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عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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الجامعــــة
والتطبيقي

عضوا النادي زارا «األنباء» وأكدا أنه يضم ٦٠ عضوًا من شباب الجامعات

نادي الشباب البيئي ينتظر إشهاره ويناشد «الشؤون» تسهيل الشروط

دارين العلي
ينتظر اعضاء نادي الشباب البيئي الذي يعمل 
حاليا حتت مظلة اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
انتهاء اجراءات اشـــهاره من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، حيث تعطلت هذه االجراءات 
بفعل االزمة السياســـية فـــي البالد وحل مجلس 
االمة باالضافة الى الشروط الصعبة التي تفرضها 

الوزارة لالشهار.
وقال رئيس اللجنة االعالمية في النادي محمد 
ساملني في لقاء مع «األنباء» بحضور عضو اللجنة 
دعاء املوسوي ان النادي يجمع الشباب اجلامعي 
والذين تبدأ اعمارهم من ١٨ سنة ويضم حاليا ٦٠ 
عضوا من مختلف كليات جامعة الكويت، لكن لم 
يجر اشهاره حتى اليوم ألن وزارة الشؤون تضع 

شرطا اساســـيا لالشهار يفرض وجود ٥٠ عضوا 
تفوق اعمارهم الـ ٢١ عاما وهذا ما ميكن ان يعيق 

االشهار ألن اغلب طلبة اجلامعة ما دون ذلك.
وطالب ساملني وزارة الشؤون بالتساهل في هذا 
االمر بهدف دعم الشـــباب وتشجيعهم على القيام 
مبا يفيد بلدهم في مختلف القضايا، ومنها القضايا 
البيئية التي باتت تتمتع بأهمية قصوى في مجال 
احملافظة على حياة االنســـان، ومن املفترض فتح 
املجال امام الشباب ليساهم بشكل رسمي في دعم 

مسيرة حماية البيئة.
ولفت الى ان عدم االعتراف بالنادي رسميا حتى 
اليوم شكل عقبة امام تأمني الدعم املادي النشطة 
النادي، علما ان جميع االعضاء من املتطوعني، مشيرا 
الى ان املصدر املادي الوحيد للنادي هو ما تؤمنه 

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة وبعض الدعم من 
السفارة االميركية، مضيفا ان شباب النادي قاموا 
بوضع صندوق دعم جلمـــع االموال من االعضاء 

انفسهم شهريا بهدف خدمة اهداف النادي.
وحث جميع الشباب على االنخراط في النادي 
ملا له من اهمية في تنمية الذات واكتساب اخلبرات 
وبناء الثقة بالنفس ألن العمل التطوعي يسهم في 
بناء الشخصية، اما فيما يخص العمل البيئي فإنه 
بات على درجة عاليـــة من االهمية وعلى كل فرد 
ان يدرك مسؤوليته جتاه بيئة بلده هذا فضال عن 

اكتسابه اخلبرات في مجال دراسته في االعالم.
بدورها، حتدثت دعاء املوسوي عن ماهية النادي 
الذي تأســـس في عام ٢٠٠٦ ويضم مجموعة من 
طلبة جامعة الكويت برئاسة حمد اجلندول ونائب 

الرئيس نورا ساملني وهدفه توعية الشباب والطلبة 
مبختلف فئاتهم العمريـــة بأهمية احملافظة على 
البيئة ونشر الوعي البيئي والدفع باجتاه تطبيق 
القوانني البيئية وتفسيرها واحلفاظ على استمرارية 

النشاط البيئي وعدم جعله موسميا.
ولفتت الى ان النادي يتكون من ٣ جلان وهي 
جلنة التوعية وجلنة االعالم وجلنة الدعم املادي، 
مشيرة الى ان النادي ومنذ انشائه قام بعدة انشطة 
بيئية كاملشاركة في املعارض واملؤمترات وحمالت 
تنظيف الشاطئ اضافة الى احلمالت داخل اجلامعة 
والتي تهدف لنشر الوعي البيئي، حيث قام الفريق 
العلمي للنادي بتنظيم دراسة مصغرة على طالب 
وطالبات الكويت لدراسة الوعي البيئي، وتبني ان 
نسبة ٣٧٪ ليس لديهم اي اهتمام بيئي بينما يهتم 

