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ندوة «احتاد أميركا»: مخصصات الطلبة املبتعثني ثابتة منذ ٢٠١٤
واحلاجة ماسة لزيادتها ملواجهة الغالء املعيشي مبختلف دول العالم

آالء خليفة

أجمع املتحدثون في ندوة 
«أثــر التضخــم العاملي على 
طلبة الكويت فــي اخلارج» 
والتي نظمها االحتاد الوطني 
فــرع   - الكويــت  لطلبــة 
الواليات املتحــدة األميركية 
مســاء أمس األول باجلمعية 
االقتصاديــة علــى ضرورة 
املالية  زيــادة املخصصــات 
للطلبة املبتعثني في كل مقار 
االبتعاث ومن بينها أميركا، 
وذلك متاشــيا مــع التضخم 
الــذي تشــهده تلــك الــدول 
والغــالء املعيشــي وارتفاع 
الغذائيــة  الســلع  أســعار 
والبنزين واإلنترنت وغيرها 
من األمور التي يحتاج اليها 
الطالب الســتكمال مسيرته 

التعليمية.
وطالبوا احلكومة باتخاذ 
خطوات سريعة إلقرار زيادة 
املخصصات، مؤكدين على دور 
املكاتب الثقافية ومؤسسات 
املجتمع املدني في دعم املطالب 
املستحقة لتوفير حياة كرمية 

للطلبة.
فــي البداية، قــال رئيس 
قسم االقتصاد في كلية العلوم 
اإلداريــة بجامعــة الكويــت 
د.أنور الشريعان ان التضخم 
يعني غالء السلع واملعيشة 
مبــا يجعل الشــخص يتجه 
لالستهالك األقل، موضحا انه 
ميكن للطالب ان يواجه ارتفاع 
األســعار فــي دول االبتعاث 
بالتوجه لالماكن التي تبيع 
بأســعار أقل وهناك خيارات 
عــدة للحفاظ على مصروفه 

الشهري.
الشــريعان ان  وأضــاف 

أصبحت الصني قوى اقتصادية 
كبيرة وروسيا أيضا وبالتالي 
أصبحنــا أمام عالم واقتصاد 
متغيــر، مضيفــا انــه خالل 
األزمات االقتصادية يكون احلل 
بيد احلكومة ومن غير املقبول 
أال تتحرك حلل تلك املشكلة، 
مطالبا بتعديل رواتب الطلبة 

مخصصاتهــم املاليــة، الفتا 
الى انــه عندما كان رئيســا 
الحتــاد طلبة أميركا ســعى 
لزيادة املخصصــات، مؤكدا 
انها مستحقة ألن الطلبة يحق 

لهم عيش حياة كرمية.
وتابع اجلوعان: إيجارات 
زادت  أميــركا  فــي  الســكن 

بنسبة ٣٠٪ والدور اليوم ليس 
فقط على احتاد الطلبة وامنا 
هناك دور للمكاتــب الثقافية 
فــي دول االبتعــاث، مؤكدا ان 
مفهوم احليــاة الكرمية يجب 
عدم املساس به، مشيرا الى ان 
مختلف اجلهات ترمي بالكرة 
في ملعب غيرها، والطلبة هم 
الضحية واحتاد طلبة أميركا 
لديهم موافقة على الزيادة من 
٢٠١٩ ولم يتــم تفعيلها حتى 

اآلن.
ومن ناحية أخرى، ذكر ان 
مطالبة االحتادات الطالبية كل 
٤ سنوات بزيادة املخصصات 
املالية أمر غير مقبول فال بد 
ان تتم الزيادة بشكل تلقائي 
متاشيا مع التضخم والغالء 
املعيشــي في دول االبتعاث، 
مشددا على ضرورة تطوير 
دور املكاتب الثقافية وهو أحد 
احللول املستدامة بأن تتابع 

من خــالل حســاب التضخم 
الــذي حدث خالل الســنوات 
الـ ١٠ املاضية واملتوقع خالل 

السنوات املقبلة.
بدوره، بني عضو مجلس 
إدارة اجلمعيــة االقتصادية 
الكويتيــة محمــد اجلوعان 
ان الطلبة يســتحقون زيادة 

بشــكل كبير جــدا، باإلضافة 
الى ارتفــاع أســعار البنزين 
والســلع الغذائية واإلنترنت 
بنسبة ١٠٠٪، موضحا ان هناك 
حاجة ماسة لزيادة املخصصات 
التــي لم تزد منــذ ٢٠١٤ حتى 
اليــوم، وكان مــن املفتــرض 
خــالل تلــك الفتــرة زيادتهــا 

