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اللوغاني: خدمة »مسجك« تهدف إليصال 
المذكرات واالمتحانات لطلبة الهندسة مجانًا

وزيرة التربية وعدت بدعم
إقرار بدالت لإلداريين في »التطبيقي«

العنزي: دراسة جميع العقبات
والمشاكل أمام طلبتنا الدارسين في مصر

العه���د وس���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء واحلكومة وانه يجب 
استثمار الوفرة املالية احلالية 
ف���ي تنمية القدرات البش���رية 
للمواطن وهو العنصر األهم في 
دفع عجلة التقدم االقتصادية في 

البالد لألمام.
وأكد الس���ميط في تصريح 
صحاف���ي انه ومن خ���الل هذا 
املنطلق فإن النقابة تضع يدها 
بي���د الوزيرة في ه���ذا التوجه 
وتؤازرها في ذلك، واننا لعلى 
ثقة كبي���رة في حترك الوزيرة 
في االجت���اه الصحيح ملا يخدم 
املصلحة العامة لهذه املؤسسة 

التربوية وخدمة الكويت.

بهدف التس����هيل عليهم وسرعة 
اجناز معامالتهم مبا يعود بالنفع 
التعليمية على  وصالح املسيرة 

ابنائنا الطلبة.
وحث الطلبة الكويتيني الدارسني 
في مصر على االهتمام بدراستهم 
اضافة الى التعرف على القوانني 
واللوائح املنظمة للجامعات حتى 
يتفرغوا لتحصيلهم الدراسي دون 
أي مشاكل داعيا اياهم كذلك الى 
الدولة  ضرورة االلتزام بقوانني 
التي يقيمون على أرضها ويدرسون 

في جامعاتها.
واشاد العنزي بالتعاون القائم 
بالقاهرة  الثقاف����ي  املكت����ب  بني 
واملس����ؤولني عن وزارة التعليم 
العالي واجلامعات متمثل في قطاع 
ادارة الوافدين مشيرا الى انه يتم 
من خالله العمل على تس����جيل 
الطلبة اجلدد الدارسني باجلامعات 
املصرية. وحض����ر اللقاء رئيس 
املكتب الصحي بالقاهرة د.منصور 
صرخوه والذي وجه البنائه الطلبة 
جملة من النصائح والتوجيهات 
خاصة التي لها عالقة بدور املكتب 
الصح����ي وابرز اخلدم����ات التي 
يقدمها للطلبة كالرعاية الصحية 
وايضا وجوب استخراج الكارنيه 

الصحي.

توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

 واك����د ان املكتب الثقافي في 
مصر يقدم جملة من التسهيالت 
الكويتيني من استخراج  للطلبة 
الهويات اخلاصة بهم فضال عن 
تنويرهم وتعريفهم بالدور الذي 
الثقافي، مشيرا  املكتب  يقوم به 
الى اصدار املكتب دليال ارشاديا 
للطلبة والذي يحتوي على العديد 
من التعليمات التي تفيدهم خالل 

مسيرتهم الدراسية.
واش����ار كذلك الى تخصيص 
الثقافي مكتب����ا خاصا  املكت����ب 
الستقبال واجناز املعامالت اخلاصة 
بالطلبة من تسجيل واستخراج 
الهويات اخلاصة بالطلبة وذلك 

أعلن رئيس اللجنة الطالبية ورئيس اللجنة الرياضية بجمعية 
الهندس���ة والبترول أحمد اللوغاني عن إقبال منقطع النظير على 
خدمة »مسجك« التي اطلقتها اجلمعية منذ اعالن هذه اخلدمة في 
الكلية مجانا، مش���يرا الى ان هذه هي املرة األولى التي تقوم فيها 

اجلمعية بهذه اخلدمة لصالح طالب وطالبات الكلية.
واض���اف اللوغاني ان اخلدمة التي تقدمها اجلمعية تهدف إلى 
ايصال املذكرات والش���رح واالمتحانات ال���ى الطلبة في منازلهم 
من خالل ارس���ال sms على رقم 66446407 للطالب و94964202 
للطالبات، داعيا الطلبة لتضمني الرسالة اسم املادة واسم الدكتور 
واالسم الثالثي والعنوان ورقم الهاتف فتصلك املذكرات الى مكانك 

من دون أي تكلفة مالية.
وأش���ار الى ان اجلمعية تسعى لتقدمي كل ما هو جديد ويصب 
في مصلحة الطلبة، مؤكدا على تقدمي اجلمعية جميع االنشطة التي 

تصب وتخدم تلك الشريحة الطالبية املهمة في وطننا احلبيب.

