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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
اقامت ادارة االنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون 
الطلبة بجامعة الكويت معرض اجلاليات حتت رعاية 
عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.عبدالرحيم الذياب 
بكلية اآلداب صباح امس، وحضره د.عبدالرحيم الذياب 
ود.علي النامي وعدد من الطلبة. وصرح د.عبدالرحيم 
ذياب خالل جولته في املعرض حيث قال إنه س����عيد 

باقام����ة مثل هذه املعارض التي تلم ش����مل اجلاليات 
املختلفة في جامعة الكويت، مشيرا الى انهم يعتبرون 
انفس����هم في بلدهم الثاني الكويت وليسوا في غربة. 
واضاف الذياب ان كل جالية توضح وتعبر عن تراثها 
وتاريخها لطلبة اجلامعة من خالل هذا املعرض الذي 
حرصت ادارة االنشطة الثقافية والفنية عمادة شؤون 

الطلبة على اقامته في كل عام.

معرض الجاليات في »اآلداب«

الرفاعي: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لن يكون على حساب امتيازات المدربين

محمد هالل الخالدي
أشاد مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي بدور وسائل 
اإلعالم واإلعالميني قائال إن الهيئة 
في بداياتها كانت تعاني من عزوف 
الطلبة ولكن بجهود اإلعالميني 
تغيرت نظرة املجتمع للتعليم 
إلى 45  التطبيقي حتى وصلنا 
أل���ف طالب وطالب���ة منتظمني 
الدراسة في كليات ومعاهد  في 

الهيئة.
وأضاف د.الرفاعي خالل لقاء 
مفتوح نظمته جمعية الصحافيني 
الكويتية مساء أمس األول حضره 
أمني سر اجلمعية الزميل فيصل 
القناعي وأدار اللقاء الزميل عدنان 
الراشد وبحضور قياديي الهيئة 
العام والعمداء  املدير  من نواب 
وأعضاء هيئة التدريس، أضاف 
بأننا نؤمن بالنقد البناء ووجهات 
النظر األخ���رى ألنها تفيدنا في 
تصحيح مسار العمل، فمن يعمل 
الب���د وأن يخطئ ومن هنا تأتي 
أهمية النقد البن���اء الذي تقوم 
به وس���ائل اإلع���الم، وقال إن 
قضايا الهيئة متشعبة وكثيرة 
وس���يحرص على إعطاء الوقت 
األكب���ر من هذا اللقاء ألس���ئلة 
احلض���ور واقتراحاتهم بعد أن 
يوضح آخر املس���تجدات على 
قضية فصل التعليم التطبيقي 

عن التدريب.
فتحدث د.الرفاعي عن بداية 
طرح املوضوع قائال إنني عندما 
تسلمت إدارة الهيئة في عام 2006 
الكثير من املواضيع  كان هناك 

الفنية البس���يطة التي ستتخذ 
بش���أن الهيكل التنظيمي حيث 
سيصبح لدينا هيكالن تنظيميان 
الستيعاب التغير في حالة إقرار 
الفصل ب���ني التعليم التطبيقي 
والتدريب، كما بني أن إدارة الهيئة 
عملت على تعديل بعض البنود 
في قانون إنشاء الهيئة الصادر 
ع���ام 1982، موضحا أن القانون 
صدر آنذاك وكان مناسبا لطبيعة 
تلك املرحلة، وقد أجريت بعض 
التعديالت لتواكب التطور احلالي 
وجار العمل على تعديل بعض 
األمور األخرى ومن بينها تعديل 
قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة 
إذ ان املجلس احلالي يتكون من 
أعضاء أغلبهم من خارج الهيئة، 
كما أن تعيني نواب املدير العام 
يتم من خالل مراس���يم أميرية 
وليس عن طريق مدير عام الهيئة 
كما هو احلال في جامعة الكويت 
حيث ملدير اجلامعة الصالحية 
الكاملة الختيار وتعيني نوابه، 
ومعلوم أن املراسيم األميرية تأخذ 
دورة إج���راءات أطول وهذا هو 
س���بب التأخير في تعيني نواب 

