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األمير مستقبالً الغانم
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 ..وعبد الله الرومي

 ..وصباح الخالد

القيادة ع َّزت الرئيس عون بضحاياه ..وهنأت الهند بذكرى االستقالل

الكويت :نتعاطف مع لبنان جرّاء انفجار خزان الوقود

■ األمير وولي العهد استقبال الغانم والخالد وعدداً من الوزراء
أعربت الكويت عن تعاطفها الشديد مع جمهورية
ل�ب�ن��ان ال�ش�ق�ي��ق ،ج ��راء ان�ف�ج��ار خ ��زان ل�ل��وق��ود فجر
أم��س األح ��د ف��ي ب�ل��دة التليل ب�ع�ك��ار ش�م��ال لبنان،
والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وب �ع ��ث س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال
عون ،عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا انفجار صهريج ال��وق��ود ،الذي
أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا واملصابني،
داعيًا سموه اهلل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ّ
ومغفرته وأن ي�م��ن على امل�ص��اب�ين بسرعة الشفاء
والعافية.
وأع��رب��ت وزارة الخارجية ع��ن تعاطف الكويت مع
لبنان جراء الحادث ،وشددت في بيان صحافي على
تضامن الكويت مع حكومة لبنان الشقيق وشعبه
في هذا الحادث األليم ،معربة عن خالص التعازي
وص � � ��ادق امل� ��واس� ��اة ألس� ��ر ال �ض �ح��اي��ا وت�م�ن�ي��ات�ه��ا
للمصابني بالشفاء العاجل.

ولي العهد مستقبالً وزراء الدفاع والداخلية والخارجية

م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،ب �ع��ث س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب��رق�ي��ة
تهنئة إل��ى الرئيس الهندي رام ن��اث كوفيند ،عبر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه بمناسبة ذك��رى
استقالل بالده ،متمنيًا له موفور الصحة والعافية

ول�ج�م�ه��وري��ة ال�ه�ن��د وش�ع�ب�ه��ا ال�ص��دي��ق امل��زي��د من
التقدم واالزدهار.
وأرس� ��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د،
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس

الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.
وك ��ان س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د قد
استقبل في قصر السيف على ح��دة ،صباح أمس،
كل��ا م��ن س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د،

ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ،ورئ �ي��س
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،ونائب
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ حمد
ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ،ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
العدل وزي��ر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهلل
الرومي.
ب � ��دوره ،اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ مشعل
األح� �م ��د ،ف ��ي ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب��اح أم � ��س ،رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ ح �م��د ج��اب��ر ال�ع�ل��ي،
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
ال ��وزراء الشيخ د .أحمد ال�ن��اص��ر ،ووزي��ر الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ف��ي ق�ص��ر السيف
ص �ب��اح أم ��س ،ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
العدل وزي��ر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهلل
الرومي.

بدء حلحلة أزمة القبول الجامعية:

زيادة  % 20للطاقة االستيعابية ببعض الكليات
أميرة بن طرف
في اطار السعي لحل ازمة القبول الجامعي،
كشف وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد
الفارس ان مجلس الجامعات الحكومية اعتمد
االعداد المقترحة للمقبولين في جامعة
الكويت ،التي جاءت بزيادة الطاقة االستيعابية
بنسبة  %20في بعض الكليات الجامعية،
لضمان زيادة اعداد المقبولين مستوفي
الشروط في الجامعة ،والحفاظ على جودة
التعليم ،مؤكدا ان المجلس تدارس كذلك
آليات لقبول الطلبة المرفوضين من مستوفي
الشروط والنسب الدنيا للقبول.
أب �ل��غ ال� �ف ��ارس سبقلا ب� ��أن م �ج �ل��س ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
سيجتمع اليوم (اإلثنني) ،ملناقشة مقترح من مجلس
الجامعات الحكومية ،من شأنه وضع التدابير الالزمة
لقبول الطلبة املرفوضني مستوفي الشروط والنسب
الدنيا للقبول.
وذكر ان كل القطاعات املعنية ،سواء في جامعة الكويت
وم�ج�ل�س�ه��ا ،وك��ذل��ك م�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
تبذل قصارى جهدها لضمان ع��دم حرمان اي طالب
مستوف للشروط من فرصته التعليمية.
وختم الفارس بالقول انه حال اعتماد املقترح املعني
بمعالجة اوضاع املرفوضني ودراسة امكانية قبولهم
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ،م ��ن م �ج �ل��س ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ،سيتم
اع�لان اسماء املقبولني ،مطمئنا الطلبة ب��أن التأخير
ج��اء لضمان ع��دم تضرر اي طالب م��ن ف�ق��دان فرصته
في الحصول على مقعد قبول في مؤسسات التعليم
العالي املختلفة.

