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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
بارك رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع اململكة االردنية الهاشمية نواف العالج للطلبة الكويتيني 
الدارســــني في اجلامعات واملعاهد االردنية على بداية العام 
الدراســــي 2010/2009، داعيا الطلبة الى اجلد واالجتهاد في 
الدراســــة ومتثيل بلدهم بشكل مشرف سواء من الناحيتني 
االكادمييــــة او االخالقية. وأوضح العالج ان الهيئة اإلدارية 

لالحتاد هي املمثل الشرعي والوحيد جلميع الطلبة محذرهم 
من أخذ أي معلومات تخص الدراسة من أي جهة أخرى ألنها 

بالتالي ستسبب لهم املشاكل.
كما طالب املكتب الصحي التابع للســــفارة الذي يترأسه 
د.عبدالعزيز العنزي بأن يعقد لقاء تنويريا للطلبة املستجدين 
بخصوص التأمني الصحي وكيفية الوقاية من وباء انفلونزا 

اخلنازير الذي انتشر بشكل كبير في دول العالم.

H1N1 العالج: لقاء تنويري للمستجدين في األردن حول التأمين الصحي ووباء
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تيم سوليفان رئيسًا مؤقتًا
للجامعة األميركية خلفاً لتولماشيفا

مارينا توملاشيفا تيم سوليفان الشيخة دانة ناصر الصباح

التنفيذية  اللجنـــة  أعلنت 
ملجلس أمناء اجلامعة األميركية 
في الكويت عن تعيني ايرل ل. 
)تيم( سوليفان رئيسا مؤقتا 
للجامعة اعتبارا من األول من 
يناير 2010 وسيخلف سوليفان 
في هذا املنصب مارينا توملاشيفا 
التي كانت قـــد اعلنت مؤخرا 
عزمها على التخلي عن منصبها 

في ديسمبر 2009.
وفـــي هذا الصـــدد اعتبرت 
رئيسة مجلس األمناء الشيخة 
دانـــة ناصر الصبـــاح ان تيم 
يأتـــي بثروة مـــن اخلبرة الى 
هذا املنصب وانه ميتلك تفهما 
واضحا للهيكليات األكادميية 
واالدارية، فضال عن كونه يحظى 
بســـجل مميز كأحـــد العلماء، 
الكامل بضمان  ولديه االلتزام 

النوعية.
وســـوليفان متخصص في 
العلوم السياسية تولى مناصب 
قيادية متعددة فـــي اجلامعة 
األميركيـــة بالقاهرة التي كان 
عضوا في هيئتها التدريســـية 
منذ عام 1973 وكان عميدا لها 
بني عامي 1998 و2008 كما شغل 
منصـــب قائم بأعمـــال رئيس 
اجلامعة في 2001 و2002 وترأس 
علـــى التوالي أقســـام العلوم 
السياسية واالقتصاد واالعالم 
في اجلامعة األميركية بالقاهرة، 
كما ترأس مجلس اجلامعة وهيئة 
حترير أوراق القاهرة في العلم 
االجتماعي، وشـــغل سوليفان 

ايضا منصب رئيس مجلس أمناء 
الكلية األميركية في القاهرة من 

1974 الى 1979.
وقـــد اعرب ســـوليفان عن 
تطلعه للعمل مع كل من الهيئة 
التدريسية والطالب واملوظفني 
باجلامعة االميركية في الكويت 
خـــالل فترة رئاســـته املؤقتة 
واضاف انا معجب مبا حققته 
اجلامعة االميركية في الكويت 
على مـــدى الســـنوات القليلة 
املاضية، كما اعرب عن امتنانه 
للرئيسة مارينا توملاشيفا على 
الدور الذي لعبته باملساعدة على 