٣٦٪ مـــن الذكور بالبيئـــة و٢٦٪ من االناث، فيما 
يحافظ ٣٪ منهن فقط على عدم رمي النفايات من 

السيارة و١٢٪ من الذكور.
وقالت املوسوي ان النادي يسعى الى استقطاب 
طلبة اجلامعات اخلاصة ألن خدمة البيئة والبلد 
ال تقتصـــر على فئة دون اخـــرى او على جامعة 
دون اخرى، فاملصلحـــة العامة بحاجة الى تدخل 
من اجلميع، مشـــيرة الى ان املرء يشعر بأهميته 
عندما يقوم بخدمة بلده، حيث حثت جميع الطلبة 
على االنخـــراط في النادي ملا له مـــن فائدة على 
الصعيد الشخصي ايضا كاكتشاف املواهب وتنميتها 
واالنخراط في املجتمع وتنمية الشخصية وبناء 
الذات وتنمية العمل املشترك وروح التعاون بني 

االعضاء.

الموسـوي: االنخـراط فـي العمـل التطوعي ينمـي الـذات والمواهبسـالمين: عـدم االعتراف بالنـادي يصعب عمليـة إيجاد الدعـم المادي 

(محمد ماهر).. وخالل حملة تنظيف الشواطئ أعضاء النادي خالل أحد األنشطة محمد ساملني ودعاء املوسوي يتحدثان للزميلة دارين العلي

د. محمد الكندري

د.بدر اخلضري

أعرب عضـــو رابطة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
التطبيقـــي والتدريب  للتعليم 
د.محمـــد طالب الكنـــدري عن 
أسفه وامتعاضه ملا جاء تصريح 
عميد كلية االقتصاد واإلدارة في 
جامعة ٦ أكتوبر د.أحمد السمان، 
واســـتخفافه مبكانة أســـاتذة 
ودكاترة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والتشكيك 
بقدراتهم بقوله إنه ال يعقل أن 
يتم إرسال مجموعة من أساتذة 
الهيئة لتقييم جامعة  ودكاترة 
٦ أكتوبـــر، وإنه كان يتمنى أن 
تكون جلنة التقييم مشكلة من 
دكاتـــرة جامعة الكويت وليس 
الهيئة معتبـــرا أن قرار إيقاف 
وزارة التعليـــم العالي بجامعة 
٦ أكتوبر قرارا تعســـفيا وغير 
مدروس من قبل وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي السابقة 

نورية الصبيح.
وذكر د.الكندري أن من حق 
د.السمان أن يدافع عن جامعته 
وأن يصفها بأنها من اجلامعات 
املرموقة في مصر، ولكن ليس 
من حقه التقليل من شأن أعضاء 
جلنة التقييم التي ضمت مجموعة 
من أساتذة ودكاترة الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب، 
وال تقل مكانتهـــم ومؤهالتهم 
عـــن دكاترة جامعـــة الكويت، 
وهم مارســـوا دورهم كباحثني 

املستغرب فعال على د.السمان 
وهو أكادميي وله مكانته العلمية 
املتميزة فـــي جامعته بصفته 
عميدا لكلية االقتصاد واإلدارة 
أن يجهل مكانـــة الهيئة العامة 
التطبيقـــي والتدريب  للتعليم 
في الكويت بصفتها أحد قطبي 
الصروح األكادميية في الكويت، 
وتضم نخبة كبيرة من األساتذة 
والدكاترة الذين تخرجوا في أعرق 
اجلامعات األجنبية في بريطانيا 
والواليات املتحدة واجلامعات 
العربية مبا فيها املصرية كاألزهر 

