 
الى أننا نهدف خالل االشهر 
املقبلــة الــى دعم املشــاريع 
التي تقــوم بها املنظمة فيما 
يتعلق بتنمية املهارات والدعم 
النقدي وترميم البنى التحتية 
االساسية لكي يتمكن االفراد 
مــن حتقيــق احتياجاتهــم 

بعد مرور ١١ عاما على االزمة 
السورية، وصلت االحتياجات 
االنسانية ألكثر من ٦٫٦ مليون 
نــازح داخــل ســورية و٥٫٦ 
الجــئ بالبلدان املجاورة إلى 
أعلى مســتوياتها، باالضافة 
الحتياجــات عــدد كبير من 

املجتمعات املضيفة.
وبــني أن عائــدات املــزاد 
ســتخصص للمســاهمة في 
دعــم مشــاريع تقــوم بهــا 
املنظمة كالدعــم النقدي في 
تلبية االحتياجات االساسية 
العاجلــة، وإعــادة تأهيــل 
التحتية  اخلدمــات والبنــى 

االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الرئيســية مثــل االســواق 
واحملالت التجارية واملخازن 
الــري، وتعزيــز  ومرافــق 
املشاركة املجتمعية الشاملة 
والتماسك االجتماعي وحتسني 
اخلدمــات  الــى  الوصــول 
االساسية، وتوفير االنشطة 
املدرة للدخل مثل منح األعمال 
الصغيــرة مع الدعــم الفني 
والنقد مقابــل العمل، بهدف 
نقل املستفيدين من االعتماد 
على املساعدات االنسانية الى 
االعتماد على الذات واالستثمار 

في صقل وتعزيز املهارات.

خالل املزاد اخليري للسجاد املصنع يدوياً بالشراكة بني غرفة التجارة و«األمم املتحدة للهجرة»

مازن أبو احلسن حمد العمر

االساسية.
وذكر ان املــزاد هو االول 
من نوعــه والتجربة أولية، 
معربا عن متنياته أن يكون 
هناك إقبال أكثر من الشركات 
والقطاع اخلاص في املستقبل 
لكي نصــل ألكبر عدد ممكن 
من املستفيدين، ويعتبر هذا 
التعاون االول الذي نقوم به 
كمنظمة دوليــة للهجرة مع 
غرفة التجارة والصناعة، مبا 
ان لديهــم ســبلهم للوصول 
ألكبــر عــدد مــن الشــركات 
الكبيرة او متوسطة احلجم 
او الصغيــرة، الفتــا الى انه 

إقبال على شراء السجاد

سجادة من بني السجاد املصنوع يدويا

جانب من السجاد املعروض خالل املزاد اخليري  (زين عالم)

املخيزمي: زيادة املخصصات املالية للطلبة 
املبتعثني «مستحقة» في ظل التضخم املعيشي

آالء خليفة

كشــف وكيل وزارة التعليــم العالي 
د.صبيــح املخيزمي ان الــوزارة حترص 
سنويا على تطوير خطة البعثات اخلارجية 
وإضافة تخصصات جديدة يحتاجها سوق 
العمل، مشيرا الى اتخاذ جملة من القرارات 
أبرزها رفع نسب االبتعاث للتخصصات 
الهندسية وإيقاف االبتعاث لطب األسنان 
بالــدول العربية نظرا لتزايد االعداد عن 

االحتياجات للسنوات اخلمس املقبلة.
جاء ذلك خالل فعاليات حملة «وجهني» 
أول من أمس والتي تنظمها الوزارة خالل 
الفترة من ٥ الى ٩ يونيو من الساعة ١٠ 
صباحا إلى ١٠ مســاء مبجمــع األڤنيوز 
بحضور الوكيل املساعد لشؤون البعثات 
واملعــادالت والعالقــات الثقافية فاطمة 

السنان وقيادات الوزارة.
وقــال املخيزمي ان حملــة «وجهني» 
تهــدف لتنويــر الطلبة وأوليــاء األمور 
بشروط وخطة االبتعاث والتخصصات 
املتوافرة وفرص العمــل املختلفة، الفتا 
الى أن الوزارة ووفق آلية رصد ميزانيتها 
وارتباطها بسداد الرسوم الدراسية للطلبة 
تسمح باستيعاب عدد إضافي من خالل 
تأجيل بعض الدفعات للجامعات اذا تطلب 
ذلك، لكن األصل ان امليزانية تكفي الطلبة 
املبتعثــني، موضحا أنها تتعامل مع عدد 
كبير من اخلريجني املبتعثني في السنوات 
السابقة أثناء أزمة القبول بجامعة الكويت 
ومؤسســات التعليم العالــي بعد زيادة 
نتائج الثانوية العامة مما أدى الى زيادة 
عدد اخلريجني، مؤكدا ان «التعليم العالي» 
على أمت استعداد الستيعاب جميع املتقدمني 
الذين تنطبق عليهم الشروط مبا ال يتجاوز 
٣٥٠٠ - ٤٠٠٠ طالب. وأشار إلى أن هناك 
تخصصات يحتاجها سوق العمل للسنوات 
العشر املقبلة، وخريجوها سيحصلون 
علــى وظيفة في اليــوم التالي للتخرج، 
ولعل أبرزها التخصصات الطبية املساندة 

