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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب أحمد العنزي ان الرابطة بصدد 
تقدمي طعن لدى مدير ع���ام الهيئة بعدم 
قانونية القرارات الت���ي أصدرها لتعيني 
وشغل املناصب اإلشرافية. وقال العنزي في 

تصريح صحافي: ان الرابطة تلقت اتصاالت 
عدة من قب���ل أعضاء هيئة التدريب تفيد 
بأن مدير عام الهيئة أصدر قرارات ش���غل 
وظائف إشرافية بشكل مفاجئ ودون إتاحة 
الفرصة ملن يرى في نفسه القدرة والكفاءة 
ألن يتقدم لشغل هذه الوظائف ودون ان 

يتم تعميم ذلك على العاملني بالهيئة.

رابطة التدريب تطعن في قرارات تعيين الوظائف اإلشرافية

حفاظاً على أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين بها

الدمخي: منح 5 جامعات بحرينية مهلة 14 يوماً لتسوية مؤهالتها المخالفة
مخالف ألنظمة الترخيص للبرامج األكادميية.

4 � اجلامع���ة األهلية: وبلغ عدد املؤهالت املخالفة 
بها 21 ش���هادة، وتش���مل مخالفات العبء الدراسي، 
وأنظم���ة حتويل الطلب���ة، ومتطلبات احلصول على 
املؤهل العلمي، مبا يجعلها مخالفة لالئحة األكادميية 

واإلدارية للتعليم العالي.
5 � معهد نيويورك للتكنولوجيا: وعدد املؤهالت 
املخالفة بها )14( ش���هادة، وتش���مل مخالفة الالئحة 
األكادميية واإلدارية فيما يتعلق بعدم استكمال متطلبات 
التخرج، ومخالف���ات أنظمة حتويل الطلبة، والعبء 

الدراسي.
6 � جامعة اململكة: وعدد املؤهالت املخالفة بها )9( 
شهادات، وتشمل مخالفة لوائحها الداخلية، ومخالفتي 
العبء الدراسي وأنظمة الترخيص للبرامج األكادميية. 

وهذه اجلامعة ال يوجد بها طلبة كويتيون.
وحول اإلجراءات التي س���تتخذها األمانة العامة 
ملجلس التعليم العالي للتعامل مع املؤهالت املخالفة، 
أكد د.الدمخي أن مجلس التعليم العالي كلف األمانة 

العامة مبا يلي:
1 � توجيه )إخطارات مبخالفة( للجامعات اخلمس 
املش���ار إليها بناء على مخالفته���ا الالئحة األكادميية 
واإلدارية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 

2007 والالئحة الداخلية اخلاصة بها.
2 � مطالبة اجلامعات اخلمس بتزويد األمانة العامة 
مبا يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة 
طبقا لقان���ون التعليم العال���ي واللوائح املنظمة له 
وقرارات مجلس التعلي���م العالي والالئحة الداخلية 
للجامعة وعدم اإلضرار مبصالح الطلبة، وذلك خالل 
مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن 
تلتزم اجلامعة بتزويد األمانة العامة مبا يفيد موافقة 
الطالب على هذه التس���وية وفق���ا لألنظمة )مبا فيها 

توقيع الطالب على ذلك(.
3 � تلتزم اجلامعات بتسوية هذا املوضوع وإزالة 
املخالفات التي ارتكبتها خالل املدة احملددة، وس���وف 
يتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناس���با 
لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة اجلامعة مبا في ذلك 
اتخاذ اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في القانون 

رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
وأش���ار د.الدمخي إلى أن مجل���س التعليم العالي 

ش���كل جلنة من عدد من أعضائه كلفها بدراسة ردود 
اجلامع���ات اخلاصة، بعد انته���اء املهلة املمنوحة لها 
لتعديل األوضاع، ومن ثم رفع تقرير بهذا اخلصوص 
إلى املجلس في جلسة استثنائية أخرى ستخصص 