والقاهرة.
وفند د.الكندري قرار وزارة 
التعليم العالي مشـــيرا أن هذا 
القرار لم يأت من فراغ، وال يقلل 
من شأن أي جامعة ألغي االعتراف 
بها مبا فيهـــا جامعة ٦ أكتوبر، 
وأن الهدف من هذا القرار هو أن 
تعيد اجلامعـــات املعنية النظر 
في بعض خططها وممارساتها 
أو وممارسات بعض أساتذتها 
ودكاترتهـــا والتي حتولت فيها 
الدراســـة األكادميية ولألســـف 
الشـــديد إلى أشـــبه ما يوصف 
التي حتكمها  التجارية  بالسلع 
املالية فقط للحصول  السيولة 
على أعلى الشهادات دون أي تقييم 
حقيقي للمستوى وحتديد نسب 
القبول املالئمة للتخصصات، بل 
ودون احلاجـــة حتى للحضور 
وااللتحاق واملواظبة في الدراسة 

وفي خـــوض االختبارات، ومن 
هنا يكـــون الطلبة هم الضحية 
والعرضـــة لالبتـــزاز، ويكون 
مســـتقبل دولهم ضحية أيضا 
ملخرجات مهنية مشـــكوك في 
قدراتهـــا وامكاناتها بالرغم من 

حصولها على أعلى الشهادات.
واشـــار د.الكنـــدري إلى ان 
سياســـة التعليم األكادميي في 
الكويت واضحة وضوح الشمس، 
الطلبة  وأن هدفهـــا مســـتقبل 
وتهيئة السبل املناسبة الستكمال 
مســـيرتهم التعليمية بأســـس 
ثابتة وراسخة ووفقا للتطلعات 
املنشودة، وأن التعليم األكادميي 
في الكويت كان السبب في إعادة 
النظر باخلطط التعليمية ومن 
بينها إلغاء نظـــام املقررات في 
التعليم الثانوي وذلك مبوجب 
دراسات قدمتها جامعة الكويت 
وكليات التعليم التطبيقي أكدت 
وجود خلل في تطبيق هذا النظام 
وأن نتائج نسبة كبيرة من طلبته 
اخلريجـــني لم تكن متوافقة مع 
املستوى احلقيقي لتحصيلهم 
العلمي، ولعل هذا ما يؤكد أن قرار 
عدم االعتراف ببعض اجلامعات 
جاء متوافقا مع سياسة التعليم 
العالي وبهدف إعادة النظر في 
خطط هذه اجلامعات ومعاجلة 
مواطن اخللل فيها مبا يتوافق 
مع مصلحـــة الطلبة الكويتيني 
وحتصيلهم األكادميي املنشود. 

واختصاصيني بكل أمانة ونزاهة، 
وكتبوا تقاريرهم بحيادية ونزاهة 
ومهنية، ومبوجب أدلة وبراهني 
ملمارســـات بعيدة كل البعد عن 
املتطلبـــات األكادميية املطلوبة 
التـــي تنشـــدها وزارة التعليم 
العالـــي في الكويـــت ويتوافق 
الكويتيني،  الطلبة  مع مصلحة 
ودون أي جتن أو تعد على مكانة 
جامعة ٦ أكتوبر شـــأنهم شأن 
بقية اللجان املشكلة والتي قيمت 
جامعات أخرى مصرية وكتبت 
فيها ما يستوجب توضيحه، األمر 
الذي مت من خالله اتخاذ القرارات 
املناسبة سواء في تأكيد االعتراف 
أو عدم االعتراف، وهذا ما انطبق 
أيضا على جامعات دول عربية 

أخرى وحتى الدول األجنبية.
وأضـــاف د.الكندري أنه من 

الكندري: أساتذة «التطبيقي» تخرجوا في أعرق
الجامعات العربية والعالمية وال نقبل التشكيك في مكانتهم