الوطني  قال رئيس االحتاد 
لعمال وموظفي � الكويت ورئيس 
نقاب���ة العاملني بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
عبدالرحمن السميط ان النقابة 
التقت مع وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود ومتت 
مناقش���ة الب���دالت املقترح���ة 
العاملني بالهيئة  لإلداريني من 
أسوة بزمالئهم العاملني بجامعة 
الكويت، وقد أبدت تفهمها لهذه 
املطالب وانها ستدعم هذا التوجه 
في مجلس اخلدمة املدنية وذلك 
العاملني  ب���أن جميع  لقناعتها 
باحلقل التربوي يستحقون كل 
دعم وتأييد وهذا يتماش���ى مع 

 اكد امللحق الثقافي بسفارتنا 
العنزي  القاهرة د.ع����وض  لدى 
امس حرص املكتب الثقافي على 
تسخير جميع االمكانات والسبل 
للطلبة الكويتيني الدارسني مبصر 
للحصول على مخرجات تعليمية 
ذي كفاءة تليق بسمعة الكويت 

ومكانتها التعليمية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
لعنزي ل� »كونا« عقب مشاركته في 
اللقاء الشهري الذي يقوم به املكتب 
الثقافي بالتعاون مع احتاد طلبة 
الطلبة  القاهرة مع  الكويت فرع 
الكويتيني الدارس����يني في مصر 

السيما الطلبة املستجدين.
وق����ال ان املكتب يقوم جاهدا 
بدراسة كل العقبات واملشاكل التي 
قد تواجه الطلبة خالل مسيرتهم 
التعليمية ويعمل على تس����خير 
امكاناته حللها بهدف توفير  كل 
جو نفس����ي مناسب لتحصيلهم 

الدراسي.
واشار العنزي في الوقت ذاته 
الى اهمية مثل هذه اللقاءات والتي 
تعد فرصة حقيقية للتعرف على 
اهم العقبات واملشاكل التي تواجه 
ابناءنا الطلب����ة فضال عن ايجاد 
احللول والس����بل املناسبة لتلك 

املشاكل.

أحمد اللوغاني

عبدالرحمن السميط

د.وداد النقيب فيصل مقصيد

د.عوض العنزي

جونز: العالم بدأ  يتجاوز عقدة اإلرهاب ولو كان حادث »تكساس« قبل 8 سنوات لتم ربطه بالمسلمين

اجلامعات املشاركة باملعرض والتي 
يبلغ عدده����ا 33 جامعة، ووجهت 
الشكر للقائمني على تنظيم املعرض 
وممثلي اجلامعات، مؤكدة ان الطلبة 
الكويتيني كانوا خير سفراء لبلدهم 
وهم يدرسون في اجلامعات االميركية 
منذ فترة طويلة واحلياة في الواليات 

املتحدة مألوفة وقد شاركوا طوال 
هذه السنوات في توثيق العالقات 
املتمي����زة ب����ني الوالي����ات املتحدة 
والكويت كما س����اهموا في عملية 
التب����ادل الثقافي بني البلدين وهو 
أحد العناص����ر املهمة التي توفرها 

فرص الدراسة في اخلارج.

