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»الزحام« سيكون الظاهرة السائدة في أروقة اجلامعة والهيئة بالعام الدراسي اجلديد

قبول خريجي الثانوية باملؤسسات التعليمية »كارثة حقيقية« 
و»التطبيقي« تواجه أزمة.. وحتى اآلن لم تعلن املقبولني

ثامر السليم

كارثة حقيقي���ة تواجه 
قطاعا كبي���را من خريجي 
الثانوي���ة العام���ة والبالغ 
عددهم 29 ألف طالب وطالبة 
في ظل األزمة التي تعيشها 
مؤسس���ات التعليم العالي 
الكوي���ت والهيئة  بجامعة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الحتواء مخرجات 
الثانوية العامة كل عام في 
مثل هذا الوقت من كل عام، 
ف���ي الوقت الت���ي زيد فيه 
عدد المقاعد الدراس���ية الى 
الحد األعلى في كل الشعب 
الدراسية بعد ان كانت 40 
طالبا وطالبة وصلت الى 80 
طالبا وطالبة، وفي عدد كبير 
تجاوزت تلك القاعات ال� 100 
مقعد باإلضافة الى زيادة عدد 
الشعب الدراسية مع قلة عدد 

الكادر التدريسي.
وقد حاولت وزارة التربية 
جاهدة احتواء تلك الكارثة 
الرقم  من خالل توزيع هذا 
عل���ى البعث���ات الخارجية 
الداخلي���ة في  والبعث���ات 
محاولة للتخفيف من الكارثة 
ولكن دون ج���دوى، حيث 
أعلنت وزارة التعليم العالي 
طرح 6 آالف طالب وطالبة 
وتم قبول 3252 طالبا وطالبة 
فيما ظل ما يقارب 2800 مقعد 

التعليم  ستستكمله وزارة 
العالي في خطة الش���واغر 

المتبقية.
أما مجل���س الجامعات 
الخاص���ة فقد ح���دد خطة 
الداخلية ب� 4000  البعثات 
طالب وطالب���ة، إال ان عدد 
المقبولي���ن للبكالوريوس 
بلغ 2381 طالبا وطالبة من 
خريجي الثانوية في للفصل 
الدراسي األول 2015/2014، 
موزعي���ن عل���ى جامع���ة 
الشرق األوسط األميركية، 
الخلي���ج للعلوم  وجامعة 
والتكنولوجي���ا، والجامعة 
األميركية في الكويت، وكلية 
القانون الكويتية العالمية، 
الدبلوم للفصل  أما لبرامج 
األول م���ن العام الدراس���ي 
2015/2014 فق���د تم اعتماد 
قبول 792 طالبا وطالبة في 
البعثات الداخلية، بإجمالي 
3173 طالبا وطالبة، والمقاعد 
المتبقية تصل الى ما يقارب 

950 مقعدا.
أم���ا جامع���ة الكوي���ت 
العامين  التي أصرت خالل 
األخيري���ن عل���ى المطالبة 
بتقليص عدد المقبولين فيها 
في ظل قلة الشعب الدراسية 
وقلة أعضاء هيئة التدريس 
وعدم وجود مواقف للطلبة 
فانها استطاعت إرغام وزارة 
التربي���ة على عدم قبول ما 

يزيد على طاقتها من خالل 
إعالنها قب���ول 6900 طالب 
وطالب���ة موزعي���ن عل���ى 
الفصلي���ن األول والثاني، 
حيث تم قبول 5851 طالبا 
وطالبة للفصل األول و1049 

