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د.وليد الرفاعي لـ «األنباء»: تخصصات جديدة في خطة البعثات 
يحتاجها سوق العمل منها األمن السيبراني والهندسة الطبية

أجرت اللقاء: آالء خليفة

بداية، نود إعطاءنا نبذة عن 
املكتب الثقافي في أستراليا 
وعدد الطلبة الذين يشرف 

عليهم سواء املبتعثني أو 
الدارسني على نفقتهم 

اخلاصة؟
٭ املكتب الثقافي الكويتي في 
أستراليا يشرف على عدة دول 
أبرزها أســتراليا ونيوزيلندا 
ودول شرق آسيا منها كوريا 
وماليزيــا واليابــان والصني 
وهونــغ كونــغ، ويبلــغ عدد 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
أستراليا ٥٠٠ طالب يدرسون 
ضمــن خطــة بعثــات وزارة 
التعليــم العالــي و١٠٠ طالب 
ممن يدرســون علــى نفقتهم 
اخلاصــة وفــي نيوزيلنــدا 
هناك ١٢٠ طالبا يدرسون في 
تخصصات مختلفة في الطب 
املســاعد وطب األسنان، وفي 
دول شــرق آســيا لدينا ٣٥٠

طالبا من الدارسني على نفقتهم 
اخلاصــة ومــن املبتعثني من 
وزارة التعليم العالي وجهات 
االبتعاث املختلفة، لذا يشرف 
املكتب على نحو ١٢٠٠ طالب 

وطالبة.
خدمات وتوعية

نود تسليط الضوء على أبرز 
اخلدمات التي يقدمها املكتب 

للطلبة الكويتيني؟
٭ املكتــب الثقافــي يســخر 
كل اإلمكانــات خلدمة الطالب 
املبتعث، بدءا من وصوله الى 
مقرات البعثات في جميع الدول 
التي تقع حتت إشراف املكتب 
الثقافي، ويتم تعريف الطالب 
بكل ما يخص دراسته في مقر 
البعثة وبحقوقــه وواجباته 
واملخصصــات املاليــة له من 
جهة ابتعاثه، وكذلك تعريف 
الطالــب باللوائــح والقوانني 
وإطالعه أيضا على اجلامعات 
وتصنيفها ومساعدة الطالب 
في القبول اجلامعي واحلصول 
علــى التأمني الصحي، كما أن 
املكتب الثقافي يصب اهتمامه 
على الطالب فــي مقر البعثة 
ســواء كان مبتعثــا من جهة 
حكوميــة أو خاصة أو طالبا 

يدرس على نفقته اخلاصة.

وما أبرز التخصصات اجلديدة 
التي مت طرحها مؤخرا للطلبة؟

٭ التخصصــات التــي يتــم 
طرحها تتناسب مع احتياجات 
سوق العمل عن طريق إيفادات 
من وزارة التعليم العالي، ومنها 
األمن السيبراني وهندسة األمن 
الســيبراني والتخصصــات 
الهندسية املختلفة، باإلضافة 
الى التخصصات الطبية والطب 
املساعد ومنها العالج الطبيعي 
وأمراض النطق وصحة الفم 

واألسنان وعلوم التغذية.

وهل ظهرت تخصصات جديدة 
خالل السنتني املاضيتني 

خاصة بعد جائحة «كورونا»؟

كشف املستشار الثقافي ورئيس املكتب الثقافي في سفارة الكويت بأستراليا د.وليد هاشم الرفاعي عن أن املكتب يشرف على ما يزيد على ١٢٠٠ طالب وطالبة، سواء من الطلبة املبتعثني من وزارة التعليم العالي أو من جهات ابتعاث 
أخرى، أو من الدارسني في اجلامعات األسترالية على نفقتهم اخلاصة، وحتدث د.الرفاعي في حوار خاص مع «األنباء» عن اخلدمات التي يقدمها املكتب للطلبة الكويتيني، ودور املكتب في مساعدة الطلبة طوال مشوارهم الدراسي، كما 
أشار الى التخصصات التي مت طرحها مؤخرا للطلبة، السيما بعد ظهور احلاجة إلى تخصصات جديدة بعد زوال جائحة «كورونا». وأشاد د.الرفاعي باجلامعات األسترالية وبنظام التعليم بها، مؤكدا أن الطلبة خريجي أستراليا مرغوبون في 
سوق العمل ملا يتميزون به من كفاءة ومهارة وحتصيل علمي، كما حتدث عن اتفاقيات التعاون التي عقدها املكتب مؤخرا مع عدد من اجلامعات األسترالية املرموقة وغيرها من األمور التي تناولها لقاؤنا مع د.الرفاعي، واليكم التفاصيل:

