
االثنين 5 اكتوبر 2009   13الجامعة والتطبيقي
الجامعة استعدت لمواجهة الوباء والتحذيرات لم تمنع الطالب من تبادل الُقبالت

العام الجامعي انطلق: 90% نسبة حضور الطلبة وال قلق من »الخنازير«
اليتامى لـ »األنباء«: ال تسجيل ألي إصابات والدراسة تسير بسالسة

مقصيـد: نعتزم تعيين أطبـاء متخصصين في العيادات بالتعـاون مع وزارة الصحة خـالل األيام المقبلة بيان عاكوم
انطلق العام الدراسي في جامعة 
الكويت امس بحضور طالبي كثيف 
لم مينعهم شبح انفلونزا اخلنازير 
من ارتداء احلى ما لديهم والتوجه 
بروح رحبة الستقبال الدراسة التي 

اشتاقوا إليها بعد طول غياب.
الزحمة على األبواب، فمداخل 
كلي����ات جامع����ة الكويت غصت 
باحلضور وحتديدا في اخلالدية 
فكثافة السيارات املتواجدة شاهد 
اليوم  على كثاف����ة اإلقبال من����ذ 
األول. وب����دت اجلامع����ة على امت 
استعداد ملواجهة وباء »اخلنازير« 
حي����ث انتش����رت التحذيرات في 
الى جانب توزيع  الكليات  ارجاء 
»بروشورات« تتضمن معلومات 
وافية عن املرض وكيفية مواجهته. 
إال انه رغم من تلك التحذيرات لم 
القبالت،  متنع الطالب من تبادل 
فاالشتياق سيد املوقف والبد من 
اكمال التحية والس����الم بالقبالت 
احلارة. ولم يثن ق����رار اجلامعة 
بتأجي����ل االنتخاب����ات الطالبية 
مل����دة ثالث����ة اس����ابيع بع����د بدء 
القوائم  العام اجلامعي مسؤولي 
الطالبية الذين يتربصون بالطالب 
وحتديدا املستجدين ملساعدتهم في 
استفساراتهم والرد على اسئلتهم 
وفي الوقت نفسه يوزعون عليهم 
الباجات والكتيبات التي تتضمن 
معلومات عن نشاطات واجنازات 
القائمة. حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهرا كان كل شيء يسير على ما 
يرام وال تسجيل ألي حالة مصابة 
بإنفلون����زا اخلنازي����ر، حيث اكد 
امني عام اجلامعة د.انور اليتامى 
ل�»األنباء« ح����ني وصف الوضع 
باملمتاز وقال حتى اآلن لم تسجل اي 

بأخرى جديدة لتأمني جميع املباني 
واملنشآت ضد خطر احلريق.

االع����داد لتوزي����ع تصاري����ح 
دخول السيارات وكروت املواقف 
والس����تيكرات جلمي����ع الفئ����ات 
باجلامعة. واوض����ح الياقوت ان 
االدارة اتخذت العديد من اخلطوات 
واالجراءات االخرى لتهيئة وتأمني 
اجلو العلمي واالكادميي والعملي 
والبحثي العضاء هيئة التدريس 
والطلب����ة واملوظف����ني ملس����اعدة 
اجلامعة على اداء رسالتها السامية 
جتاه املجتمع والعمل على ايجاد 
شعور ايجابي ومطمئن داخل احلرم 
اجلامعي، مناش����دا جميع الفئات 
التعاون معها  اجلامعية ضرورة 
لتحقيق اهدافها املنشودة ملا فيه 
الصالح العام. ومن جانبه قال مدير 
ادارة التغذية في اجلامعة محمد 
اخللف����ان ان االدارة قامت باتخاذ 
االجراءات الالزمة في جميع مواقع 
كافيتريات اجلامعة استعدادا لبداية 
العام اجلامعي اجلديد، حيث اتخذت 
االدارة اجراءات وقائية من خالل 
االهتم����ام بنظافة جمي����ع مواقع 
الكافيتريات، وتكليف املفتش����ني 
باملراقبة والتدقيق، وذلك من خالل 
متابعة مدي����ري املواقع لتطبيق 
االجراءات الوقائية املطلوبة واتباع 
االرشادات الصحية، ومن اهمها: 
التأكيد على النظافة الش����خصية 
للعامل����ني، غس����ل اليدين بصفة 
مستمرة بالصابون، تركيب جهاز 
معقم لليدين اس����تبعاد العاملني 
املرضى، ارتداء الكماتات والقفازات 
بصورة دائم����ة، وضع ملصقات 
ارش����ادية بجمي����ع الكافتيريات، 
وكذلك تزويد الشركات مبلصقات 