التعليمية االميركية للجامعات قائلة 
إنه يوفر فرصة جيدة للطلبة للتعرف 
على طبيعة الدراسة في اجلامعات 
العريق����ة والتي تتمتع  االميركية 
مبس����توى علمي وأكادميي متميز، 
كما انه يقدم لهم جميع املعلومات 
الت����ي يحتاجونها من خالل ممثلي 

التي  عالقة له بالعالق���ة املتميزة 
تربط الش���عب االميركي بشعوب 
العالم فالشعب االميركي ال ينظر 
للموضوع من ه���ذه الزاوية فكل 

الطلبة مرحب بهم.
كما أشادت السفيرة االميركية 
ديبورا جون����ز مبعرض املجموعة 

الطلبة من أي دولة اخرى وتدعم 
هذا التوجه نظرا ملا فيه من تبادل 
مفيد للثقافات بني الشعوب فالطالب 
الذي يأتي للواليات املتحدة سينقل 
ثقافة بلده وينقل في املقابل ثقافة 
الش���عب االميركي لبلده وهذا أمر 
جيد. وأكملت ب���أن هذا احلادث ال 

سؤال »األنباء« حول ما إذا كان مثل 
هذا احلادث سيؤثر في إقبال الطلبة 
على الدراسة في الواليات املتحدة 
قالت بالتأكيد ال فالواليات املتحدة 
الكويتيني  ترحب دائما بالطلب���ة 
الذين يعرفون جيدا هذه احلقيقة، 
كما ترحب الواليات املتحدة بجميع 

محمد هالل الخالدي
السفيرة األميركية في  وصفت 
الكويت ديبورا جونز حادث اطالق 
النار الذي وقع في قاعدة فورت هود 
بوالية تكساس قبل يومني والذي 
قام به جندي أميركي من أصل عربي 
بأنه حادث مأساوي بكل املقاييس، 
وأضافت خ���الل افتتاحها معرض 
املجموع���ة التعليمي���ة االميركية 
للجامعات مساء أمس األول بأننا 
نش���اطر عائالت الضحايا مشاعر 
احلزن واأللم، وأك���دت جونز بأن 
وسائل اإلعالم تعاملت مع احلدث 
بصورة محايدة م���ا يؤكد جتاوز 
»عقدة اإلرهاب« فلو كان هذا احلادث 
قد ح���دث قبل ثماني���ة أعوام لتم 
ربطه من قبل البعض باالسالم أو 
العرب بصورة غير مبررة، وأكملت 
نتمنى من وسائل اإلعالم احمللية 
هنا في الكويت أن تتعامل بنفس 
الطريقة وتنقل املوضوع بصورة 
محاي���دة دون أن تربط املوضوع 
بأي خلفية أخرى، وأكدت جونز أن 
احلادث يحيط به تعقيدات كثيرة 
ولم تتوافر بعد املعلومات الكافية 
حول���ه وال ي���زال التحقيق جاريا 
ملعرفة احلقيقة. وف���ي ردها على 

خالل افتتاحها معرض المجموعة التعليمية األميركية للجامعات

)أحمد باكير(السفيرة األميركية متحدثة للزميل محمد اخلالدي السفيرة األميركية ديبورا جونز تقوم بجولة داخل املعرض

»مستقلة الجامعة المفتوحة«: اإلقبال الضعيف قد يلغي انتخابات الجمعيات
آالء خليفة

اكدت القائمة املستقلة في اجلامعة العربية 
املفتوح����ة ان انتخابات اجلمعيات العلمية 
في اجلامعة العربية املفتوحة فرع الكويت 
باتت ضعيفة وليس لها اقبال بني اجلموع 
الطالبية وذلك بس����بب عدم اتاحة الفرصة 
امام القوائم بشكل خاص واجلموع الطالبية 
بشكل عام من اجل ابراز احلمالت االنتخابية 
واالنش����طة امام الطلبة وعدم وجود خطة 
متكاملة يطبقها قسم الشؤون الطالبية منذ 
اكثر من عامني وذلك لتعمد االدارة السابقة 
مما تأثرت به االدارة احلالية وها نحن نؤكد 
ونذكر بأن االسباب باتت معروفة وسنوردها 