ومنها التمريض والعالج الوظيفي، الفتا 
الى أن تلك التخصصات جتد عزوفا كبيرا 
من الطلبة، آمال أن يكون ذلك األمر معيارا 
أساسيا في اختيارهم للتخصصات، مبينا 
أن الــوزارة تقوم بشــكل دوري بتحديد 
التخصصــات فــي خطة البعثــات وفقا 
لدراســات احتياجات الســوق، الفتا الى 
أن هناك تخصصات من العلوم اإلدارية 
والهندسية سيكون لها نصيب بالقطاع 
اخلــاص، وأيضــا تخصصات أساســية 
بخالف الطبية املساندة وهي الطب البشري 
فيوجد الكثير من املستشفيات بالكويت 

تتطلب اعدادا هائلة من اخلريجني.
وأضاف: إيقاف تخصص طب االسنان 
واالبتعاث اليه ســيوجه أبناءنا لدراسة 
الطب البشري ونراهن على وعي أولياء 
األمور والطلبة في اختيار التخصصات 
املناسبة، والكويت مرت بظروف كان من 
احملتمل ان تقف عاجزة بسببها لذا فالبد 
مــن االعتماد على انفســنا وعلى أبنائنا 
لالستعداد للقادم خاصة في ظل اجلوائح 

الصحية.
وفيمــا يخص رفع نســب تخصص 
الهندسة، ذكر انه اليزال في خطة البعثات 
١٨ رغبة بإمكان الطلبة ابداءها لدراســة 
الهندسة بحد ادنى ٨٥٪ و١٧ رغبة مبعدل 
٩٠٪ وباإلمكان الدراســة حــال حصول 
الطالب علــى قبول من احدى اجلامعات 
املتميزة واســتيفاء النســب والشروط 
املقــررة، وخالل العام املاضي مت ابتعاث 
١٤٠٠ طالــب لتخصص الهندســة خارج 
الكويــت وفي املقابل كانــت هناك ٣٥٠٠ 
بعثة داخلية لدراســة الهندســة ناهيكم 
عن كلية الهندسة بجامعة الكويت وكلية 
الدراسات التكنولوجية في «التطبيقي».

وعلــى صعيد متصل، بــني ان خطة 
البعثــات شــملت التخصصــات الطبية 
والطبية املســاندة والهندسية والعلوم 
اإلدارية ومشتقاتها فضال عن التكنولوجية 

احلديثة.

وحــول زيــادة املخصصــات للطلبة 
قــال إن زيادة الرواتب وفق قرار حتديد 
املخصصــات الصادر فــي ٢٠١٤ يتطلب 
مراجعة كل ٥ ســنوات وبــدأت الوزارة 
بالفعل مراجعته في ٢٠١٩ وانتهى املوضوع 
بامتنــاع وزارة املالية عــن املوافقة على 
الزيادة موضحا ان املالءة املالية للكويت 
اليــوم افضل من الســابق ويجب االخذ 
باالعتبار ليس فقــط زيادة مخصصات 
الطلبة وإمنا االستغالل األمثل لتلك املوارد 
املالية في االهتمام باملشاريع التطويرية 
املستقبليةو و«التعليم العالي» تؤكد ان 
هناك استحقاقا قادما لزيادة املخصصات 
املاليــة للطلبة بالتزامن مع وجود اعلى 
نســب التضخم تاريخيــا في العديد من 

الدول.
من جانبها، أوضحت الوكيل املساعد 
للبعثات واملعادالت والعالقات الثقافية 
فاطمة السنان، ان وزارة التعليم العالي 
فتحت التسجيل في بعثات التميز باإلضافة 
الى االيفاد املباشر، مبينة أنها نوع آخر 
من االبتعاث للطلبة احلاصلني على قبول 
من جامعــات متميزة فــي مختلف دول 
االبتعاث ومســتوفني للشــروط املعلنة 
لبعثات التميز، أما بعثات االيفاد املباشر 
فالبد ان تتوافق مع ما اعلن في خطة بعثات 
الوزارة باإلضافة الى الدول والتخصصات 
الطبية ومنها تخصص الطب البشــري 
وطب االسنان بالدول األجنبية، مؤكدة أن 
الوزارة حريصة دوما على فتح االبتعاث 

جلامعات ودول جديدة.
بدورها، قالت املستشار اإلعالمي لوزير 
التربيــة ووزير التعليــم العالي وصال 
الزامل، إن احلملة نقلة نوعية في الوصول 
إلى الطلبة واإلجابة عن استفســاراتهم 
وإرشادهم إلى التخصصات التي يحتاج 
اليها سوق العمل، وما يحتاجون اليه خالل 
تواجدهم في مقر دراســتهم في اخلارج، 
داعية الطلبة للحضور إلى موقع احلملة 

بـ«األڤنيوز».