للفصل الثاني.
أما الهيئة العامة للتعليم 
والتدري���ب  التطبيق���ي 
فستواجه مشكلة حقيقية 
كونه���ا لم تعل���ن الى اآلن 
أسماء المقبولين في الفصل 
الدراسي األول، مما يجعلها 
تدفع الى قب���ول كل العدد 
المتبقي في ظل ما تواجهه 
»الهيئة« من مشاكل حقيقية 
في قلة القاعات الدراس���ية 
وقلة أعضاء هيئة التدريس، 
حيث س���يتم قبول 15 ألف 
طالب وطالبة موزعين على 
الدراسيين األول  الفصلين 
والثاني، وس���يتم قبول ما 
يقارب 10 آالف طالب وطالبة 
للفصل الدراسي األول و5000 

للفصل الدراسي الثاني.
وتشير اإلحصائيات إلى 
أن إجمالي المقبولين 13.246 
طالبا وطالبة، من أصل 29 
ألف خريج وهذا الرقم يشير 
ال���ى أن ما يق���ارب 17 ألف 
طال���ب وطالبة لم يلتحقوا 
بالمؤسس���ات األكاديمي���ة 
المذكورة حتى اآلن ولم يبق 

لهم إال التطبيقي.

 مطلق احلريجي 

د.محمد القناعي

اك����د رئي����س جمعي����ة 
والدوح����ة  الصليبخ����ات 
التعاوني����ة مطلق احلريجي 
ان مجل����س االدارة ح����رص 
على وض����ع برنامج ترفيهي 
خالل ايام العيد الهالي منطقة 
الصليبخات والدوحة حيث 
ب����دأت االحتفاليات من ثاني 
ايام العيد في احلديقة العامة 
في منطقة الصليبخات ق 3، 
وتتضمن االحتفالية العديد من 
الفقرات لالطفال مثل توزيع 
جوائز ونطاطيات وحنطور 
ومشروبات خفيفة باالضافة 
الى فقرات للعوائل وجميع 

عبد الكريم العبداهلل

في الوق����ت الذي مت فيه 
االعت����داء عل����ى طبيب في 
مستش����فى مب����ارك الكبير، 
الطبية  استنكرت اجلمعية 
استمرار مسلسل االعتداءات 
على األطباء، مطالبة احلكومة 
ومجلس األمة باألسراع في 

إجناز قانون حلمايتهم.
وذكر األمني العام للجمعية 
القناعي ان  الطبية د.محمد 
وجود قانون حلماية األطباء 
هو حق مشروع لهم من أجل 
آمنة لتقدمي  العمل في بيئة 
أفض����ل خدم����ة للمرض����ى 

اخلدم����ات والبرام����ج التي 
تضمنتها االحتفالية باملجان. 
واوضح احلريجي في تصريح 
صحافي ان هذه االحتفالية تأتي 
ضمن اخلطط االستراتيجية 
للجمعية من ناحية الترفيه 
والتس����لية واخلدمات، الفتا 
الى ان الفترة املقبلة ستحمل 
الكثير من املفاجات للمساهمني، 
ونتعهد الهالي املنطقة بتقدمي 
افضل انواع اخلدمات الفريدة 
سواء من اجلانب االستهالكي 
او اخلدماتي او الترفيهي او 
املساهمة باملشاريع التنموية.  
وبني ان مجلس االدارة يضع 

واملراجعني ورفع مس����توى 
اخلدمات الصحية في البالد، 
الفتا الى أن األطباء مستعدون 
الظروف  للعمل في أقس����ى 
وحتت أي ضغوط من أجل 

تقدمي رسالتهم اإلنسانية.
ودعا في تصريح صحافي 
اجلهات املسؤولة، ومن بينها 
وزارة الصح����ة الى التدخل 
لوق����ف هذه السلس����لة من 
االعت����داءات املتك����ررة على 
األطباء، وتهيئة اجلو املناسب 
لهم للعمل، مؤكدا على انه من 
حق املرضى اللجوء للقانون 
في ح����ال وجود تقصير من 
أما طريقة شريعة  األطباء، 

نصب عينيه مصلحة املساهمني 
من حيث النواحي اخلدماتية 
واالستهالكية، وعالوة على 
ذلك فإن املفاجات التي ستعلن 
عنها اجلمعية للمساهمني في 
الفترة املقبلة ستكون مميزة 
وفريدة ومبهرة كما ان مجلس 
االدارة يسعى دائما لتوفير 
احتياجات أبناء املنطقة. واكد 
احلريج����ي ان ابواب مجلس 
ادارة تعاوني����ة الصليبخات 
والدوحة مفتوحة امام اهالي 
املنطقة واملساهمني ومن لديه 
اي شكوى او مالحظة او اقتراح 

فليتقدم به للجمعية.

