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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
أعلن املنس���ق العام لقائمة املستقبل 
الطالبي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب علي املطيري ان القائمة ستقيم 
حفال مبناسبة فوزها في االنتخابات مبقاعد 
الهيئة االدارية لالحتاد، وذلك مساء غد 

االثنني بصالة جمعية صباح السالم.

ودعا املطيري اجلموع الطالبية ملشاركة 
القائ مة فرحتها بالفوز، معربا عن خالص 
ش���كره وتقدي���ره لكل م���ن آزر القائمة 
ودعمها للفوز ف���ي االنتخابات، كما دعا 
قيادات الهيئة حلضور ذلك االحتفال الذي 
يعكس فرحة اجلموع الطالبية بالعرس 

الدميوقراطي.

»المستقبل الطالبي« تحتفل بفوزها بمقاعد اتحاد التطبيقي

تجهيز غرفة تمريض مزودة بجميع األدوات والمعدات الالزمة لمواجهة إنفلونزا الخنازير

الخميس: مختبرات إضافية للحاسب اآللي في »اإلنشائي« لمواجهة زيادة المقبولين

»كيف تقي نفسك من اإلنفلونزا« في »السكرتارية«
جمانة احلمدان

الحمدان تشكر كل من ساند »المستقبل الطالبي«
محمد المجر

اعربت نائبة املنسق العام لقائمة املستقبل الطالبي في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمانة احلمدان عن جزيل 
ش���كرها للجموع الطالبية التي آزرت القائمة في االنتخابات، 
مؤكدة اس���تمرار القائمة على النهج نفسه الذي قدمت نفسها 
من خالله للجموع الطالبية منذ انطالقتها االولى وثباتها على 
نهجها احملافظ وتسخير كل امكانياتها لتذليل اي عقبات تواجه 
الطلبة وحصد املكتسبات الطالبية كما عودتهم دائما. ووجهت 
احلمدان شكرا خاصا جلمعية »اسرة ومستهلك« لتأييدها ودعمها 
للقائمة خالل حملتها االنتخابية، مشيرة الى ان عمادة النشاط 
والرعاية الطالبية قد بذلت جهودا مش���كورة وخصت بالذكر 
العميد املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي الذي يسعى 

بكل طاقته لالرتقاء بالعمل النقابي داخل اسوار الهيئة.

وليد الكندري

فهد شخير يكرم د.عاطف فخري

مبواعيد احملاضرات.
واكد الكندري ان االحتاد 
متكن من حتقي���ق اجنازه 
الثاني خالل االسبوع االول 
من تولي���ه مقاع���د الهيئة 
االدارية وه���و متديد دوام 

آخر وما الفرق بني االنفلونزا 
املوسمية وانفلونزا اخلنازير 
وطرق الوقاية من هذا املرض 
املع����دي وقد عرض احملاضر 

بعض الص����ور املتعلقة بهذا 
املوضوع، كما اجاب د.عاطف 
عن اسئلة الطالبات في نهاية 

احملاضرة.

اتحاد التطبيقي: دوام مسائي بمكتبة الطالب
محمد المجر

اعل���ن رئي���س االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب وليد الكندري ان 
االحتاد س���عى لتخصيص 
دوام مسائي مبكتبة الطالب 
بالفيحاء حيث لوحظ وجود 
ازدحام كبي���ر باملكتبة مما 
ينتج عنه اس���تهالك وقت 
كبير من الطالب وتعطله عن 
محاضراته، فضال عن وجود 
ش���ريحة كبيرة من الطلبة 
لديهم تدريب ميداني خالل 
الفترة الصباحية من الساعة 
الس���اعة  الى  7.30 صباحا 
1.30 ظهرا وال يستطيعون 
احلضور للمكتبة للحصول 
التي يحتاجون  الكتب  على 
اليها، وكذلك هناك ارتباطات 

محمد هالل الخالدي
الس����كرتارية  أقام معهد 
واإلدارة املكتبي����ة »بن����ات« 
محاضرة بعنوان »كيف تقي 
نفسك من اإلنفلونزا اجلديدة؟« 
نظمها قسم اللغة االجنليزية 
وحاضر فيها د.عاطف فخري 
من مستش����فى جابر األحمد 
للقوات املسلحة وحتت اشراف 
رئيس هيئة اخلدمات الطبية 
د.اللواء زهير رسمي احلاج 
وبحض����ور كل م����ن مديرة 
املعهد وداد املضف ومدربني 
ومدربات املعهد والطالبات. 
حتدث د.عاطف عن تطور هذا 
املرض وأعراضه ومسبباته 
وكيفية انتقاله من شخص الى 