متميزة على املستوى العاملي 
ومعتمــدة مــن قبــل اجلهاز 
الوطني لالعتمــاد األكادميي 
وضمان جودة التعليم، ويأتي 
على رأسها مجموعة الثماني 
Go٨ وهي عبارة عن مجموعة 
مــن ٨ جامعات كبرى ورائدة 
في أســتراليا تشتهر بجودة 
التعليمي ومرافقها  املستوى 
البحثية املتقدمة، وجدير بالذكر 
أن جميع األستراليني احلائزين 
جائزة «نوبل» ينتمون إلى تلك 
اجلامعــات الثماني، وهو أمر 
يؤكد مدى متيز هذه املجموعة 
من اجلامعات، كما تنتج تلك 
اجلامعات العاملية أغزر إنتاج 

بحثي في أستراليا بالكامل.

من خالل خبرتكم في التعامل 
مع اجلامعات، ما أهم معايير 

التمييز األكادميي؟
٭ هنــاك معاييــر مهمــة في 
التعليــم  جــودة  مقدمتهــا 
التــي  التعليميــة  والبيئــة 
توفرهــا اجلامعــة لطالبهــا 
ونســبة الطالب الــى أعضاء 
هيئة التدريس، وتقدم اجلامعة 
في قطاع البحث العلمي وتوافر 
صالت قوية بني اجلامعات مع 
اجلامعات العاملية األخرى من 
ناحية ومع ســوق العمل من 
جهة أخرى، فضال عن اخلدمات 
واملرافق التي توفرها اجلامعة 
الدولي  لطالبهــا والتصنيف 
املرتفع في التصنيفات العاملية 
للجامعــات املعروفــة والتي 
تعزز من املنافسة الدولية في 
التعليم العالي وإيجاد بيئات 
تعليميــة جاذبــة ومتعــددة 
الثقافــات واالجتاهــات، كما 
أن القوانني األسترالية تعزز 

التي تواجه  وماذا عن املشاكل 
الدارسني في  الكويتيني  الطلبة 
أستراليا ودور املكتب في حلها؟
٭ يواجه الطلبة املستجدون 
بعض املعوقات في بداية البعثة 
ولكن املكتب الثقافي يقدم كل 
أنواع الدعم للطلبة ويساعدهم 
لتســهيل مهامهم أثنــاء فترة 
البعثة وتذليل كل العقبات التي 
قد تواجههم خالل فترة الدراسة 
سواء كانت عقبات دراسية أو 
معيشــية ونحرص دوما في 
املكتــب الثقافي علــى تزويد 
باللوائــح والقوانني  الطلبــة 
املعمول بها سواء في اجلامعة 

أو الدولة مقر البعثة.
اتفاقيات تعاون

هل هناك اتفاقيات تعاون مع 
اجلامعات، وما أبرز بنود تلك 

االتفاقيات؟
٭ أبرم املكتب الثقافي الكويتي 
في أستراليا عدة اتفاقيات مع 
العديد من اجلامعات، وهناك 
في أستراليا مجموعة الثماني 
Go٨، وهــي افضل ٨ جامعات 
العاملي  من حيث التصنيــف 
واملكتب الثقافي الكويتي متكن 
من احلصول علــى اتفاقيات 
أكادميية بتخصيــص مقاعد 
طبية لدراسة الطب البشري 
بشروط متفق عليها تتناسب 
مع متطلبات ومستويات طلبة 
الكويت مع العلم ان مستوى 
العلمــي لطلبــة  التحصيــل 
الكويت متميز ومرتفع ومدعاة 