لهذا الغرض.
وفي هذا الس���ياق، أش���ار الدمخي إلى أن املجلس 
كلف األمانة العامة بالسماح وبشكل استثنائي جلميع 
اجلامعات اخلاصة باستعادة جميع الوثائق واملؤهالت 
املرسلة إليها للتصديق عليها، إلعادة تدقيقها ومراجعتها 
� إن رغبت في ذلك � للتأكد من مدى مطابقتها لشروط 
وأحكام لوائحها الداخلية واللوائح املنظمة لش���ؤون 
التعليم العالي والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم 
العالي، وذلك من منطلق حرص املجلس على مراعاة 
مصالح الطلبة وعدم تأخير التصديق على مؤهالتهم، 
ويس���تثنى من ذلك املؤهالت والوثائق املوجودة في 

النيابة العامة.
وذكر د.الدمخي أن مجلس التعليم العالي � حسب 
التقرير الذي صدر عن اجتماعه االستثنائي � أكد أنه 
س���يقوم بتطبيق وتفعيل املادة 11 من قانون التعليم 
العالي لسنة 2005، والتي تنص على وقف ترخيص 
أي مؤسس���ة من مؤسسات التعليم اخلاص، أو حقل 
تخصص، أو برنامج علمي، إذا تبني للمجلس إخالل 
أي جامعة بشروط الترخيص، أو االستمرار في ارتكاب 

املخالفات.
وحول املؤهالت الت���ي مازالت حتتفظ بها النيابة 
العامة، ذكر د.الدمخي أن عددها يبلغ 26 شهادة تخص 
اجلامع���ات التالية: اجلامعة األهلي���ة )13(، اجلامعة 
اخلليجية )7(، جامعة اململكة )3(، جامعة دملون )2(، 
جامعة العلوم التطبيقية )1(، وحتى هذه اللحظة لم يتم 
تزويد املكتب الثقافي رسميا بأي أسماء لطلبة كويتيني 
ضمن قائمة ال� 26 اجلاري التحقيق في شهاداتهم من 

قبل النيابة العامة البحرينية.
ودعا د.الدمخي جميع الطلبة الكويتيني الدارسني 
باجلامعات اخلاصة في مملكة البحرين إلى ضرورة 
إعطاء أمور التسجيل وااللتزام باللوائح أهمية قصوى، 
من منطلق مسؤوليتهم كطالب جامعيني وحفاظا على 
مصاحلهم وصحة ش���هاداتهم، وف���ي حالة وجود أي 
استفس���ار لديهم، بإمكانهم االتصال باملكتب الثقافي 

أو باجلهات املختصة باألمانة العامة.

آالء خليفة
عق���د مجلس التعليم العالي ف���ي مملكة البحرين 
اجتماعا اس���تثنائيا ملناقش���ة قضية التصديق على 
املؤهالت املخالفة والص���ادرة عن عدد من اجلامعات 
اخلاصة، وبحث أفضل السبل ملعاجلة هذا املوضوع 
� بع���د أن أعيدت من النيابة العامة � في إطار القانون 
واألنظم���ة، مع مراعاة احلفاظ عل���ى مصالح الطلبة 

أصحاب هذه املؤهالت.
وحول التأخير في تصديق األمانة العامة للتعليم 
العال���ي في مملكة البحرين على الش���هادات املخالفة 
املمنوحة من بعض اجلامعات اخلاصة، اوضح د.علي 
الدمخي � رئيس املكتب الثقافي بس���فارتنا في مملكة 
البحرين � أن التصدي���ق على املؤهالت الصادرة عن 
اجلامعات اخلاصة ليس مجرد إجراء إداري بس���يط 
وشكلي، وإمنا هو مسؤولية وطنية من الدرجة األولى 
تقع على عاتق األمانة العامة للتعليم العالي في مملكة 
البحرين، ملا مينحه هذا التصديق حلامله من امتيازات 
عديدة ومن أثر قانوني وإداري ومن تأثير الحق على 

الطالب املتخرج وعلى املجتمع بأسره.
وأضاف أن هذا التأخي���ر � وعلى الرغم من القلق 
الكبير الذي خلفه في نفوس الطالب وأولياء أمورهم 
� إال أن الهدف منه كان احلفاظ على س���معة التعليم 
العالي في مملكة البحرين، وعلى مصداقية هذه املؤهالت 
واستيفائها للش���روط املطلوبة، إضافة الى احلرص 
على مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم وعدم التساهل 
في األخطاء التي وردت بشهاداتهم، ومن هذا املنطلق 
قامت األمانة العامة ملجل���س التعليم العالي باتخاذ 
قراره���ا بتحويل بعض املؤه���الت الصادرة عن عدد 
من اجلامع���ات اخلاصة الى النيابة العامة ملا ش���اب 
تلك املؤهالت من ش���بهات ومن خلل جسيم لم يكن 
لتتجاوزه دون غطاء قانوني من أعلى جهة قانونية 