ارشادية بعدة لغات.

اصابة ويبدو العام الدراسي كبداية 
اي عام دراس����ي في السابق وهذا 

مؤشر لسير الدراسة بسالسة.
وهذا ايضا ما اكده العضو في 
اللجنة العلي����ا ملواجهة انفلونزا 
اخلنازير والناطق الرسمي لها فيصل 
مقصيد حيث قال إن االستعدادات 
التي جهزته����ا اجلامعة للتصدي 
انفلونزا اخلنازير مبشرة  لوباء 
باخلير. واضاف: قمنا بجولة على 
مختلف مواقع الكليات واحلضور 
فيه����ا نحو 90% الفت����ا الى ان كل 
االم����ور التي حضرت على الورق 
مت تطبيقها من قبل إدارة اخلدمات 
العام����ة حيث مت توفي����ر اجهزة 
املعقمات ومت وضعها في القاعات 

الدراسية وأروقة املمرات الى جانب 
توفير العيادات الطبية.

ولفت مقصيد ال����ى انه خالل 
األيام املقبلة سيتم تعيني مجموعة 
من األطباء املختصني في العيادات 
املوزع����ة على مختل����ف الكليات 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
وقال نحن امام حتديني حتدي 
ال�  الذين فاق عددهم  املستجدين 
6 آالف طالب الول مرة في تاريخ 
اجلامع����ة وحت����د آخر ه����و وباء 
اخلنازير واستعدينا لذلك بالكامل. 
وبخصوص اعضاء هيئة التدريس 
قال وجهنا رسائل توعوية لهم، كما 
مت التنس����يق مع االحتاد الوطني 
للطلبة وممثلي الروابط الطالبية 

لعقد سلس����لة من الندوات يقوم 
بالقائها اس����اتذة في كلية الطب 
لتوعية الطالب. والتقت »األنباء« 
مش����رفة االس����عافات االولية في 
الطبية املخصصة ملوقع  العيادة 
اخلالدية صديقة البلوش����ي التي 
اكدت ان فريق املسعفني على امت 
استعداد لفحص الطالب، مشيرة 
الى انه اذا حصل اشتباه بأي حالة 
ستوضع في غرفة عزل مخصصة 
داخل العيادة حلني وصول سيارة 
االسعاف، واكدت البلوشي توفير 
العيادة بكل ما حتتاجه من معقمات 
وكممات وادوات لفحص الطالب.

ومن جانبه اكد مدير ادارة االمن 
والسالمة في اجلامعة خالد الياقوت 

ان االدارة قام����ت باالس����تعدادات 
االمنية واالدارية والفنية والوقائية 
الالزمة لتأمني سالمة الطلبة والهيئة 
التدريس����ية والعاملني واملنشآت 
واملباني باجلامعة لبداية الدراسة 
في الفصل الدراسي اجلديد، وذلك 
من خالل عقد اجتماعات داخلية 
لرؤس����اء االقسام ومشرفي األمن 
ب����االدارة  والس����المة والعاملني 
وتوزيع امله����ام واالعمال املنوطة 
به����م الجنازها على الوجه االكمل 
قبل بدء الدراسة استعدادا للعام 
اجلديد. ومن اهم االعمال التي مت 
اجنازها: اصدار عدد 7000 هوية 
جامعة للطلبة املستجدين.  اعداد 
جدول جلمي����ع املواقع اجلامعية 