للفخر.
ومؤخرا عقــد املكتب الثقافي 
عــدة اتفاقيات مــع جامعات 
مرموقة بخصوص تخصيص 
مقاعد للطلبــة الكويتيني في 
مقاعــد الطب البشــري التي 
غالبا تكون محدودة في كافة 
جامعــات العالــم، وبالتالــي 
فــإن احلصــول علــى مقاعد 
في الطب البشري مخصصة 
للطلبة الكويتيني يعد إجنازا 
عظيمــا، وكان لدينا ٢٣ مقعد 
طب في ٣ جامعات وحاليا زاد 
العدد الــى ٢٨ مقعد طب، كما 
أن لدينا اتفاقية أخرى لدراسة 
طب األســنان وطب األسنان 
املســاعد وتكنولوجيــا طــب 

األسنان.

هل لديكم أي بيانات مرتبطة 
بتوظيف اخلريجني املبتعثني 

في سوق العمل الكويتي؟
٭ بالتأكيد، فهناك نسبة كبيرة 
من الطلبــة اخلريجني الذين 
يتواصلون مع املكتب الثقافي 
للحصول على شهادات للتقدمي 
للقطاع النفطي بالكويت، كما 
أن نســبة ليســت قليلة ممن 
أكملوا الدرجة اجلامعية األولى 
لهــم باجلامعات األســترالية 
يتقدمــون للمكتــب الثقافــي 
برغبتهــم الســتكمال مرحلة 
املاجســتير بأســتراليا، مــا 
يعكــس التجربــة التعليمية 
املنفردة التي تقدمها اجلامعات 

األسترالية لطالبها.

التعليــم اجليــد واحلمايــة 
ومــن  الدوليــني،  للطــالب 
أفضل املميــزات أن احلكومة 
األســترالية تلتــزم بحمايــة 
أســتراليا كمصــدر جلــودة 
التعليم والتدريب في جميع 
التخصصات اجلامعية، وتقوم 
بتوفير احلماية األكثر صرامة 
في العالم للطــالب الدوليني 
من خــالل برنامج (اخلدمات 
التعليمية للطالب األجانب) 
والــذي ميكــن املؤسســات 
التعليمية التي تقبل الطالب 
الدوليني مــن احلصول على 
حقــوق وتشــريعات مهمــة 

حلماية طالبها الدوليني.
األسبوع التعريفي

ما أبرز املعوقات األكادميية 
التي يواجهها الطلبة املبتعثون، 

السيما اجلدد في السنة 
الدراسية األولى؟

٭ املعوقــات ليســت بالقدر 
املرحلــة  لوجــود  الكبيــر 
التمهيديــة والدبلومــا والتي 
تعتبر مبنزلة الســنة االولى 
للمرحلــة اجلامعيــة وتتميز 
سنة الدبلوما بفصول أصغر 
وبالتالــي يكون هناك اهتمام 
ورعاية أكبر للطالب ما يهيئهم 
بصورة أفضل للنظام التعليمي 
بأستراليا، ومن املالحظ غياب 
الطلبة عن األسبوع التعريفي 
باجلامعة رغم أهميته لتعريف 
الطالب بنظام اجلامعة وحقوقه 
وواجباته وجميــع اخلدمات 
الطالبية التي توفرها اجلامعة 
لطالبها من مساعدات أكادميية 
واجتماعية، لذا نؤكد الطلبة 
األســبوع  أهميــة حضــور 

التعريفي باجلامعة.

املستشار الثقافي ورئيس املكتب الثقافي في سفارتنا بأستراليا أكد ظهور احلاجة إليها بعد «كورونا» 

د.وليد الرفاعي متحدثا للزميلة آالء خليفة                 (زين عالم)

٭ نعم، ومنها تخصص العالج 
املهنــي ودرجــة املاجســتير 
في قياس البصــر، باإلضافة 
الــى تخصــص علــم النطق 
وعلم األشعة الطبية وأشعة 
الطبيــة  األســنان والعلــوم 
وكذلك اخصائي طب الطوارئ 
واألمن السيبراني واإللكتروني 

واإلعالم الرقمي.

