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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن����ت مدي����ر ادارة البعثات في وزارة التعليم العالي س����امية الرميح عن فتح باب التس����جيل 
لبعثات العام الدراس����ي 2009 � 2010 خلريجي الفصل الصيفي والدور الثاني في اخلامس من الشهر 

اجلاري.
واوضحت الرميح في تصريح ل� )كونا( ان التسجيل سيكون ابتداء من اليوم على مدى يومني في 
مبنى الوزارة رقم 1 خالل الفترة الصباحية مش����يرة الى ان التخصصات واملواعيد ستكون متوافرة 

على عنوان الوزارة االلكتروني.
ودعت الرميح الراغبني في التسجيل لاللتزام باملواعيد احملددة واحضار املستندات الرسمية.

فتح باب تسجيل البعثات لخريجي الفصل الصيفي والدور الثاني

كليات ومعاهد »التطبيقي« استقبلت الطلبة: استعدادات متواضعة لمواجهة إنفلونزا الخنازير

نقابيو وطلبة الجامعة لـ »األنباء«: تأجيل االنتخابات قرار مجحف وندعو إلى إعادة النظر فيه

الرفاعي هنّأ الطلبة والطالبات بالعام الدراسي الجديد: ابذلوا الجهد في تحصيل الدروس واحرصوا على المحاضرات لتحقيق االستفادة القصوى

قطاع التعليم التطبيقي استقبل 8553 طالبًا وطالبة ومعاهد التدريب 1412 متدربًا

)أسامة البطراوي(استعدادات مكثفة لقائمة املستقبل الطالبي النتخابات التطبيقي د.بدر اخلضري مع الطلبة املستجدين في اول يوم دوام

اول يوم دوام في الهيئة  طلبة داخل احد الفصول

استفسار عن املواد

أحمد الشالحي عبداهلل املطيري سامي العازمي عبدالكرمي العنزي أوس الشاهني

الهيئة،  ف���ي  املقبولني  جلمي���ع 
وحثهم مع بداية مشوارهم العلمي 
ببذل املزيد م���ن اجلهد واملثابرة 
في حتصيل دروسهم ولتحقيق 
الهدف الذي جاءوا من اجله وهو 
التزود بالعلم الذي ترقى به األمم، 
كما نصحهم بااللتزام واملواظبة 
على مواعيد احملاضرات لتحقيق 
االس���تفادة القص���وى من خالل 
التفاعل مع استاذ املادة للحصول 
على ما يصبون إليه وليتمكنوا 
من خدمة وطنهم الكويت. واوضح 
الهيئة اس���تقبلت  ان  د.الرفاعي 
التطبيقي  التعلي���م  في قط���اع 
8553 طالب���ا وطالبة من الطالب 
الكويتيني وغير الكويتيني للفصل 
الدراسي األول من العام الدراسي 
2009-2010 موزعني على خمس 
كليات هي: كلية التربية األساسية، 
وكلية الدراسات التجارية، وكلية 
التكنولوجية، وكلية  الدراسات 
العلوم الصحية، وكلية التمريض، 
مضيفا ان معاهد التدريب والدورات 
التدريبية اخلاصة استقبلت نحو 
1412 متدربا ومتدربة هم إجمالي 
م���ن مت قبولهم للفصل األول من 
التدريسي اجلديد، مشيرا  العام 
الطلبة املس���تمرين  الى ان عدد 
واملس���تجدين بكلي���ات ومعاهد 
الهيئة ق���د فاق ال� 40 الف طالب 

وطالبة.

خير من العالج«.
اما الطالب طارق الهولي فقال، 
بكل صراحة ال ارى اي تأثير علي 
فهذا مرض كأي مرض عادي ولكن 
ه����ذا االمر ال مينع م����ن ان نكون 
حريصني من خالل اتباع اجراءات 
وزارة الصحة بكل حذافيرها، كما 
ارى ان الصح����ة قام����ت بتوفير 
املعقمات واملرطبات التي تقلل من 
نسبة االصابة بهذا الوباء باالضافة 
الى وجود العيادات الطبية والتي 
بالتأكيد مت تزويدها من قبل وزارة 
الصح����ة بكل االجه����زة واملهمات 
واملطه����رات، كما طال����ب الهولي 
وزارة الصحة باالس����راع لتوفير 
اللقاح مع قرب موسم االنفلونزا 
املوس����مية فاملرض موجود وهذا 
االمر واضح من خالل االعداد التي 
تتزايد كل يوم وتعلن عنها وزارة 
الصحة قائال »ما في اال كل اخلير 

