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د.الهاجري لـ «األنباء»: مركز «علوم البحار» 
في «الفنطاس» يستقبل الطلبة الفصل الثاني

الظفيري: ٢٢٠ طالبًا وطالبة
 استفادوا من صندوق الطالب

ثامر السليم

القبــول  عميــد  أعلــن 
الكويت  والتسجيل بجامعة 
الهاجــري عــن  د.عبــداهللا 
فتح مركز علــوم البحار في 
الفنطــاس الســتقبال طلبة 
املنطقــة اجلنوبيــة جلامعة 
الكويت، وذلك تلبية والتزاما 
بتعهدات اجلامعة أمام الطلبة 
وأهالــي املناطــق اجلنوبية 
بالبــالد لتخفيف األعباء عن 
الطلبة من االزدحام املروري 

بالطرق، ومعاناة بعد املسافة بينهم بني منطقة 
الشدادية، مثمنا توجيهات الفاضلة مدير جامعة 
الكويت باإلنابة د.سعاد الفضلي، حيث مت طرح 
ألول مرة أكثر من ١٥ مقررا دراسيا للتسجيل 
فــي موقع الفنطاس التابــع اجلامعة الكويت 
خلدمة طلبة املناطق اجلنوبية كمرحلة أولى 

حلل مشاكل املناطق البعيدة.
وأشــار د.الهاجري فــي تصريح خاص لـ 
«األنباء» إلى أن اإلدارة اجلامعية وبالتنسيق 
والتعاون مع عمادات الكليات «اآلداب والعلوم 
احلياتيــة، وكليات أخرى» مت طرح ما يقارب 
١٥ شــعبة دراســية أمام طلبة لسكن املناطق 
اجلنوبيــة واملنطقة العاشــرة وما حولها مبا 
يقــارب من ٤٠٠ طالب وطالبة على أقل تقدير 
قابلــة للزيادة، مؤكدا أن ذلــك خلدمة الطلبة 
املناطق اجلنوبية الذين يعانون من مشــاكل 
التأخير عن احملاضرات نتيجة االزدحام املروري 

البعيدة  بالطرق، واملسافات 
عن كلياتهم في الشدادية.

اإلدارة  أن  وكشــف عــن 
اجلامعــة تعمل علــى إيجاد 
احللول وإزالة أي معوقات أمام 
الطلبة لتحصيلهم العلمي، من 
خالل إقرار اجلامعة فتح مركز 
علوم البحار لالستفادة منه 
الدراسية من  بطرح الشعب 
مختلف الكليات التي يعاني 
طلبتها من املنطقة العاشرة 
واملناطق اجلنوبية، تسهيال 
لهــم وتوفيــرا فــي الوقــت 
واجلهد، مبينا أنه جار التنسيق مع العمادات 
الســتقبال عدد آخر من طلبــة الكليات اآلخر 
مبركز علوم البحار لالســتفادة القصوى من 

السعة املكانية بالقاعات.
وفي ســياق آخر، قال الهاجــري إن اليوم 
األربعاء تبــدأ املرحلة ٢ من مراحل الســحب 
واإلضافة ملدة ٤ أيام، كما مت إرسال رسائل نصية 
إلى أكثر من ٣٧ ألف طالب وطالبة مقسمني في 
اليوم الواحد إلى ٦ شــرائح كل شريحة ١٥٠٠

طالب بالساعة (٩٠٠٠ طالب يسجل في اليوم 
الواحد)، متمنيــا من طلبتنا االلتزام باملوحد 
احملدد ضمان لسالســة التسجيل. وأشار إلى 
انــه جتاوز عدد املتقدمني على التســجيل في 
جامعة الكويت إلــى ٢٧٠٠ طالب وطالبة ومت 
قبول الفوري ملا يتجاوز ٢٣٥٣ طالبا طالبة من 
الكويتيني وأبناء الكويتيات، وجار فرز طلبة 

املنح واإلعالن عن قبولهم األسبوع املقبل.