املكتبة حتى الساعة 4 عصرا، 
وكان اجنازه االول اتفاقه مع 
عمادة كلية التربية االساسية 
على متديد مواعيد التسجيل 
الطلبة من تسجيل  لتمكني 
املواد التي تس���اعدهم على 
التخ���رج، وتوجه الكندري 
بالش���كر لنائب املدير العام 
االدارية واملالية  للش���ؤون 
الش���مري  باالنابة د.عطية 
ومدير مكتبة الطالب محمد 
السربل لتعاونهما مع االحتاد 
واملوافقة على تخصيص دوام 
مسائي يساعد ابناءهم الطلبة 
الكتب  في احلصول عل���ى 
التي يحتاجون اليها، مؤكدا 
استمرار االحتاد في مسيرة 
االجنازات، وتقدمي خدماته 
للطالب والطالبات وتذليل اي 

عقبات ميكن ان تواجههم.

م.فنيس العجمي

ويبحث عن رضاكم ويحقق 
التفاعل مع  مطالبكم، وحول 
الدعوة اوضح العجمي: باشر 
العديد من النواب واالحتادات 
والنقابات باالتصال واصدار 
التصاريح لدع����م النقابة في 
مطلبه����ا واملطالب����ة مبن����ح 
االداريني في التطبيقي حقهم 
وهو املساواة مع االداريني في 
اجلامعة بتطبيق الكادر بنفس 
التصنيف املوجود في اجلامعة 
انقاص او جتزئة وهذا  دون 
هو احل����ق واقل حق يحصل 
عليه االداريون وذكر العجمي 
باجلدول اخلاص بالتصعيد 
حيث س����يبدأ )اليوم االحد( 
من الساعة  8 الى 9 واالثنني 
من 8 � 10 والثالثاء من 8 � 11 
واالربعاء من 8 � 12 واخلميس 

من 8 � 1.

دعا المراجعين إلى تأجيل معامالتهم لحين االنتهاء من اإلضراب

العجمي: إضراب إداريي »التطبيقي« اليوم
محمد المجر

اكد امني سر نقابة العاملني 
بالهيئ����ة العام����ة للتعلي����م 
التطبيقي والتدريب م.فنيس 
العجمي ان هناك تفاعال كبيرا 
من املوظفني العاملني بالهيئة 
وترجمنا ه����ذا التجاوب الى 
حترك سلمي وفعلي راق نهدف 
به الى ايصال صوتنا واملطالبة 

بحقوقنا.
وقال م.العجمي بعد نشر 
خبر اعالن التصعيد على مراحل 
للمطالبة بالكادر كان التفاعل 
ممتازا وقد ملسنا جتاوبا كبيرا 
من جميع قطاعات الهيئة في 
الكلي����ات واملعاهد واالدارات 
العاملة باملقر الرئيسي، واكمل: 
س����يكون التصعيد كما اعلنا 
حيث انه سيكون البداية )اليوم 
االحد( ساعة واحدة من الساعة 
التاسعة صباحا  الى  الثامنة 
وان املوظفني س����يتواجدون  
في مكاتبهم لكن دون اداء اي 
عمل او جهد وقال ان اخليارات 
مفتوحة حيث سيكون هناك 
اغالق لبعض مكاتب االدارات 
بينما ستفتح بعضها لكن دون 

اجناز اي معاملة.
ووج����ه العجمي رس����الة 
ال����ى املوظف����ني واملوظفات 
ف����ي التطبيقي قائ����ال اليوم 
يومكم فإذا وقفتم وتعاونتم 
وجتاوبتم م����ع دعوة النقابة 
فان اجلميع سيس����تمع لكم 