ان شاء اهلل«.
ومن جانبه قال الطالب سلمان 
القحطاني ان هذا الوباء انتش����ر 
اعالميا »اكثر من انتشاره بيئيا« 
وان ه����ذا املرض ي����كاد ان يكون 
مشابها لالنفلونزا املوسمية والتي 
تختلف فقط في اجلينات املتركبة 
في هذا امل����رض، وبني القحطاني 
ان االمر ال يستحق هذا التضخيم 
من قبل االعالم الن غالبية الناس 
تتأث����ر مبا يدور به����ا، ان االمر ال 
يعالج بتأجيل الدراسة فهو ال يشكل 
خطرا اكبر من ان تتخذ االجراءات 
الوقائية فقط وان تستمر الدراسة 

بكل درجاتها التعليمية.
اما الطالب بدر الديحاني فأكد 
ان هذا الوباء ليس مقصورا على 
طلب����ة املدارس واي ش����خص قد 
يص����اب بهذا املرض وال ش����ك ان 
ق����رار وزارة التربية فيه نوع من 
احلكمة حيث ينص هذا القرار على 
التدرج في دوام الطلبة مما يحد 
من خطر االصابة بهذا املرض وال 
قلق على طلب����ة اجلامعات النهم 
يتمتع����ون مبناع����ة جيدة عكس 

صغار السن.

خوض العم����ل النقاب����ي اذ انهم 
سيواجهون امرين اما العمل النقابي 

او الدراسة واالختبارات.
العجمي  الطالب محمد  حتدث 
واب����دى رأيه بخص����وص تأجيل 
الدراسة من عدمه لطلبة اجلامعة 
وقال مبا اننا ضمن نس����يج هذا 
املجتمع فبالطبع س����نتأثر بتأثر 
املجتم����ع، واذا متت املوافقة على 
تأجيل الدراسة في جامعة الكويت 
فإن الطالب لن يتأثر على املستوى 
العلمي،  الدراس����ي وحتصيل����ه 
واك����د العجمي حرص اخذ جميع 
االحتياطات ملواجه����ة هذا الوباء 
العامل����ي ونعمل بهذا املثل »درهم 

وقاية خير من قنطار عالج«.
وب����دوره قال الطال����ب محمد 
الس����داني ان قرار تأجيل الدراسة 
في مدارس املرحلة االبتدائية قرار 
حكيم من قبل وزارة التربية، الن 
االطباء اكدوا ان االطفال اكثر عنصر 
من عناصر املجتمع نقال لالمراض 
خصوصا ان الطفل في هذه املرحلة 
ال ميلك مناعة الشخص البالغ فقرار 
التأجيل لهم لن يؤثر عليهم سلبا الن 
الصحة اهم من اي شيء، واوضح 
السداني بخصوص تأجيل الدراسة 
لطلبة اجلامعة ان هذا القرار يعود 
لوزارة التربية وادارة اجلامعة كما 
اوصى الطلبة والطالبات بضرورة 
وقاية انفسهم من الوباء اخلطير 
وذلك باتباع حديث مقولة »الوقاية 

في البداية أعرب االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة عن 
رفضه الشديد والقاطع للتوصية 
الص����ادرة عن جلن����ة العمداء في 
اجلامع����ة الناصة عل����ى تأجيل 
االنتخابات الطالبي����ة ملدة ثالثة 
اسابيع منذ بداية الدراسة، وذلك 
بحجة الوقاية واحلذر من مخاطر 
ڤيروس H1N1 املعروف بانفلونزا 
اخلنازير، علما بأن هذه التوصية 
صدرت بص����ورة مجانبة للعقل 
واملنط����ق، وبص����ورة بعيدة كل 
البعد عن االسس القانونية التي 
تنظم عملية اس����تصدار مثل هذه 
التوصي����ات، ف����االدارة اجلامعية 
وبحجة حماية الطلبة جعلت اهم 
االنشطة الطالبية ممثلة باالنتخابات 
الطالبية في ذروة مواسم انتشار 
املرض، فأي منطق وأي أسلوب علمي 

متت مراعاته في هذا الصدد.
وعليه فإننا باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة نؤكد 
على احمل����اور اآلتية: أوال: خطوة 
التأجيل خطوة غير منطقية ألنها 
اتخذت بحجة تخفيف حدة وتفاعل 
الذي  األنش����طة االنتخابية األمر 
يتصور أنه سيساهم في التقليل 
من التعرض للمرض، األمر الذي 
تناقض كليا مع واقع النشاطات 
االنتخابية التي من طبيعتها تصاعد 
وتيرة التفاعل واالحتكاك مع زيادة 
املدة املق����ررة الجراء االنتخابات، 
ذلك األمر الذي سيتس����بب بشكل 
أكبر ف����ي زيادة امكانية التعرض 
للم����رض ناهيك عن وقوع بعض 