ثامر السليم

بأعمــال  القائــم  أكــد 
الطلبــة  شــؤون  عميــد 
الكويــت د.محمد  بجامعة 
دهيم الظفيري أن جامعة 
الكويت حترص دائما على 
تخفيف األعباء الدراســية 
على الطلبة الدارســني في 
الكليات اجلامعية من خالل 
الطالبية  املكافــآت  صرف 
واملكافآت التشجيعية لفئات 
القبول املختلفة، موضحا أن 

اجلامعة ملتزمة بصرف املكافأة الطالبية 
للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات بواقع 
٢٠٠ دينار شــهريا، وكذلــك صرف مكافأة 
شــهرية بواقــع ١٠٠ دينــار لطلبــة املنح 

الدراسية.
وأوضــح أن العمادة بالتعاون مع بيت 
الزكاة خصصت مكافآت لبعض الفئات من 
الطلبة الذين ال تشــملهم املكافأة الطالبية 
من خالل إنشاء صندوق الطالب الذي يعنى 

باستقبال طلبات هذه الفئات 
- الطلبة غير الكويتيني، 
الذين ال يتلقون مكافأة من 
قسم املنح الدراسية، حيث 
يتم دراســة بحــث احلالة 
وطلب مســتندات خاصة 
وبعد اســتيفاء املتطلبات 

يتم قبول الطالب.
وكشــف د.الظفيري أن 
الطلبــة املســتفيدين مــن 
مكافــأة صنــدوق الطالب 
حتى شهر يناير ٢٠٢٣ بلغ 
عددهم ٢٢٠ طالبا وطالبة 
من مختلف الكليــات اجلامعية، مبينا أن 
العمادة متمثلة بإدارة الرعاية االجتماعية 
تســتقبل طلبات الطلبة املســتفيدين من 
صنــدوق الطالب حلصرهــا وصرفها في 
كل فصل دراســي، وذلك بعد دراسة حالة 
الطالب واســتيفائه للشروط واملتطلبات 
التــي مت بنــاء عليها صرف هــذه املكافأة، 
مراعــاة لظروف الطلبــة وتخفيفا ألعباء 

الدراسة عنهم.

عميد القبول والتسجيل ذكر أن املرحلة الثانية من السحب واإلضافة تبدأ اليوم

من منطلق حرص جامعة الكويت على تخفيف األعباء الدراسية عن طلبتها

د.عبداهللا الهاجري

د.محمد دهيم الظفيري

مصادر تربوية لـ «األنباء»: فتح تظلمات 
طلبة الثاني عشر اليوم وملدة ٣ أيام

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مسؤولة رفيعة 
املســتوى لـ«األنباء» عن انــه اعتبارا من 
اليوم األربعاء وملدة ثالثة أيام سيتم فتح 

باب التظلمات لطلبة الثاني عشر بقسميه 
العلمي واألدبي والتعليم الديني، مشيرة إلى 
أن تقدمي التظلم سيكون عبر موقع وزارة 
التربية اإللكتروني «أونالين» ويستمر حتى 

منتصف ليل يوم اجلمعة القادم.

«الفتوى والتشريع»: قرار تشكيل جلنة اختيار مدير 
للجامعة من خارجها غير مشروع

ثامر السليم 

أكدت إدارة الفتوى والتشريع 
أن قــرار وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي تشــكيل جلنة 
الختيار مدير للجامعة من خارج 
جامعــة الكويت يعد تدخال في 
أعمــال املجلــس وتدخــال فــي 
اختصاصه وإهدارا الســتقالل 
اجلامعــة احلكوميــة املكفــول 
دستوريا وقانونيا، وان احلق 
األصيل ملجلس اجلامعة وليس 
ملجلــس اجلامعــات احلكومية 
في تشكيل جلنة الختيار مدير 
اجلامعة وذلــك ألحقيتها بذلك 
دون غيرها والختصاصها كونها 