وقد وجه العجمي رسالة 
لالخوة واالخوات من املراجعني 
من اولياء االم����ور او الطلبة 
او اعض����اء هيئ����ة التدريس 
والتدري����ب ان يقدروا ظرفنا 
واننا اجبرنا على هذا التصعيد 
وهذا الكالم اقوله لهم حتى ال 
يستاء املراجعون عند ايقاف 
معاملتهم او رفض تس����لمها 
منه����م ونحن ننصح بتأجيل 
الوقت  الى  جميع معامالتهم 
الذي حتل به املش����كلة وهذه 
املشكلة ما كانت لتتفاقم لوال 
التجاهل وعدم العدل املوجود 
في البلد فهل يعقل ان يقر كادر 
لالداريني باجلامعة ونحن في 
التطبيقي الى اآلن لم نحصل 

عليه.
وقال العجم����ي ان الكادر 
ه����و مطلبنا الرئيس����ي وهو 
ح����ق اصيل وسنس����تمر في 
اكمال م����ا بدأناه ولن نتوقف 
حت����ى نحصل عل����ى احلق، 
مؤكدا ان قوتنا تنبع من اننا 
اصحاب حق ومن ان جمعيتنا 
العمومية متضامنة ومتفاهمة 
وتدعم جهودنا ونحن نتفاءل 
وال نفقد األمل ولدينا شعور 
بان االجناز قريب وان الكادر 
سيحس����م وس����يمنح له����ذه 
املجموعة املخلصة واملنتجة 
للعمل والتي قامت ببناء هذه 
املؤسس����ة وتطويرها طوال 

السنوات املاضية.

م.علي اخلميس

معهد التدريب اإلنشائي استعد للعام التدريبي اجلديد

سالم الدالل

د.بهيجة بهبهاني

محمد المجر
أبدى معهد التدريب اإلنشائي 
جاهزيته للعام التدريبي اجلديد، 
وقال مدير املعهد م.علي اخلميس 
»شعرنا بأهمية االستعداد للعام 
التدريبي فوج����ب علينا تباعا 
مواكب����ة هذه التط����ورات التي 
فرضت نفسها علينا، إضافة إلى 
التجهي����زات االعتيادية الالزمة 
إلجناز العملية التدريبية بشكل 

جيد«.
وأض����اف اخلمي����س: »لقد 
تعاملنا مع م����رض االنفلونزا 
)AH1N1( بشكل جيد، حيث متت 
جدول����ة عدة أمور لذلك، فقد مت 
جتهيز غرف����ة متريض مزودة 
بجميع األدوات واملعدات الالزمة 
للفحص والكش����ف إضافة إلى 
جميع األدوات الالزمة للوقاية، 
مع وجود ممرضة بش����كل دائم 
في ه����ذه الغرفة، كما مت جتهيز 
غرفة عزل للمشتبه فيهم حلني 
حضور سيارة اإلسعاف أو أهل 
املواد  املصاب، كم����ا مت توزيع 
املعقمة واملنظف����ات والكمامات 
في أروقة املعهد للمحافظة على 
س����المة املتدربني وكادر املعهد، 
كما مت نش����ر لوحات إرشادية 
وتوضيحية في س����ائر أرجاء 
املعه����د، ومت توزيع س����ي دي 
على جميع املدربني لعرضه في 
محاضرات احلاسب اآللي وجار 
حتديث صناديق اإلس����عافات 
بال����ورش وزيادة عدد  األولية 
الصناديق في املمرات الرئيسية 

محمد هالل الخالدي
أعل���ن مدير مرك���ز تقنية 
املعلومات واحلاسب اآللي في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب س���الم ال���دالل عن 
املوق���ع االلكتروني  انط���الق 
اجلديد اخل���اص بالهيئة على 
شبكة االنترنت، وأوضح الدالل 
أن أهم ما مييز هذا املوقع اجلديد 
هو أخبار الهيئة املتجددة يوميا 
وفي حلظة حدوثها وأرشيف 
خاص بتلك األخبار باإلضافة 
إلى ما تقدمه الكليات واملعاهد 
من خدمات للطالب والطالبات 
واملتدربني واملتدربات ويضم 
املوقع معلومات عن مس���يرة 
الهيئ���ة )الرس���الة، الرؤي���ة، 

األهداف( باإلضافة إلى مشاريع 
الهيئ���ة املس���تقبلية، وتناول 
شرح تفصيلي الختصاصات 
الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم 
التطبيقي والبح���وث وقطاع 
الكلي���ات وقط���اع التدري���ب، 
كما يق���دم املوق���ع العديد من 
اخلدم���ات االلكترونية للهيئة 
اإلدارية والتدريسية والتدريبية 
الداخلي والتعليم  كالتراس���ل 
االلكترون���ي وإمكانية تصفح 
بري���د الهيئ���ة، باإلضافة إلى 
خدمة طلبة الهيئة لالستعالم 
عن وضعهم الدراسي والتحويل 
بني الكليات وتغير التخصصات 
واملكافأة االجتماعية، هذا ويتيح 
لألقسام العلمية والتدريبية في 