أكد خالل إطالق حملة «وجهني» أن «التعليم العالي» حريصة على طرح تخصصات تواكب سوق العمل

د.صبيح املخيزمي وفاطمة السنان ووصال الزامل وخلود اإلبراهيم خالل حملة «وجهني»

«التعليم العالي» مستعدة الستيعاب جميع املتقدمني للبعثات مبا ال يتجاوز ٣٥٠٠ - ٤٠٠٠ طالب
رفع نسب االبتعاث للمجاالت الهندسية..وهناك تخصصات يحتاجها السوق للسنوات العشر املقبلة

أبو احلسن: املزاد يشمل بيع ١٨ سجادة متت صناعتها يدويًا من قبل نازحات سورية
قمنا العام احلالي بدعم ٣١٨ ألفًا داخل سورية من خالل تقدمي خدمات صحية وغذائية

«احتاد أميركا» إلتاحة الفرصة لطلبة املاجستير 
في االنضمام إلى البعثات املتميزة

آالء خليفة

شدد رئيس اللجنة األكادميية باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات املتحدة 
راشــد الســنان، على ضرورة املساواة بني 
مبتعثي «التعليم العالي» من خالل السماح 
ملبتعثــي درجة املاجســتير الدارســني في 
اجلامعات املتميــزة، باالنضمام إلى البعثة 
املتميزة أسوة بزمالئهم بدرجة البكالوريوس.
وقال الســنان إن الدراسة التي أعددتها 
اللجنــة األكادمييــة تبــني قــرب املؤهالت 
واملســتوى التعليمي بني برامج اجلامعات 

املتميزة وفق معايير وزارة التعليم العالي 
والترتيبات العاملية في درجات البكالوريوس 
واملاجتسير، موضحا أن االحتاد متمثال في 
اللجنة األكادميية يسعى الى مثل هذا التغيير 
اإليجابي الذي يكافئ الطلبة املتميزين، مشددا 
على أهمية وجود حوافز تدفع املبتعثني على 
درجة املاجســتير لتحدي النفس وتطوير 

الذات.
وتقدم السنان بالشكر واالمتنان إلى كل 
من وزارة التعليم العالي واملكتبني الثقافيني 
فرع الواليات املتحدة، على تقبل أفكار أبنائهم 

راشد السنانالطلبة.

ملشاهدة الڤيديو

مجلس اجلامعة يقرر العودة لالئحة «الصيفي» القدمية

آالء خليفة

أكد أمني عام جامعة الكويت 
باإلنابــة واملتحدث الرســمي 
د.مرضي العياش أن مجلس 
اجلامعة عقد اجتماعه صباح 
أمس برئاسة مديرها د.يوسف 
الرومي، مضيفا أنه مت اعتماد 
قرار املجلس بتاريخ ١ أبريل 
على رأي الفتوى والتشــريع 
في شأن عدم جواز جمع عضو 
الهيئــة األكادمييــة والهيئة 
األكادميية املساندة بني العمل 
في جامعــة الكويت وجامعة 
أخرى حكومية أو خاصة، كما 
مت اعتماد قرار بتفويض مدير 
اجلامعة باإلنابة باالســتثناء 
من بعض الضوابط الزمنية 
فــي بدايــة املهمــات العلمية 
القياديــة أو نهايتها وفقا ملا 
يحقق مصلحة العمل، ووافق 
على اســتمرار العمل بلجنة 
العمــداء واللجنــة التنفيذية 
ملدير اجلامعة وفقا للقرارات 

السابقة.
وقــال العيــاش انه متت 
املوافقــة علــى تعديــل املادة 
الســابعة من الئحــة الرعاية 
الســكنية جلامعــة الكويت، 
لتصبــح على النحــو اآلتي: 
«يتــم صــرف املزايــا املالية 
املقررة مبقتضى هذه الالئحة 
للمستفيد اعتبارا من تاريخ 
تقدمــه  شــريطة  تعيينــه 
باملستندات املثبتة حلقه خالل 
أربعة أشــهر من تاريخ قرار 
التعيني وإال استحق الصرف 
اعتبــارا مــن تاريــخ تقدمه 
بالطلــب، مــا لم يكــن هناك 
ظرف قهري حال دون تقدميه 
خالل املدة املقررة، الفتا إلى ان 