الطلب���ة والنقابي���ني متاح  قبل 
فعل���ى االدارة بتوصية جديدة 
واجن���از االنتخابات خالل االيام 

ال� 10 املقبلة.
ومن جانبه اعترض منس���ق 
قائمة التآلف الطالب احمد املطيري 
العمداء بهذا  على توصية جلنة 
القرار املجحف بحق العمل النقابي، 
مؤكدا ان هذا التوقيت الذي اختارته 
االدارة ال يراعي متطلبات الوقاية 
م���ن املرض النه كلما كنا قريبني 
من شهر نوفمبر سيكون االنتشار 

في تزايد.
وطال����ب املطي����ري بضرورة 
االسراع في إلغاء القرار في اقرب 
وقت ممكن لكي يس����تعد الطلبة 
للدراسة فنحن نعلم ان هذا القرار 
سيضر العديد منهم وهذه اخلطوة 

ال تشجع العمل النقابي.

أخذ االحتياطات

اما منس����ق القائمة االسالمية 
التربوية محمد الفضلي، فأكد انه 
ال يرى سببا مقنعا لهذا التأجيل، 
كما ان اضرار هذا القرار كثيرة فإذا 
كان السبب عدم جاهزية اجراءات 
السالمة من انتش����ار الوباء فمن 
باب اولى ان يتم ايقاف الدراس����ة 
خصوصا ان الطلبة يجتمعون في 
احملاضرة وفي مرافق الكلية وكذلك 
سيكون قرار التأجيل ضرره على 
العديد م����ن الطلبة الذين فضلوا 

قرار التأجيل يعكس عدم جاهزية 
االدارة واستعدادها الستقبال العام 
الدراسي، داعيا االدارة الى التمعن 
في قراراتها املفاجئة والتي يكون 
واقعها سلبيا على الطلبة وخير 
دليل على تخبط االدارة ما حصل 
في االسبوع املاضي خالل عملية 
التسجيل والتي حتدث مع بداية 
كل فصل دراس����ي مع علم االدارة 
انه����ا مقصرة في ه����ذا اجلانب.. 
واختتم العنزي تصريحه مطالبا 
االدارة بضرورة االهتمام باملشكالت 
االساس����ية للطلبة بدال من هذه 
القرارات العش����وائية واملتخبطة 
متمنيا جلميع الطلبة عاما دراسيا 

ناجحا.
وبدوره صرح رئيس االحتاد 
االسالمي ورئيس جمعية الشريعة 
سامي العازمي بأن توصية االدارة 
اجلامعية بتأجيل االنتخابات ومنع 
االنشطة الطالبية ملدة ثالثة اسابيع 
غير مبرر، رافض����ا ادعاء االدارة 
اجلامعي����ة ان ه����ذا التأجيل جاء 
نتيجة س����بب املرض )انفلونزا 
اخلنازير( فم����ا هي الضمانة بأن 
السبب سينتفي بعد ثالثة اسابيع. 
واثنى العازمي على حرص االدارة 
اجلامعية على ابنائها الطلبة لكن 
التأجيل خط����وة خاطئة  خطوة 
وتعكس س����وء االس����تعداد لدى 
االدارة اجلامعية وطالبها بسحب 

التوصية.

ومن جانبه صرح امني صندوق 
رابط����ة كلي����ة اآلداب عبدالعزيز 
العنزي بأن خطوة التأجيل خاطئة 
الطالبي  النها تزيد من االحتكاك 
مع بداية ال����دوام الفعلي للطلبة 
خصوص����ا اننا نعل����م ان فصل 
اخلري����ف هو موس����م االنفلونزا 

املوسمية.
واستغرب العنزي من هذا القرار 
املفاجئ فما الضمانات التي تقدمها 
االدارة لعدم انتش����ار املرض في 
الوقت التي حددته، فكان من االولى 
على االدارة ان جتتمع مع املمثل 
الشرعي للطلبة وتتفق معه النه 

املمثل االول لهم لدى االدارة.
اما مدير املكتب التنفيذي لرابطة 
اآلداب عب���داهلل املطيري اكد ان 
القرار خاطئ بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى الن الفترة الذي حددتها 
االدارة ستكون نسبة الدوام فيها 
مرتفعة من قبل الطلبة والطالبات 
النها فترة االمتحانات القصيرة في 