الخضري لـ «األنباء»: تشكيل لجنة خاصة للنظر  في مشكالت 
األساتذة والعاملين بـ«التطبيقي» في كل كلية

 محمد هالل الخالدي
طالب رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بدر اخلضري بضرورة تشكيل جلنة خاصة للنظر 
في مشـــكالت اعضاء هيئة التدريس والعاملني في كل 
كلية، وقال في تصريح لـ «األنباء» انه وفي ظل غياب 
دور رابطة اعضاء هيئة التدريس وتزايد الشـــكاوى 
من أعضاء هيئة التدريس والعاملني في الهيئة أصبح 
من الضروري وجود جلان خاصة في كل كلية ومعهد 
وبالتعاون مع جلنة مركزية في ادارة الهيئة للنظر في 
هذه املشكالت واملطالبات الكثيرة والتعامل معها بصورة 
سليمة حتى ال تتفاقم وتؤثر سلبا على سمعة الهيئة 
واداء العاملني فيها، وناشد د.بدر اخلضري مدير عام 
الهيئة د.يعقوب الرفاعي بالنظر الى هذا االمر بجدية، 
وتشكيل مثل هذه اللجان واعطائها الصالحيات الالزمة 

الداء مهمتها، خاصة وان كثيرا من مشكالت االساتذة 
والعاملني ميكن حلها بسرعة من خالل هذه اللجان لو 
اعطيت الصالحيات مما سيسهل على ادارة الهيئة عملها، 
وانتقد اخلضري اداء رابطـــة اعضاء هيئة التدريس 
قائال ان الرابطة تتجاهل مطالب االعضاء ومشكالتهم 
والهيئة االدارية فيها ال تتحرك اال من اجل قضايا فردية 
ومصالح شخصية، ولذلك لم يعد االساتذة يشعرون 
بوجود الرابطة التي ليس لها اي دور او متثيل حقيقي 
العضاء هيئة التدريس، واضاف اخلضري ان هناك من 
يستغل وجود بعض املشكالت لتشويه صورة الهيئة 
وسمعتها والبد من حترك ادارة الهيئة للتصدي ملثل هذه 
احملاوالت، واشار الى ان تشكيل اللجان املختصة بحل 
هذه املشكالت في كل كلية ومعهد سيساهم بالتأكيد في 
تفويت الفرصة على من يستغل هذه املشكالت استغالال 

سيئا ولتحريض نواب االمة على ادارة الهيئة.

7.30 2009 8 18

2 1
4 3
6 5
8 7
10 9
12 11
14 13

15

¤hC’G á«æWƒdG á≤HÉ°ùŸÉH øjõFÉØdG ËôµJ πØM áeÉbEG

أعلن االحتاد الوطنــــي لطلبة الكويت ـ فرع 
اململكة املتحدة وجمهورية ايرلندا انه سيستقبل 
الطالب والطالبات املستجدين خالل اللقاء التنويري 
الذي سيعقده مســــاء اليوم (األحد) في جامعة 
اخلالديــــة بوابة ٧، مبنــــى ٢٠خ، والذي يقام في 

الساعة ٦٫٤٥ مساء.
وقال خالد الشطي نائب رئيس االحتاد لشؤون 

ايرلندا في تصريح صحافي ان لقاء املستجدين 
سيشتمل على فقرات متعددة من أهمها كلمة د.بندر 
الرقاص املستشــــار الثقافي في اململكة املتحدة، 
وكذلك كلمة للدكتور صالح العبداجلادر احلاصل 
على دكتوراه في ادارة املوارد البشرية من اململكة 
املتحدة عن هموم الغربة املقترنة بالدراســــة في 

اخلارج.

اتحاد بريطانيا وإيرلندا يقيم اللقاء التنويري للمستجدين اليوم في جامعة الخالدية