محمد هالل الخالدي
صرحت عميدة كلية التربية 
األساسية د.بهيجة بهبهاني بأن 
ما قام به أحد رؤساء األقسام في 
الكلية مع بعض أساتذة القسم 
ومدرساته وما صدر عنهم من 
تصريحات وتسويغات لوسائل 
اإلعالم، مبش����اركة طالبات من 
القس����م وغيره غي����ر مقبول، 
حيث قم����ن باالعتصام صباح 
يوم االثنني املوافق 2009/10/12 
أمام مجلس األمة حتى الساعة 
الثانية عش����رة احتجاجا على 
إغالق ش����عب املقررات بسبب 
بلوغها احلد األقصى، واحتجاجا 
على الواسطات التي ضقن ذرعا 
بها، والتدخالت من أولياء األمور 
وغيرهم من أعضاء في مجلس 
األمة، ورفعن الفتات طالنب فيها 
بفتح الشعب املغلقة، وبتطبيق 
القانون على اجلميع في القسم 
العلمية،  وغيره من األقس����ام 
وضرورة احترامه من املشرعني 
النواب والوزراء، ومنع أعضاء 
التدخل في  مجلس األمة م����ن 
التسجيل، ومن التعيني في هذا 
القسم وباقي األقسام العلمية، 
وبتعزيز فصل السلطات، وقالت 
انها فوجئت جدا بهذا األمر حني 
علمت به كغيرها من وس����ائل 
اإلعالم، وأكدت أنها لم تكن تعلم 
به مسبقا ولم تستشر به على أي 
صورة كانت، وأضافت د.بهبهاني 

أن عميدة الكلية وإن كانت تقدر 
ش����رف الغاية ونبل الدافع من 
وراء ذلك، وهي إلغاء الواسطة في 
املؤسسات التعليمية واألكادميية 
وفتح الشعب املغلقة لتستوعب 
اللواتي فاق عددهن  الطالبات 
القدرة االستيعابية للكلية، بيد 
أنها ال تقر أبدا األس����لوب الذي 
جرى اتباعه، إذ كان شرف الغاية 
وحده ال يكف����ي لصحة العمل 
وصوابه، بل البد له من صحة 
الوس����يلة أو الطريقة املتبعة، 
وهو ما لم يكن، لذلك فهي ترى 
أن ما جرى سلوك غير أكادميي، 
وتص����رف غير صحيح، وعمل 
شخصي وغير مسؤول، ومخالف 
للوائح اجلامعي����ة التي تنظم 
العمل، وحتل جميع املشكالت 

ضمن القنوات األكادميية.
ومما يؤكد صح����ة ما تقدم 
أن وس����ائل اإلع����الم املختلفة 
التي نقل����ت خب����ر االعتصام 
أمام مجل����س األمة عقبت على 
الكلية  ذلك بتصريح عمي����دة 
أنها ترفض بش����دة  بالتكليف 
الكلية  أسلوب االعتصام، وأن 
قوية بتطبي����ق اللوائح، وأنها 
القدرة واملسؤولية  متتلك من 
ما ميكنها من مواجهة الضغوط، 
ومنع التجاوزات، وأنها وجميع 
العاملني متمس����كون باللوائح 
والنظم األكادميية، آية ذلك أنها 
س����بق أن منعت مبدة قصيرة 

في املعهد، كما قامت إدارة املعهد 
بتكليف جلنة األمن والس����المة 
بتنظي����م محاض����رات توعوية 
بهذا الشأن كان أوالها محاضرة 
حاضر فيها د.إبراهيم شادي من 
صحة املوانئ واحلدود للمدربني 
واملتدربني من أس����باب املرض 
وطرق اإلصابة به وطرق الوقاية 
منه وال يفوتني هنا أن أش����يد 
وأشكر عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية للجهود املبذولة في هذا 
الصدد والشكر موصول مديرة 
املذن  التمريض ش����يخة  معهد 
على جهودها وعلى تخصيصها 
الحدى عضوات هيئة التدريب 
للتواجد يوميا باملعهد للمساهمة 
في التوعية واإلجراءات الوقائية 
للتعام����ل مع م����رض إنفلونزا 

