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  صـــرح عميد القبول والتســـجيل 
في الهيئـــة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.أحمد األنصاري بأنه وبناء 
على طلب االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
العام  املدير  ٢٠١١/٣/١٣ بحضور نائب 

للخدمات األكادميية املساندة د.عبداهللا 
الكندري ومساعد عميد النشاط والرعاية 
الطالبية د.فهاد العجمي بشأن متديد 
فترة التسجيل لبعض احلاالت الطالبية، 
فقد قررت عمادة القبول والتســـجيل 
فتح فتـــرة إضافية للتســـجيل ملدة 
يومني يـــوم االثنني املوافق ٢٠١١/٣/١٤ 

ويوم الثالثاء ٢٠١١/٣/١٥ وذلك للفئات 
الطالبية املشمولة في القرار وهم الطالب 
املسجلون بعدد ١٢ وحدة دراسية فأقل 
(١-١٢)، الطلبة املفصولون ومتت إعادة 
قيدهم (حاالت إعـــادة القيد)، الطلبة 
املتوقع تخرجهم هذا الفصل (الفصل 

الدراسي الثاني ٢٠١٠-٢٠١١). 

 «التطبيقي» تمدد فترة التسجيل للطلبة المتوقع تخرجهم

 الفارس: مدينة صباح السالم الجامعية من أكبر مشاريع الخطة التنموية
 فرج ناصر

  أعلنت مديرة البرنامج االنشائي في جامعة الكويت 
د.رنا الفارس ان مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية 
يعد من أكبر مشاريع اخلطة التنموية، وهو اول مشروع 

من نوعه على مستوى الكويت يصدر بقانون.
  واكدت الفارس ان البرنامج كان على موعد مع استضافة 
وفد من وزارة االشغال العامة والذي يتكون من مجموعة 
من املهندســـني حديثي التخرج بهدف االطالع على آخر 
التطورات مبشروع مدينة صباح السالم اجلامعية وتبادل 
اخلبرات واالستفادة من خبرة اجلامعة في ادارة املشروع 
الضخـــم والذي يعد من املشـــاريع القائدة والرائدة في 

اخلطة التنموية للكويت.
  واشارت د.الفارس الى ان البرنامج قام بتقدمي عرض 
مرئي للمهندسني والذي شمل مكونات املشروع بتفاصيل 
جتعل املتلقي يحصل على صورة واضحة وشاملة عن 
املشـــروع مبكوناته املختلفة، اضافة الى شرح ملراحل 
التطور في املشـــروع وكذلك االســـاليب املستخدمة في 

املباني والكليات واملرافق اجلامعية.

  واضافت ان اجلامعة تعمل دائما بكامل طاقتها لالنتهاء 
من هذا املشـــروع الضخم، االمر الذي ســـينتج عنه ان 
شاء اهللا صرح تعليمي تفخر به الكويت بكل املقاييس، 
مشيرة الى ان اجلامعة انتهت من مرحلة التصميم الى 
مرحلة التنفيذ، لهذا قمنا بعمل جولة على املوقع واطلعنا 

مهندسي الوزارة على اعمال احلفر وسير املشروع.
  وبينت د.الفارس ان املشروع له فوائد عدة من اهمها 
االستثمار في البشر وهو خير استثمار، موضحة ان الطاقة 
االستيعابية للمشروع تشمل ٤٠ الف طالب وطالبة و١٠ 
آالف من اعضاء هيئة التدريس وموظفني، وبهذا سيضاهي 
هـــذا الصرح افضل الصروح العلمية في العالم، مؤكدة 
ان مدينة صباح السالم اجلامعية ستحقق حلم االدارة 
اجلامعية بأن تكون جميع الكليات وجميع البرامج املقدمة 
في موقع واحد بدال من توزيعها على ٧ مواقع جامعية، 
االمر الذي سينهي مشـــكلة الطلبة وانتقالهم من موقع 
آلخر وسيخفف االزدحامات املرورية، هذا باالضافة الى 
انشـــاء الكلية اجلديدة التي صدر بها مرسوم منذ فترة 

وجيزة وهي كلية العمارة.