الطلبة املرفوضون
م��ن ج �ه �ت��ه ،أوض� ��ح األم �ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة د.م �ث �ن��ى ال��رف��اع��ي ع�ق��ب اج �ت �م��اع املجلس
ب��رئ��اس��ة ال �ف��ارس ،ام��س أن امل�ج�ل��س اس�ت�ع��رض كتاب
جامعة ال�ك��وي��ت ب�ش��أن زي ��ادة أع ��داد ال�ق�ب��ول املعتمدة
ل �ل �ع��ام ال �ج��ام �ع��ي  / 2021 2022وال �ب��دائ��ل وال �ح �ل��ول
امل �ق �ت��رح��ة امل �ع �ت �م��دة م��ن م�ج�ل��س ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت في
اج �ت �م��اع��ه رق� ��م /6 2021ب� �ش ��أن ال �ط �ل �ب��ة امل��رف��وض�ي�ن
املستوفني للشروط والنسب الدنيا للقبول املعتمدة.
واض��اف الرفاعي في بيان صحافي ان املجلس اطلع
كذلك على ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع
بشأن بعض فئات الطلبة املتقدمني بطلبات التحاق
بجامعة ال�ك��وي��ت ،وق��رر اعتماد األع ��داد املقترحة من
م�ج�ل��س ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ف��ي اج�ت�م��اع��ه رق ��م /62021
ل�ق�ب��ول ال�ط�ل�ب��ة امل�س�ت��وف�ين ل �ل �ش��روط وال �ن �س��ب ال��دن�ي��ا
للقبول املعتمدة للعام الجامعي / 2021 ،2022على أن
تقوم جامعة الكويت باتخاذ كل التدابير الالزمة بشأن
قبول الطلبة املرفوضني من قبل الجامعة واملستوفني
ل �ل �ش��روط وال �ن �س��ب ال��دن �ي��ا ل �ل �ق �ب��ول امل �ع �ت �م��دة ل�ل�ع��ام
ال�ج��ام�ع��ي / 2021  2022وب �ي��ان االم �ك��ان��ات وامل� ��وارد
املالية والبشرية واملكانية املطلوبة لذلك.

رؤية للمخرجات
واض� ��اف ال��رف��اع��ي أن م�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ات الحكومية
ق ��رر ت�ف��وي��ض وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي (رئ �ي��س مجلس
ال�ج��ام�ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة) ب��اع�ت�م��اد أو رف ��ض ال�ت��داب�ي��ر
امل�ق�ت��رح��ة م��ن ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وم ��ا ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك
من آث��ار بشأن الطلبة املرفوضني املستوفني للشروط
وال �ن �س��ب ال��دن �ي��ا ل�ل�ق�ب��ول امل �ع �ت �م��دة وات� �خ ��اذ االج� ��راء

الفارس لـ سبقلا :اجتماع
لمجلس جامعة الكويت اليوم
لمعالجة أوضاع المرفوضين
قدمنا مقترحا ً بشأنهم للجامعة
وإعالن األسماء فور اعتماده

املناسب بهذا الشأن.
وخ�ت��م ب��أن املجلس اس�ت�ع��رض م��ذك��رة األم��ان��ة العامة
مل �ج �ل��س ال � � ��وزراء ب �ش��أن ت �ح��دي��ث م �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
وربطها بمتطلبات س��وق العمل ،وق��رر عقد اجتماع
تنسيقي برئاسة ال�ف��ارس مع الجهات املعنية ،منها:
«ال �ج��ام �ع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب ،ومجلس الجامعات الخاصة،
وديوان الخدمة املدنية» ،تمهيدا لوضع رؤية مشتركة
ب �ش��أن ت �ن��وي��ع م �خ��رج��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ب �م��ا ي�ن�س�ج��م مع
متطلبات سوق العمل.

شاركت في حلقة إلوسيان النقاشية

رئيسة الجامعة األمريكية:

ً
ظروفا استثنائية
«كورونا» فرض على التعليم
ش��ارك��ت رئيسة الجامعة األمريكية ف��ي ال�ك��وي��ت ،د.روض��ة
م��رون��ة وك�ف��اءة مما أسهم ف��ي إب��راز دور قسم تكنولوجيا
ع��واد ،في الحلقة النقاشية التي نظمتها شركة إلوسيان
املعلومات على م��دار ال�ع��ام امل��اض��ي ،وخ��اص��ة فيما يخص
 Ellucianض �م��ن م �ج �م��وع��ة م ��ن رؤس � ��اء امل��ؤس �س��ات ح��ول
التخطيط االستراتيجي املؤسسي واتخاذ القرار.
التحول السريع للتعليم العالي ومستقبل نموذج التشغيل
وفي ختام حديثها ،تطرقت ع��واد إلى املؤثرات السياسية
الخاص به.
واالق�ت�ص��ادي��ة وال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ال�ط�لاب ف��ي دول
أدار الحلقة سكوت جاشيك من  Inside Higher Edوش��ارك
العالم حاليًا.
فيها أكثر من  9800مشارك و 300متحدث و 1300مؤسسة
وتعليقًا على أهمية جلسات النقاش وتبادل األفكار ،قالت
و 45دول� ��ة .وم ��ن ب�ين امل��وض��وع��ات ال �ت��ي ن��اق�ش�ت�ه��ا د.ع ��واد
ع��واد «إن مثل هده املناقشات بني االق��ران مفيدة دائمًا في
الدكتورة روضة عواد رئيسة
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي للمؤسسات التعليمية ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف
ت�ح��دي��د ال�ق�ض��اي��ا وااله�ت�م��ام��ات امل��ؤس�س�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة وف��ي
الجامعة األمريكية في الكويت
االستثنائية التي أوجدها وباء كورونا ،ومدى اإلقبال على
تطوير حلول مستدامة وتعزيز النمو والتنمية .وبغض
التعلم عبر اإلنترنت أو انخفاضه عند العودة إلى الظروف الطبيعية.
النظر عن موقعنا الجغرافي ،فإن مؤسسات التعليم العالي مسؤولة عن تشكيل
وطرحت عواد موضوعات أخرى خالل حوارها ،مثل أهمية نقل عمليات الجامعة املستقبل ،لذلك لدينا مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار الحوار العابر للحدود
األمريكية في الكويت إلى السحابة االلكترونية ،وكيف أنها جعلت الجامعة أكثر الذي يعزز من تبادل األفكار واملعرفة».