اغلب املقررات الدراسية.
وبني املطيري ان االدارة عاجزة 
عن تلبية االحتياجات البسيطة 
للطلبة من تنظيم عملية التسجيل 
في االسبوع املاضي او فتح الشعب 
املغلقة وغيرها من االمور والتي 
تعتبر من االبجديات التي يجب 
توفيرها لنا كطلبة، مبينا ان هذا 
االسلوب ش���بيه بالديكتاتورية 
املقنع���ة، وخي���ار التصعيد من 

)الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب � جامعة اخلليج.. الخ( 
فلم جند أي ن����وع أو صورة من 
صور التأجيل أو التعطيل سواء 
لالنتخابات الطالبية أو النش����اط 

الطالبي.
سادسا: توصية التأجيل تؤثر 
وبصورة مباش����رة على املسيرة 
االكادميية والعلمية للطلبة بشكل 
العاملني  عام، وبصورة خاص����ة 
النقاب����ي واالنتخابي،  في احلقل 
فه����ل االدارة تتحمل مس����ؤولية 
االضرار مبستقبل هؤالء اإلخوة 

واألخوات؟
س����ابعا: ان وجهة النظر التي 
ينادي بها االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � ف����رع اجلامعة هي ذات 
الوجهة التي تبنتها عمادة شؤون 
الطلبة في جامعة الكويت، وممثلو 
وزارة الصح����ة في اللجنة العليا 

ملواجهة املرض.

التخلص من الوباء

من جانبه، اس����تغرب مرشح 
الطالبي في كلية  التآل����ف  قائمة 
العنزي قرار  اآلداب عبدالك����رمي 
االدارة اجلامعية بخصوص تأجيل 
االنتخابات، وأكد أن هذا التأجيل له 
اثار سلبية على مختلف املستويات، 
وتساءل هل تضمن إدارة اجلامعة 
انه سيتم التخلص من هذا الوباء في 
فترة ثالثة اسابيع. وبني العنزي ان 

املمارسات السلبية في أثناء العملية 
االنتخابية.

ثانيا: بالنظر إلى اسباب االدارة 
اجلامعية التي دعتها إلقرار مثل هذه 
التوصية، جند أن السبب الرئيسي 
 ،H1N1 لذلك هو الوقاية من ڤيروس
فما الضمانات التي تس����وقها لنا 
االدارة اجلامعية النتفاء ذلك السبب 

بعد انقضاء املدة!
ثالثا: ان خطوة التأجيل تؤكد 
لنا وللجموع الطالبية كافة عجز 
االدارة اجلامعي����ة ومدى ضعف 
جتهيزاتها ملواجه����ة ومحاصرة 
انتش����ار الڤيروس، مم����ا ال يدع 
لنا مجاال للش����ك بأن اإلدارة حني 
س����عت لتأجيل االنتخابات فإمنا 
هي تقوم مبحاولة لتكحيل عماها 
على حس����اب املصلحة الطالبية، 
أمام املساءلة  ولتنظيف ساحتها 

السياسية.
رابعا: كما هو ثابت علميا وطبيا 
فإن فصلي اخلريف والشتاء من 
أكثر الفصول التي تنتش����ر فيها 
االنفلونزا، وفي حال مت تنفيذ هذه 
التوصية فإن اإلدارة تقود مستقبل 
الطلبة الصحي نحو واقع مجهول 

بسبب هذا القرار الالمسؤول.
خامسا: اننا في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة نلمس 
في قرار االدارة اجلامعية صورة 
من ص����ور حتجيم وتقليص دور 
املؤسس����ات الطالبية، األمر الذي 
نرفضه رفضا باتا حيث اننا راقبنا 
بعض املؤسسات التعليمية التي 
مي����ارس فيها النش����اط الطالبي 

سعود المطيري
في أول أيام الدراس��ة في جامعة الكويت للفصل الدراس��ي األول 
2010/2009 كان اإلقبال على الدوام بش��كل كثيف خصوصا من قبل 
الطلبة املس��تجدين والذين باشروا دوامهم منذ الصباح الباكر وكانت 
 ،H1N1 أغلب أحاديث الطلبة تدور حول ثالثة أش��ياء وهي انتشار وباء
وق��رار تأجيل االنتخابات من قب��ل اإلدارة اجلامعية والهاجس الكبير 
ل��دى الطلبة وال��ذي يتكرر ف��ي بداية كل فصل دراس��ي هي عملية 
التسجيل خالل االنترنت، حيث ان غالبية الطلبة لم يستطيعوا إضافة 

املواد الدراسية عن طريق املوقع اإللكتروني للجامعة.