  في السياق ذاته، اشـــارت رئيس قسم التدريب في 
وزارة االشغال م.فاطمة املسري الى ان هذه الزيارة تأتي 
ملعرفة املشروع القائم من جامعة الكويت، مبينة ان قسم 
التدريب كانت لديه مجموعة من املتدربني من مشـــروع 
مستشـــفى جابر يتم تدريبهم على املشروع واتينا بهم 

الى هذه املدينة لالطالع على املشروع.
  واكدت ان الهدف االساســـي من الزيارة هو ان جنعل 
املهندسني املتدربني يطلعون على البرامج االنشائية في 
الكويت، حيث جاء من ضمنها هذه الزيارة ملوقع املدينة 
اجلامعية اجلديدة، مبينة ان العرض املرئي الذي قدمته 

د.رنا الفارس كان قيما وفعاال.
  واضافت ان املهندســـني اعربوا عن سرورهم ومدى 
االســـتفادة التي حصلوا عليها من خـــالل هذه الزيارة 
والعرض املرئي املقدم باالضافة الى اجلولة التي قاموا 
بها الى املشروع، حيث تفقدوا اهم اساسيات املشروع، 
مقدمة الشكر اجلزيل جلامعة الكويت على هذه االستضافة 
ومتمنية التوفيق للجميع واجناز مشروع ناجح بجميع 

املقاييس. 

 وفد «األشغال» زار مدينة صباح السالم الجامعية لالطالع على آخر تطورات المشروع وتبادل الخبرات

 الطلبة خالل االعتصام 

 جانب من االعتصام 

 جانب من االعتصام 

  (سعود سالم) فاطمة التميمي متحدثة للزميلة آالء خليفة

 (قاسم باشا)  د.رنا الفارس تطلع الوفد الزائر على مكونات املشروع

 (محمد ماهر) أعضاء االحتاد وعدد من الطلبة

 كتاب عميد القبول والتسجيل باملوافقة على متديد فترة التسجيل

 اتحاد التطبيقي يبارك للطلبة تمديد فترة التسجيل

 طلبة «التمريض» اعتصموا: رئيسة القسم تهيننا
 حنان عبدالمعبود

  اعتصم مجموعـــة كبيرة من 
الطلبـــة والطالبـــات من مختلف 
الصفوف بقسم التمريض مبعهد 
التمريض في مواصلة منهم حلملة 
اعتصاميـــة احتجاجية مفتوحة 
بدأوها منذ أسبوعني ضد رئيس 
قسم التمريض في معهد التمريض 
عايـــدة وليم، يشـــجبون خاللها 
القسم والتي  ممارسات رئيســـة 
تتضمن تعمدها توجيه االهانات 
الطلبة  لهم بشكل مستمر. أعرب 
والطالبات عن استيائهم الشديد من 
هذا االستبداد، مؤكدين أنهم جلأوا 
إلى االعتصام ومقاطعة محاضرات 
رئيسة القسم بعدما فاض بهم الكيل، 
من عدم اتخـــاذ أي اجراء حيالها 
خاصة بعد تقدمهـــم بالعديد من 
الشكاوى إلى مديرة املعهد شيخة 
املزن ومدير صندوق إعانة املرضى 
فيصل الياقوت، مشيرين الى أن هذه 
الشـــكاوى لم جتد أي صدى، ومت 
جتاهل مطالبهم بتغييرها.  وأكد 
طالب الصف األول بنني أنهم تقدموا 
قبل أسبوعني بشكوى وّقع عليها 
أكثر من ٥٠ طالبا للنظر في طريقة 
معاملة رئيسة القسم مع الطلبة إال 
أنها ووجهت بالتجاهل أيضا، مما 
اضطرهم الى اتخاذ قرار مبقاطعة 

 آالء خليفة
  أكد رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي 
ان االحتاد دعا الى تنظيم اعتصام صباح أمس أمام 
مبنـــى ادارة الهيئة اعتراضا على السياســـة التي 
ينتهجها عميد القبول والتسجيل جتاه الطلبة مما 
تســـبب في إعاقة مسيرتهم الدراسية، الفتا الى ان 
االحتاد تلقى اتصاال من ادارة الهيئة لالجتماع وحل 

مشاكل الطلبة اخلاصة بعملية التسجيل.
  وأضاف العتيبي في حديث خاص لـ «األنباء»: 
اجتمعنا قبل الوقت احملدد لتنظيم االعتصام مع ادارة 