للمدير العام حاليا.
من جانبه طرح د.بدر اخلضري 
اقتراحا بخصوص حل ملشكلة 
فصل قطاع التعليم التطبيقي عن 
التدريب وصفه البعض بأنه حل 
وسط وجيد، فقال ان األفضل أن 
يتم اإلبقاء على الوضع احلالي في 
الهيئة وإنشاء جامعة تطبيقية 
جديدة ليصبح لدينا مس���اران 
بدال من املسار الواحد، وهو حل 
سيساهم في زيادة عدد املؤسسات 

املوجودة وم���ن بينها توصية 
من إدارة الهيئة الس���ابقة لعمل 
»دراس���ة« لقضية فصل قطاع 
التعلي���م التطبيق���ي عن قطاع 
التدريب، وما قمت به هو العمل 
مبوجب هذه التوصية وتفعيلها 
إميانا بأهمية التكامل ومواصلة 
العمل، فقمنا بإرسال  مس���يرة 
التخطيط  إلى وزارة  التوصية 
آنذاك الختيار مكتب استشاري 
متخصص بحسب النظم املعمول 
بها، وبالفعل مت ترشيح مكتب 
استشاري كندي وبدأ العمل على 
دراسة املوضوع، كما حرصنا على 
أن يصاحب الفريق الكندي فريق 
من املتخصصني الكويتيني الذين 
نفخر بخبراتهم وقدراتهم، فتم 
تشكيل جلنة من قطاع التدريب 
ومن قط���اع التعليم التطبيقي 
لضمان شمولية اآلراء، وأضاف 
أن الدراسة لم تكن دراسة مكتبية 
وإمنا كانت دراسة ميدانية التقى 
فيه���ا الفريق الكندي والكويتي 
باجلهاز اإلداري والفني وأعضاء 
هيئة التدريس والطلبة واطلعوا 
على جمي���ع التفاصيل املتعلقة 
باملوضوع، كما قاموا بدراس���ة 
أحدث ما هو موجود في العالم 
وانتهوا أخيرا إلى رفع توصية 
تتضمن أكثر م���ن وجهة نظر، 
فحرصنا على اختيار أفضل هذه 
اآلراء املطروح���ة مبا يتالءم مع 
مصلحة أبنائنا الطلبة والعملية 

التعليمية.

تخوف

الرفاعي  كما أشار د.يعقوب 

األكادميية دون أن يخل بحقوق 
أي جهة في الهيئة سواء ألعضاء 
هيئة التدريس أو التدريب. ورد 
د.الرفاعي بأن هذا املقترح مطروح 
في مجل���س األمة ونحن نؤيده 
وال نرى أي تعارض وإمنا ننظر 
إليه نظرة تكاملية. كما أجاب عن 
سؤال د. اخلضري حول الئحة 
الوظائف اإلش���رافية اجلديدة 
بالقول انه���ا مرت عبر القنوات 
القانونية السليمة واستقر رأي 
مجلس إدارة الهيئة على تطبيق 
الالئحة اجلديدة ملدة ستة أشهر 
مؤقتا ثم تراجع وهو أمر معمول 
به في أغلب الق���رارات من هذا 
النوع نظرا حلساسية وأهمية 
القرار، وأضاف ان هناك توجها 
لالسترشاد بالالئحة احلالية وهذا 
راجع للج���ان االختيار. كما رد 
د.الرفاعي على س���ؤال آخر من 
أحد الزم���الء الصحافيني حول 
وجود كثير م���ن أعضاء هيئة 
التدري���س والتدريب في مراكز 
وظيفي���ة إدارية بالقول ان ذلك 
صحيح ولكن العمل مستمر على 
تصحيح هذا األمر، وأكد أن إدارة 
الهيئة تسير بهدوء وتدرج في 
عملية تسليم تلك املراكز اإلدارية 
لإلداريني حتى ال حتدث عملية 
فراغ وظيفي نظرا لوجود عدد 
كبير منهم استعانت بخبراتهم 
الهيئة نتيجة حلاجة العمل، وأكد 
أن هذا األمر مت باالتفاق مع ديوان 
اخلدمة املدنية وأن إدارة الهيئة 
حريص���ة على ح���ل املوضوع 
بطريقة ال تسيء ملصلحة العمل 

وتسبب فراغا وظيفيا.

