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د.عبد الرحمن األحمد وفيصل مقصيد مع املشاركني في اجتماع جلنة العمداء

أعضاء الهيئة اإلدارية خالل اجلمعية العمومية لالحتاد

أوس الشاهني

د. عبدالرحيم ذياب خالل اجتماع اللجنة

عبد العزيز الغربلي

لجنة العمداء: إقامة االنتخابات الطالبية بالجامعة في موعدها وفق شروط احترازية
بيان عاكوم

اوصت جلن���ة العمداء التي 
اجتمع���ت امس برئاس���ة عميد 
كلي���ة التربية ومدي���ر جامعة 
الكويت بالوكالة د.عبدالرحمن 
األحمد بأنه ليس هناك مانع من 
اج���راء االنتخابات الطالبية في 

موعدها.
وقال د.االحمد، في تصريح ل� 
»األنباء« عقب انتهاء االجتماع، 
ان اللجن���ة وافق���ت على اجراء 
االنتخاب���ات دون تأجيل وذلك 
حس���ب متابعتها للوضع العام 
خالل االسبوع االول، حيث وجدت 
ان االمور مستقرة وال يوجد اي 

مشكلة.
لك���ن اللجنة وضعت بعض 
الش���روط كما اش���ار د.االحمد، 
الفتا الى ان اللجنة وافقت على 
اجراء االنتخابات بشرط توافر 
االجراءات االحترازية املطلوبة 
بناء على ال���رأي الطبي في هذا 

الشأن.
كما اوصت اللجنة بضرورة 
ان تك���ون صنادي���ق االقتراع 

ال���ى جان���ب توافر  متباع���دة 
املطهرات والكمام���ات ووجود 
سيارات اسعاف في حال وقوع 

اي حادث.
وبني د.االحمد انه مت تكليف 
عمادة ش���ؤون الطلبة مبتابعة 
توفير هذه االجراءات واملستلزمات 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة 

في اجلامعة.
وكانت اللجنة العليا املكلفة 
مبكافحة وباء انفلونزا اخلنازير 
بجامعة الكويت خالل اجتماعها 
صباح امس برئاسة نائب مدير 
اجلامعة ملرك���ز العلوم الطبية 
د.عب���داهلل بهبهاني، قد اوصت 
بإقام���ة االنتخابات  بالس���ماح 
الطالبية بعد التأكد من س���المة 
االجراءات االحترازية التي اتخذتها 
اجلامعة خالل االسبوع االول من 
الدراسة والتي لم تسجل اي حالة 

ملرض انفلونزا اخلنازير.
من جهته، قال الناطق الرسمي 
باس���م اللجنة االعالمية حلملة 
التصدي ملرض انفلونزا اخلنازير 
H1N1 مدير ادارة العالقات العامة 

مواكب���ة التط���ورات االخيرة، 
مضيفا: حسب ما الحظته اللجنة 
خالل االسبوع االول وجدت ان 
الوضع الصحي مطمئن وكانت 
اس���تعدادات االدارة املعني���ة 
بتجهيزاتها املختلفة محل تقدير 
اللجنة، كما  واعجاب اعض���اء 
طالبت بتجهيز العيادات الطبية 

واستكمال نواقصها الطبية.
وقال مقصيد ان ممثل وزارة 
الصحة في اللجنة اكد استعداد 
الوزارة لتوفير بعض االطباء 
ملراقب���ة الوضع الصحي خالل 
فترة انعقاد االنتخابات الطالبية، 
وذلك مساهمة منها في اجناح 
العرس الدميوقراطي في جامعة 
الكويت، مؤكدا في الوقت نفسه 
ان الوضع الع���ام مطمئن وان 
االجراءات التي اتخذتها اللجنة 
العليا واالدارة اجلامعية محل 

تقدير واعجاب.
اللجنة  ان  واضاف مقصيد: 
استمعت ملس���اعد نائب مدير 
اجلامعة لالبح���اث د.فهد املال 
الذي اعلن عن دعم ومتويل ادارة 