الغاب في ظ����ل وجود دولة 
قانون ومؤسسات فهذا ما ال 

نقبله بتاتا.
القناع����ي دعوته  وجدد 
ل����وزارة الصح����ة للتحرك 
املباشر لوقف هذه الظاهرة 
التي انتش����رت ف����ي اآلونة 
األخي����رة، مطالب����ا جمي����ع 
الذين اعتدي عليهم  األطباء 
باتخاذ اإلجراءات القانونية، 
مشيرا في الوقت ذاته الى أن 
اجلمعية الطبية على استعداد 
تام للوقوف مع جميع األطباء 
املتضرري����ن، الفت����ا الى ان 
اجلمعية م����ع األطباء »قلبا 

وقالبا«.

برنامج ترفيهي ألهالي املنطقة خالل العيد

بعد االعتداء على طبيب في مستشفى مبارك الكبير

احلريجي: خدمات مميزة ومفاجآت سارة
 للمساهمني في تعاونية الصليبخات والدوحة

اجلمعية الطبية تطالب باإلسراع في تشريع
 قانون حلماية األطباء من االعتداءات

تسكني عدد من مراقبي تقدير االحتياج في »القوى 
العاملة« واعتراض من موظفني على بعض القرارات

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في هيئة القوى العاملة 
ان����ه مت ندب عدد من مراقبي 
تقدير االحتياج في عدد من 
احملافظات وهم: علي حمدان 
»مبارك الكبير«، ومش����عل 

ش����ريان »األحمدي«، وسالم 
املري »العاصمة«، ومش����عل 
الرشيدي »حولي«، وعبدالهادي 
مطلق »الفروانية«. وبينت 
املصادر ان عددا من موظفي 
الهيئة توجه في مناشدة الى 
املدير العام جمال الدوسري 
بضرورة إعادة النظر في عدد 

من القرارات التي صدرت قبل 
العيد لعدم أحقية أصحابها وان 
هناك من مت استبعادهم عن 
الترقيات في جميع اإلدارات 
ولهم احل����ق واألفضلية في 
احلص����ول عل����ى الترقية.  
وأضافت املصادر ان البعض 
تعرض لضغوط لكي ال يصل 

صوتهم الى املدير العام وانه 
في حال اشتكوا فسوف يتم 
إلغاء ندبهم في الهيئة، مشيرا 
الى انهم ال يريدون سوى احلق 
وثقتهم كبيرة في املدير العام 
السيما ان منهم قضى سنوات 
طويلة في رئاسة القسم ولديه 

مؤهل عال تخصصي.

عددهم يبلغ 29 ألف طالب وطالبة

مجلس اجلامعات 
اخلاصة حدد خطة 

البعثات الداخلية 
بـ 4000 طالب 

وطالبة إال أن 
عدد املقبولني 

للبكالوريوس بلغ 
2381 طالبًا وطالبة 

من خريجي 
الثانوية

جنود مجهولون وأهميتهم ال تقل عن غيرهم من املدافعني عن الوطن

رجال اإلطفاء.. العني الساهرة لتأمني سالمة املواطنني واملقيمني بالعيد
ربة املنزل خارج البيت، حيث 

عدم املباالة وعدم االهتمام.
أما خال���د الطفيري، فقال 
ان كل مواطن يخدم بلده من 
اي موقع ونحن كرجال إطفاء 
دورنا هو خدمة املواطن واملقيم 