تقرير ملخص عن مشــاركة 
جامعة الكويت في مؤسسات 
العامليــة خــالل  التصنيــف 
العامني اجلامعيني ٢٠٢١/٢٠٢٢ 
املقدم من مكتــب نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط، وتقرير 
بشأن مستجدات انتقال كلية 
العمــارة إلــى مدينــة صباح 
الســالم اجلامعيــة املقدم من 
مكتــب نائب مديــر اجلامعة 
للتخطيــط، واملوافقــة على 
اقتراح فترات إضافية الختبار 
القــدرات األكادمييــة لبعض 
الشرائح من الطلبة الراغبني 
في االلتحاق باجلامعة مقابل 
رسوم، واالطالع على املقترح 
املقدم من مكتــب نائب مدير 
اجلامعــة لألبحاث في شــأن 
الالئحــة اخلاصــة بفعاليــة 

امللصق العلمي.
وتابــع: وافــق مجلــس 
اجلامعة علــى تقرير اللجنة 
املشــكلة فــي شــأن األبحاث 
املنشورة في مجالت الناشر 
(OMICS) والناشرين اآلخرين 
املشاركني في املجالت املفترسة 
أو املســتغلة بغرض ترقيات 
الهيئــة األكادمييــة  أعضــاء 

بجامعة الكويت وفق الضوابط 
التي مت حتديدهــا في تقرير 
اللجنــة، مبينــا ان املجلــس 
وافق على طلب كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية اعتماد 
صرف مكافآت لرؤساء جلان 
الكنتــرول، وتعديــل الئحــة 
الكلية بإدراج مادة «٨ مكرر» 
بالباب الثاني اخلاص بتنظيم 
كلية الدراسات العليا، واقتراح 
كلية الدراسات العليا تعديل 
مــن  و٣٥/٧   ٢٥/٨ املادتــني 
الئحة كلية الدراسات العليا، 
واملوافقــة علــى إعفــاء غير 
املقيدين من ذوي اإلعاقة من 
الرســوم الدراسية ورد ما مت 

حتصيله.
ولفت إلى انه متت املوافقة 
على اقتراح كلية الدراســات 
العليا بشــأن تعديل املادتني 
١١/٣ و١٧ مــن الئحــة كليــة 
الدراسات العليا، وإلغاء العمل 
الدراســات الصيفية  بالئحة 
املعدلة مبوجب قرار مجلس 
اجلامعة في اجتماعه ٨/٢٠٢١ 
بتاريــخ ١٤/٩/٢٠٢١، والعودة 
إلى العمل بالئحة الدراســات 
الصيفيــة الصادر بهــا قرار 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي رقــم ٢٠١٧/٧٤، ومــا 
تقتضيــه مصلحة العمل في 
ضوء توصيــات ١٥ كلية عدا 
«الدراسات العليا»، وموافقة 
املجلس على عودة الدراســة 
بنظام احلضــور اعتبارا من 
بداية الفصل الدراسي الصيفي 
للعام اجلامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢، مع 
تفويض مدير جامعة الكويت 
الستثناء بعض الشعب التي 
قد تكون الدراسة فيها عن بعد 

وفقا للظروف واملستجدات.

طرح فترات إضافية الختبار القدرات األكادميية لبعض شرائح الطلبة مقابل رسوم

د.مرضي العياشد.يوسف الرومي

املجلس أكد على تولي مجلس 
اجلامعة اختصاصات مجلس 
اخلدمة املدنية بشأن اجلامعات 
احلكومية بعــد االطالع على 
كتاب اخلدمة املدنية بتاريخ 

.٢٠٢٢/٤/١١
وأضــاف: مت االطالع على 
مذكرة بشأن خطابات ديوان 
اخلدمة املدنية لقرار مجلس 
اخلدمة املدنية ١١ لسنة ٢٠١٧، 
واملوافقــة على مقترح مكتب 
نائب مدير اجلامعة للشئون 
العلمية بشــأن الئحة تنظيم 
إيفاد أعضاء الهيئة األكادميية 
املساندة في البعثات واإلجازات 
الدراسية مع األخذ بآراء أعضاء 
املجلس، واالطالع على مذكرة 
مكتــب نائب مديــر اجلامعة 
للشؤون العلمية بشأن تعديل 
صحيفة تخرج قسم اجلغرافيا 
في كلية العلوم االجتماعية، 
واملوافقــة على مقترح مكتب 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
بشــأن اســتمرارية اجلانــب 
االستراتيجي من خطة اجلامعة 
للســنوات  االســتراتيجية 

.٢٠٢٧-٢٠٢٣
وذكر أن املجلس اطلع على 

ال يجوز لعضو الهيئة األكادميية واملساندة اجلمع بني العمل بجامعة الكويت وجامعة أخرى