االبحاث من خالل توفير جهاز 
يسمى »الصندوق التشخيصي« 
واملوجود في مركز العلوم الطبية 
في اجلابرية، إلجراء فحوصات 
حديثة تس���اعد على اكتشاف 
انفلون���زا اخلنازير في  مرض 
وق���ت مبكر، والتع���رف ايضا 
على م���ن ميلك املناعة ضد هذا 
الڤيروس، علما ان هذا اجلهاز 
ميكنه فحص اكثر من 300 حالة 

خالل ساعتني.
وذكر مقصيد ان اللجنة ناقشت 
ايضا تقارير اللجان املعنية من 
قبل االدارات اجلامعية املختلفة 
كإدارة االمن والسالمة التي دأبت 
على توفي���ر وجتهيز العيادات 
املواق���ع اجلامعية  الطبية في 
النواقص  املختلف���ة وتوفي���ر 
فيه���ا، وادارة اخلدمات العامة 
التي وفرت الكمامات واملعقمات 
وتوزيعها في مختلف االماكن 
اللجنة  باجلامعة، كما طالبتها 
بتوفير ه���ذه االمور في مراكز 
العمل املختلف���ة خالل املرحلة 

الثانية من عمل اللجنة.

واالعالم فيصل مقصيد ان اللجنة 
العليا اش���ترطت بعض االمور 
إلقام���ة االنتخاب���ات الطالبية، 
مش���يرا ال���ى انه���ا تتمثل في 
ضرورة تباعد صناديق االقتراع 
عن بعضها البعض، اضافة الى 

الكمام���ات واملطهرات  توفي���ر 
في ص���االت االقتراع مع توفير 
سيارات االس���عاف في مختلف 
املواقع اجلامعي���ة، مع تكليف 
الطلبة ملتابعة  عمادة ش���ؤون 
توافر هذه االجراءات االحترازية 

واملستلزمات الطبية بالتنسيق 
مع ادارة االمن والسالمة، مع عدم 
السماح بإقامة اي انتخابات في 

حال عدم توافر هذه االمور.
اللجنة  ان  واوضح مقصيد 
العليا ستستمر مبراقبة الوضع 

الصحي باحلرم اجلامعي لتقييم 
الوضع القائم، ومناقش���ة هذه 
االمور في االجتماعات الدورية 
التي تعقد بنهاية كل اس���بوع، 
املترتبة  للنظر في املستجدات 
على ه���ذه التوصيات من اجل 

بعد التأكد من سالمة اإلجراءات االحترازية وعدم تسجيل أي حالة خالل األسبوع األول

عددت اإلنجازات التي قامت بها طوال العام النقابي

الهيئة اإلدارية باتحاد »التطبيقي« عقدت 
عموميتها وحازت الثقة المالية بـ 452 صوتًا

محمد المجر
بحضور عميد النش���اط والرعاية الطالبية ف���ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الفيلكاوي ومساعده للتوجيه 
الطالبي د.فهاد العجمي وأعضاء الهيئة اإلدارية باالحتاد، وعدد كبير 
من طلبة وطالبات الهيئة املقيدين بالكليات واملعاهد، عقد االحتاد 
جمعيته العمومي���ة العادية للعام النقابي 2009/2008 التي عقدت 
بكلية التربية االساس���ية - بنات بالش���امية ظهر أمس اخلميس، 
وأشرف على رئاسة جلنة النظام محمد املطيري ومت خالل اجلمعية 
مناقش���ة التقريرين اإلداري واملالي لالحت���اد حيث افتتح رئيس 
االحتاد ورئيس اجلمعية العمومية عبدالعزيز املطيري اجللس���ة 
بتوجيه الش���كر للجموع الطالبية على مساندتها ودعمها لالحتاد 
طوال العام النقابي، مؤكدا على ان الهيئة اإلدارية لالحتاد ومنذ بدء 
العام النقابي حرص���ت على حتقيق أكبر قدر ممكن من االجنازات 
واملكتسبات الطالبية إضافة للبرامج واألنشطة التي قدمها االحتاد 
على مدار عام نقابي كامل كما أكد على أن ما حققه االحتاد يعد قليال 

بحق الزمالء والزميالت الذين منحوهم ثقتهم.