إلى أن هناك من لديه تخوف من 
قضية فصل التعليم التطبيقي عن 
قطاع التدريب، وأنه يقدر باهتمام 
هذه النظ���رة وحرص أصحابها 
على مصير االمتيازات احلالية 
خاصة للعاملني بقطاع التدريب، 
وأكد أن الرأي الغالب حاليا هو 
الرأي الذي يرى ضرورة الدفع 
باجتاه فصل القطاعني من خالل 
إنشاء جامعة تطبيقية وفصلها 
عن قطاع التدريب مع عدم اإلخالل 
بأي امتيازات حالية ألي طرف 
سواء للعاملني بقطاع التدريب أو 
بقطاع التعليم التطبيقي. وأكد 
د.الرفاعي أن مجلس إدارة الهيئة 
قرر في اجتماعه الذي مت برئاسة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي تشكيل جلنة من جامعة 
الكوي���ت والتطبيق���ي وديوان 
املدنية وأعضاء آخرين  اخلدمة 

طبيعة عم���ل االخوة اإلداريني، 
وأض���اف انن���ي أوضحت رأيي 
ب���كل أمان���ة فأن���ا أرى بالفعل 
أنهم يستحقون هذه االمتيازات 
وأتفهم متام���ا معاناة اإلداريني 
وع���دم إنصافهم ومس���اواتهم 
بزمالئهم ف���ي جامعة الكويت، 
وأكمل بأن إدارة الهيئة س���عت 
بكل ما متلك من جهد وخاطبنا 
املعني���ة، ولألمانة  كل اجلهات 
أقول لم جن���د أي اعتراض من 
أي جهة فاجلميع متفق وموافق 
على أنهم يستحقون هذا البدل 
ملساواتهم باإلداريني في اجلامعة، 
وقال ان التعطيل فقط في مسألة 
عرض املوضوع على جدول أعمال 
املدنية، مؤكدا  ديوان اخلدم���ة 
املوافقات وسيقر  وجود جميع 
قريبا. وأكد أنه اتفق مع وزيرة 
التربية خالل لقائه األخير معها 

بهدف وضع تص���ورات لتنفيذ 
الفصل بني القطاعني، وأعلن أن 
اللجنة ستشكل قريبا خاصة أن 
جتارب الدول الشقيقة في املنطقة 
تسير بهذا االجتاه كما رأينا افتتاح 
اجلامعة التكنولوجية في اململكة 
العربية السعودية قريبا، وهو 
أمر طيب شجعنا على االستمرار 
بهذا االجتاه ليكون لدينا جامعة 
تطبيقية ال تقل عن مستوى هذا 
الصرح العلمي في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
بعد ذلك فتح باب األس���ئلة 
للحض���ور وأج���اب د.يعقوب 
الرفاعي بكل س���عة صدر عنها 
كلها حيث رد على سؤال »األنباء« 
عن كادر اإلداريني ومدى جدية 
إدارة الهيئة في العمل على إقراره 
بالقول ان البعض استغرب من 
موقفي الداعم له���ذا إلقرار بدل 

على ضرورة الدف���ع بهذا األمر 
لسرعة إقراره.