اخلنازير«.
وقال اخلميس فيما يختص 
بالتجهي����زات الدورية: »لقد مت 

املرتبطة مع  الكليات واملعاهد 
بوابة الهيئة الصالحية املطلقة 
إلدارة احملت���وى اخلاص بهم، 

اعتصام بعض الطالبات داخل 
الكلي����ة احتجاج����ا على إغالق 
الش����عب، ألنه ج����رى تنظيمه 
بغير إذن مسبق من إدارة الهيئة 
وعمادة الكلية، ودعت الطالبات 
العمادة، وعرض  إلى مراجعة 
مشاكلهن عليها، لتوضح لهن 
حجم املشكلة التي تعاني منها 
الكلية بسبب ضخامة عدد الطالب 
والطالبات )10000 طالبا وطالبة( 
وقلة عدد األساتذة والذي يبلغ 
حوالي 500 عضو هيئة تدريس 
ومحدودية القاعات التي تتسع 
في األصل ألربعني طالبة، غير 
أن أعداد الطالب الطالبات حاليا 
في بع����ض املجموعات وصلت 
إلى 90 طالب����ة، كما ان املباني 
اجلديدة ل����م تنته بعد، وأكدت 
حرص الكلية على حتقيق التميز 

جتهيز مختبرات إضافية للحاسب 
اآللي تلبية لزيادة أعداد املقبولني 
كما مت توفير ش����بكة االنترنت 
املكتبة، وجار  الالس����لكية في 
العمل على تقوية شبكة اإلنترنت 
باملعهد، كما يتم تنفيذ شاشات 
إرشادية الكترونية للطالب في 
أماكن مختلف����ة من املعهد، ومت 
إلى  جتهيز املس����رح باإلضافة 
رفع كفاءة اإلمكانات الصوتية 
والبصرية الالزمة، وسيتم وضع 
كاميرات مراقبة في ممرات املعهد 
وأروقت����ه حفاظا على س����المة 

الطلبة املتدربني العاملني«.
وأضاف اخلميس: »مت تزويد 
جميع األقسام باملواد واخلامات 
املتدربون خالل  التي يحتاجها 
الفصل التدريبي، كما مت توفير 
ف����ي املخازن، ومت  رصيد كاف 
تنفيذ صيانة ش����املة لألجهزة 
بال����ورش واألقس����ام وجميع 
مباني املعهد، كما مت التأكد من 
جاهزية الكافتيريا الرئيسية في 
املعهد، وس����يتم توزيع مالبس 
التدريب ملتدربي املعهد والتأكد 
م����ن نظاف����ة املعه����د بفصوله 

وقاعاته ومختبراته وورش����ه 
فضال عن املسطحات اخلضراء 
الس����يارات وجميع  ومواق����ف 
املباني والتجهيزات، وش����عرنا 
بأهمية تسهيل حصول املتدربني 
على الكتب الالزمة لهم للفصل 
التدريبي وذلك بتوفيرها داخل 
املعهد، ومت تخصيص ميزانية 
جديدة لألمور الطارئة التي يلزم 
فيها سرعة تدبر األمور املستجدة، 
وبالتعاون م����ع إدارة الصيانة 
وإدارة التوريدات بالهيئة متت 
متابعة صيانة منشآت املعهد«.

وإتاح���ة الفرصة لزوار املوقع 
الدخول إلى أنظمة وبرامج الهيئة 
للقبول والتس���جيل، ويتيح 
موقع الهيئة اجلديد للباحثني 
البحث في  إمكانية  والدارسني 
الكتب االلكترونية »ليبرانت«، 
باإلضافة لظهور إحصائيات عن 
ع���دد زوار املوقع ومن أي بلد 
ومعرفة سرعة االنترنت اخلاصة 
بكل زائر والشركة املزودة له، 
إدارة  التواص���ل مع  وإمكانية 
املوقع باإلضافة إلى العديد من 
اخلدمات األخرى التي سيتعرف 

عليها مستخدمو املوقع.
كما أوضح الدالل أن تدشني 
املوقع اجلديد للهيئة يعتبر نقلة 
نوعية متطورة من حيث مستوى 