والسهر على راحتهم.
ودعا سلمان العنزي اجلميع 
للتقيد باإلرشادات االحترازية، 
وذلك لتجنب احلوادث. وتطرق 
عبد الرحمن العنزي الى انه 
رغم اننا بعيدين عن أهلنا في 
اننا نعوض  اال  العيد  إجازة 
ذلك بعمل افضل بكثير وهو 
عمل إنساني في املقام األول 

وهو خدمة الناس.
الى  وأشار حمد املطيري 
اننا مستعدون على مدار اليوم 
للتعامل مع أي بالغ يرد إلينا 
من قبل غرفة العمليات لنقوم 

بدورنا على أكمل وجه.
فيم���ا أبدى خالد العجمي 
امتعاض���ه من قب���ل بعض 
الشباب الذين يتعمدون تأخير 
وإغالق الطريق أمام سيارات 

اإلطفاء.
أم���ا احلمي���دي املطيري 
فتحدث عن مخالفات تسبب 

بعض احلوادث واحلرائق.
وقال مشعل العجمي ان 
من ينتقد عمل رجال اإلطفاء 
ليس لديه دراية مبا يقوم به 
رجل اإلطفاء من عمل قاس 
وقد يعرضه���م ملخاطر قد 
تصل ال���ى املوت. وبدوره، 
ق���ال عبدالعزي���ز املطيري 
ان وجودن���ا في مقر عملنا 
هو واجب وطني وإنساني 
وبالتال���ي فنحن في خدمة 
الكويت، فيما أش���ار احمد 
العازمي ال���ى ان من أخطر 
األلع���اب ف���ي العي���د هي 
املفرقع���ات واجلراغي التي 
تساهم بشكل كبير في إصابة 
األطفال بإصابات بالغة قد 
الى عاهة مستدمية،  تؤدي 
مطالبا أولياء أمور األطفال 
باالبتعاد ع���ن توفير مثل 
هذه األلعاب ألوالدهم حتى 

ال تعود عليهم بالضرر.

لرجال وسيارات اإلطفاء.
أما أحمد احلافظ فقال ان 
عملنا في العيد ال يختلف عن 
عملنا في األيام العادية فهو 
املس���اعدة لتقدمي ما يحتاج 
إليه الناس سواء في احلريق 
أو غيره م���ن األمور األخرى 
وبالتال���ي فنح���ن في خدمة 

الناس.
من جهته، قال انور العنزي 
ان أغلب املشاكل التي نستدعى 
لها في العيد هي تعطل الساللم 
الكهربائي���ة وبالتالي فنحن 
نهب لتقدمي ي���د العون لكل 

محتاج.
فيما قال جابر البذالي ان 
تواجدنا في اول يوم العيد في 
مقر عملنا هو خلدمة الناس 
وهذا اعتبره من اجمل اللحظات 
للمشاركة إلنقاذ حياة إنسان 

أو أسرة.
بدوره، قال نايف احلجرف 
ان عبث األطفال وإهمال أرباب 
األسر يولد عنه حرائق تعود 
بالسلب على بيوتهم وتولد 
ما ال حتمد عقباه من حوادث 

تصل الى املوت.
اما مشعل الظفيري فقال 
ان األلعاب النارية واملفرقعات 
هي من أبرز األمور املس���ببة 
للحوادث في العيد، مشيرا اال 
ان زحمة الشوارع تساهم في 
تأخير عملنا على الرغم من 
الى مكان احلادث  اننا نصل 
في وقت يستغرق من 5 الى 
7 دقائق فض���ال عن حوادث 
السيارات التي تكون بنسب 

كبيرة من قبل الشباب.
م���ن جانبه، ق���ال مجبل 
العنقودي ان جاهزيتنا كاملة 
وعلى أمت االس���تعداد الى اي 
بالغ يرد إلينا داعيا املواطنني 
الى وضع طفايات  واملقيمني 
حريق في املنازل والش���قق 
والس���يارات حتى تساعدهم 