انجازات االتحاد

واستعرض املطيري االجنازات التي حققها االحتاد خالل عامه 
النقابي والتي متثلت في إقرار مكافأة التدريب امليداني واملوافقة على 
تطبيق نظام البكالوريوس بثالثة تخصصات كمرحلة أولى يتم 
تطبيقها مع بداية تسجيل الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2009 
واستثناء تعيني خريجي التربية بوزارة التربية كمدرسني، متديد 
صرف مكافأة الطلبة حلني تخرج الطالب ش����رط اس����تمراره في 
الدراسة، حتديث جلنة املستجدين وفق آلية عمل جديدة للتواجد 
طوال العام الدراسي وتقدمي خدماتها للطلبة والطالبات، حل مشكلة 
امليداني بكلية الدراس����ات التجارية، فتح التحويل املساند لطلبة 
األساسية، إعداد وصياغة مذكرة تفصيلية حلل مشاكل التسجيل 
وتقدميها إلدارة الهيئة، إعداد وصياغة مذكرة تفصيلية عن مشكلة 
التس����رب الطالبي، فتح العديد من املجموعات الدراسية اجلديدة 
بالفصل الصيفي، توفير أجهزة الس����حب اآللي k-net--atm في 
الكليات واملعاهد بنني وبنات، توفير مكائن كروت الشحن املسبق 
لش����ركات )زين � الوطنية � ڤيڤا( في الكليات واملعاهد، تدش����ني 
مش����روع التصويت والفرز االلكتروني والذي سيتم تطبيقه في 
االنتخابات احلالية11 أكتوبر 2009، تدخل االحتاد وإعادة تصحيح 
مستوى اللغة االجنليزية وقبول أعداد كبيرة بعد إعادة التصحيح، 
افتتاح ديوانيتني للطلبة بكليتي التجاري والتكنولوجيا، وإعادة 
تأهيل ديوانية التربية األساسية، حيث قام االحتاد بافتتاح ديوانية 
الطلبة بكل من كلية الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية 
- بنني بعد إعادة تأهيلهما وفرشهما على نفقة االحتاد، يوم مفتوح 
بالتربية األساسية وأقيم ألول مرة، تأسيس نادي املستقبل الطالبي 
وتنظيم حملة بقناعة النتخابات مجلس األمة الس����ابقة الختيار 
النائب األصلح بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية، تنظيم عدد 
من االعتصامات تضامنا مع ش����عب غزة في محنته ملواجهة آلية 
احلرب اإلسرائيلية، تنظيم ندوة »حق مشروع وأزمة وطن« وكانت 
تفاعال مع األزمة اخلانقة بني الس����لطتني التشريعية والتنفيذية 
والتي أدت حلل مجلس األمة، التنس����يق مع إدارة الهيئة وديوان 
اخلدمة املدنية في العديد من مشاكل األقسام العلمية مثل استحداث 
مواد جديدة بقس����م القانون متهيدا لتعديل املسمى الوظيفي لهم 
وتعدي����ل وضع خريجي املكتبات، التقاء االحتاد مع الوفد الكندي 
املكلف بفصل القطاعني وإقناعه بضرورة فصل قطاعي التعليم عن 
التدريب لالرتقاء بالعملي����ة التعليمية والتدريبية، توفير بطاقة 
اخلصوم����ات للطلبة والطالبات، توفير س����وبر ماركت بالكليات 
واملعاهد لتوفير جميع احتياجات الطلبة والطالبات، طرح العديد 
من املقررات اإلضافية بالفصل الصيفي ملس����اعدة اكبر عدد ممكن 
من الطلبة والطالبات على التخرج وجاء هذا االجناز بعد اجلهود 
التي قامت بها الهيئة اإلدارية باالحتاد بالتعاون مع املسجل العام 
بالهيئة عدنان العصفور، »تنظيم مؤمتر الكويت تطمح لذلك« وهو 