الهيئة ولكن مت حل املشكلة بجهود االحتاد.
  وأشـــار العتيبي الى ان االحتـــاد توصل خالل 
اجتماعه مع ادارة الهيئة الى فتح عملية التسجيل 
للطلبة يومي االثنني والثالثاء ١٤ و١٥ اجلاري وذلك 
للفئات التالية: الطالب املســـجلني بعدد ١٢ وحدة 
دراسية فأقل والطلبة املفصولني ومتت اعادة قيدهم 
«حاالت إعادة القيد»، والطلبة املتوقع تخرجهم هذا 

الفصل «الفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠».
  وقال العتيبي ان جموعا غفيرة من الطلبة جتمعت 
منذ الصباح الباكر في كافيتريا كلية التربية األساسية 
بانتظار ما سيسفر عنه لقاء وفد االحتاد مع ادارة 
الهيئـــة، ومت التوصل الى حلـــول مرضية حتافظ 
على مستقبل الطلبة وتتيح لهم التسجيل في املواد 
التي يرغبون فيهـــا. وأضاف ان االعتصام لم يأت 
بني ليلة وضحاها ولكنه جاء بعد ان طرق االحتاد 

جميع األبواب بحثا عن حل ودي مبا يخدم مصالح 
جموع الطلبة، حيث تقدمنا بشكويني إلدارة الهيئة 
ضد عمادة القبول والتسجيل بغية اصالح اخللل 
بها ولكن من دون جدوى، كما تقدمنا بكتاب رسمي 
لعميد التســـجيل والقبول لتمديد فترة التسجيل 
وتعويض ايام العطل الرســـمية التي تخللت شهر 

فبراير ليتمكن الطلبة من تسجيل موادهم.  

 ألغى اعتصامه بعد تحقيق مطالبه

 خريجو الجامعات الفلبينية والهندية اعتصموا احتجاجًا 
على عدم تصديق شهاداتهم ووقف االعتراف بجامعاتهم

لتخريج الطلبة وفي الوقت نفسه 
تقوم بإرســـال طلبة مبتعثني 
وتخصص لهم مخصصات مالية 

فهذا كيل مبكيالني.
  مشـــيرا الى انـــه تخرج من 
الهندســـة في جامعة بندر خان 
جهانسي، مؤكدا انه قبل ان يذهب 
للدراسة باجلامعة قام مبراجعة 
وزارة التعليم العالي وأكدوا لنا 
ان اجلامعة معترف بها ومعتمدة 
من التعليم العالي وبعد انتهائي 
من السنة الدراسية األولى خرج 
قرار من التعليم العالي بإيقاف 
االعتـــراف ببعـــض اجلامعات 
الفلبينية والهنديـــة وراجعنا 
الوزارة فذكروا ان اجلامعة معترف 
بها وطلبوا استكمال دراساتنا 
وبعد تخرجنـــا جئنا لتصديق 
الشهادة ففوجئنا بتغيير الوزارة 
لكالمها لنـــا برفضها التصديق 

على شهاداتنا.
  وفـــي حديـــث خـــاص لــــ 
«األنباء» قالت اخلريجة فاطمة 
التميمي: لقد تخرجت في احدى 
اجلامعـــات بالفلبني وانا حاليا 
مهندسة بالقطاع اخلاص ولكن 
غير معترف بـــي بدعم العمالة 
ألن شـــهادتي ليست معادلة أو 
مصدقة وهذا ظلم بحقي كوني 
أتقاضى راتبا ضئيال من الشركة، 
موضحة ان مسؤولتها ذكرت لها 
انهم من املمكن ان يرسلوا لدراسة 
املاجستير وهذا يتطلب ان تكون 

شهادتها معترف بها. 

رغبة اي طالب التسجيل بالهند 
سيجد ان تلك اجلامعات معتمدة 

في نظام التعليم العالي.
  متابعـــا: فقد عانـــى الطلبة 
وســـافروا وتغربـــوا من أجل 
الدراســـة وبعد عودتنا نفاجأ 
برفض الـــوزارة التصديق على 
شهاداتنا. وطالب العازمي اللجنة 
التعليمية مبجلس األمة بالتدخل 
حلل مشكلة اخلريجني من أبنائهم 