محمد هالل الخالدي ـ محمد المجر
مع بداي���ة دوام طلبة كليات 
ومعاهد الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بدأت تظهر 
نتائج التجهيزات واالستعدادات 
التي قامت بها إدارة الهيئة من خالل 
إنفلونزا  املكلفة ملواجهة  اللجنة 

اخلنازير.
في البداية قال العميد املساعد 
بعمادة النشاط والرعاية الطالبية 
بالهيئة وعضو جلن���ة مكافحة 
انفلونزا اخلنازير د.فهاد العجمي 
ان الهيئ���ة امتت االس���تعدادات 
الالزم���ة تزامن���ا مع ب���دء العام 
الدراسي موضحا ان اعضاء هيئة 
التدري���س بالكليات واملعاهد قد 
أمتوا البرنامج التدريبي املوضوع 
من قبل اللجنة التي قامت بتنظيم 
الندوات التوعوية الالزمة بدءا من 

االسبوع املاضي.
أنه وبناء  وأضاف د.العجمي 
عل���ى التوصيات من قبل اإلدارة 
العلي���ا بالهيئ���ة وبالتعاون مع 
وزارة الصحة مت جتهيز الكليات 
بغرف مالحظة تشرف عليها كلية 
التمريض التابعة للهيئة وكذلك 
املعاهد من خالل اش���راف معهد 
التمريض وكذلك رفع مس���توى 
النظافة وتوفير املعقمات الالزمة 
وعمل الن���دوات التوعوية تباعا 

للطلبة.

التسجيل.
الى ذلك، هنأ مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي ابناءه وبناته 
الطلبة والطالبات مبناسبة بدء 
العام الدراسي اجلديد، كما توجه 
بالتهنئ���ة للطلبة املس���تجدين 
مبناسبة قبولهم في كليات ومعاهد 
الهيئة وبدء اول فصل دراسي في 
مسيرتهم االكادميية بالهيئة، معربا 
عن متنياته بالتوفيق والنجاح 

ارتياحه جتاه االجراءات املطبقة 
من قب���ل إدارة الكلي���ة ملواجهة 
انفلونزا اخلنازير مبديا اس���فه 
على ان القوائم الطالبية لم تكلف 
نفسها بلصق بوسترات ارشادية 
وتوعوي���ة وتفرقت جلذب أكبر 
ع���دد من املس���تجدين واقناعهم 
بالتصويت لهم باالنتخابات املقبلة 
مش���يدا بدور االحتاد واعضائه 
املوجودين بالكليات ملس���اعدة 
الطلبة وتوعيتهم وتسهيل عملية 

العام وجتهيزاتهم  الكليات لبدء 
االحترازية ملواجهة احلاالت املصابة 
بانفلونزا اخلنازير وكذلك الكليات 
من خالل ما رأيناه من ارشادات 
ولكن الدور اآلن يأتي على الطلبة 
لتطبيق هذه االرشادات بالشكل 
املطلوب حتى ال يصابوا بهذا الداء 
من خالل انتقال العدوى نتيجة 

عدم التقيد بارشادات السالمة.
الهلفي من  الطالب عجيل  اما 
التجارية فأبدى  الدراسات  كلية 

قاعة التسجيل.
وأيدته���ا مها الصال���ح قائلة 
ان االدارة خيبت الطالبات بعدم 
اس���تعدادها الس���تقبال االعداد 
الكبي���رة للطالبات ولم توفر اي 
شيء لهن عكس ما مت االعالن عنه 

في الصحف.
اما الطالب عبداحملسن املطيري 
فأكد ان اعضاء االحتاد حضروا 
منذ الصباح الباكر ملساعدة الطلبة 
والوق���وف على مدى اس���تعداد 

العازم���ي ان القائمني على كلية 
الدراسات التجارية لم يبدوا اي 
اهتمام بصحة الطالبات ولم يوفروا 
اي ش���يء لتفادي االصابة سواء 
بتوزيع الكمامات او توفير املواد 
املطهرة او حتى توزيع بروشورات 
على الطالبات او تلصيقها باملمرات 
فعدد الطالبات كبير جدا في قاعة 
التسجيل وال نعرف من مصابة 
باملرض حت���ى املوظفات حالهن 
كحال الطالبات حسبما رأيت في 

وعن احلاالت املصابة أو التي 
س���تظهر عليها أعراض املرض 
سواء من الطلبة او اعضاء هيئة 
انها س���تعفى من  التدريس بني 
احلضور وفق���ا لتقرير الطبيب 
ومن خالل النموذج الطبي املعد 
خصيصا من قبل الهيئة وكذلك 
احل���االت اخلاص���ة كاحلوام���ل 
واصحاب االمراض املزمنة وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
الطالبة بدور  بدورها قال���ت 