األول من نوعه منذ تأس����يس االحتاد، تنظيم حملة يدا بيد لفتح 
الشعب املغلقة، إنشاء جلنة لإلشراف على املعاهد األهلية حفاظا 
على حقوق الطلبة، حل مش����كلة املفصولني مبعهد السكرتارية، 
لقاءات دورية مع مدير عام الهيئة حلل قضايا الطلبة، توفير عدد 
من الدورات التدريبية في اللغة اإلجنليزية بجميع مس����توياتها 
ودورات في علم احلاسوب ودورات إدارية وأتيحت للطلبة والطالبات 
بأسعار رمزية، دورة دبلوم كامبريدج الدولي لتقنية املعلومات، 
حيث تعاقد االحتاد مع شركة املجموعة األوروبية على تقدمي دورة 
دبلوم كامبرديج لتقنية املعلومات املعادلة لشهادة icdl واملعتمدة 
من جامعة كامبرديج البريطانية ومن وزارة التربية والتعليم في 
الكويت ومن الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب وقد مت 
طرح تلك الدورات للطلبة والطالبات، تدشني خدمة sms، للتواصل 
مع الطلبة والطالبات وتذكيرهم بأهم املواعيد التي تهم مسيرتهم 
الدراس����ية، وكذلك لإلعالن عن األنش����طة والبرامج التي ينظمها 

االحتاد للطلبة والطالبات.

التقريران المالي واالداري

بعد ذلك أعلن عن فتح باب جدول األعمال وبدأ مبناقشة التقرير 
اإلداري، حيث س���أل عضو اجلمعية العمومية ابراهيم الزعبي هل 
سيتم تطبيق نظام البكالوريوس؟ فأجابه رئيس اجلمعية العمومية 
بالقول ان االحتاد نظ���م حملة »الكويت أولى« وأتت ثمارها حيث 
حصل االحتاد على املوافقة على تطبيق نظام البكالوريوس بثالث 
تخصصات كمرحلة أولى يتم تطبيقها مع بداية تس���جيل الفصل 
الثاني للعام الدراسي 2010/2009 وهي تخصص هندسة كيميائية 
بكلية الدراسات التكنولوجية، وتخصص علوم أغذية وتغذية بكلية 
العلوم الصحية، وتخصص اللغة الفرنسية بكلية التربية األساسية، 

ومن ثم يتم تطبيقه بباقي كليات الهيئة على مراحل.
ومن جهته سأل عضو اجلمعية العمومية عبدالرحمن اجلناحي 
عن آخر تطورات تطبيق البكالوريوس في كلية الدراسات التجارية، 
فأجابه رئيس االحتاد بأن سؤاله متت اإلجابة عنه من خالل السؤال 
السابق ومع ذلك فسوف يتم تطبيق النظام في التجاري ولكن هناك 
ُبطء بعض الشيء من قبل إدارة الكلية واالقسام العلمية فيها ونأمل 
منهم سرعة االنتهاء من باقي البرامج حتى يتسنى تطبيق النظام 