اخلدمات االلكترونية والبيانات 
املستخدمة واملعلومات املستجدة 
التي يقدمه���ا املوقع مبا يدعم 
مسيرة الهيئة في إطار احلكومة 
اإللكترونية التي تسعى الكويت 
نحو تطبيقها. وأضاف ان إدارة 
الهيئة ممثل���ة في املدير العام 
د.يعقوب الرفاعي الذي كان له 
سبق في تقدمي الدعم واملساندة 
لتيسير جميع اإلجراءات الالزمة 
لتدشني هذا املوقع بشكل الذي 
يلي���ق باملؤسس���ة األكادميية 
الرائ���دة وهي الهيئ���ة العامة 
للتعلي���م والتدري���ب ونتقدم 
بالشكر اجلزيل لكل من ساهم 
في إجناز هذا املشروع وانطالقه 

اليوم.

والكفاي����ة في اختي����ار أعضاء 
هيئات التدريس الذين جمعوا 
إلى اخلبرات التدريس����ية أنهم 
تخرجوا في جامعات معتمدة، 
وأنهم أس����هموا بحل املشكلة، 
ومساعدة الطالبات، وذلك بأن 
تقبلوا زيادة أعداد املجموعات 
لديهم، وزيادة العبء الدراسي 
4 � 6 ساعات أس����بوعيا فوق 
النصاب التدريسي ودون مقابل 
مادي، وكررت أن باب العمادة 
مفتوح للجمي����ع دون تنظيم 
اعتصامات، وأنها لن تسمح ألي 
طالبة باخلروج عن الضوابط 
واللوائح املعمول بها. ونبهت 
إلى ضرورة مراعاة خصوصية 
الكلية، القتصارها على الطالبات، 
وملسؤولية الكلية عنهن، ولذلك 
وضعت لوحات على أبواب الكلية 
أيا كانت  الرجال،  متنع دخول 
صفتهم، أولياء لألمور، أو أعضاء 
في مجلس األمة. كما أن تعليمات 
إدارة الهيئة اضطرت العمادة أال 
تسمح بدخول أي صحافي للكلية 
إال بناء على إذن مسبق من مكتب 
العالقات العامة بالهيئة. وأنها 
تواصلت مع رئيس احتاد الطلبة 
بهذا الش����أن، والتقته ظهرا في 
مكتبها، وحلت املشكلة بتمديد 
التسجيل حتى نهاية دوام يوم 

اخلميس املاضي.
كما يؤكد ذلك نفي األساتذة 
بالقسم املذكور والذين تصدروا 

االعتصام لوس����ائل اإلعالم أن 
يكون االعتص����ام موجها ضد 
الن����واب في أعمال  تدخل أحد 
عمادة الكلية األسبوع املنصرم 
الس����تكمال اجلداول الدراسية 
لبع����ض الطالب����ات وذلك قبل 
املؤمتر الصحافي لعميدة الكلية، 
السابقة  موضحني أن احلادثة 
جزء من مسلسل يتكرر دائما 
معهم، حت����ى بلغ حد االتصال 
على الهواتف احملمولة لتغيير 

بعض النتائج أو غير ذلك.
وقال����ت: إن عمادة الكلية إذ 
تش����كر جلميع وسائل اإلعالم 
اهتمامها بالشأن العام، وحرصها 
على توصيل املعلومة الصحيحة 
إلى الق����ارئ، وتغطية األحداث 
وص����وال إلى تقدمي املس����اعدة 
الوجه املرضي،  في حلها على 
وبأس����رع وق����ت، لتؤكد ثانية 
نفي علمها مبا جرى من تنظيم 
لالعتصام، وتنفيذه، وما تبعه 
من تصريحات، وهي تستنكر 
وترف����ض هذا األس����لوب، وإن 
كانت تتفق مع ش����رف الغاية 
واملقصد، وتأمل أال يتكرر مثل 
هذا اخلطأ في هذه الكلية التي 
عرفت بسمعة أكادميية متميزة، 
إذ كانت مصنعا لبناة األجيال 
من املعلم����ني واملعلمات الذين 
س����ينهضون ببناء الوطن من 
خالل تعليمهم لألجيال الواعدة 

واألمل املشرق.

أصدرت بيانًا أوضحت فيه مالبسات االعتصام الطالبي
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