هي املعنية باألمر.
ردت إدارة الفتوى والتشريع 
على مخاطبــة جامعة الكويت 
بشــأن مدى مخالفة قرار وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
في شــأن اجلامعات احلكومية 
بعد رفض مجلس اجلامعة قرار 
الوزير تشــكيل جلنة الختيار 
مدير للجامعة من خارج جامعة 
الكويت. وقالت «إدارة الفتوى» 
في ردهــا على مخاطبة جامعة 
الكويت بشأن هذا القرار، إن وزير 
التربية وووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمي أصــدر قرارا 
يقضي بتشكيل جلنة الختيار 
مدير اجلامعة تتكون من رئيس 
اللجنة وأربعة أعضاء متضمنة 
أستاذا من الكليات العلمية من 
اجلامعة املعنية وإذا تعذر ذلك 
يكون أستاذا من الكليات العلمية 

اإلدارة ذكرت في رّدها أن احلق األصيل ملجلس اجلامعة وليس ملجلس اجلامعات احلكومية في تشكيلها

من اجلامعات احلكومية األخرى 
وأســتاذا من الكليات النظرية 
من اجلامعة املعنية وإذا تعذر 
ذلك يكون أســتاذا من الكليات 
النظرية من اجلامعات احلكومية 
األخرى باإلضافة إلى عضوين 
من مجلس اجلامعات احلكومية 
على أال يكون من ضمنهم مدير 
اجلامعــة املعنية باإلضافة إلى 
أمــني عــام مجلــس اجلامعات 
احلكومية على أن يتم تشكيل 
اللجنة من قبل مجلس اجلامعة 
املعنية مع مراعاة ما سبق ورفعه 
لوزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي لتحديد رئيس اللجنة 
وأمني السر وإصدار قرار تشكيل 

اللجنة.
ولفتت «الفتوى»، في ردها 
الذي حصلــت «األنبــاء» على 
نسخة منه، إلى أن جامعة الكويت 
نعت علــى القرار الوزاري رقم 
(٢٦٦) ملخالفته ألحكام القانون 

وتعديه على اختصاص مجلس 
اجلامعة في تشكيل جلنة اختيار 
مدير اجلامعة فيما تضمنه من 
حتديد وجوب تعيني أمني عام 
مجلس اجلامعات احلكومية في 
اللجنة ومنح الوزير اختصاص 
إصدار قرار تشكيل اللجنة وإلزام 
مجلس اجلامعة بتعيني عضوين 
من مجلس اجلامعات احلكومية 
باإلضافــة إلى أمني عام مجلس 
اجلامعات احلكومية مبا يؤدى 
إلى أن تكون األغلبية في أعضاء 
اللجنة من مجلــس اجلامعات 
احلكومية والذين ال يعدون من 

العاملني باجلامعة.
وذكرت اإلدارة أن املادة (٢) 
من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩
في شــأن اجلامعات احلكومية 
والتي تنص على أن «اجلامعات 
هيئات عامة ذات استقالل علمي 
وبحثي وأكادميي وإداري ومالي 
لكل منها شخصية اعتبارية وهى 

معفاة من الضرائب والرســوم 
وأي تكلفــة ماليــة أخرى وهى 
مكان آمن لــه حرمته، وتتولى 
إدارتهــا حفــظ النظــام واألمن 
فيهــا»، وملــا كان من املســتقر 
عليه أن تفســير نص القانون 
مشروط بأال يكون فيه خروج 
على عباراته أو تشويه حلقيقة 
معناه، فإذا كانت عبارة النص 
واضحة الداللة فال يجوز األخذ 
مبا يخالفهــا أو أن يصدر قرار 
بتقييدها أو يزيد عليها، ملا في 
ذلك من استحداث حلكم جديد 
مغاير ملراد املشــرع عن طريق 
التفسير والتأويل مبا ال حتتمله 
عباراته الصريحــة الواضحة، 
وأنــه ال مجــال لالجتهــاد مــع 
وضوح تلك العبارة أو البحث 
في حكمة التشريع ودواعيه إال 
عنــد غموض النــص أو وجود 
لبس في مفهــوم عباراته إذ ال 
عبرة بالداللة مقابل التصريح.