فيها مع بداية الكورس الثاني.
وتقدم عدد من اعضاء اجلمعية العمومية وهم حسن فالح السبيعي 
وفالح البوص وفهد ناصر السهلي وسعود محمد املطيري مبقترح 
لقفل باب النقاش في التقرير االداري ومت طرح املقترح للتصويت 
فج���اءت النتيجة مبوافقة 448 طالبا وطالبة واعتراض 3 وامتناع 
طال���ب واحد فقط عن التصويت وبذل���ك مت قفل باب النقاش فيما 
يخص التقرير االداري ليتم بعدها االنتقال ملناقشة التقرير املالي 
فتوجه الطالب عبداهلل محمد الكندري بسؤال بأنه سمع عن وجود 
ش���بهات حول التقرير املالي وخاص���ة فيما يخص مؤمتر الكويت 
تطمح لذلك، فأجابه رئيس اجلمعية العمومية بأنه كان يتمنى ممن 
يشككون في التقرير املالي ويثيرون تلك األمور حضور اجلمعية 
العمومية واملناقش���ة بشفافية دون توجيه االتهامات جزافا ودون 
وجه حق فاجلمعية العمومية هي من لها احلق في محاسبة االحتاد 
وجتديد الثقة فيه أو طرحه���ا وكنا نتمنى حضورهم لكي نتمكن 
من الرد على الش���بهات التي يدعونها، موضحا أن مؤمتر »الكويت 
تطم���ح لذلك« بلغت تكلفته املالية 19660 دينارا وتفاصيل صرفها 

موجودة بالتقرير املالي.
وتقدم كل من عبداهلل الشمالي وعبداهلل الزيد الشمري وحزام 
ناصر الدوسري وعبداهلل محمد الكندري مبقترح لقفل باب النقاش 
في التقرير املالي ومت التصويت على املقترح وجاءت النتيجة مبوافقة 
449 طالبا وطالبة واعتراض 4 وامتناع 6 عن التصويت، ومن ثم 
مت قفل باب النقاش بالتقرير املالي حس���بما جاء التصويت، ثم مت 
طرح التصويت على منح الثق���ة النهائية للهيئة االدارية لالحتاد 
فجاءت نتيجة التصويت مبوافقة 452 على منح الثقة للهيئة االدارية 

واعتراض 4 وامتناع 6 عن التصويت.

التأكيد على عقد االنتخابات في موعدها دون تأجيل

اتحاد الجامعة عقد جمعيته العمومية االستثنائية:
اتخاذ جميع التدابير لمنع انتشار إنفلونزا الخنازير

اللجان الميدانية أنهت استعداداتها لالنتخابات
امليدانية  اللجن���ة  عق���دت 
واالداري���ة باللجن���ة العلي���ا 
الدوري  لالنتخابات اجتماعها 
وذلك للوقوف امام املستجدات 
في العملي���ة االنتخابية خالل 
العام الدراسي احلالي 2010/2009 
وذلك بحضور ورئاسة عميد 
ش���ؤون الطلبة د.عبدالرحيم 

ذياب.
اللجنة كل  واس���تعرضت 
االحتماالت اخلاصة مبواعيد 
انتخاب���ات اجلمعيات  انعقاد 
العلمية والرواب���ط الطالبية 
وم���دى جاهزي���ة اللجان بدءا 
الترشيح مرورا  من فتح باب 
العمومية وصوال  باجلمعيات 
ال���ى االقتراع وف���رز النتائج 

واعالنها.
انها كانت  اللجن���ة  واكدت 
قد شكلت خالل عطلة الصيف 
وقبل بدء الدوام الرسمي اللجان 
امليدانية »اقتراع � فرز« وعددها 
13 جلنة لالشراف على انتخابات 
كل اجلمعيات العلمية والروابط 

الكويت في  الطالبية بجامعة 
حال رغب���ة ممثلي الطلبة في 
اقامة انتخابات جميع الكليات 

بنفس اليوم.
اجلدير بالذك���ر ان اللجنة 

العليا بعمادة ش���ؤون الطلبة 
كانت قد اكدت ان من حق القوائم 
الطالبية تسجيل مندوبيها لدى 

العمادة.
 هذا باالضاف���ة الى ان من 

حق الهيئات االدارية للجمعيات 
العلمية والرواب���ط الطالبية 
حتديد موعد اجلمعية العمومية 
اللوائح  واالنتخاب���ات وف���ق 

والنظم.