وضع الطالب وتسجيله لعدد 
الوحدات الدراسية ومواظبته 
علــى الدراســة وحتصيلــه 

العلمي.
مــن جانبه، قال األســتاذ 
املساعد واحملاضر في االقتصاد 
د.عبدالعزيــز  والتمويــل 
العصيمــي ان التضخــم هو 
ارتفاع في مستوى األسعار 
في جميع قطاعات االقتصاد 
وارتفاع تكلفة السكن واملواد 
الغذائية والتنقل، الفتا الى انه 
في الواليــات املتحدة وصل 
التضخــم الى مــا يقارب ٩٪ 
وفقا ملؤشر أسعار املستهلكني، 
موضحــا انه بــدأ مؤخرا مع 

أزمة كورونا.
وأوضح العصيمي ان هناك 
أســبابا أخرى، منها احلرب 
الروسية - األوكرانية، الفتا 
الى ان ارتفاع اســعار النفط 
يؤدي الى التأثير على باقي 
املنتجات وجميع تلك االمور 
اجتمعت في رفع التضخم في 
الواليات املتحدة، موضحا ان 
الثابتة هم  اصحاب الدخول 
اكثر من يتأثرون بالتضخم، 
مؤكدا أهميــة ان يكون لدى 
الطلبة وعي اقتصادي حول ما 
يدور في العالم، السيما الذين 
يدرسون في اخلارج، مشددا 
على أهمية دور اجلامعة في 
الطلبــة باالقتصاد  توعيــة 
وتنويــر العقــول الطالبية، 
مشيرا الى ان متابعة الناس 
لألزمات التــي حتدث يخلق 
لديهم وعي مبا يدور حولهم، 
الفتا الى ضرورة سعي االحتاد 
والقوى الطالبيــة للمطالبة 
بزيــادة املخصصــات املالية 
مبا يتواءم مع التضخم الذي 

تشهده دول العالم حاليا.

املشاركون فيها أكدوا أن ٩٠٪ من أولياء أمور الطلبة يقومون شهرياً بتحويل أموال إلى أبنائهم في مختلف أماكن االبتعاث

جانب من احلضور د.أنور الشريعان ومحمد اجلوعان ود.عبدالعزيز العصيمي وصالح املطيري خالل الندوة        (محمد هاشم)

املتضرر األكبر من التضخم 
هم أصحاب الدخول الثابتة، 
مبينــا ان الطالــب املبتعــث 
مــن عــام ٢٠١٢ حتــى اليوم 
يحصــل علــى ٢٦٠٠ دوالر 
شــهريا برغم ارتفاع السلع 
واإليجارات، الفتا إلى ان دور 
احلكومة توفير احلد األدنى 
من احليــاة الكرمية للطالب 
حتى يتمكن من الدراسة وأن 
٩٠٪ من أولياء أمور الطلبة 
يقومون بتحويل أموال شهريا 
إلى أبنائهم في دول االبتعاث 
بســبب عدم كفاية رواتبهم 

الشهرية.
ولفت إلى ان تبعات أزمة 
الروسية  «كورونا» واحلرب 
- األوكرانية أثرت على زيادة 
التضخم والعالم يشهد حتوال 
سياســيا عامليا، مشــيرا الى 
ان أميــركا حتــى ٢٠١٢ كانت 
مســيطرة علــى العالم واآلن 

«األنباء» تنشر مراكز التسجيل في مشروع الفاقد التعليمي
عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية أولياء األمور 
لتسجيل أبنائهم في مشروع الفاقد 
التعليمي، وذلك اعتبارا من األحد ١٧ 
اجلاري من الساعة ٨ صباحا وحتى 
الساعة ١٢ ظهرا، في مراكز التطوير 
والتنمية التابعة لوزارة التربية، وذلك 

حسب املراكز التالية:
منطقة العاصمة التعليمية:

- بنني/ مدرســة حمــود برغش 
السعدون املتوسطة

https://maps. :لوكيشن املدرسة
app.goo.gl/kW٦٣sMdweJUup١xZ٩

- البنات/ مركز التطوير والتنمية 
- منطقة اجلابرية

https://maps. :املركز لوكيشــن 
٧moWFmbhGXU٦jiV٦٩/app.goo.gl

منطقة حولي التعليمية:

- بنني/ مركز التطوير والتنمية 
- منطقة اجلابرية

لوكيشن املركز: 
https://maps.app.goo.
gl/٧moWFmbhGXU٦jiV٦٩
- بنات - مدرسة مشرف املتوسطة
لوكيشن املدرسة:
https://maps.app.goo. 
gl/١١qb٥oDES٨vqqkqcA

منطقتا مبارك الكبير واألحمدي 
التعليميتان: 