خالل البيان.
ومن ابرز تلك االسباب صعوبة وتشدد 

االدارة اجلامعية بوضع اللوائح والضوابط 
فيما يخص اشتراطات الترشح لكل الطلبة 
وعدم التزام االدارة اجلامعية باعطاء العهدة 
للجمعيات العلمية فيما يخص الوضع االداري 
واملالي وتوضيح ما يخص اعطاء امليزانية 
السنوية للجمعيات وهي مبلغ ال يقل عن 
الف وخمسمائة دينار من اجل السيولة ودعم 
االنشطة الطالبية التي تهم الطلبة اضافة لذلك 
عدم انشاء مقرات للجمعيات العلمية كمكاتب 
تتوافر فيها كل املستلزمات للهيئة االدارية 
للجمعيات العلمية وعدم استيعاب االدارة 
اجلامعية والتواصل بني الشؤون الطالبية 
واجلمعي����ات العلمية فيما يخص القضايا 
واملكتسبات الطالبية مبختلف تخصصاتها 
مم����ا اضعف عمل اجلمعيات العلمية داخل 

وخارج اجلامعة العربية املفتوحة وضعف 
التنويه واالعالن عن االنتخابات الطالبية لدى 
فرع الكويت للمرشحني من ناحية االعالن 
عن انفسهم واحلمالت وعدم حتديد التواريخ 
واالماكن املناس����بة قبل فتح باب الترشح 

وباب االقتراع.
االدارة اجلامعية  وطالب����ت املس����تقلة 
ممثلة مبديرها د.اس����ماعيل تقي ورئيس 
الشؤون الطالبية مسفر العجمي مبراجعة 
تلك االسباب، كما طالبت بتأجيل االنتخابات 
حتى الفصل املقبل لوضع اخلطة النقابية 
واالنتخابية واخلطة الكاملة لرفع شأن العمل 
داخل اجلامعة على عدة نقاط واهمها تنظيم 
العمل النقابي مبا يتكف����ل باقبال اجلموع 
الطالبية عل����ى االنتخابات والدميوقراطية 

داخل اجلامعة اضافة الى ذلك.
ودعت املس����تقلة للجلوس مع قيادات 
املس����تقلة واملهتمني بالعملي����ة االنتخابية 
باجللوس معا في اجتماع رسمي مع االدارة 
اجلامعية لوضع اللبنات الرئيسية لتنظيم 
العملية لكي تكون االنتخابات الطالبية على 
اكمل وجه. ومن هذا املنطلق طالبت املستقلة 
مبدئيا بالغاء اجلمعيات العلمية واستبدالها 
بانتخابات توحد اجلسد الطالبي مبا يسمى 
الرابطة التي جتمع الهيئة االدارية الواحدة 
لتوحد العمل الطالبي وال تفرقه كما تفرقه 
اجلمعيات وهو ما سترضاه اجلموع الطالبية 
واالدارة اجلامعية مبا يخص اللوائح والنظم 
لالنتخابات وتنظيم العمل النقابي والعلمي 

الطالبي.

شرف الدين: تسجيل إصابة واحدة في الجامعة المفتوحة
محمد المجر

صرح مساعد املدير للشؤون االكادميية 
العربية املفتوحة بالكويت  في اجلامعة 
د.حس���ن ش���رف الدين انه متت اصابة 
حال���ة واحدة فقط ف���ي اجلامعة لعضو 
هيئة تدريس في بداية االسبوع املاضي، 
حيث اتصل علينا االستاذ نفسه وأبلغنا 
بتحويله الى مستشفى االمراض السارية 
واصابته مبرض H1N1 ومت منحه اجازة 
حلني شفائه مع توفير بديله حملاضراته 
التي يقوم بتدريس���ها ومبتابعة احلالة 
في نهاية االس���بوع أبلغنا بشفائه وفق 