لو حتدثنا عن خطة االبتعاث 
اخلاصة بوزارة التعليم العالي، 

ما التخصصات املرغوب بها 
والتخصصات غير املرغوب 

بها من الطلبة؟
٭ هنــاك إقبــال كبيــر علــى 
التخصصــات الطبيــة (طب 
بشــري، طــب أســنان، طــب 
بيطــري، طــب عــالج القدم) 
(عــالج  املســاعد  والطــب 
طبيعــي، والصيدلــة)، كمــا 
حتظى التخصصات الهندسية 
والتكنولوجيــا باهتمــام من 
الطلبة املبتعثني السيما هندسة 
الطاقــة املتجددة والهندســة 
الكهربائيــة وهندســة أنظمة 
احلاســب اآللــي، إضافــة إلى 
تخصصــات اخــرى كإدارة 
الدولية،  األعمال، والتجــارة 
الداخلــي، واإلدارة  التصميم 
واحملاسبة واألمن السيبراني، 
وقد لوحظ تناقص في اإلقبال 
على تخصص التمريض بشكل 

عام.
جامعات متميزة

وما اجلامعات املتميزة التي 
ميكننا االستفادة من جتاربها 
من حيث التخصصات العلمية 

والنظام التعليمي؟
٭ جميع اجلامعات األسترالية 

املكتب الثقافي اجلهة الرسمية الوحيدة املخولة 
من وزارة التعليم العالي ملتابعة أحوال الطلبة

شدد د.وليد الرفاعي على جميع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في أستراليا والدول التي 
يشــرف عليها املكتب بأن يكون تواصلهم 
الدائم والرسمي مع املكتب الثقافي والبعد 
عن املكاتب التجارية الوهمية األخرى، مؤكدا 
أن املكتب الثقافي هو اجلهة الرسمية املخولة 

من قبل وزارة التعليم العالي ملتابعة أحوال 
الطلبة وهو األحرص على مساعدتهم وتقدمي 
النصح واإلرشــادات املفيدة لهم في كل ما 
يتعلق بدراستهم وتواجدهم في الدول التي 
يشرف فيها املكتب على الطلبة الكويتيني 

الدارسني فيها.

ملشاهدة الڤيديو

ومضات

قطر
«َصَدَقت» الوعد!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

وعد احلر.. دين!
خلف الوعد ثلث النفاق، وصدق الوعد ثلث 
اإلميان، وحقيقة في املشــهد املونديالي.. من 
أوعد بوعد أن يثمر بفعٍل، وقد فعلها القطريون 

صادقو الوعد!
األشقاء في قطر ينطبق عليهم ما قاله الشاعر 

محمد بن حازم:
إذا قلت في شيء «نعم» فأمته

فإن «نعم» دين على احلر واجُب
وإال فقل «ال» تسترح وترح بها

إنك كاذُب النــاس  لئال يقول 

ولقد صدق ممثل صاحب الســمو الشيخ 
نواف األحمد ســمو ولي عهدنا األمني الشيخ 
مشعل األحمد بقوله: قطر جسدت بكل اقتدار 

رسالة احملبة والسالم لشعوب العالم قاطبة.
بالفعل اجلماهير العربية (مبهورة وفخورة) 
باإلجناز القطري خاصة أن حفل االفتتاح جاء 
ليوصل رسالة سامية محورها (اإلنسان والبيت) 
وكالهما كان «وعدا قطريا» قبل ١٢ سنة، واليوم 
حتقق دولة قطر احللم واإلجناز والوثبة النجاحية 

الالمحدودة!
شاهدنا أول من أمس ونحن جلوس أمام 
أجهزة التلفاز متسمرين (األسطورة القطرية) 
في مونديال ٢٠٢٢م التي أبهرت اجلماهير في 
هذا الكون الرحب، وليصفق العالم أجمع للدوحة 
التي نفذت ما وعدت به وشعبها العزيز وأمتها 
العربية الفخورة باإلجناز القطري البانورامي 

العاملي!

٭ ومضة: استطاع األشقاء في قطر أن يوحدوا 
العالم أجمع في حلظات رياضية عاملية حاسمة 
اشرأبت لها األعناق وزاغت فيها األبصار ابتهاجا 
باإلجناز التاريخي كون دولة قطر الشقيقة أول 
دولة عربية توعد بتنظيم مسابقة كأس العالم 

وحتقق الوعد والعهد بكل شطارة وجدارة!