سعود المطيري
الوطني لطلبة  اقام االحت����اد 
ف����رع اجلامعة جمعيته  الكويت 
العمومية االستثنائية مساء امس 
االول على مسرح الهيئة اخليرية 
ملناقشة 3 بنود اولها استعدادات 
اجلامعة ملواجهة انفلونزا اخلنازير 
وثاني موضوع مناقش����ة تأجيل 
جلنة العمداء ملوضوع انتخابات 
اجلمعيات والروابط وثالثها تقييم 
موقف االدارة اجلامعية وتقصيرها 
جتاه ازمة تسجيل املواد الدراسية 
مع التأكيد على اقامة االنتخابات 
يوم االح����د 10/11 كم����ا هو مقرر 

مسبقا.
في البداية رحب رئيس الهيئة 
االدارية باالحتاد الوطني للطلبة 
الشاهني بكل  فرع اجلامعة اوس 
القوائ����م واجله����ات وكل طال����ب 
ان آخر  الش����اهني  وطالبة، وقال 
جمعية عمومي����ة عقدها االحتاد 
وخرجت بنصاب كان سنة 1997، 
مبينا ان هذه االستثنائية ليست 
موجهة ضد جامعة الكويت ولكن 
ضد السلبيات واالخفاقات فمعظم 
املس����ؤولني ليس����وا أكثر حرصا 
على اجلامعة ومعظم املسؤولني 
باجلامعة ليسوا احرص منا على 
س����المة طلبة وطالب����ات جامعة 

الكويت.
من جانب����ه ق����ال عبدالعزيز 
الغربلي: الذي يحكمنا في التعامل 
بني الطلبة واالحتاد هو دس����تور 
االحتاد واالعراف النقابية واالخوة 
واحملبة وهذه االستثنائية ال تناقش 
اي موضوع اال ما عقدت من اجله 
واملدرجة على جدول االعمال، ومت 
فتح باب مناقشة املوضوع االول 
استعدادات اجلامعة حول انفلونزا 
اخلنازير، وجاء في ورقة اقتراح 
قدمتها مجموعة من الطلبة ان فرص 
انتش����ار املرض وتعرض الناس 
للعدوى تكثر في فصلي اخلريف 
والشتاء النه يعتبر وقت الذروة 
النتشاره، لذا كان من االولى تأجيل 
العام الدراس����ي اذا كانت االدارة 

احلرة محمود املوس����وي بتحرك 
االحتاد من اجل توس����يع الطاقة 
االس����تيعابية للشعب الدراسية، 
وأبدى املوس����وي مالحظته على 
تباطؤ موظفي التس����جيل وعدم 
تعاون عميد القبول والتس����جيل 

حلل هذه املشكلة.
وحتدث منسق قائ مة الوسط 
الدميوقراطي سالم النجار ان اعداد 
املس����تجدين وصل عددهم الى 6 
آالف وهذا يتطلب تكثيف اجلهود 
من االدارة اجلامعية إليجاد شعب 
دراس����ية كافية تستوعب االعداد 
الكبيرة التي مت قبولها باجلامعة. 
وطالب النجار بايصال صوت الطلبة 
لدى االدارة اجلامعية بأن النشاط 

الطالبي حق اصيل للطالب.
ومن ثم عقب اوس الش����اهني 
قائ����ال: ان العمل الطالبي كان وما 
زال مستقال وليس للجنة العمداء او 
مجلس اجلامعة حق في تغيير او 
تعديل انتخابات االحتاد، فإذا ارادت 
العمداء ان جتتمع، فعليها  جلنة 
ان تعقد اجتماعها مرتني األول ان 
تتحدى الطلبة فيه واالجتماع اآلخر 

ان تتراجع امام ضغوط الطلبة.
واشار الش����اهني الى ان ازمة 
التسجيل باجلامعة طرفها االدارة 
اجلامعي����ة وطرفها اآلخر 24 الف 
طالب وطالبة، واالمر املخجل ان 
مسؤولية ازمة التسجيل يتقاذفها 
املسؤولون كال على اآلخر، فحينما 
يخطئ عميد القبول والتس����جيل 
اوصي بأن تكون ردة الفعل على 