منو اجلامعة.
هذا، ويجلب معه سوليفان 
خبرة كبيرة في االعتماد الدولي، 
حيث انه تولى مرتني رئاســـة 
الفريـــق الـــذي تولـــى تقييم 
اجلامعة االميركية في بيروت 
في العملية االولية العتمادها من 
جانب هيئة الواليات الوسطى 
للتعليم العالي، وذلك في عامي 
2004 و2009 كمـــا ســـاعد في 
الـــذي اجري جلامعة  التقييم 
جون كابوت في ســـعيها ألول 
عملية اعادة اعتماد لدى هيئة 
الوســـطى  الواليـــات املتحدة 

للتعليم العالي.
وقـــام ســـوليفان بالكتابة 
واملشاركة في إعداد كتب عديدة، 
من بينها »الديناميات اجلديدة 
للتعددية« الذي ســـيصدر في 
عام 2010 عن ويستفيو للنشر، 
»اخللفية االجتماعية واملمارسة 

البيروقراطية في مصر« صدر 
عن دار نشر اجلامعة االميركية 
فـــي القاهـــرةـ  1990، »احلياة 
العامة للنساء في مصر« صدر 
عن جامعة ســـيراكيوز للنشر 
ـ 1986، و»املـــرأة والعمـــل في 
العالـــم العربي« صدر عن دار 
نشـــر اجلامعة االميركية في 
القاهرة 1981، كذلك اعد سوليفان 
مقاالت ودراسات أكادميية حول 
مجموعة واسعة من املسائل، 
مبا فيها الديبلوماسية املتعددة 
اجلنسيات والسياسة اخلارجية 
للرئيس االميركي بيل كلينتون، 
ادوار نـــوع اجلنـــس )الذكر ـ 
األنثى( في الشـــرق األوسط، 
واألمم املتحـــدة فـــي حقبة ما 
 بعـــد احلـــرب البـــاردة، وقد

نشرت في صحف ومطبوعات 
عديدة.

وتخرج في جامعة سياتل 
ثم نال بعدها شهادة الدكتوراه 
في العالقـــات الدولية وعلوم 
احلكومة مـــن جامعة خريجي 
كليرمونت )كاليفورنيا( كذلك 
تلقى منحة من مؤسسة فورد، 
ونال منحة جامعية من وزارة 
اخلارجيـــة األميركية كما قام 
بتنظيـــم زيـــارات ألكادمييني 
الى كل من مؤسســـة  وعلماء 
بروكينغز، ومركز غوســـتاف 
اي غرونباوم لدراسات الشرق 
األدنى، ومركز الشرق األوسط 
)جامعة يوتـــاه( وغيرها من 

املؤسسات.

الداود: 6 مستويات لمرض إنفلونزا الخنازير
وعلى الطلبة تناول األطعمة الصحية واالبتعاد عن األكل السريع

خالل ندوة في »األميركية« حول الوباء

د.جعفر الداود وعيسى البلوشي خالل احملاضرة

جانب من احلضور في الندوة

الى ان ثمة وباء عامليا في طور 
االنتشار.

مـــن جهتـــه، قـــال رئيس 
العامة في احلكومة  العالقات 
الطالبية عيسى البلوشي انه 
حرصا من احلكومـــة وادارة 
اجلامعـــة االميركية على اداء 
الـــدور التوعـــوي والتربوي 
باعتبارنـــا جزءا ال يتجزأ من 
املجتمـــع الكويتي، اقمنا هذه 
احملاضـــرة التي حتتوي على 
معلومات خاصة عن طبيعة 
انفلونـــزا اخلنازير  ڤيروس 
وطـــرق االصابة بـــه وكيفية 

الوقاية منه.
واضاف: قمنا منذ بدء العام 
الالزم  الوعي  الدراسي بنشـــر 
بخصـــوص اعـــراض املـــرض 
والوقاية وكيفية التصرف عند 
االشـــتباه باالصابـــة من خالل 
اســـبوع الترحيـــب واللقاءات 
التنويريـــة، الفتا الـــى انه مت 
تشـــكيل جلنـــة تضم اقســـام 
اجلامعة للوقوف على اي جديد 
بخصوص هذا املرض ومتابعة 
اي حالة ميكن االشتباه بها، وبني 
البلوشي انه مت توزيع وسائل 
للتعقيم في جميع انحاء اجلامعة 
ومت وضع امللصقات التي تنبه 