في مملكة البحرين.
وح���ول نوعية املخالفات في تل���ك املؤهالت، ذكر 
د.الدمخي أنها تنقس���م إلى نوع���ني: األول يتمثل في 
مخالفة الالئحة الداخلية للجامعات نفسها، والثاني 
يتمثل في مخالفة شروط وأحكام الالئحة األكادميية 
واإلدارية للتعليم العالي، أو لالثنني معا جزئيا وكليا. 
وقد ترك���زت أكثر هذه املخالف���ات املخلة مبصداقية 
املؤهالت � كما ورد في تقري���ر األمانة العامة � حول 

اجلوانب التالية: 
1� مخالفة أنظمة الترخيص: مثل منح مؤهالت في 
برام���ج أكادميية غير مرخص���ة أصال، أو منح مؤهل 
مزدوج م���ن خالل اخللط بني برنامجني ودمجهما في 
برنامج واحد حس���ب الطلب وبشكل عشوائي ودون 
احلصول على ترخيص رسمي مبا يؤدي إلى إشكاالت 
تتعلق باالعتراف باملؤهل نفس���ه، بحكم أن البرنامج 
غير مرخص، ومبا يثير التس���اؤل حول أهداف هذه 

املمارسة غير القانونية.
2� مخالفة نظام التحويل للطلبة: بحيث يتم احتساب 
املواد الت���ي يكون تقديرها أقل م���ن املعدل املطلوب 
وألزمت اجلامعة نفس���ها به في لوائحها اخلاصة، أو 
اللجوء إلى معادلة مواد غير مناسبة للتخصص، أو 
احتساب مواد درسها الطالب في السابق في مؤسسات 
تعليمية أو تدريبي���ة ال وزن لها باملعيار األكادميي، 
وغير مدروس���ة في مؤسس���ات أكادميية، واعتبارها 

مقررات تعليم عال.
3� مخالفة نظام اس���تيفاء متطلبات التخرج: مثل 
منح الطالب شهادة املاجستير دون أطروحة، أو منحه 
الشهادة مبعدل أقل من معدل النجاح املطلوب في لوائح 
اجلامعة الداخلية نفسها، وكذلك مخالفة نظام تشكيل 

جلنة املناقشة للرسائل اجلامعية.
4� مخالفة العبء الدراسي: مبا يؤدي إلى تسريع 
تخريج الطلبة بأسرع وقت ممكن على حساب تأهيلهم 
علميا، هذا التأهيل الذي يفترض إتاحة الزمن الكافي 
الكتساب الكفايات واملهارات واملعارف الالزمة للحصول 
على املؤهل، حيث تعني ه���ذه املخالفة عدم االلتزام 
بعدد املقررات التي يسجل فيها الطالب خالل الفصل 
الدراس���ي، وهي من ضمن الشروط والضوابط التي 
حددتها الالئحة الداخلية للجامعة نفس���ها، فقد تبني 
أن مدة التخرج في بعض هذه الشهادات أقل من احلد 
األدنى املسموح به، بالرغم من ضعف حتصيل الطالب 

وتواضع نتائجه في كثير من األحيان.
5� مخالف���ة أنظمة توزيع الس���اعات املعتمدة في 
شهادة املاجستير: وعدم االلتزام بتوحيدها وفقا لالئحة 
الداخلية للجامعة، مبا يعني وجود نوع من التضارب، 
وعدم االس���تقرار في املعايير، ومب���ا يوحي بوجود 
حرص على تقدمي املعيار املتعلق بالرسوم الدراسية 

على حساب املعيار األكادميي.