كم���ا أج���اب د.الرفاعي عن 
س���ؤال أحد الزمالء الصحافيني 
حول طبيعة اجلامعة التطبيقية 
املقترحة وهل ستكون في مبنى 
جديد يقام لهذا الغرض بالقول 
ان الهيئة لديها جميع اإلمكانات 
املادية والبش���رية الس���تيعاب 
اجلامعة التطبيقية املقترحة في 
مبانيها احلالية وال حاجة إلنشاء 
مب���ان جديدة، ف���كل اإلمكانات 
متوافرة واملسألة إدارية فقط. أما 
مصير الهيكل التنظيمي اجلديد 
الفصل بني  بعد إجراء عملي���ة 
القطاعني فأوضح د.الرفاعي أن 
الهي���كل اجلديد فيه من املرونة 
والق���درة عل���ى التكي���ف م���ع 
متطلبات الفصل بني القطاعني، 
وأشار الى أن هناك بعض األمور 

مدير عام هيئة التطبيقي أكد خالل لقاء مفتوح في جمعية الصحافيين تأييده الكامل إلقرار كادر اإلداريين

»الهيئة« لديها جميع اإلمكانات المادية والبش�رية الس�تيعاب الجامع�ة التطبيقية المقترحة بمبانيها الحالية وال حاجة إلنش�اء مبان جديدة

د.طاهر الصحاف متوسطا املشاركني في امللتقى

)هاني الشمري(جانب من احلضورد.يعقوب الرفاعي واالمني املالي جلمعية الصحافيني والزميل عدنان الراشد خالل اللقاءد.يعقوب الرفاعي يتحدث في اللقاء

 »ABET« الصحاف: »الهندسة« حصلت على االعتماد األكاديمي من الدمرداش: الهموم أكبر عدو لتدمير الجهاز المناعي

سعود المطيري
حتت رعاية مدير عام املؤسس����ة العامة للرعاية الس����كنية م.علي 
الفوزان عقدت كلية الهندس����ة والبترول بجامعة الكويت امس امللتقى 
الثالث الصحاب العمل خلريجي كلية الهندسة والبترول حتت عنوان: 
»مواءمة االحتياجات واملخرجات«. وقال عميد كلية الهندسة والبترول 
د.طاهر الصحاف ان الكلية حترص دائما على التواصل مع سوق العمل 
وبن����اء العالقات مع جهات العمل الهندس����ية املختلفة، وحترص على 
اشراك القطاع الهندسي في تطوير مناهجنا الدراسية بواسطة جهات 

القطاعني اخلاص والعام.
وثمن د.الصحاف املشاركة الفاعلة في االستبيان الثالث الذي جتريه 
الكلية كل ثالث س����نوات وفق خطة الكلية االستراتيجية التي توافق 

احتياجات االعتماد االكادميي للكلية.
وبني ان كلية الهندسة والبترول قد حصلت على االعتماد االكادميي 
من ABET على جميع برامجها املطروحة وعددها سبعة برامج، موضحا 
ان كليتنا هي االولى خليجيا التي حتصل على هذا االعتماد الكامل جلميع 
برامجها املطروحة، معلنا ان الكلية تس����تعد هذا العام الستقبال وفد 

اكادمي����ي لكلية العمارة. وافاد الصحاف بان الكلية حترص دائما على 
تلبية متطلبات سوق العمل حيث ان لديها مكتبا خاصا باالستشارات 
في الكلية، مضيفا ان الكلية تؤمن بجودة التعليم الهندس����ي حيث ان 
هذه عملية ديناميكية متطورة فيجب على اخلريج ان يطور نفسه في 
العديد من املجاالت واالطالع على احدث املستجدات في سوق القطاع 
الهندس����ي من ابحاث وبرامج تدريبية، مشيدا بعمداء الكلية السابقني 
منذ تأسيس الكلية لعملهم وجهدهم املبذول حيث اننا نؤمن بان هناك 