لتنظيم توزيع الهويات على الطالب 
ابتداء من  والطالبات املستجدين 
اول يوم في الدراسة.  وبناء على 
توصيات اللجن����ة العليا ملتابعة 
تداعيات ڤيروس انفلونزا اخلنازير 
قامت االدارة بتوزيع بوس����ترات 
وبروشورات ارشادية في جميع 
العمل باجلامعة  الكليات ومراكز 
للمساهمة في احلد من انتشار هذا 
الوباء.  جتهيز العيادات الطبية في 
املواقع اجلامعية ببعض املستلزمات 
الوقائية اخلاصة باحلد من انتشار 
م����رض انفلون����زا اخلنازير مثل 
)الكمامات – املطهرات – اجهزة قياس 
احلرارة – بروشورات ارشادية عن 
الوباء(. التنسيق مع عمادة شؤون 

الطلبة بخصوص انتخابات القوائم 
الطالبية واجلمعي����ات واالحتاد 
وتنظيم مواعيد واماكن االنتخابات 

في جميع الكليات.
تنظيم تواجد مش����رفي االمن 
والس����المة ف����ي جمي����ع املواقع 
اجلامعية والكليات واالس����تعداد 
الط����الب والطالبات  الس����تقبال 
وتنظيم عملية دخول السيارات 
الى املواقف واحلرم اجلامعي. مت 
عمل صيانة شاملة ملعدات السالمة 
واحلريق واجهزة االنذار في جميع 
املباني اجلامعية بالتعاون مع ادارة 

االنشاءات والصيانة.
متت تعبئ����ة مطفآت احلريق 
التالف منها  الفارغة واس����تبدال 

األجواء صحية في العلوم اإلدارية

الطالبات داخل أروقة الكلية

90% من الطلبة حرصوا على احلضور

املعقمات في كل طرقات الكلية

ال قلق أو خوف من إنفلونزا اخلنازير

)أسامة البطراوي(الطلبة حرصوا على احلضور في أول يوم دراسي في »اآلداب«

الجامعة تسلمت مجمع الخدمات اإلدارية
في الشدادية واالنتقال الرسمي خالل أسابيع

بيان عاكوم
تس����لمت جامعة الكويت امس مجمع اخلدم����ات االدارية في 
موقع الشدادية، وقال االمني العام جلامعة الكويت د.انور اليتامى 
ف����ي تصريح ل� »األنباء« ان هذا هو االس����تالم االبتدائي للمجمع 
ويعتب����ر اول قطرة من غيث ومن حلم اجلامعة النش����اء مدينة 
جامعية متكاملة تكون مبنزلة املقر الدائم جلامعة الكويت. وقال 
د.اليتامى: مبنى اخلدمات االدارية سيس����تخدم الدارة املشروع، 
بحيث يكون فيه مكان الدارة البرنامج االنشائي وادارة التخطيط 
وادارة االنشاءات والصيانة وادارة اخلدمات وادارة االمن والسالمة. 
واضاف د.اليتامى: ما مت بناؤه يقارب ال� 100 الف متر مربع يحتوي 
على مكاتب ادارية ومخازن وغرف اجتماعات وكذلك يحتوي على 
مشاتل زراعية تستخدم للجامعة. وبني د.اليتامى انه بعد انتهاء 
املش����روع واالنتقال للشدادية سيس����تخدم املبنى كمقر الدارات 