لهذا املرض.
وختم بالقول انه سيتم نشر 
معلومات مفصلـــة عن املرض 
على الصحيفة الطالبية وسيتم 
ارسالها عبر البريد االلكتروني 
انه  الطالبـــي، مبينا  للمجتمع 
ســـيكون دور احلكومة زيادة 
الوعي والرد على اي استفسار 

للطالب.
وفـــي اخلتام، قـــام كل من 
د.جعفر الداود ورئيسة اجلامعية 
االميركية د.مارينا توكاشـــيفا 
بجولـــة فـــي ارجـــاء اجلامعة 
لالطالع علـــى التجهيزات التي 

اعدت للوقاية من املرض.

بيان عاكوم
اكـــد رئيس قســـم مكافحة 
االمـــراض فـــي وزارة الصحة 
الـــداود ان االنفلونزا  د.جعفر 
العادية تقتل اآلالف ســـنويا، 
 )A)H1N1 مشيرا الى ان انفلونزا
مرض ڤيروسي يصيب اجلهاز 
التنفسي في احليوان او االنسان، 
الفتـــا الى ان املـــرض ظهر في 
املكسيك وانتشر في معظم بلدان 

العالم.
وأشار د.الداود، خالل ندوة 
نظمتهـــا احلكومة الطالبية في 
اجلامعة االميركية حتت عنوان 
»كيف نحمي انفسنا واآلخرين 
مـــن انفلونـــزا اخلنازير«، الى 
املجموعة التي لديها اســـتعداد 
للمرض، مبينا ان االطفال الذين 
ما دون الـ 5 ســـنوات هم اكثر 
عرضة، وكذلك االشخاص الذين 
تتجاوز اعمارهم الـ 50 عاما، كما 
ان املرأة احلامل ومن يعانون من 
امراض مزمنة هم اكثر عرضة 

لتلقي املرض.
وحتدث د.الـــداود عن فترة 
الى ان  حضانة املرض، مشيرا 
االعراض تظهر على االنسان منذ 
اليوم االول وتزداد حتى يصبح 

مريضا خالل سبعة ايام.
وعن طرق نقل املرض، قال: 
ينتقل املرض عبر الهواء وتبادل 
القبالت بني االشـــخاص وعن 
طريق ملـــس االغراض املعدنية 

التي عليها الڤيروس.
اما بالنسبة لالعراض، فقال 
د.الـــداود ان ابرز االعراض هي 
وجع الرأس واالسهال ومظاهر 
التعـــب الى جانـــب ضيق في 

التنفس.
التي يظهر  الطريقـــة  وعن 
بها ان هذا االنســـان يعاني من 
انفلونزا عادية ام مرض انفلونزا 
اخلنازير، قال: تؤخذ عينة من 
اللعاب ويتـــم فحصها وخالل 

ساعات قليلة تظهر النتيجة.
ان االنفلونزا  وقال د.الداود 
انواعها  املوســـمية مبختلـــف 
باالمكان اخذ طعم يقي االنسان 
انفلونزا  امـــا  منها ملدة عـــام، 
اخلنازير فال يعرف ما اذا كانت 
املتوافـــرة قادرة على  الطعوم 

توفير حماية ضد هذا املرض، الفتا 
الى انه جار العمل على تصنيع 
طعم جديد لالنفلونزا وستحصل 

عليه الكويت قريبا.
وشدد د.الداود على ضرورة 
غســـل اليدين باستمرار وعدم 
ملس االسطح امللوثة الى جانب 

االبتعاد قدر االمكان عن االشخاص 
املرضى، ولفت الى ضرورة تناول 
االطعمة الصحية واالبتعاد عن 

االكل السريع.
وعن مستويات املرض، قال ان 
املرض يتكون من ستة مستويات، 
املستوى الســـادس منه يشير 