تقييما وتطويرا مستمرا للذات.
والقى كلمة راعي احلفل مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
علي الفوزان، نائبه لشؤون التوزيع والتوثيق صالح النفيسي والذي 
نقل حتيات راعي احلفل، متمنيا استمرار مثل هذه اللقاءات التي تنتهجها 
الكلية وتدل عل����ى حرصها على التواصل مع املجتمع احمليط بالكلية 
وبالذات س����وق العمل للتعرف على طبيعة الوظائف املتاحة وغيرها 
من متطلبات السوق لتطوير مستوى الكلية ومناهجها، حتى ال تعيش 
الكلية في غياب او تسبح في اخليال بعيدا عن الواقع العملي، متمنيا 

استمرار مثل هذه اللقاءات املتجددة.

افتتح الملتقى الثالث ألصحاب العمل لخريجي »الهندسة والبترول« خالل محاضرة »إنفلونزا الخنازير بين التهوين والتهويل« في كلية الشريعة

من أجواء اللقاء

قال د.سعيد النومس ان فصل قطاع التدريب عن التعليم 
التطبيقي سيش���كل كارثة فإذا كان���ت جمعية الصحافيني 
تتبنى هذا املوقف فسنسكت، فرد عليه الزميل عدنان الراشد 
ان جمعية الصحافيني ال تتدخل بأي قرارات تخص الهيئة 
وال غيرها وال تتبنى اي موقف، فنحن حرصنا على اقامة 

هذا اللقاء اميانا بدور اجلمعية جتاه قضايا املجتمع.
اشاد اعضاء هيئة التدريس مببادرة جمعية الصحافيني 
لعقد هذا اللقاء املفتوح مع مدير عام الهيئة، وبدوره وعد 

د.يعقوب الرفاعي بعقد لقاءات اخرى في الهيئة.
قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب محمد احلامت 

ان الفريق الكندي قد انتهى من دراسته فلماذا لم يتم نشر 
تقريرهم حتى يطلع عليه اجلميع، كما اشاد بتعاون ادارة 

الهيئة وسعة صدر املسؤولني لسماع جميع اآلراء.
اشاد رئيس احتاد طلبة ومتدربي الهيئة وليد الكندري 
بقرار مجلس ادارة الهيئة الداعم لفصل التعليم التطبيقي 
عن التدريب، وقال له الزميل عدنان الراش���د »يعني هناك 

اتفاق بني رأي الفريق الكندي والكندري«.
قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي بتقدمي درع تذكارية جلمعية الصحافيني 

تقديرا لدورها الكبير.

د. صبري الدمرداش يتوسط د. علي الكندري ود. محمد العوضي

ليلى الشافعي
اكد د.صب���ري الدمرداش ان 
اكبر ع���دو يدمر اجلهاز املناعي 
هو الهموم، وذلك خالل احملاضرة 
التي اقيم���ت حتت رعاية عميد 
كلية التربية د.عبدالرحمن االحمد 
بعنوان »انفلونزا اخلنازير بني 
التهوين والتهويل«، وقام بتقدمي 
احملاضرة د.علي الكندري وعقب 
عليها د.محمد العوضي وذلك في 
قاعة د.خالد املذكور بكلية الشريعة 
والدراسات االسالمية وحضرها 
جمع من أس���اتذة كلية التربية 
والش���ريعة. وقدم د.الدمرداش 
الوصايا العشر الذهبية ملقاومة 
الڤيروس���ية اوالها  االم���راض 
التغذية السليمة والتي حتتوي 
على ڤيتامينات »A.C.D« وذلك 
لتقوية جهاز املناعة، والوصية 
الثانية هي أخذ قس���ط كاف من 
النوم والثالثة ممارسة الرياضة 
وإن قل���ت بانتظام، والنصيحة 
الرابعة هي عدم االنسياق وراء 
الشائعات واملضالت واألوهام، 
وحتدث د.الدمرداش عن الوصية 
اخلامسة وهي األخذ باألسباب 
مستش���هدا بأحاديث الرس���ول 
ژ، وأكد في الوصية السادسة 
قاعدة هامة أرس���اها النبي ژ 
وهي احلجر الصحي أما العزل 
الس���ابعة والتي  فهي الوصية 
أوصى بها الرسول ژ منذ اكثر 
من 1400 سنة، وأكد في وصيته 
الثامنة ان اكبر عدو لتدمير اجلهاز 
املناعي هو الهموم، ولذا البد من 
االبتعاد عنها بكل الطرق، مشيرا 
في الوصية التاسعة الى ان تقوية 
اإلميان باهلل تقاوم األمراض، وقال 
في وصيته العاشرة واألخيرة ان 
تناول الع���الج الطبيعي والذي 