البنــني/ مركز التطوير والتنمية 
- منطقة مبارك الكبير 

لوكيشن املركز: 
https://maps.google.
com/؟q=٢٩٫١٨٤٠٧١،٤٨٫٠٨٦٩٤٥

- البنات/ مدرسة عزة بنت احلارث 
االبتدائية 

 https://maps. :لوكيشن املدرسة
app.goo.gl/٢WdYQthtnXcnAp٩N٩

منطقة اجلهراء التعليمية:

- البنني/ مركز التطوير والتنمية 

- منطقة اجلهراء
https://maps.app. :لوكيشن املركز

goo.gl/AebzGn٦G٢ZYJF٧٩٥٧
- البنات/ مدرســة محمد صالح 

العدساني االبتدائية
https://maps. :لوكيشن املدرسة

app.goo.gl/uoMSYyiK٢١z٤WrQk٧
منطقة الفروانية التعليمية:

- البنني/ عقبة بن عامر املتوسطة
https://maps.app. :لوكيشن املركز

goo.gl/Sa٧٦YiSLFBRkmvPU٦
- البنات/ ذي قار االبتدائية

 https://maps. :لوكيشن املدرسة
app.goo.gl/jZ٩Nikphnf٤r٦KR٩٦

ً بدأت استقبال الراغبني اعتباراً من أمس خالل الفترة من ٨ صباحاً إلى ١٢ ظهرا

انطالق اختبارات الدور الثاني لطلبة «الثانوية»

عبدالعزيز الفضلي

بدأت امس األحد اختبارات 
الدور الثاني لطلبة املرحلة 
الثانوية في الصفوف العاشر 
واحلادي عشر والثاني عشر، 
وتســتمر حتــى الســادس 
والعشرين من الشهر اجلاري، 
وذلــك في ظل اســتعدادات 
وجاهزيــة تامــة بالتعاون 
والتنسيق بني وزارة التربية 

األول كانت طيبة وناجحة، 
مشيرة إلى انه مت تخصيص 
٨ مدارس في منطقة مبارك 
ألداء االختبارات، منها مدارس 

٤ للبنني ومثلها للبنات.
وأضافت أنه وهللا احلمد ال 
يوجد أي شيء يعكر أجواء 
أداهــا  االمتحانــات والتــي 
الطلبة بكل أريحية، مشيدة 
في الوقت نفســه برؤســاء 
وأعضاء جلــان االختبارات 

هي «اللغة العربية - اللغة 
اإلجنليزية - الرياضيات - 
العلــوم»، وذلك للطلبة من 
الصف الرابع االبتدائي حتى 

الصف الثامن.
وحددت الوزارة ٩ مراكز 
للدراسة في مختلف املناطق 
التعليميــة منهــا ٣ مراكــز 
تدريب في اجلهراء وحولي 
ومبــارك الكبير، اضافة الى 

٦ مدارس.

على تعاونهم املستمر خلدمة 
أبنائنا الطلبة واحلفاظ على 

سير االمتحانات.
آخــر،  صعيــد  وعلــى 
انطلقت أمس الدراســة في 
التعليمي»  مشروع «الفاقد 
الذي سببته جائحة كورونا 
والتي تعمل وزارة التربية 
مــن خالله على تعويض ما 
فات الطلبة من دروس خالل 
اجلائحة في ٤ مواد أساسية 

ً املوسى أكدت أن يومها األول كان ناجحا

أنوار املوسى خالل زيارتها لثانوية دعيج السلمان مع مراقب االمتحانات وشـــــؤون الطلبــة 
ناصر املطيري ومدير املدرسة خالد الشمري

أنوار املوسى خالل زيارتها لثانوية دعيج السلمان لالطالع علىسير االختبارات

واملناطق التعليمية واإلدارات 
املدرسية، واجلهات املعنية.
وقــام عدد مــن القيادات 
التربوية بجوالت تفقدية على 
اللجان لالطالع واالطمئنان 
على سير عملية االمتحانات.
الشــؤون  وقالت مديرة 
التعليمية باإلنابة في منطقة 
مبارك الكبير التعليمية أنوار 
املوســى خالل جولتها على 
اللجــان إن األمور في اليوم 

جامعة الكويت تستقبل طلبات القبول «أونالين»

ثامر السليم

شهدت صالة القبول في 
جامعــة الكويــت حضورا 
طالبيا خفيفا لإلجابة عن 
استفساراتهم حول عملية 
القبول للطلبة الراغبني في 
االلتحاق بكليــات جامعة 
الكويت للفصل الدراســي 
األول من العــام اجلامعي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ مــن خريجــي 
الثانويــة العامــة فــي كل 
يسر ودون أي مشاكل خالل 