اجلامعة وادارة االنشاءات والصيانة واخلدمات وادارة املشروع، 
مش����يرا الى ان مبنى املشاتل لزراعة املش����روع سيستخدم بعد 
ذلك لالبحاث ودراس����ة البيئة الصحراوية وكيفية زراعة البيئة 
الصحراوية واستغاللها. وقال د.اليتامى ان االدارات املتخصصة 
ب����دأت في دخول املبنى حتى جتمع كل املالحظات لتس����لمها الى 
املقاول وبعدها يتم االفتتاح الرسمي بحيث سيتم االنتقال الرسمي 
اليه خالل االسابيع املقبلة. وعن تكلفة املبنى، قال: تكلف نحو 8 
ماليني دينار، واستغرقت مدة التنفيذ 19 شهرا، الفتا الى ان املبنى 
يتميز بتصميمه وش����كله ومرونته ويعتبر من املباني املصممة 
بالطرق الذكية. وكش����ف د.اليتامى عن انه في االس����ابيع املقبلة 
س����يتم البدء بتنفيذ احلزمة االولى ف����ي بناء البنية التحتية في 
الشدادية وتتضمن احلزمة حفر االرض وتسويتها متهيدا لبناء 

االنفاق داخل اجلامعة وقواعد الكليات.

»الهندسة والبترول« وّفرت مواد وقائية 
في مبانيها لمكافحة إنفلونزا الخنازير

مبب���ادرة من عمادة كلية الهندس���ة والبترول 
بجامعة الكويت ممثلة بعميد الكلية د.طاهر الصحاف 
والعميد املساعد للتخطيط د.آدم املال وحفاظا على 
س���المة الطلبة واعضاء هيئة التدريس وجميع 
العاملني بها قامت العم���ادة بتوفير مواد وقائية 
ومطهرة لالستخدام اليومي تفاديا حلدوث حاالت 
مرضية تنت���ج عن االحتكاك ومالمس���ة االدوات 
واخلدمات العامة كاملصاعد واملكاتب واملقاعد في 

الفصول الدراسية.
هذا ما اكده املدير االداري بالكلية مرزوق الظفيري 
في بيان صحافي عن استعدادت الكلية للتصدي 
ملرض انفلونزا اخلنازير من خالل توعية ارشادية 
واضحة لتس���اهم في تثقيف االس���اتذة والطالب 

وجميع املوظفني.
واش���اد بحرص عمادة الكلية الش���ديد على سالمة العاملني بها 
وزواره���ا باملب���ادرة بتوفير مبلغ وقدره 3800 دين���ار لتوفير 150 
جهاز تعقي���م لاليدي اضافة الى املطهرات وم���واد تنظيف املكاتب 
واالرضي���ات واالبواب حيث مت تركيبها منذ 15 س���بتمبر 2009 اي 
قبل بداية العام الدراس���ي اجلديد وذلك من باب احليطة واحلذر في 

مكافحة االصابات التنفسية احلادة وتفاديا النتقال 
املرض والتصدي له.

وقال: شملت احلملة تركيب 120 جهازا للمطهرات 
بادارات ومكاتب جميع مراكز العمل املختلفة مبباني 
الدراسية واملختبرات واملمرات،  الكلية والقاعات 
و30 جهازا داخل دورات املياه، واشار الى ان املواد 
املطهرة املستخدمة من اجود االنواع ومن ماركات 
عاملية. وشكر الظفيري كل من ساهم وباشر الجناز 
هذا العمل وش���كر يعقوب معرفي مس���اعد املدير 
االداري عل���ى حرصه على متابعة العمل لنش���ر 
التوعي���ة والوقاية وذلك الهمي���ة هذا احلدث في 

جميع انحاء العالم.
ومتنى الس���المة جلميع الط���الب والطالبات 
والعامل���ني ودعاهم الى االهتم���ام بهذا املوضوع 
واتباع االرشادات التوعوية والوقائية والتقليل من التجمعات بني 
الطلبة خالل اليوم الدراس���ي، متمنيا منه عز وجل ان يحمي بالدنا 
من هذا الوباء وان يس���بغ نعمة الصحة عل���ى املواطنني واملقيمني 
بهذا البلد الكرمي في ظل رعاية صاحب الس���مو االمير وولي العهد 

حفظهما اهلل.

مرزوق الظفيري