التقارير الطبية.
وأضاف ش���رف الدين ان هذا املرض 

عرضة بأن يصيب اجلميع، لذا وجب علينا 
التعليمات  الوقاية واحلذر والتقيد بكل 
الطبية والتي مت توزيعها مبختلف أروقة 
اجلامعة، باالضافة الى املوقع االلكتروني 
للجامعة سواء من قبل االساتذة أو املوظفني 
أو الطلبة، مؤكدا في الوقت ذاته انه من 
الضروري اس���تخدام معقم اليدين قبل 
دخول احملاضرة وبعدها، السيما ان هذا 
املعقم وفرته اجلامعة بكميات كبيرة امام 
ابواب فصول احملاض���رات وفي املمرات 

والطرقات اجلامعية.
وأفاد د.ش���رف الدين: اننا نتمنى من 
االس���اتذة أو املوظفني أو ابنائنا الطلبة 
والطالب���ات عن���د ش���عورهم بإعياء أو 

االحساس باشتباه بهذا املرض أال يأتوا 
للجامعة وعليهم مبراجعة الطبيب املختص 
فورا واجللوس في البيت وضرورة ابالغ 

.LMS اجلامعة هاتفيا أو خالل برنامج
وأشار د.شرف الدين الى ان اجلامعة 
س���تقوم بتعوي���ض ه���ذه احملاضرات 
ألبنائه���ا الطلبة وبتوفير البديل لعضو 
هيئة التدريس فورا حتى يتسنى متابعة 
العملية التعليمية دون ضرر أو تأخير 
س���واء على الطالب أو على عضو هيئة 
التدريس في تدريس مقرراته، فالوقاية 
خير من العالج، فاجلامعة جزء من املجتمع، 
وعلينا احملافظة على هذا املجتمع بوقايته 

د.حسن شرف الدينوالتعاون ملنع انتشار العدوى.

اكتشاف الحالة السادسة إلنفلونزا الخنازير في الجامعة
النقيب: وضع الكويت مطمئن وال داعي للذعر

عن اآلثار اجلانبية التي من املمكن 
ان يسببها العقار، مؤكدا انها مجرد 
اش����اعات ليس لها اي اساس من 
الصحة وليس من صالح املجتمع 
تداوله����ا بل عل����ى العكس فنحن 
كمختصني نشجع على اخذ العقار 
فهو يقوي املناعة بنسبة 70 الى 
80%، كما نشجع األشخاص ممن 
لديهم أمراض سابقة على أخذه. 
وبالنسبة للحاالت التي اعلن عنها 
في جامعة الكويت ذكر د.النقيب 
انها قليلة وقد مت االعالن عن هذه 
احلاالت من قب����ل مدير العالقات 
العامة واإلع����الم باجلامعة، وقد 
اخذت اجلامعة املوضوع بجدية 
واتخ����ذت احتياطاتها حيال هذه 
احلاالت، كما شكلت جلنة عليا ملنع 
عدوى »H1N1« يترأسها نائب مدير 
اجلامعة للشؤون الطبية د.عبداهلل 
بهبهاني لتتابع آخر تطورات املرض 
واحلد من انتشاره في اجلامعة ومن 
أهم مهامها نشر الوعي بني الطلبة 
التدريس. ونصح  وأعضاء هيئة 
د.النقيب ممن يشعر بأي من أعراض 
املرض ان يلتزم الراحة في البيت 
ويقوم بالتأكد من اصابته بقيامة 
الطبيب املختص حتى ال  بزيارة 
ينتشر املرض وهذا ما تنادي به 

منظمة الصحة العاملية.

ولكن مثل هذا االنتشار ال يدعو الى 
الذعر لدينا في الكويت والسبب 
يرجع ألن 99% من احلاالت املصابة 
باملرض تتعافى، مؤكدا ان نسبة 
الوفيات ال تتعدى نس����بة %0.5، 
مقارنة بعدد حاالت الوفيات التي 
سجلت اثر ڤيروس انفلونزا الطيور 
فقد سجلت 63% من الوفيات وهذا 