وعن عدد املؤهالت املخالفة التي أعيدت من النيابة 
العام���ة ونوعها تبعا للجامعة الت���ي أصدرتها، ذكر 
د.الدمخ���ي أن تقرير األمانة العام���ة ملجلس التعليم 
العالي كشف أنها تبلغ 380 ش���هادة مخالفة موزعة 

تنازليا على النحو التالي:
1� جامعة دملون: بلغ عدد املؤهالت املخالفة للوائح 
اجلامعة ذاتها )167( ش���هادة، تشمل مخالفات العبء 
الدراس���ي، وأنظمة حتويل الطلب���ة، واملدة املطلوبة 
للتخرج مما يجعلها مخالفة لالئحة األكادميية واإلدارية 
للتعليم العالي علما ب���أن املؤهل الواحد قد يتضمن 

أكثر من مخالفة في نفس الوقت.
2� جامعة العلوم التطبيقية: بلغ مجموع مؤهالتها 
املخالفة مب���ا في ذلك مخالفة لوائ���ح اجلامعة ذاتها 
)140( شهادة، تشمل أنظمة التحويل والعبء الدراسي 
ومتطلبات التخرج للحصول على درجة املاجستير، 
باإلضافة إلى مؤهالت مخالفة لالئحة األكادميية واإلدارية 

للتعليم العالي.
3 � اجلامعة اخلليجية: عدد املؤهالت املخالفة بلغ 
29 ش���هادة، منها مؤهالت مخالفة لألنظمة الداخلية 
للجامعة، شاملة مخالفة العبء الدراسي، ومؤهل واحد 

د.علي الدمخي

عنود العليفوزية اخلميس

دنيا الزهيري

عبداهلل فيصل

سعد فاروق

هند الناصر

ندى الغول

بدر البراك

خريجو »التطبيقي«: تكريم األمير لنا دافع لمزيد من التفوق

محمد هالل الخالدي
مبناسبة تفضل صاحب السمو 
الش���يخ صب���اح األحمد  األمير 
املتفوقني  ليشمل برعايته حفل 
للع���ام الدراس���ي 2009 – 2010 
من خريج���ي وخريجات كليات 
ومعاهد الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، أعرب عدد 
من الطلبة والطالبات عن سعادتهم 
بهذه الرعاية الكرمية من سموه 
والتي تدل عل���ى إميانه بأهمية 

العلم والتعليم.
فقد أعرب الطالب بدر البراك 
احلائز عل���ى درجة االمتياز عن 
س���عادته قائ���ال ان الفرح���ة ال 
اليوم فهو أجمل  توص���ف بهذا 
أيام حي���اتي مبناس���ب����ة هذا 
ال���ذي كان تتويج���ا  التكري���م 
للجه���د املتواص���ل عل���ى مدى 

األع���وام الدراسي��ة.
مضيف���ا: أهدي ه���ذا التفوق 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والى والدي فهم سر 
جناحي وتفوقي متقدما بالشكر 
اجلزيل لكليته وأساتذته على ما 
قدموه الخراج جيل واع وقادر على 
إدراك متطلبات املجتمع ومتنى 
استكمال دراسته واحلصول على 
الوظيفة املناس���بة التي ترضي 
طموحه والسعي دائما لتطوير 

نفسه.
بدورها قال���ت الطالبة دينا 
اليوم يدعو  الزهيري ان ه���ذا 
كل خري���ج وخريج���ة للفخر 
الى  التي أوصلتهم  بإجنازاتهم 
التخرج نتاجا  هنا وكان ه���ذا 
للجهد والتعب واإلرادة القوية، 
الطالبات  ونصحت زميالته���ا 
ممن اليزلن على مقاعد الدراسة 
بالتركيز على احملاضرات وتنظيم 
الوقت وساعات الدراسة ومتنت 
من كليتها فتح باب اس���تكمال 
الدراسة للراغبني بذلك ألن احلياة 
مليئة بالعم���ل واجلد من أجل 
احلصول على اخلبرات املهنية 
والعملية للوصول ألعلى مراحل 
البذل والعطاء وأوضحت انه ليس 

أعربت عن فرحته���ا بهذا اليوم 
ووصفته بانه شيء رائع وان هذا 
التكرمي ال يقدر بأي ثمن وشكرت 
كل من ساعدها في دراستها وترى 
ان النجاح هو شعور ذاتي داخلي 
يدعو الى حتقيق ما يصبو اليه 
االنسان من ثقة بالنفس وتنمية 