اليوم األول لعملية القبول. هذا، وقد شهدت 
أنظمة اجلامعة انسيابية في دخول الطلبة 
وتســجيلهم عبر املوقع الرسمي جلامعة 
الكويت، حيث اســتعدت اجلامعة لعملية 
القبول من خالل حتديث أنظمتها لتواكب 

أعداد الطلبة املتقدمني للجامعة.
وفي هذا الســياق، أكد 
القائم بأعمال عميد القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت 
د.مشــعل الغربللي، خالل 
جولته في صالــة القبول 
أنــه مت فتــح  بالشــويخ، 
نظام القبول أمام خريجي 
العامة لاللتحاق  الثانوية 
الكويت  بكليــات جامعــة 
صباح أمس األحد حتى ٢٧ 
اجلاري، موضحا أن الفئات 
التي يســمح لها بالتقدمي 
عن طريق «األونالين» هم 
الكويتيون وأبناء  الطلبة 

ومواطنــو  الكويتيــات 
مجلس التعاون واملقيمون 
بصــورة غيــر قانونيــة 
وخريجو املدارس األمريكية 
املتوقــع  واإلجنليزيــة 

تخرجهم.
وأوضــح د.الغربللــي 
أن باقي الفئات املشــمولة 
بالقبول من غير الكويتيني 
سيكون تقدميهم في صالة 
القبول خالل الفترات التي 
القبــول  حددتهــا عمــادة 
والتسجيل حسب كل فئة، 
موضحا أن إعالن أسماء املقبولني سيكون 
بعد إغالق باب التقدمي بتاريخ ٢٧ اجلاري 
عن طريق وسائل التواصل ونظام القبول 
باجلامعة، باإلضافة إلى إرســال رســائل 

للطلبة الذين لديهم نواقص في القبول.

تستمر حتى ٢٧ اجلاري للكويتيني وأبناء الكويتيات ومواطني دول «التعاون» و«البدون»

د.مشعل الغربللي

صالة القبول والتسجيل

د.محمد زينل أمينًا عامًا جلامعة الكويت بالتكليف

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في 
جامعة الكويت، أن مدير اجلامعة د.يوسف 
الرومي أصدر قــرارا بتكليف األمني العام 
املساعد لشؤون إدارة املرافق د.محمد إبراهيم 
زينــل بالقيام بأعمال أمــني عام اجلامعة، 
وذلك باإلضافة إلى عمله األصلي، مشيرة 
إلــى أنه مت إنهاء تكليف د.مرضي العنزي 

بهــذه املهمة، وذلك اعتبارا من نهاية دوام 
اخلميس ٧/٧/٢٠٢٢. وأشارت املصادر إلى 
انه مت تكليف د.محمد زينل بالقيام بأعمال 
األمني العام املساعد لشؤون إدارة املرافق 
باإلضافة إلى عمله األصلي، وذلك اعتبارا من 
اليوم ١٧ يوليو وحتى إشعار آخر، مشيرة 
إلى ضرورة قيامه بتقدمي إقرار الذمة املالية 
إلــى الهيئة العامة ملكافحة الفســاد خالل 

شهرين من تاريخ صدور القرار.

د.محمد زينل

اجلوعان: ١٠٠٪ ارتفاعًا بإيجارات السكن وأسعار البنزين والغذاء واإلنترنت في أميركاالشريعان: الطالب املبتعث يحصل على ٢٦٠٠ دوالر شهريًا برغم ارتفاع السلع واإليجارات

أشكناني: املخصصات ال تكفي.. وطلبتنا «يستاهلون»
قال رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع أميركا يوسف أشكناني ان طلبة الكويت 
في اخلارج يعانون من مشــكلة التضخم 
العاملي وهو ليس مقتصرا على دولة دون 
أخرى، الفتا الى ان معاشات الطلبة املبتعثني 
ال تكفي احتياجاتهم املعيشــية، ما يحمل 
أولياء األمور أعباء مالية كبيرة، مشــيرا 
الــى ان االحتاد قدم اكثر من دراســة بهذا 

اخلصوص لزيادة املعاشات ووافقت وزارة 
التعليم العالي على الزيادة لكن الســؤال: 

ملاذا لم يتم تفعيل القانون وإقراره؟
وأضاف: مــن منطلق واجبنــا كاحتاد 
طالبي وممثل شرعي للطلبة الدارسني في 
الواليات املتحدة نطالب بتوفير كل ما يسهل 
حياتهم في اخلارج وهم «يستاهلون» زيادة 

يوسف أشكنانيمخصصاتهم املالية.

ملشاهدة الڤيديو

التقدمي لغير الكويتيني من خالل صالة القبول حسب كل فئة