٭ آخر الكالم:
قال الشاعر:

الفعل بوعــد ينجُز حــالوة 
ال خير في العرِف كنهب ينهُز

٭ زبدة احلچي: أيها القطريون الذين ســطروا 
ملحمة النجاح التاريخي (بوركتم أميرا وشعبا) 
وأقولها لكم بكل احملبة، وخير املوعظة ما كانت 
من قائل مخلص إلى سامع منصف!: لقد خدمتم 
«أُمة العرب» أُمتكم، ومنعكم لبعض املشاهد من 
الظهور مثل اخلمور و«استقبال طائرة املثليني» 
وغيرهما مما يتعارض مع ديننا وشــريعتنا، 
يُحسب لكم، وجزاكم اهللا خيراً، وكفو يا قطر 

بيضتوها!
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

بالتمنّي املطالــب  وما نيــل 
ولكــن تؤخــذ الدنيــا غالبا

وما استعصى على قوم منال
لهــم ركابا اإلقــداُم كان  إذا 

(يحق للدوحة القطرية والشــعب القطري 
أن يفرحــوا بهذا النجاح الرياضي العاملي بعد 
اجتيازهم كل املعوقات واملطبات واملثبطات..)

قال الشاعر:
ال ميتطي املجد من لم يركب اخلطرا

وال ينال العال مــن قّدم احلذرا
ومــن أراد العال عفــواً بال تعٍب

قضى ولم يقِض من إدراكها وطرا

مبروك لألشقاء في قطر حتقيقهم الوعد 
وكانوا بالفعل صادقني.. ألف مبروك.

.. في أمان اهللا.

بدء صرف الدفعة األخيرة من دعم املزارعني
محمد راتب

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن 
مدير عام الهيئة م. مشعل القريفة سيستقبل املراجعني كل يوم 
ثالثاء، وذلك لالستماع إلى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم، 

وقضاء مصاحلهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
من جهة أخرى، أعلن القريفة البدء في صرف الدفعة األخيرة 
للدعم النباتي للســنة املالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ على املزارعني بعد 
انقطاع ألكثر من ٨ أشــهر، موضحا أن القيمة املالية للدفعة 
األخيــرة املوجهة للدعم النبات للســنة املاليــة ٢٠٢١ /٢٠٢٢

بلغــت ٢٫١٥٣٫٢٩٩ دينارا على ميزانية الهيئة للســنة املالية 
م. مشعل القريفة٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

فالح العجمي تصّدر الفائزين وأحمد منشي 
ثانيًا في انتخابات «تعاونية علي صباح السالم»

محمد راتب

أسدلت انتخابات جمعية علي صباح 
الســالم التعاونيــة الســتار بفوز فالح 
حفيــض ســالم العجمي باملركــز األول 
بحصولــه على ٥٩٢ صوتــا، تاله ثانيا 
أحمد منشي سالم العازمي ٤٤٣ صوتا، 
وثالثا بدر ســعود ملفــي العتيبي ٤٣٣
صوتــا، وحل فــي املركز الرابــع أحمد 
منصور محمد ختالن راوي العنزي ٤٢

٢ صوتا، وفي املركز اخلامس عيد مناحي 
ظاهر الدماك ٣٥٢ صوتا، وسادسا حمزة 

حميد محمد العازمي ٣٤٩ صوتا، وسابعا 
مفلح سعود بطيان السحلول العازمي 
٣٤٤ صوتا، وجاء في املركز الثامن الفي 
عبداهللا عيد العازمي ٣٠٩ أصوات، وتاسعا 
سالم صالح فهيد العجمي ٣٠٥ أصوات. 
وقد شــارك في االنتخابات ١٥ مرشحا، 
ولم يحالف الفــوز كال من حزام ناصر 
غالب الدوســري، وخالد خميس سعيد 
العجمي، وسعود ســاهر راضي البدان 
العنزي، وشــافي راشد جابر الهاجري، 
وعبدالرحمن فالح زيد العازمي، ومحمد 

مرزوق عيد العازمي.

١٥ مرشحاً تنافسوا للحصول على عضوية مجلس اإلدارة