حجم اخلطأ.
واس����تغرب الش����اهني من رد 
عمادة القبول والتس����جيل باسم 
ادارة العالقات العامة ترجع اسباب 
ازمة تسجيل اخلريجني تعود اليهم 

انفسهم.
الش����اهني املس����ؤول  ونصح 
اجلامعي الذي ال يقدر على حتمل 
الطلب����ة بالرحي����ل،  مس����ؤولية 
ومن يدع اننا نس����عى للتكس����ب 
االنتخابي فعليه ان يرى اقتراحاتنا 
ومالحظاتنا ملعاجلة هذه االزمة.

وهو قرار جلن����ة العمداء تأجيل 
االنتخابات الطالبية وقدمت مجموعة 
من الطلبة مقترحا، اكدوا فيه رفض 
عودة احلياة اجلامعية بصورتها 
املجتزئة ورفض الغاء االنش����طة 
الطالبية كحل للوقاية من عدوى 
انفلونزا اخلنازير مع التأكيد على 
اعتبار النشاط الطالبي جزءا اصيال 
ودورا اساسيا من ادوار املؤسسة 
اجلامعية، والتأكيد على حق جميع 
املؤسسات الطالبية وحتديد من 
تضرر من قرار تأجيل االنش����طة 
الطالبي����ة باللجوء ال����ى القضاء 
النزيه لتحقيق العدالة املنشودة، 
كما مت التأكيد على الهيئة االدارية 
بإقامة الع����رس الدميوقراطي في 
وقته املعلن سلفا وذلك مع التأكيد 
على ضرورة اتخاذ جميع التدابير 
انتش����ار  الالزمة للحيلولة دون 
امل����رض، وتكليف الهيئة االدارية 
باتخاذ جميع الوسائل لتحقيق هذا 
االمر وتفويضها في ايصال رأي 
اجلمعية العمومية لالدارة اجلامعية 
بعدها مت التصويت للموافقة على 
املقترح السابق واغلق باب النقاش 

بعد املوافقة.
ثم انتق����ل النقاش الى احملور 
الثالث وهو تقييم موقف االدارة 
ازمة  اجلامعية وتقصيرها جتاه 

تسجيل املواد الدراسية.
وطالب املتحدث باسم القائمة 

اجلامعي����ة حريص����ة على صحة 
الطالب ووقايتهم من املرض بدال 
من تأجيل االنشطة الطالبية، خاصة 
وان العمل النقابي والنشاط الطالبي 
هو احد اركان احلياة اجلامعية التي 
ال تقبل زعزعتها او ضربها، والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
واجلامع����ات اخلاصة ماضية في 
االنتخابات في نفس الفترة التي 
تؤجل االدارة اجلامعية انتخاباتها 

بدعوى الوقاية من املرض.
بعده����ا مت التصوي����ت لالخذ 
بالتوصية السابقة ومتت املوافقة 
وم����ن ثم مت قفل باب النقاش بعد 
التصويت باملوافقة وعقبت الهيئة 
االدارية على التوصية الس����ابقة 
بأن اعضاء الهيئة االدارية حضروا 
اجتماع اللجن����ة العليا النفلونزا 
اخلنازير وقدموا اقتراحات لتفادي 
العدوى من املرض واخذوا جولة 
تفقدية مفاجئة على اللجان الصحية 
املوزعة عل����ى الكليات وفوجئوا 
بنقص املعدات والكوادر الطبية.

وطالبوا بوجود أجهزة كشف 
ح����رارة ولكن اجلامع����ة تعذرت 
عن عدم توافر ميزانية للش����راء 
على الرغ����م من امليزانية الكبيرة 
املخصصة لها في حني يوجد هذا 
اجلهاز في مدرسة خاصة ال يتجاوز 

عدد طلبتها 300 طالب.
وانتقل النقاش الى البند الثاني 