القدرات الذاتية والكامنة.
أما املتفوقة عنود مبارك العلي 
فقالت ان يوم التكرمي مبثابة يوم 
حصاد للجهد والتعب وان من أبرز 
طموحاتها املستقبلية استثمار 
كل ما تعلمته في س���بيل خدمة 
الوطن الذي أعطى الكثير ألبنائه 
وأهدت تفوقها الى زوجها الذي 
دعمها منذ بداية دراستها والى يوم 
تكرميها وترى ان احلياة العملية 
بعد التخرج هي حياة جديدة يكون 
شعارها فيها التفوق لتحقيق من 

اآلمال والطموحات الواسعة.
بدوره قال عبداهلل فيصل ان 
هذا التكرمي من قبل صاحب السمو 
األمير دافع ملواصلة النجاح في 

حقل العمل.
وقالت الطالبة املتفوقة فوزية 
اخلميس ان التكرمي بحد ذاته هدف 
ودافع مشجع للمستقبل الستكمال 
مشوار الدراسة وحتقيق األهداف 
وتطمح للتفوق في احلياة املهنية 
الشهادات  واحلصول على أعلى 

ومتنت التقدم لكليتها والرقي.
بينم���ا قالت الطالب���ة نادرة 
ابراهيم انه لشرف كبير ان نكرم 
من صاحب السمو األمير وان العمل 
الدءوب والدراسة هما سبب التفوق 
ونصحت كل زميالتها بالدراسة 
واجلد واالجتهاد وتنظيم الوقت 
فالتفوق شعور جميل والتكرمي 

شرف كبير ال يوصف.
واعربت الطالبة شريفة العنزي 
احلاصلة على امتياز مع مرتبة 
الشرف انها محظوظة بهذا التكرمي 

الذي طاملا متنته وسعت إليه.
كما قالت الطالبة هند الناصر 
ان تكرميها هو أحد أهدافها التي 
اجتهدت للوصول اليها وتعتبره 

تقديرا لنجاحها.

هناك حدود لطموحها وأمنياتها 
املستقبلية فهي تطمح للوصول 
ألعلى املراتب في الوظيفة التي 

ستختارها باملستقبل.
أما الطالب عبدالعزيز العنزي 
فعب���ر عن فرحت���ه قائال ان هذا 
التك���رمي يعني له الكثير ملا فيه 
من حتقيق لطموحاته في التفوق 
واحلصول على مرتبة االمتياز 
وانه يشعر بالرضا ملا قام به من 
جهد ومثاب���رة أديا الى وصوله 

الى هذا املكان.
وقالت الطالبة إميان الشطي 
ان هذا التكرمي يعني لها الكثير 
فهو دليل على جناحها الشخصي 
ووصولها الى درجات الرقي وانها 

تطمح ال���ى املزيد من االجنازات 
والنجاح باملستقبل وأهدت جناحها 
الى عائلتها وأبنائها الذين وفروا 
جميع الوس���ائل ملساعدتها على 

التفوق.
املتفوقة  الطالبة  بينما قالت 
منيرة غبالن ان هذا التكرمي يعني 
لها اختصارا لثمار 4 سنوات من 
الدراسة وحافزا قويا للتفكير في 
املاجس���تير والدكتوراه  دراسة 
وترى ان هذا التكرمي يفتخر به 

كل طالب.
قالت الطالبة نور الكندري ان 
هذا اليوم من أجمل أيام حياتها 
الت���ي ال تنس���ى فه���و ملخص 
ملجهودها طوال فترة الدراس���ة 

وفرحتها به���ذا اليوم ال توصف 
وتشعر بالرضا ملا قامت به من 
جهد ومثابرة وتعتبر هذه اللحظة 

مكافأة ملا بذلته من تعب.
بينما قال الطالب سعد فاروق 
محمود ان تكرميه مبثابة ترجمة 
الدراسة  ملجهوده طوال سنوات 
وانه يشعر بالفخر ملا وصل اليه 
وانه اليزال يطمح الى املزيد وان 
طموحات���ه ليس لها حدود وانه 
حاليا أول خطوة يفكر فيها هي 
احلصول على درجة البكالوريوس 
وأهدى تفوقه الى والديه اللذين 
كانا يحرصان على توفير اجلو 