في إخماد احلرائق.
فيما أشار حسني احلسيني 
ال���ى ان اخلادمات في املنازل 
لهن النسبة الكبيرة في وقوع 
بعض احلرائق خاصة إذا كانت 

في عملنا عدم الوصول ملكان 
احلدث بس���بب تدفق الكثير 
من الناس األمر الذي يجعلهم 
يقومون بإغالق املمرات وتأخير 
أعمالنا وهذا بحد ذاته مشكلة 
وعليه البد من إفساح املجال 

النارية التي تس���بب أضرار 
كثيرة مطالبا األسر مبتابعة 
اليهم فيما  أبنائهم واالنتباه 
يقومون به من ألعاب تعود 
عليهم باخلطورة، مضيفا ان 
من أبرز املشاكل التي تواجهنا 

ننصح بأخذ احليطة واحلذر 
حت���ى ال تتحول حالة الفرح 

إلى حزن.
ومن جانب���ه، قال صالح 
الشمري ان أغلب اإلصابات 
التي حت���دث هي من األلعاب 

في وضع التشغيل أو جعل 
ايدي األطفال ألن  املبخر في 
هذه األشياء من أبرز األمور 
الت���ي تنتج عنه���ا احلرائق 
وخاصة إذا كانت هناك مواد 
قابل���ة لالش���تعال وبالتالي 

فرج ناصر

رج���ال اإلطف���اء جن���ود 
مجهولون في كثير من البلدان 
وأهميته���م ال تقل أهمية عن 
غيرهم من املدافعني عن الوطن، 
حيث يعتمد عليهم في حماية 
املمتلكات املدنية سواء كانت 
مادي���ة أو معنوي���ة وكذلك 
حماية املنشآت احليوية من 
احلرائق أو غيرها مما تكون 
عادة عرض���ة لهذا النوع من 
احلوادث، ومن هذه املنشآت 
التي يجب  البترول  شركات 
ان تولي أكبر اهتمام باعتماد 
أحدث التقنيات التي تساعد 

على مكافحة احلرائق.
ورجال اإلطف���اء األبطال 
البواسل الذين يبذلون الغالي 
والنفيس من أجل تأمني سالمة 
أرواح الن���اس من املواطنني 
الساهرة  العني  واملقيمني هم 
لهم على ت���راب هذه األرض 
الطيب���ة، والواح���د منهم ال 
يعرف مصيره حيث يخرج 
من بيت الى عمله وال يعرف 

هل سيعود أم ال.
ولرجال األم���ن صوالت 
وجوالت في إنقاذ حياة البشر 
من العديد من احلرائق فضال 
عن اإلصابات والوفيات التي 
حلقت ببعضهم جراء احلوادث 

التي تعرضوا لها.
ورغم اننا في عطلة العيد 
ومن املفروض ان يكونوا بني 
أهليهم وأوالده���م كغيرهم 
من الناس إال ان هذا األمر لم 
يزعجهم ولم يتذمروا منه بل 
ان فرحتهم في عملهم كانت 
بقدر فرحتهم وهم في بيوتهم 

بني أهلهم.
التق���ت عددا  »األنب���اء« 
م���ن رجال اإلطف���اء في مقر 
أعمالهم في العيد فكانت هذه 

السطور:
ف���ي البداية ق���ال املالزم 
انه البد  محمد جمعة احملمد 
م���ن وجود ح���رص من قبل 
املواطن���ني واملقيم���ني جتاه 
منازلهم وعدم وجود الطباخ 

رجال اإلدارة العامة لإلطفاء .. يقظة دائمة للمحافظة على مقدرات الوطن

نايف فهيدأحمد العازميعبد العزيز املطيريصالح محمدخالد الظفيري