الطالب والطالبات.
  وحتـــدث أمني ســـر رابطة 
طلبة الهند حســـيان الدوسري 
لـ «األنباء» قائال: استغرب من 
العالي تقول  التعليم  ان وزارة 
ان اجلامعات الفلبينية والهندية 
ليست على مستوى من الكفاءة 

التربية ٦٠ مهندسا من الفلبني 
ان لديهم قوة تعليمية،  بسبب 
فكيف تعترف الـــوزارة بالقوة 
التعليميـــة للفلبني وفي الوقت 
التصديق على  نفســـه ترفض 

شهاداتنا؟
  وطالب الكنكوني من رئيس 
احلكومة التدخل الفوري وإيجاد 
حل جـــذري إمـــا التصديق أو 
الرفض، واحملاكـــم كفيلة بحل 

موضوعنا فهذا حقنا الرسمي.
  وقال رئيس رابطة طلبة الهند 
لــــ «األنباء»:  العازمي  محمود 
الغريـــب في األمر ان اجلامعات 
التي أوقفت الوزارة االعتراف بها 
مازالت موجودة في نظام التعليم 
العالي بأنها معتمدة، وفي حال 

السعد تخرج في جامعة موقوف 
االعتراف بها حاليا فهل هذا يعني 

ان شهاداته مشكوك بها؟
الكنكوني بســـؤال    وتوجه 
لوزيـــرة التربية قال فيه: كيف 
علمـــت وزارة التعليـــم العالي 
ان اجلامعات الفلبينية ال متلك 
املعايير األكادميية، كما جاء في 
القرارين رقم ١٩٨ و٥٧٤ ونحن 
ال يوجد لدينا ملحق ثقافي في 
الوزيرة  الفلبني، فهل أرســـلت 
الفلبينية  جلنـــة للجامعـــات 
لتقييم أوضاعها. وذكر ان وكيل 
العالي لم يتخذ  التعليم  وزارة 
قرارا بشأن خريجي اجلامعات 

الفلبينية.
  وقال: منذ شهر طلبت وزارة 

 آالء خليفة
  لم متنـــع األجـــواء الباردة 
وهطول األمطار الغزيرة خريجي 
اجلامعات الفلبينية والهندية من 
تنظيم اعتصام سلمي صباح أمس 
أمام مبنى ١ بوزارة التربية ومن 
ثم االنتقال لالعتصام أمام مبنى 
العالي، إليصال  التعليم  وزارة 
رسالة مفادها «اما التصديق أو 
الرفض، نحـــن ضحية خالفات 
مسؤولي وزارة التعليم العالي، 
لن نسكت على التالعب مبصيرنا، 
نطالـــب مبســـاواتنا باجلالية 
الفلبينيـــة، كاف يا وزيرة أكثر 
من عامني من الظلم والتالعب بنا» 
وذلك على خلفية وقف الوزارة 
لالعتراف بشهادات خريجي تلك 
اجلامعات علـــى الرغم من انهم 
عندما سافروا للدراسة أكد لهم 
مسؤولو وزارة التعليم العالي ان 
تلك اجلامعات معترف بها، ولقد 
تخرجوا حاليا والوزارة ترفض 

التصديق على شهاداتهم.
  ورفع املعتصمون العديد من 
الشعارات ومنها «الى متى الوعود 
يا موضي احلمود، وملاذا التفرقة، 
تخرجنا واجلامعة معترف بها 

فأي ظلم هذا».
  وقال أمني ســـر رابطة طلبة 
الفلبـــني فيصـــل الكنكوني في 
لــــ «األنباء»  حديـــث خـــاص 
نطالب أعضاء اللجنة التعليمية 
أمر  البت في  البرملانية بسرعة 
خريجي الفلبني خالل شهر حسب 

تكليف مجلس األمة.
  وقد أشـــارت وزيرة التربية 
في اجتماعها األخير مع اللجنة 
الفلبني  التعليمية الى ان طلبة 
التعليم  خسروا قضاياهم ضد 
العالي، وهذا غير صحيح واحلكم 
واضح بأن قرار اإليقاف ال يشمل 
الطلبة الذين التحقوا قبل القرار، 
وبالتالي فهم ليسوا متضررين 