املناسب للمذاكرة والنجاح.
أما الطالبة ن���دى الغول فقد 

أكد رئيس قس����م األعصاب د.سهيل الشمري أن 
 »ms«�مرض التصلب العصبي املتعدد أو ما يرمز له ب
يعتبر من األمراض املزمنة والتي قد تؤدي الى عجز 
دائم من الناحية اجلسدية والعقلية والنفسية نتيجة 
الصابة اجلهاز العصبي املركزي وهو الدماغ واحلبل 
الش����وكي خالل فترات زمنية متباعدة، مشيرا الى 
أن معظ����م املرضى املصابني مب����رض ال� »ms« يتم 
تشخيصهم من بني 20 � 40 سنة خالل فترة شبابهم، 
فضال عن وجود أكثر من مليونني مصاب بهذا املرض 
حول العالم حيث ترتفع نسبة االصابة بهذا املرض 
كلما مت االبتعاد عن خط االستواء في القطب الشمالي 

واجلنوبي من الكرة األرضية. 
 وذكر د.الشمري أن مرض ال� »ms« لم يتم اكتشاف 
سبب معني له وتعثر الوصول لعالج ناجح له، مبينا 
أنه قد حتصل اضطرابات وظيفية في اجلهاز العصبي 
املركزي بس����بب تلف يصيب النخاعني )املايلن( أي 
الغشاء الذهني الواقي الذي يحيط باأللياف العصبية، 
مؤكدا على أن هذا الغش����اء يعتبر ضروريا النتقال 
الكهربائية خالل  النبضات )االش����ارات العصبية( 
األلياف العصبية بفعالية وبش����كل طبيعي، أما في 
حال����ة فقدان النخاعني وهو الع����ازل الكهربائي فان 
االشارات العصبية، واألوامر احلركية، أو املعلومات 
احلسية تبطئ في سرعة انتقالها أو تتوقف متاما في 
األلياف العصبية مما ينتج عنه اضطرابات وخلل في 
االتصاالت الطبيعية بني اخلاليا العصبية والعضلية 

والشبكية. 
 وأضاف د.الشمري أن أهم التغيرات التي من املمكن 
أن تؤدي الى تلف العازل الوقائي احليوي للوظائف 
العصبية هو تل����ف النخاعني والذي غالبا ما يكون 
بسبب اضطرابات أو خلل في نظام املناعة الدفاعي 
الذي يحمي أجس����ادنا وأنسجتنا من هجوم اخلاليا 
اجلرثومية مثل »الڤيروس����ات � البكتيريا � اخلاليا 
السرطانية«، مؤكدا أنه بسبب هذا اخللل يوجه جهاز 
املناعة لدى االنسان ترسانته من العوامل الدفاعية 
نحو األنسجة معتقدا أنها ليست جزءا منها، وهذا ما 
يحدث في األمراض التي يطلق عليها بذاتية املناعة 
)Autoimmune( كمرض التصلب العصبي، والذئبة 

 .)lupus( احلمراء

 واضاف د.الش����مري ان ال أحد يعتقد أن مرض 
التصلب العصبي مرضا وراثيا )Herditarey(، ولكن 
تشير الدراسات العلمية الى ان هناك استعدادا وراثيا، 
وقد تصيب النس����اء مبعدل 3 أضعاف أقرانهم من 
الرجال واألقرباء من الدرجة األولى، ويزداد احتمال 
اصابته����م باملرض )1/ 1000( أي 3 � 4%، مضيفا أنه 
يسود االعتقاد بني العلماء أن العامل الوراثي ليس 
كافيا بحد ذاته لنشوء املرض امنا هو تعرض املريض 
لعامل بيئي قبل سن املراهقة وهذا العامل قد يكون 
جرثوما كالڤيروس����ات بطيئة التأثير أو مادة سامة 

لم تعرف حتى اآلن. 
 وقال د.الشمري أن أعراض مرض ال� »ms« فريدة 
لكل مريض وهي مرآة تعكس طبيعة اجلزء املصاب 
في اجلهاز العصبي املركزي ألنه ال يوجد هناك جزء 
محص����ن من االصابة، حيث تختل����ف األعراض من 
مريض آلخر وهذه األع����راض قد تكون متقطعة أو 
مستمرة، ولكن 80% من املرضى يعانون من النوع 
العرضي والذي يعلن نفسه مبا يسمى باالنتكاسات 
املرضية فعلى س����بيل املثال قد يشتكي املريض من 
اضطراب في اح����دى الوظائف العصبية كفقدان أو 
ضع����ف االبصار، وخدار الوجه أو األطراف، وتظهر 
هذه األعراض على مدى س����اعات أو أيام أو أسابيع، 
وفي أغلب األحيان يتبعها حتسن في هذه األعراض 
لدرج����ة كبيرة خالل أيام أو أس����ابيع عند الغالبية 