يتكون من كوب من الينس���ون 
يوميا مع ملعقة واحدة من عسل 
النحل باالضافة الى سبع نقاط 
من صمغ النح���ل )البروبلس( 
باالضافة الى نصف ملعقة شاي 
من احلبة السوداء املطحونة وذلك 
يوميا كفي���ل مبقاومة ڤيروس 

انفلونزا اخلنازير.
واشار الى ان اخذ بيكربونات 
الصوديوم كما روج على النت 
ملعاجلة انفلونزا اخلنازير له ضرر 
بالغ على صحة اإلنسان ويقضي 
على البوتاسيوم والكالسيوم في 
جسم اإلنسان ويصيب االنسان 
بضعف وغثيان واضطراب في 

عضلة القلب.
الى  انتقل د.الدم���رداش  ثم 
ب���ني املهونني  عم���ل مناظ���رة 
واملهولني ورد على كل ما نسب 
الى من يهولون مرض انفلونزا 
العلمية بدأها  اخلنازير باألدلة 
بأن »املهونون صدعتم رؤوسنا 

به���ذا املرض فأين جنون البقر، 
احلمى القالعي���ة، حمى الوادي 
املتص���دع، االنتراكس )اجلمرة 
اخلبيثة( والسارس وانفلونزا 
اخلنازير، وي���رد املهولون بأن 
اخلوف ه���و ان يكبر الڤيروس 
في تركيبته اجلينية ويعود في 
موجة الشتاء القادم شرسا مكشرا 

عن أنيابه.
وبالنس���بة ألخ���ذ الطعم ل� 
)H1N1( ق���ال د.الدم���رداش ال 
توجد شهادة من شركات األدوية 
املنتج���ة له تضمن انه آمن وأن 
آثاره اجلانبي���ة مأمونة، ولكن 
الض���رورات تبيح احملظورات، 
وبني ان هناك 4 موجات للمرض 
هي موجة اخلريف احلالي وهي 
القادم  الش���تاء  عادية، وموجة 
وهي خطرة وموجة الربيع القادم 
وهي خطرة ورمبا موجة اخلريف 

القادم.
وش���رح بالتفصي���ل ماهية 

ام  االنفلونزا وهل هي مصنعة 
طبيعية وهل القضية فيها نوع 
من املؤامرة لتسويق هذا العقار، 
وهل نأخذ اللقاح وهل هو ناجح 
في عالج املرض وما هي تأثيراته 

اجلانبية؟
وقام الداعية د.محمد العوضي 
بالتعقيب عل���ى احملاضرة من 
ناحية اجلانب الفكري واإلمياني 
ملوضوع انفلونزا اخلنازير وقال: 
يقول الرسول ژ: »خذ من صحتك 
ملرضك« والصحة نعمة نشكر اهلل 
تعالى عليها وذكر د.العوضي داء 
اخلنازير الذي أصيب به اخلليفة 
العباسي وكيف واجهه، وتناول 
قضية البعد عن الهموم وقال ان 
من الهمم التفكير في الهم وتناول 
العوضي اخالقيات العلم والقاعدة 
التي أثبتها العلماء في ذلك، وأكد 
ان الهل���ع واخلوف يحدثان من 
أث���ر اإلعالم ف���ي تصويره لهذا 

املرض.