يدعو الى التفاؤل.
وأض����اف د.النقيب ان من أهم 
فوائ����د عقار التاميفل����و انه نافع 
لألش����خاص الذي����ن يعانون من 
أمراض سابقة واملصابني بڤيروس 
»H1N1« إذا ما أخذ في ال� 48 ساعة 
لإلصابة بالڤيروس، وان استيراد 
العقار املقاوم النفلونزا اخلنازير 
جار في الكويت فضال عن الكميات 
املتوافرة حاليا اال انها غير كافية، 
مؤكدا ان الكويت من الدول التي 
واكبت الواليات املتحدة االميركية 
بأخذ التطعيم. وبني د.النقيب ان 
اع����راض املرض ق����د تتفاوت من 
شخص آلخر ولكن بشكل عام تبدأ 
بحرارة ورشح وسعال يصاحبهما 
وجع باملفاصل والعضالت، ومن 
املمكن ان تتط����ور األعراض الى 
استفراغ واسهال. وتطرق د.النقيب 
الى االشاعات التي انتشرت عبر 
 SMS �وسائل االنترنت ورسائل ال

الكويت ما هي اال اصابات خفيفة 
مقارنة مع الدول االخرى اال في حالة 
اصابة شخص لديه امراض سابقة 
مثل الربو او يعاني من السمنة وفي 
حال كبار الس����ن، مضيفا ان هذه 
احلاالت فقط من املمكن ان يتسبب 

لها املرض مبضاعفات.
الوباء أخذ  ان  وقال د.النقيب 
في االنتش����ار في اآلونة األخيرة 
في دول العالم خاصة في الواليات 
املتح����دة االميركية، وان مثل هذا 
االنتشار كان متوقعا بسبب موسم 
اخلريف وهو املوسم الذي عادة ما 
تنتشر فيه امراض االنفلونزا، كما 
ساهم افتتاح املدارس في انتشاره، 

مؤكدا ان االدارة اجلامعية ستواصل 
عملها من خالل اخذ االحتياطات 
الوقائية الالزمة للتعامل مع هذا 
الوباء. من جانب آخر ذكر االستاذ 
بقسم الڤيروسات االكلينيكية بكلية 
الطب ف����ي جامعة الكويت د.وداد 
النقيب ان وباء انفلونزا اخلنازير 
»H1N1« عبارة عن اختالط ڤيروس 
انفلونزا االنسان وڤيروس انفلونزا 
الطيور وڤيروس انفلونزا اخلنازير 
جميعهم في خلية واحدة في جسم 
اخلنزير وهي ما تعرف بڤيروس 
»H1N1« وهو سريع االنتشار من 

انسان الى آخر.
وأكد ان االصابات التي لدينا في 

آالء خليفة
اعلن املتحدث الرس����مي باسم 
اللجنة االعالمية حلملة التصدي 
 »H1N1« ملرض انفلونزا اخلنازير
العامة  العالق����ات  ادارة  ومدي����ر 
الكويت فيصل  واإلعالم بجامعة 
مقصيد عن اكتشاف حالة سادسة 
مصابة مبرض انفلونزا اخلنازير، 
مشيرا الى انها تعود ملوظفة كويتية 
التربية باحلرم  تعمل في كلي����ة 

اجلامعي في كيفان.
وأكد مقصيد ان االدارة اجلامعية 
تعاملت مع هذا الوضع بشكل سليم 
من خالل تعقيم املكاتب واملمرات 
املوجودة في مركز العمل الذي تعمل 
فيه املوظفة املذكورة، وان االدارة 
منحت املوظفات الالتي تعانني من 
امراض معينة واحلوامل والالتي 
ليست لديهن مناعة ويعملن مع 
املوظفة في نفس االدارة اجازة يومني 
للتأكد من سالمتهن، موضحا ان 
سالمة العاملني والطلبة واألساتذة 
تعتبر من أه����م أولويات االدارة 
اجلامعي����ة، بل انها تكرس جميع 

جهودها لتقليل هذا الوباء.
ومتنى مقصيد الصحة والسالمة 
للجميع وان تعود املوظفة لعملها 
بأسرع وقت ممكن بعد تعافيها بإذن 
املولى عز وجل لعملها مع زميالتها، 

تعود لموظفة كويتية تعمل بكلية التربية في كيفان