أصال طبقا للحكم.
الكنكونـــي ان وزارة    وذكر 
التعليـــم العالـــي ال تعرف اال 
التسويف واملماطلة وان قرارها 
رقـــم ٥٧٤ الصـــادر بتاريـــخ ١ 
ديســـمبر ٢٠١٠ بتوفير برنامج 
خاص عالجي للطلبة الذين لديهم 
اعتماد فقط ما هو اال ذر الرماد 
في العيون ال أساس له في دولة 
املؤسسات والقانون، اذ ال يعقل 
ان يـــدرس الطالب مرتني نفس 
التخصص كما ان الوزارة تناست 
شرط اعتماد القبول عند تصديقها 
شـــهادات خريجـــي بريطانيا 
ومصر والتشـــيك وذكرته في 
ملف الفلبني ما يؤكد ان الوزارة 

تكيل مبكيالني.
  وتابع ان وزارة التعليم العالي 
أصدرت ثالثـــة قرارات مختلفة 
لإليقاف ما يعتبر تخبطا واضحا 
وتنصال من املسؤولية، موضحا 
ان مدة عامني كافية التخاذ قرار 
حاسم فمصير الطلبة ومستقبلهم 
ليـــس لعبـــة بيد املســـؤولني 
وخالفاتهـــم بالوزارة، الفتا الى 
ان األمور تتجه نحو التصعيد، 
فالطلبة ليسوا طرفا في صراع 
القيادات ولن يكونوا كبش فداء 

ألحد.
  وزاد: وزيرة التربية والتعليم 
العالي ظاملة وال تهتم مبصلحة 
الطالب والطالبات، الفتا الى ان 
وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد 

 طالبوا اللجنة التعليمية بالتدخل لحل مشاكلهم 

 من أجواء االعتصام
بدأ االعتصام الساعة ١٠ صباحا عند   

مبنى ١ بوزارة التربية.
انتقل االعتصام الى وزارة التعليم العالي    

باملنطقة احلرة.
اعرب احد املعتصمني عن استغرابه    
من صدور االيقاف، قائــــال: هل يعقل ان 
يصدر قرار ايقاف االعتراف بجامعة بعدما 
درســــنا وتخرجنا فيها، فهل صدر القرار 

ونحن عائدون بالطائرة؟
اوضح احد املعتصمني ان هناك قياديني    

ــوزارة التربية والتعليم العالي تخرجوا في  ب
ــها التي مت ايقاف القبول بها،  اجلامعات نفس

فلماذا ال يعاد النظر في شهاداتهم؟
اوضح خريج مــــن احدى اجلامعات    
الفلبينيــــة ان الفلبني تضم ١٥٠٠ جامعة 
منها ١١٩ جامعة حكومية، فكيف مت ارسال 
جلنة من وزارة التعليم العالي ملـــدة اسبوع 
واحــــد فقط لتقييم هذا الكم الهــــائل من 
اجلامعات بل وتختــــار ١٥ جامعــة فقط 

لتعترف بها؟ 

محاضراتها النظرية والعملية في 
مادة التمريـــض، كما اتفقوا على 
التجمهر في ساحة املعهد، وأبدى 
الطلبة تخوفهم من رئيسة القسم 
التي دائما ما تهددهم وتتوعدهم 
بالرسوب في مادتها، دون أن تعير 
إدارة املعهد أي اهتمام لشكاواهم من 
هذه التهديدات، مؤكدين أنهم تلقوا 
تهديدا بالفصل بعد حديثهم أمس 
لبعـــض الصحف، كما أكد الطلبة 
أن رئيســـة القسم ال تقتصر على 
الطلبة الذين توجه لهم الســـباب 
واالهانات املستمرة وحدهم، وإمنا 
امتدت الشكاوى منها إلى زمالئها 

من أعضاء الهيئة التدريسية الذين 
ترأسهم في القسم، وقد أعربوا عن 
دهشـــتهم من تعاملها معهم بهذا 
األســـلوب بالرغم من أنها وافدة، 
وتساءلوا عمن يساندها. من جانب 
آخر أثار الدهشة نفي مديرة معهد 
التمريض شيخة املزن وجود أي 
تذمر من تصرفات رئيســـة قسم 
التمريض مبينـــة عدم وجود أي 
اعتصامات احتجاجية ضدها رغم ما 
رصده االعالميون بأنفسهم وكذلك 
كاميرات التصويـــر، وهنا أثارت 
تساؤال عليها االجابة عنه وهو، ملاذا 

تلقى الطلبة تهديدا بالفصل؟  