وأشارت «الفتوى» إلى انه من 
حيث أن من شرائط مشروعية 
القــرار اإلداري بحســبانه من 
األعمــال القانونية التي تصدر 
عــن جهــة اإلدارة أال يخالــف 
القانــون وأن يصــدر  أحــكام 
مــن اجلهة املختصــة بإصداره 
حيث إن القانون يقوم بتوزيع 
االختصاصــات بــني اجلهــات 
اإلدارية ومن ثم ال يسوغ لسلطة 
إداريــة جتــاوز اختصاصاتها 
املعقــودة لها قانونــا وإال كان 
القرار اإلداري الصادر عنها باطال 
بطالنا يتعلــق بالنظام العام، 

وحيث إنه من املقرر قانونا أن 
اجلامعة احلكومية هيئته عامة 
من أشخاص القانون العام تتمتع 
باالســتقالل اإلداري واملالي في 
إدارة شؤونها على نحو تكون 
فيه هــي وحدهــا القوامة على 
جميع شؤونها في حدود ما قرره 
القانون، وبهــذه املثابة تتمتع 
بــاإلدارة الذاتية مبا ميكنها من 
تسيير شــؤونها بنفسها دون 
حاجة الرجوع لســلطة إدارية 
أخرى إال في حدود االختصاصات 
التي نص عليها القانون صراحة 
وأســند مباشــرتها إلى سلطة 

إدارية أخرى.
وبينت أن املشــرع قد وزع 
املتعلقــة  الوظيفــة اإلداريــة 
اجلامعــة  مديــر  باختيــار 
احلكوميــة بــني جهتــني، هما 
مجلس اجلامعــات احلكومية 
ومجلس اجلامعة فأسند ملجلس 
اجلامعات احلكومية اإلعالن عن 
شــغور منصب مدير اجلامعة 
احلكومية وفتح باب التقدم لذلك 
املنصب، وكذلك وضع الشروط 
الواجب توافرها للترشح ملنصب 
مدير اجلامعة وطريقة اختياره 
ووضع الضوابط العامة التي 
يلتزم مجلس اجلامعة مبراعاتها 
عند إصــداره اللوائح اإلدارية 
واملالية وتشكيل اللجان التي 
أناط به القانون تشــكيلها في 
حني أسند القانون إلى مجلس 
اجلامعة احلكومية االختصاص 
بتشــكيل جلنة اختيــار مدير 

اجلامعة.

تشكيل جلنة اختيار مدير جلامعة الكويت حق أصيل ملجلس اجلامعة

«التربية» تبحث عن مخرج لوضع 
جداريات الشهداء في املدارس

عبدالعزيز الفضلي

طلب مكتب الشــهيد مــن وزارة التربية 
التنسيق معه لوضع جداريات شهداء الكويت 
األبرار في املدارس احلكومية غير انه اختلفت 
اآلراء بالتربيــة حول القطاع املختص الذي 
مطلوب منه التنسيق مع املكتب إلجناز هذا 
الطلب، حيث تلقى وكيل وزارة التربية فيصل 
املقصيد كتابا من مكتب الشهيد والذي تلقت 
«األنباء» نسخة منه وجاء فيه: يسر مكتب 
الشهيد أن يهديكم أطيب حتياته ومتنياته 
لكم بدوام التوفيق والسداد، وباإلشارة إلى 
املوضوع أعاله بخصوص وضع جداريات 
شــهداء الكويت التي حتتوي على أســماء 

وصور شــهداء الكويت األبــرار في مدارس 
الكويــت احلكوميــة وجتديــد اجلداريــات 
املوجودة في املدارس وذلك تخليدا لبطوالت 

الشهداء األبرار.
لــذا يرجــى منكم التفضــل باإليعاز ملن 
يلزم بالتنسيق مع مكتب الشهيد ليتسنى 

لنا عمل الالزم.
بدوره، حول املقصيد الكتاب للجهات ذات 
الصلة كقطاع املنشآت واألنشطة التربوية 
والتوجيه الفني للتربية الفنية ولكن ردوا 
باالعتذار وانهم ليسوا جهات اختصاص، غير 
ان وكيل التعليم العام اسامة السلطان قام 
بإرسال املطلوب إلى املناطق التعليمية إليجاد 
مخرج لهذا األمر والرد على مكتب الشهيد.

بعض قطاعاتها اعتذرت لعدم االختصاص

مبنى وزارة التربية