العظمى من املرضى.
 وأشار د.الشمري الى وجود نوع آخر من املرض 
وهو التصلب العصبي املتعاظم االبتدائي أو الرئيسي 
والذي ال يتميز بانتكاسات بل بتقدم مطرد بضعف 
األطراف الس����فلية وعادة ما ي����ؤدي للعجز الدائم، 
خصوصا أن هذه النوع يصيب الرجال وبسن متأخرة 
ولم يكتشف الطب عالجا يخفف من وطأة هذا النوع 

من املرض.
 »ms« �موضحا أن األعراض الش����ائعة ملرض ال 
تش����مل االعياء أو االرهاق الشديد بعد بذل مجهود 
متواض����ع، وضعف في األطراف وبالذات الس����فلية 
مما يؤدي الى صعوبة الوقوف واملش����ي واحلركة، 
وازدواجية الرؤية، والتنمي����ل واخلدار في الوجه، 

فضال عن االضطرابات اجلنسية والعاطفية. 

األستاذ المساعد بكلية الطب أكد وجود أكثر من مليوني مصاب بالمرض

الشمري: التصلب العصبي المتعدد 
قد يؤدي إلى عجز دائم جسدياً وعقلياً

العصيمي: االنتهاء من إعداد التجهيز 
الحتفال الجامعة بذكرى التأسيس

آالء خليفة
اعلن عضو الهيئ���ة االدارية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة ورئيس جلنة العالقات 
العامة واالعالم ناصر جمال العصيمي ان االحتاد 
بصدد انهاء جميع االستعدادات والتجهيزات اخلاصة 
بإقامة االحتفال الكبير جلامعة الكويت مبناسبة 

مرور 43 عاما على نشأتها.
وأضاف العصيمي قائال ان ذلك االحتفال يأتي 
حت���ت رعاية مدير جامعة الكويت عبداهلل الفهيد 

حيث س���يقام خالل االس���بوع احلالي في احلرم 
اجلامعي وبحضور جميع اعضاء هيئة التدريس 
واالدارة اجلامعية وعمداء الكليات في جميع املواقع 
اجلامعية. وقال العصيمي ان ذلك االحتفال سيتخلله 
تكرمي لالدارة اجلامعية عل���ى جهودهم املبذولة 
في س���بيل االرتقاء بهذا الص���رح الكبير اال وهو 
جامعتنا احلبيبة الكوي���ت، باالضافة الى تكرمي 
االخوة االعالميني املهتمني باالمور واالخبار اجلامعية 

على مستوى اجلامعة.

متلع: الجودة والنوعية أولوية لخريجي »التجارية«
آالء خليفة

اكد عميد كلية الدراس��ات التجارية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مشعل متلع 
ان هن��اك رؤية ترتكز على اجل��ودة والنوعية 
للخريجني واخلريجات تأتي كأولوية قبل الكم، 
خصوصا في وجود منافسة ايجابية عالية من قبل 
مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت خاصة او 
حكومية محليا او اقليميا، ونحن مصممون اكثر 
من اي وقت مضى على الدخول في هذه املنافسة 
االيجابية في وجود كل عناصر التميز لدى الكلية، 
السيما انها تستقبل اكثر من 8125 طالبا وطالبة. 

ورحب عميد الكلية د.متلع في تصريح صحافي 
بأعضاء هيئة التدريس واالداريني بالكلية وكل 
الطالب والطالبات، متمنيا لهم حياة دراسية ناجحة 
وموفقة، مؤكدا في الوقت نفسه االستعداد الكامل 
من قبل اعضاء هيئة التدريس ومكاتب النشاط 
والرعاية الطالبية واخلدمات االدارية املس��اندة 
االخرى لتلبية كل االحتياجات لتحقيق االهداف، 
داعيا الطلبة الى الرجوع الى دليل الطالب الذي مت 
توزيعه في اللقاء االرشادي التنويري واملتوافر 
ايضا في مكاتب التوجيه واالرشاد الطالبي، فيما 

يتعلق باالنظمة واللوائح وصحائف التخرج.


